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LANDINFO RESPONS er utarbeidet av Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
landinformasjon (LANDINFO). 
LANDINFO RESPONS er svar på konkrete spørsmål og henvendelser fra 
UNE, UDI og AID. 
LANDINFO RESPONS kan inneholde utvalg, sammenstilling og 
vurderinger av informasjon fra en rekke kilder, samt LANDINFOs vurdering 

av enkelte eller flere av de refererte kildene.  

 

LANDINFO 
RESPONS 

 
 
REGION:   SØR ASIA 
LAND: BANGLADESH 
 
TEMA:  MUSLIM – IKKE PRAKTISERENDE 
BESTILLINGSDATO: 11. september 2007 
 
PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:   
Spørsmålet gjelder hva en tidligere muslim som ikke vil praktisere islam, risikerer. 
 
Jeg har funnet en del informasjon om at konvertering og fri bekjennelse er tillat og regulert i 
lovverket. Jeg har også funnet at drapsmenn på konvertitter blir rettslig forfulgt.  
 
Men hva med de som enda ikke tilhører et annet trossamfunn, men som nekter å praktisere islam?  
 
Når det gjelder praktisering av islam, er det ikke helt lett å skjule, ettersom det blir oppdaget i 
lokalsamfunnet at vedkommende ikke går i moskeen. 
 
 
LANDINFO RESPONS:  ELI MELBY 
DATO: 29. oktober 2007 
 
Det følgende baserer seg i hovedsak på informasjon fra International Religious Freedom Report 
(2007)1. Hvor annen kilde er benyttet er dette oppgitt.  
 
Av 150 millioner innbyggere i Bangladesh utgjør Sunni muslimer om lag 88 % av befolkningen, 
mens ca. 10 % av er hinduer. De resterende to prosentene er hovedsakelig kristne og buddhister. 
 
Grunnloven i Bangladesh erklærer islam som statsreligion, men gir alle rett til å bekjenne seg til 
og praktisere enhver religion. Både muslimske, hinduistiske, buddhistiske og kristne religiøse 
høytider er nasjonale fridager.  
 

 
1 U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2007. Bangladesh. International Religious Freedom Report 2007. US: Bureau 
of Democracy, Human Rights, and Labor, 14.09.2007. 
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Bangladesh beskrives ofte som et moderat muslimsk land med en sekulær stat. Islamske 
fundamentalister er likevel aktive i landet. Flere observatører har i de senere år pekt på tegn som 
tyder på at muslimsk fundamentalisme er i fremmarsj.2  Shari’a (islamsk lov) er ikke formelt 
implementert i Bangladesh, men spiller likevel en viktig rolle i muslimenes sivile liv.3 Videre 
spiller religion en viktig rolle for folks identitet og fellesskapsfølelse, også for dem som ikke 
aktivt tar del i bønn og religiøse ritualer.  
 
I henhold til International Religious Freedom Report (2007) kan det bangladeshiske folk stort sett 
praktisere den religion de selv ønsker, og retten til religiøs frihet beskyttes i stor grad av det 
offentlige og rettsvesenet. Det er likevel ikke uvanlig at religiøse minoriteter, som kristne, 
hinduer og buddhister, diskrimineres, for eksempel på jobbmarkedet, og trakasseres. Politiet kan 
videre være trege med å assistere religiøse minoriteter som utsettes for trakassering og voldelige 
handlinger. Mange fremtredende personer i Bangladesh har hevdet at vold mot religiøse 
minoriteter ofte er politisk eller økonomisk motivert, og ikke alltid bare har sin årsak i religion.  
 
Flere kilder4 omtaler at religiøse minoriteter i Bangladesh, som kristne, buddhister og hinduer, 
kan være utsatt for diskriminering, trakassering, og voldshandlinger. En kilde omtaler også 
reaksjoner overfor sekulære muslimer. I henhold til en rapport fra Freedom House5, en uavhengig 
privat organisasjon, har man i de senere år sett en økning i generell intoleranse og angrep fra 
islamistiske grupper mot religiøse minoriteter, muslimske sekter og sekulære muslimer. Bortsett 
fra denne ene kilden som omtaler reaksjoner overfor sekulære muslimer, har LANDINFO ikke 
annen informasjon om reaksjoner overfor ikke-praktiserende muslimer i Bangladesh.  
 
LANDINFO utelukker ikke at det å være en ikke-praktiserende muslim kan medføre psykisk 
og/eller fysisk trakassering, men har ikke funnet belegg for å si at dette er verken utbredt eller 
systematisk.  
 
 
 

 
2 KONGELIG NORSK AMBASSADE, DHAKA, 2007. Oversiktsrapport Bangladesh, juni 2007. 
3 U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2007. Bangladesh. Country report on Human Rights Practices – 2006. 
  US: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007. 
4 U.S. Department of State, UK Home Office, Human Rights Watch, og Kgl. Norsk Ambassade i Dhaka 
5 FREEDOM HOUSE, 2007. Freedom in the World – Bangladesh (2007).  


