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Uitspraak over de zaak van Shama en Shahzade
Op woensdag 23 november 2016 werd een uitspraak gedaan over de zaak van het levend verbrande
echtpaar Shama en Shahzade. Shama en Shahzade waren arbeiders in een steenfabriek in Kot Radha
Kishen en ze werden beschuldigd van blasfemie. Daarom werden ze levend verbrand in een steenoven
van de steenfabriek. Tijdens deze gruwelijke moord was Shama ook zwanger van hun kind. Als gevolg
van deze moord werden 105 verdachten opgepakt. Op 23 november is er uitspraak gedaan door een jury
die bestond uit drie rechters en Justice Dost Mohammed.
Volgens Faryad Inayat, woordvoerder van The Saviour’s Church of Pakistan, hebben 5 daders de
doodstraf ontvangen. Vanwege te weinig bewijsmateriaal hebben acht daders een gevangenisstraf van
twee jaar ontvangen. De overige 92 verdachten zijn vrijgesproken. Hierop gaf Dost Mohammed, de
officier van justitie, de volgende opmerking: “Als er in plaats van dit echtpaar een officier van de politie
was gelyncht zouden deze 92 mensen die werden vrijgesproken hun misdaad accepteren.”
Dost Mohammed, zei dat de politie twaalf uur voor het incident al was geïnformeerd. Hij vroeg wie van
de politie als eerste op de plaats van het incident aanwezig was. De officier van justitie vertelde ook dat
de verantwoordelijke officier van de politie eerder in zijn carrière in opspraak was gekomen. Als straf
daarop werd zijn salaris in het verleden zelfs voor twee maanden ingehouden. Nadat Shama en Shahzade
waren gelyncht werd hij vervroegd met pensioen gestuurd.
Dost Mohammed gaf toe dat het bekend is dat de Pakistaanse politie zelfs een hond zover krijgt om zijn
daad te bekennen. Maar in deze zaak kon de politie niet eens de helft van de 92 vrijgesproken verdachten
zover krijgen dat zij hun misdaad zouden bekennen. In plaats daarvan werden zij met respect
vrijgesproken omdat er niet voldoende bewijs aanwezig was volgens de politie. Volgens Dost Mohammed
verminderen zulke incidenten de tolerantie binnen de samenleving. Zolang de politie het bewijsmateriaal
tegen de daders voor de rechtbank verborgen houdt, zullen de daders vrijgesproken worden. Door zulke
rechtszaken zal de Pakistaanse rechtbank een slechte naam blijven houden.

Volgens dhr. Zahid, Assistent advocaat van advocaat Kashif Alexander, zijn de broers van Shahzade, die
al lange tijd werden bedreigd, opnieuw ondergedoken. Zij waren ooggetuigen in deze rechtszaak. Zij
vrezen dat de 92 vrijgesproken verdachten zich op hen zullen wreken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. Sylvester Bhatti.
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