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Bilde: Kari Fure 
Sajid Christopher er grunnlegger av og president i Human Friends Organization. Han er selv 
gift og har to døtre. Da han var ung, trodde han at han skulle bli prest. Men da han begynte 
på teologistudiet, oppdaget han at dette ikke var hans kall.  

- Derimot fant jeg ut at jeg ønsket å hjelpe den undertrykte kristne minoriteten, som blir 
diskriminert på alle områder i livet.  

I 1994 ble Sajid ansatt som sosial mobilisator i Caritas. Han jobbet med å organisere de 
kristne og hjelpe dem å oppnå sine økonomiske og sosiale rettigheter. Året etter ble en 
mann falskt anklaget for blasfemi. Faren til Sajid var da lærer på den lokale, muslimske, 
offentlige skolen, og hadde god kontakt med muslimske ledere på alle nivåer. Han bestemte 
seg for å hjelpe mannen, og Sajid ble med.  

Gjennom dialog klarte de å overbevise alle de muslimske lederne om at mannen var falskt 
anklaget. Til slutt ble anklagen trukket.  

- Da forstod jeg at vi trengte en plattform for å hjelpe forfulgte kristne, og jeg startet HFO.  

- Hvordan er situasjonen for den kristne minoriteten i Pakistan i dag?  

- Dessverre er den blitt verre de siste årene. I dag opplever vi mer alvorlig forfølgelse enn 
noen gang i landets historie. De siste årene har vi sett flere voldelige mobbangrep. Mange 
kristne jenter blir kidnappet og tvunget til å konvertere til islam.  

- Hva tror du er årsaken til dette?  



- En årsak er mangel på utdannelse og opplysning i folket. Det fører til religiøs intoleranse. I 
tillegg har krigene i Afghanistan og Irak ført til at kristne lider mer. Muslimske ekstremister 
tenker at USA og andre vestlige land som er involvert i disse krigene, er kristne nasjoner. De 
hevner seg på kristne i Pakistan, til tross for at de ikke har noe med krigene å gjøre. 

Unge, muslimske menn i lokalmiljøene blir med i ekstremistiske grupper, som en reaksjon på 
krigene i Afghanistan og Irak. Noen ungdommer blir med fordi de er fattige og arbeidsløse. I 
tillegg blir noen villedet av sine religiøse ledere, forklarer Sajid.  

 

 
Sajid i retten sammen med Asia Bibis advokat Saif ul-Malook, januar 2019 


