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Fødested og bosted: Srinagar, Kashmir 
 
Utdanning 
 
1972   Uteksaminert i Science i Srinagar  
1975  LLB (Hons) degree fra Law College Aligarh Muslim University 
 
Stillinger og roller 
 
2008 Initierte The International People’s Tribunal on Human Rights and Justice in 

Kashmir (IPTK) 
2003 Stiftet Public Commission on Human Rights (PCHR)    
2000  President og grunnlegger av Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society 

(JKCCS) 
1994  Stiftet Association of Parents of Disappeared Persons (APDP) 
1978  Arbeidet som advokat for Jammu og Kashmir Høyesterett 
 
Mottatte priser 
 
2006  Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize  
 
OM JAMMU KASHMIR COALITION OF CIVIL SOCIETY (JKCCS)  
 
JKCCS er en føderasjon som arbeider for å bygge lokale allianser mellom ulike grupper i 
sivilsamfunnet i Kashmir,  i India og globalt. Den består i dag av ulike ideelle kampanje-, 
forsknings- og advocacy-organisasjoner i Jammu og Kashmir. En viktig del av arbeidet til 
JKCCS er å granske, overvåke og dokumentere brudd på menneskerettighetene. 
Informasjonen distribueres gjennom rapporter, informasjonsbrev, pressemeldinger og det 
månedlige magasinet “The Informative Missive”. Organisasjonen tilbyr i tillegg juridisk 
bistand til offer for menneskerettighetsbrudd og deres familier. I dag inkluderer JKCCS  
organisasjonene Association of Parents of Disappeared Persons (APDP), Public Commission 
on Human Rights (PCHR) og International Peoples’ Tribunal on Human Rights and Justice 
in Indian-administered Kashmir (PTK). JKCCS har kontor i Srinagar og ledes av Imroz 
Parvez (President), Khurram Parvez (talsperson, programkoordinator) og Zahir-ud-Din 
(Visepresident). 
 
Nettside: https://jkccs.wordpress.com 
Sosiale medier: twitter: @JKCCS_J_and_K 
Facebook: /cckashmir 
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Fødested og bosted: Srinagar, Jammu and Kashmir 
 
Stillinger og roller 
 
1994 Grunnlegger og styreleder i Association of Parents of Disappeared Persons 

(APDP) 
 
Priser og annen oppmerksomhet 
 
1998:   Presidential Award gitt av JK High Court Bar Association  
2005  Nominert til Nobels fredspris 
2011   Nominert av den indiske mediekanalen CNN IBN til årets inder, men takket 
  nei 
2011    Kandidat til  Front line Award for Human Rights 
 
 
 
OM ASSOCIATION OF PARENTS OF DISAPPEARED PERSONS (APDP) 
 
The Association of Parents of Disappeared Persons (APDP) antas å være en av de første 
menneskerettighetsorganisasjonene i Kashmir. Den ble stiftet i 1994 av Paveena Ahangar og 
Imroz Parvez og medlemmene består i dag av ofrene for tvungne og ufrivillige borføringer 
av menn i Kashmir. APDP arbeider for å søke rettferdighet og få forsvinningssakene 
etterforsket av staten. Den driver aktivt kampanjearbeid for å få informasjon om hvor de 
savnede familiemedlemmene befinner seg. Organisasjonen estimerer at 8000 -10.000 
menn har forsvunnet siden 1990, og at kun et en liten prosentandel av forsvinningene har 
blitt etterforsket i ettertid. Medlemmene av APDP møtes den tiende hver måned til 
offentlige fredelige protester i Srinagar for å minnes de som har forsvunnet og for å finne 
svar. APDP gir medisinsk trening, psykisk og sosial støtte og juridisk rådgivning til ofrenes 
familier, i tillegg til å samle dokumentasjon om forsvinningene. Organisasjonen 
representerer omtrent 1000 medlemmer. APDP er en uavhengig organisasjon uten politisk 
tilhørighet.  
 
Nettside: http://apdpkashmir.com/  
Sosiale medier: twitter:  @_APDP 
Facebook: /apdpkashmir 
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