
	

	

1 

De heer Alexander De Croo 

Eerste minister van België  

Wetstraat 16 

1000 Brussel 

Tel.: +32 2 501 02 11 

contact@premier.be 

 

25 Oktober 201 

 

Mijnheer de minister-president, 

 

Dankzij de internationale media hebt u wellicht vernomen dat er onlangs in Bangladesh 

tijdens de viering van Durga Puja (het belangrijkste rituele feest van de Bengaalse hindoes 

in de hele wereld) wrede aanvallen hebben plaatsgevonden op hindoetempels, 

beeldgedaanten, festivals, bedrijven en personen. Dit geweld heeft het leven gekost aan 

negen mensen, en vier vrouwen werden verkracht, waaronder een tienjarig meisje dat 

uiteindelijk is overleden. 

Dit geweld tegen minderheden in Bangladesh is al tientallen jaren aan de gang en het 

lijkt erop dat deze gewelddadige extremisten in Bangladesh zich meer en meer 

aangemoedigd voelen door het gebrek aan behoorlijke regeringsbescherming in 

Bangladesh ten opzichte van minderheden en het gebrek aan behoorlijke rechtspraak 

tegen de daders. In sommige gevallen zijn er zelfs bewijzen van verborgen institutionele 

steun van zittende regeringen achter de incidenten. Zulke institutionele onwil om 

minderheden in het land te beschermen kan worden beschouwd als “een grove schending 

van de mensenrechten”. In honderden, zo niet duizenden, rapporten van zeer 

gerenommeerde mensenrechtenorganisaties, internationale media en de minderheden 

zelf die in Bangladesh wonen, is dit alles zeer goed gedocumenteerd. 

Namens de hindoegemeenschappen in België drukken wij onze schrik en ontzetting 

uit over het geweld dat tegen onze hindoebroeders en -zusters in Bangladesh wordt 

gepleegd. 
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Wij doen een beroep op uw regering om druk uit te oefenen op de regering van 

Bangladesh, zodat deze de nodige stappen onderneemt om de situatie aldaar te corrigeren 

en te voldoen aan de normen van de mensenrechten om mogelijke economische en 

politieke sancties van de EU, het VK, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en andere landen 

van de wereld te vermijden. 

Bovendien dringen wij er bij uw regering op aan Bangladesh te dwingen de volgende 

praktische stappen te nemen die nodig zijn om zijn minderheden te beschermen: 

 

1. Permanente politiebescherming in alle belangrijke 

hindoeïstische gebedshuizen of andere 

gemeenschapscentra of buurten van minderheden; 

 

2. Ervoor zorgen dat daders zware straffen krijgen door 

strenge gerechtelijke vervolging; 

 

3. Het schadeloos stellen van families die hun dierbaren hebben 

verloren en van personen die door deze afschuwelijke 

gewelddaden lichamelijk letsel hebben opgelopen; 

  

4. Hindoegemeenschappen helpen bij de wederopbouw van 

hun gebedsplaatsen en vernielde woningen; 

 

5. Een snelle politiemacht oprichten voor de bescherming van 

minderheden, die onmiddellijk kan worden ingezet op de 

plaatsen waar zich rellen voordoen.  

 

Er moet een einde komen aan deze cyclus van regelmatig geweld en misbruik waarmee 

minderheden worden geconfronteerd en ook aan het gebrek aan regeringsbescherming. 

Degenen die voor dit geweld verantwoordelijk zijn, moeten voor de rechter worden 

gebracht. 




