
HISTORIEN OM MAIRA 
Jeg heter Maira og jeg er 14 år. Familien min er kristne og jeg har alltid trodd på Jesus, helt fra jeg var 
liten jente. Jeg kommer fra Pakistan, et land hvor de fleste er muslimer og ikke kristne. Dette går som 
oftest bra, men av og til er det noen mennesker som ikke liker de som er kristne. De mener at vi 
burde være muslimer. Men vet du hva? Det er faktisk en menneskerettighet å velge hvilken tro man 
ønsker. Og jeg har valgt å være en kristen!  

 

En dag skjedde det noe helt forferdelig! En mann kom til huset vårt da jeg var alene hjemme og 
kidnappet meg. Han sa at jeg ikke kunne være en kristen, og måtte skifte troen min slik at jeg ble 
muslim. I tillegg behandlet han meg veldig dårlig. Mannen skadet meg veldig hardt. Jeg ble både lei 
meg og veldig redd! 

Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Han holdt meg fanget, og jeg kunne ikke kontakte familien min. 
Ingen i familien min visste hvor jeg var eller hva som hadde hendt.  

Til slutt klarte jeg endelig å rømme fra huset til denne mannen. Jeg rømte og fortalte politiet alt som 
hadde skjedd. Først trodde ikke politiet på meg, de mente at jeg løy. Men jeg fortalte dem 
sannheten! Foreldrene mine var lei seg og gråt.  

Endelig bestemte politiet seg for å beskytte meg og familien min. Vi var ikke trygge. Mannen og hans 
familie lette etter meg fordi han mente jeg tilhørte han nå. Nå lever min familie og jeg under 
beskyttelse og bor på et hemmelig sted, fordi vi blir truet på livet. Vi er ikke lengre trygge i vårt eget 
hjemland, Pakistan.  

Det eneste håpet jeg har nå er at politiet kan hjelpe oss å flytte til et annet land, slik at vi kan leve i 
trygghet. Vil du være med å be for at min familie og jeg kan få leve i trygghet, og tro på det vi vil 
uten å bli forfulgt?   


