
Pakistan: Maira (14) trues på livet 

 

 

Kristne Maira Shabaz (14) ble bortført, misbrukt, tvangskonvertert og tvangsgiftet 

med en muslim som truer henne på livet. Hun er en av mange jenter fra de religiøse 

minoritetsgruppene som opplever dette. 

 

I april 2020 ble Maira Shabaz (14) bortført, misbrukt, tvangskonvertert og 

tvangsgiftet med en eldre muslimsk mann. Under lockdown opplevde hennes mor, 

Naigath, at tre voksne bevæpnede menn brøt seg inn i huset deres og kidnappet Maira. 

Hun ble holdt fanget, voldtatt, tvangsgiftet og tvangskonvert. Det grove misbruket i 

fangenskap ble filmet og Maira ble truet med at videoen ville bli offentliggjort og at hun 

ville bli drept hvis hun rømte.  

High Court i Lahore ga kidnapperen medhold i at dette var et lovlig ekteskap og mente at 

Maira var 19 år. Retten nektet å høre på foreldrene som sa at fødselsattesten var 

Maira Shabaz (14) ber i en videohilsen om hjelp til å komme i sikkerhet.  

https://www.stefanus.no/aktuelt/maira-14-flykta-fraa-tvangsekteskap/
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forfalsket og at alt handlet om vold og tvang. Maira ble tvunget i rettssalen til å si at hun 

var over 19, hadde giftet seg og konvertert frivillig. 

Mot alle odds klarte Maira å rømme og fortalte politiet sin historie.  High Court i byen 

Rawalpindi beordret da politiet å beskytte Maira og familien. Rettssaken for å få 

ekteskap og konvertering opphevet, drøyer.  

Lever i skjul 

I mellomtiden lever Maira og familien med beskyttelse på hemmelig sted. Hun og 

familien trues på livet. – Noen har går fra hus til hus for å lete etter henne, forteller Sajid 

Christopher i Human Friends Organization (HFO), som er Stefanusalliansens partner i 

Lahore i Pakistan.  

Beskylder henne for frafall 

Mannen som bortførte henne og fikk henne tvangskonvertert, beskylder henne for frafall 

fra islam og truer henne på livet. Maira selv takker biskop Iftikhar Indyas for hjelp og for 

støtte og forbønn fra kristne i andre land. – Jeg ble bortført, torturert, truet, grovt 

misbrukt, sier Maira selv. – Jeg og familien er svært redde, sier Maira i en video som er 

formidlet fra skjulestedet. 

Demonstrtasjon for Arzoo Raja, som er i samme situasjon som Maira. Demonstrasjonen er startet av Human Friends 

Organization og andre menneskerettsorganisasjoner og -forkjempere. 



Det er nedre grenser for ekteskap i Pakistan, men ikke for konvertering – til islam. 

Pakistan har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å sikre rettigheter for 

kvinner og religiøse minoriteter, slik at de kan bestemme sin egen tro, skifte religion og 

gifte seg av fri vilje. Likevel er tvangsekteskap med mindreårige en praksis som skjer 

jevnlig i Pakistan. Kristne - og hindujenter er spesielt sårbare mål for slike overgrep. 

Generelt eksisterer det en manglende beskyttelse av minoritetsbefolkningen i Pakistan 

som i mange tilfeller opplever å bli utnyttet på det groveste.  

Lær mer om Pakistan gjennom filmen «Kampen for trosfriheten» KAMPEN FOR 

TROSFRIHETEN - YouTube 

 

Fakta om Pakistan 

Nær 97 prosent av landets innbyggere er muslimer, av dem er det store flertallet 

sunnimuslimer. 10-15 prosent er shia-muslimer. 3,6 % tilhører religiøse minoriteter. 

Folketellingen i 1998 talte 2,7 millioner kristne, 1,8 millioner hinduer, 107 000 buddhister og 

et par mindre grupper. Kristne og hinduer hevder de er flere enn tellingen tilsier. 2-4 

millioner ahmadiyyaer regner seg som muslimer. Pakistansk lov forbyr dem å kalle seg 

muslimer. 

Etter militærkuppet 1977 startet en fundamentalistisk inspirert islamisering av rettsvesen, 

utdanningssystem og kulturliv, med streng kontroll av media. Islamiseringen skjerpet sosiale 

og ideologiske konflikter og rammet også medlemmer av religiøse minoritetsgrupper. I 1986 

ble det vedtatt en lov som forbød «spott av profeten» med dødsstraff for den som finnes 

skyldig. I 1992 ble sharia (islamsk lov) erklært som grunnlag for landets rettssystem. Den 

mest kjente saken er dødsdommen mot den kristne kvinnen Asia Bibi. Hun ble arrestert i 

2009, dødsdømt i 2010 og ble frikjent av landets øverste domstol i oktober 2018. Etter 

voldsomme demonstrasjoner ble saken lagt fram for domstolen på nytt. Frifinnelsen ble 

opprettholdt, og Asia Bibi fikk i mai 2019 reise fra Pakistan. 

Religiøse minoriteter undertrykkes også i skolen. Både hinduer og ahmadyar rammes. 

Også sjia-muslimer rammes av sunni-islamske ekstremisters angrep. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t5gGK-GSR-o
https://www.youtube.com/watch?v=t5gGK-GSR-o

