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REJSEVEJLEDNING PAKISTAN
Gyldig 23-11-2007
Alle rejser til Pakistan, som ikke er nødvendige, frarådes.
Skærpet opmærksomhed om risiko for terrorhandlinger mod
danskere og danske interesser.

Pas og visum
Terrorrisiko

PET anholdt den 11. november 2007 en 22-årig mand, der har
forbindelse til de to personer, der den 4. september 2007 blev
anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i forbindelse med forberedelsen
af en terrorhandling.

Den anholdte, der er dansk statsborger af tyrkisk oprindelse og har
bopæl i K øbenhavn, er mistænkt for at opfordre til kidnapning af
danskere i udlandet med det formål at tvinge danske myndigheder til
at l øslade de to varetægtsfængslede.
I lyset af sagen er der i øjeblikket grund til skærpet opmærksomhed
om risikoen for terrorhandlinger rettet specifikt mod danskere og
danske interesser i lande, hvor al -Qaida-relaterede netværk er kendt
for at operere, herunder blandt andet i Tyrkiet, Syrien, Pakistan og
Afghanistan, hvor terrortruslen i forvejen er h øj.
Danskere i disse lande opfordres til at udvise særlig agtpågivenhed.
Fastboende danskere bør udvise særlig opmærksomhed omkring
usædvanlige henvendelser eller begivenheder omkring bolig,
arbejdsplads med videre. Fastboende danskere bør være i besiddelse
af kontaktoplysninger på de lokale politimyndigheder.
Danske turister bør ligeledes udvise særlig agtpågivenhed. Turister
bør være opmærksomme på usædvanlige begivenheder eller
mistænkelig adfærd samt undgå at bringe sig i en udsat situation.

Den 3. november 2007 blev der erkl æret undtagelsestilstand
i Pakistan. Undtagelsestilstanden begrænser bl.a. bev ægelsesfriheden
og ytringsfriheden.
I Pakistan er der alvorlig fare for terrorangreb mod vestlige mål,
herunder internationale hoteller, og kidnapning af vesterlændinge.
Risikoen er størst i de større byer, men findes også andre steder.
Danskere, som begiver sig til Pakistan, rådes til generelt at udvise den
største forsigtighed og agtpågivenhed.
Siden januar 2007 har der været en række angreb og
selvmordsbomber rettet mod myndigheder og steder, hvor
udl ændinge også opholder sig. Den 19. oktober 2007 blev mindst 135
dr æbt i Karachi ved et bombeangreb mod en støttedemonstration i
anledning af Benazir Bhutto´s hjemkomst.
I begyndelsen af juli 2007 kulminerede et længere forløb omkring Lal
Masjid ("Den røde Moské") i Islamabad i ildkamp.
Specifikke sikkerhedsforhold
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Danskere som rejser i Pakistan bør på forhånd sammen med værter,
forretningsforbindelser, arbejdsgivere m.m. aftale de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ankomsten, kørsel
mellem lufthavn og hotel, anden færden samt ved opholdssted og
arbejdsplads.
Da stemninger og reaktioner over for udlændinge kan variere
afhængigt af tid og sted, bør danske rejsende både f ør og under
rejsen regelmæssigt søge oplysninger om sådanne lokale forhold.
Rejsende opfordres derfor til løbende at holde sig godt orienteret ved
kontakt til stedkendte lokale forbindelser, i internationale og lokale
medier, samt i Udenrigsministeriets og andre landes
rejsevejledninger.
Det forventes, at der vil blive afholdt parlamentsvalg i Pakistan i
begyndelsen af 2008, og erfaringerne viser, at der er stor risiko for
voldshandlinger i forbindelse med valgkampagner i landet.
Politiske eller religiøse demonstrationer og forsamlinger b ør altid
undg ås.
Kriminalitet
Voldelig kriminalitet, s åsom røverier og kidnapninger, samt religiøstsekterisk og politisk inspireret vold kan forekomme overalt i
Pakistan.
Forbud mod ophold i visse områder
Bortset fra de officielle gr ænseovergange forbyder de pakistanske
myndigheder udlændinge uden særlig tilladelse at opholde sig i
områder, der er beliggende tættere end ca. 15 km fra landets
internationale grænser i almindelighed og fra den såkaldte
"kontrollinje", der adskiller pakistansk og indisk kontrolleret Kashmir.
Det samme gælder lokaliteter, der i de nordlige områder er
beliggende mindre end ca. 45 km fra gr ænsen til Afghanistan.
Mulighed for at yde bistand
Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast
ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog
normalt ikke ifølge folkerettens regler p åkalde sig Danmarks
beskyttelse over for Pakistan, hvis Pakistan modsætter sig det.
Personer af pakistansk afstamning, der agter at rejse til Pakistan, bør
på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation
til de pakistanske myndigheder, slægtninge eller andre personer i
Pakistan, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig
forsigtighed bør udvises.
I visse egne af Pakistan har ambassaden kun begrænset mulighed for
at yde bistand til rejsende i en eventuel nødsituation.
Registrering
Alle danske rejsende i Pakistan opfordres til at lade sig registrere på
ambassaden i Islamabads hjemmeside.
Andre landes rejsevejledninger kan findes her.
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