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Husker du hva du gjorde den 14. juni 2009? En som husker hver minste detalj av søndagen for 

over fem år siden, er pakistanske Asia Bibi, som er dømt til døden for blasfemi.  

Denne søndagen hadde Asia stått opp tidlig for å plukke bær på et jorde utenfor landsbyen. 

Solen stekte, og hun og de andre kvinnene hadde fått beskjed om at hvis de plukket hele 

kurven full, ville de få 250 rupier hver (ca. 19 kr).  

Det var en svært varm dag, og Asia 

gikk til brønnen for å kjøle seg ned 

med et glass vann. Hun senket 

glasset i brønnen og drakk. Hun 

fylte glasset på nytt og drakk mer. 

En av de andre kvinnene kikket på 

henne, og Asia tilbød henne glasset 

med vann i. Da ropte en tredje 

kvinne fra bærbuskene: «Ikke drikk 

vannet, det er haram!» 

Fordi Asia var den eneste kristne blant dem, mente noen av kvinnene at vannet var blitt skitnet 

til ved at hun drakk av det. Kvinnene var sinte og anklaget Asia for å ha ødelagt drikkekilden. 

Asia, som var oppdratt til å bøye hodet og ta imot diskriminering og skjellsord uten motstand, 

stod for en gangs skyld opp for seg selv. Kvinnene anklaget henne for å ha fornærmet islam og 

profeten Muhammed. Asia ble sint. Dette var ikke sant. De hadde sagt at hun måtte 

konvertere til islam, men det gikk hun ikke med på. Episoden utartet seg til en krangel, hvorpå 

Asia ble hetset og jaget vekk.  

Fem dager senere våget hun seg tilbake til jordet for å plukke bær. Asia og familien hadde ikke 

råd til å gå glipp av inntekten. Hun hadde alliert seg med en kristen venninne, og denne dagen 

hadde de med seg egne flasker med vann. Etter noen timer senket Asia skuldrene og tenkte 

at kanskje dette kommer til å gå bra likevel.  

Da hørte hun noen lyder i det fjerne. Mennesker? Mange av dem. De ropte og hylte. Hva var 

det de ville? Hun kikket på venninnen, som heller ikke visste. Så fanget hun blikket til 

kvinnen som hadde startet den forrige krangelen. Det lyste av hevn. Da skjønte Asia 

at mobben var kommet for å ta henne.  



Asia overlevde angrepet, men ble kastet i fengsel den 19. juni 2009. Hun ble anklaget for 

blasfemi, og den 8. november 2010 ble hun dømt til døden ved henging, etter paragraf 295 C 

i straffeloven.  

Men hun var fremdeles et uskyldig menneske som ikke hadde gjort noe galt. Det vokste et 

internasjonalt press fra hele verden som visste om denne saken og sendte protestbrev til 

myndighetene. De forlangte at pakistanske myndigheter skulle sette Asia Bibi fri. Flere 

organisasjoner ble involvert i saken for å prøve å hjelpe henne ut. Samtidig vokste den 

ekstremistiske mobben sterkere og fikk påvirkningskraft inn mot myndighetene. Hvis hun ble 

sluppet fri, skulle mobben drepe henne.  

Endelig, etter åtte år på dødscelle, ble hun frifunnet i Pakistans øverste domstol – Supreme 

Court – 31. oktober 2018. Dette var en stor seier både for kristne pakistanere og alle andre 

som hadde kjempet hennes sak! Men det tok ikke lang tid før mobben samlet mange folk og 

gikk ut i gatene. Det ble store demonstrasjoner og ødeleggelser i tre dager hvor de krevde at 

Asia Bibi skulle henges. De lammet flere byer i Pakistan. De krevde at saken skulle igjen tas 

opp og hun skulle få utreiseforbud frem til da. Myndighetene kjente på presset og endte med 

å gjøre som mobben sa.  

Mandag, dagen før den nye rettshøringen, ble det utplassert sikkerhetsstyrker, inkludert 

paramilitære styrker, i Islamabad for å være forberedt på nye demonstrasjoner. Foran 

høyesterett stod tungt bevæpnede styrker i en tett rekke. Igjen, den 29 januar 2019, stod 

dommerne fast på det svaret de hadde gitt sist – Asia Bibi var løslatt. Selv om dommerne satte 

sitt eget liv i fare ved å stå fast på dommen. De var kommet til den riktige avgjørelsen.  

 

Etter ti år i fengsel, ni av dem med dødsdom, 

ble Asia Bibi frikjent av Pakistans 

høyesterett. Asia Bibi ankom Canada i mai 

2019, der hun ble gjenforent med sin familie.  

Det nytter å protestere mot forfølgelse. Det 

nytter å be! 

«Jeg takker alle som ba for meg 

og støttet meg. Jeg ønsker at Gud 

er med dem, velsigner dem og gir 

dem styrke» - Asia Bibi 

 

 

 


