
 

Extreem geweld in Bangladesh: petitie én filmprijs  
  
Op 10 juni overhandigde een delegatie van The Hague Peace Projects, Humanistisch Verbond en 
Free Press Unlimited een petitie aan de ambassadeur van Bangladesh waarin de regering van 
Bangladesh gevraagd wordt het geweld tegen bloggers en andere vrijdenkers aan te pakken. 
Een van deze bloggers ontvangt op dinsdag 14 juni van Deutsche Welle de Bob-Award for 
Citizens’s journalism, een journalistieke prijs voor zijn documentaire Razor’s Edge. De film toont de 

penibele positie van ongelovige bloggers in Bangladesh, door extremistische moslims op een 
dodenlijst geplaatst. Deze filmmaker kreeg in Nederland asiel maar veel collega’s zitten in 

doodsangst ondergedoken. 
   
Asiel 
Vorige week kregen deze filmmaker en een collega blogger die ook in Razor’s Edge het woord 
voert, vrijwel direct na hun interview bij IND een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Dieptreurig over 

de voortdurende aanvallen op de vrijheid en diversiteit in hun land en ernstig bezorgd om 
bedreigde geestverwanten en activisten aldaar vragen zij vanuit Nederland aandacht voor de snelle 
verslechteringen in het officieel seculiere Bangladesh. 
  
Politieke druk 
Eén van deze bloggers is mede-initiatiefnemers van een petitie aan de regering in Bangladesh, 
daarbij geholpen door het Humanistisch Verbond, The Hague Peace Projects en Amerikaanse 

Center for Inquiry. In de petitie eisen de ondertekenaars van de regering in Bangladesh dat ze het 
geweldsprobleem erkent, de moorden onderzoekt en de moordenaars vervolgt en niet de 
slachtoffers oproept tot zelfcensuur maar de diversiteit en vrijheid van meningsuiting beschermt. 
De petitie is ondertekend door humanistische organisaties, PEN, Free Press Unlimited, Open Doors, 
Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali en vele intellectuelen in Bangladesh. 

  

Geweld 
In Bangladesh gaat het geweld onverminderd voort. Sinds begin april van dit jaar zijn een student 
die seculiere berichten op Facebook plaatst, een LGTB redacteur, een Hindoepriester, een 
hoogleraar Engels, een Sufi leider, een christelijke winkelier en afgelopen zaterdag de vrouw van 
een politieman die de moorden onderzoekt, doodgehakt. In 2015 zijn vijf bloggers en een uitgever 
van seculiere boeken doodgehakt. Het geweld werd geclaimd door diverse extremistische 
moslimgroepen. In Bangladesh staan sinds 2013 84 seculiere bloggers op een dodenlijst van deze 

extremisten. De meeste bloggers zijn gevlucht of ondergedoken. 

 


