Lyhyesti ja rukoillen – Pakistan, Thaimaa, Iran
Asia Bibi vapautettiin vankilasta torstaina 8. marraskuuta. Sieltä hänet kuljetettiin
lentokoneella ”turvalliseen paikkaan” toisaalla Pakistanissa.
Asia Bibin perhe on pyytänyt, että hänen olinpaikastaan ei esitettäisi arvailuja, sillä
tilanne on heille kaikille yhä vaarallinen.
Pakistanin viranomaiset ovat vakuuttaneet kunnioittavansa korkeimman oikeuden
päätöstä ja myös Asia Bibin oikeuksia. Silti, syystä tai toisesta, Asia Bibi on yhä Pakistanissa, jossa äärimuslimien joukot vaativat kovaan ääneen hänen hirttämistään.
Aiemmin kerrottiin, että häntä syyttänyt imaami olisi aikeissa valittaa korkeimman
oikeuden päätöksestä, mutta toistaiseksi ei ole tietoa, onko korkein oikeus antanut
valitusluvan tai ottanut valituksen käsittelyyn. Jos se käsitellään, tuomareina toimivat eri
henkilöt kuin Asian tuomion kumonneet.
Samaan aikaan kartoitetaan kiivaasti maita, jonne Asia Bibi perheineen voisi siirtyä turvaan. Iso-Britannia on jo ilmoittanut,
että se ei tarjoa heille turvapaikkaa mahdollisten Britanniassa koittavien mellakoiden ja Britannian suurlähetystöihin kohdistuvien hyökkäysten vuoksi.
Tällä hetkellä Kanadan viranomaiset pohtivat turvapaikan myöntämistä perheelle. Kanadan pääministeri Justin Trudeau on
kertonut, että Kanada käy Pakistanin viranomaisten kanssa keskusteluja aiheesta.
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Rukoile, että perheelle löytyisi pian turvallinen maa, ja että heidät päästettäisiin lähtemään sinne.
Rukoile myös Pakistanissa vallitsevan tilanteen puolesta, että viranomaiset onnistuisivat hillitsemään mellakat ja että
Pakistanin kristityt eivät joutuisi äärimuslimien hyökkäysten kohteiksi.
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