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mMeriam Wani je izjemno pogu-
mna ženska. 15. maja 2014 jo je su-
dansko sodišče v ponarejenem pro-
cesu obsodilo na smrt zaradi odpada 
od islamske vere, saj se je poročila s 
sudanskim kristjanom. Grožnje s 
smrtjo, strašne razmere v zaporu in 
rojstvo otroka v celici je niso zlomili, 
temveč je le še bolj vztrajala v zvesto-
bi svojemu verskemu prepričanju. 
Pod pritiskom zahodnih držav jo je 
prizivno sodišče izpustilo poldrugi 
mesec po obsodbi in  Meriam je z 
družino našla zatočišče v ZDA. Nje-
no dramatično zgodbo so spremljali 
množični odzivi kristjanov in borcev 
za človekove pravice, saj je postala 
zgled sodobnega pričevalca in prava 
junakinja krščanskega sveta.

»Svoje življenje sem zastavila za 
sudanske ženske. Bila sem jim blizu 
in začutila sem njihovo bolečino. Z 
njimi sem delila težke razmere v za-
poru in nasploh v življenju. Znano je, 
da kristjani živijo v težkih razmerah, 
da so preganjani in z njimi trdo rav-
najo. Bojijo se priznati, da so kristja-
ni, saj se bojijo preganjanja.«
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Ne tedaj ne nikoli

Ko me je tistega vročega majskega jutra sodnik obsodil na 
sto udarcev z bičem zaradi prešuštva in na smrt z obeša-
njem zaradi verskega odpadništva, si nisem mislila, da 
bom postala simbol nečesa, še manj pa sem si to želela. Šlo 
mi je samo za mojo vero in zvestobo načelom, ob katerih 
sem odraščala in se jih trdno oklepala. Seveda sem vedela, 
da je na desetine, stotine ali celo tisoče ljudi po vsem svetu 
čakalo na odločitev sodišča z zadržanim dihom. Večina ni 
mogla razumeti, da sedemindvajsetletna mati, ki je priča-
kovala drugega otroka, raje sprejme smrt, kot pa zataji svo-
jo vero.

Čeprav so diplomatski predstavniki Združenih držav 
Amerike, Velike Britanije in Nizozemske pozivali sudan-
sko vlado k spoštovanju pravice do svobode veroizpove  di 
– vključno s pravico do spremembe lastne vere, ki jo zago-
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tavljajo mednarodni zakoni in celo sudanska ustava –, se 
sodnik niti malo ni premaknil.

Na začetku procesa je bil moj mož Daniel, Sudanec z 
ameriškim državljanstvom, prepričan, da gre le za velik ne-
sporazum. Nato pa se je vedno bolj soočal z nepopustljivo-
stjo in »gluhostjo« državnih oblasti, ki ju je do popolnosti 
poosebljal predsednik parlamenta. Ta se je na pozive vele-
poslanikov odzval z brezbrižnostjo, ki je mejila na diplo-
matsko neotesanost, in le z izjavo, da je sodna oblast neod-
visna in ločena od politične. Torej, nihče iz sudanske vlade 
ni hotel posredovati zame.

Sodišču se ni zdelo pomembno, da so obtožbe proti 
meni temeljile na prijavi popolnega neznanca, ki se je izda-
jal za mojega brata, čeprav ga v življenju še nisem videla. 
Moj argu ment – da ne morem biti kriva odpada od vere, 
ker nisem vedela, da je moj oče, ki naju je z mamo zapustil, 
ko sem bila stara šest let, musliman – ni veljal nič. V islam-
skih državah se po zakonu vera prenaša z očeta na otroke. 
Zato me dejstvo, da nisem poznala vere svojega očeta in 
sem bila od malih nog vzgojena v krščanski veri, v njihovih 
očeh ni odvezovalo krivde. Šeriatsko pravo ni priznavalo 
nevednosti. 

Poleg tega sem bila zaradi svoje poroke s kristjanom kri-
va tudi prešuštva: muslimanka se sme poročiti samo z mu-
slimanom. Poroka z moškim druge vere ni le nedovoljena in 
neveljavna, ampak je zanjo predpisana tudi stroga kazen.

Malo pred izrekom obsodbe me je v zaporu obiskala de-
legacija muslimanskih teologov iz združenja Muslim Scho-
lar Association, v kateri so bili krajevni imam in verski vo-
ditelji. Čeprav do mene niso bili nasilni ali mi grozili, so me 
vsekakor skušali spreobrniti z zelo »močnimi« argumenti. 
Brali so mi odlomke iz Korana in me povabili, naj se jim 
pridružim v molitvi. Prepričevali so me, da je islam najbolj 
pravična in sočutna od vseh ver, in mi obljubili, da se bodo 
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– če se je bom ponovno oklenila – zame zavzeli na sodišču, 
jaz pa bom nagrajena z bogatim in zadovoljnim življenjem. 

Po izreku obsodbe je sodnik Abbas Mohammed Al-Kha-
lifa začasno ustavil izvršitev kazni in mi predlagal neka-
kšno kupčijo: »Dajemo ti tri dni, da se spreobrneš v islam,« 
je dejal. »Če boš to storila, bomo umaknili vse obtožbe pro-
ti tebi.«

Dvainsedemdeset ur kasneje, 15. maja 2014, me je znova 
poklical na razgovor. Zame je bil to najtežji trenutek, odkar 
je tri mesece prej, 17. februarja, policija potrkala na moja 
vrata in me, skupaj z mojim otrokom, odpeljala v zapor. 

Temno oblečeni sodnik s kamnitim obrazom – nezmo-
žnim pokazati čustva, kaj šele sočutje – me je takoj vpra-
šal, kako sem se odločila in ali sprejemam njegovo ponud-
bo. Ko sem odgovorila, da ne, me je vztrajno pregovarjal še 
kakšnih štirideset minut, vendar nisem niti za trenutek 
oklevala. Zavedala sem se, kaj tvegam in tudi kaj bi prido-
bila, če bi popustila njegovim zahtevam. Nisem mogla izda-
ti svoje vere, ki mi je dajala istovetnost in smisel mojemu 
življenju. Vera je bila moja moč, moja opora in luč, ki me je 
razsvetljevala v najtemnejših trenutkih. Bila sem prepriča-
na, da me Gospod ne bo zapustil in mi bo stal ob strani do 
zadnjega diha.

Med branjem razsodbe je sodnik Al-Khalifa posebej po-
udaril, da mi je ponudil tri dni za odpoved krščanstvu, kar 
pa sem zavrnila. Ker torej nisem sprejela ponujene roke so-
dišča in se spreobrnila k islamu – je zaključil –, sem si za-
služila strogo kazen.

Ko sem z dvignjeno glavo poslušala njegove besede, je 
pred sodiščem majhna skupina skrajnežev pozdravila raz-
sodbo z vzhičenimi vzkliki »Alah akbar« oziroma »Bog je 
velik«.

V tistem trenutku nisem vedela, da sem postala simbol 
in mi za to tudi ni bilo mar. Mislila sem samo na svojega 
moža, na malega Martina in na bitjece, ki se je razvijalo 
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pod mojim srcem. Vedela sem, da bi za rešitev iz te môre in 
vrnitev v normalno življenje zadostovali dve besedi, ki pa 
jih nisem hotela izreči. Ne tedaj ne nikoli. Raje bi pretrpela 
kakršno koli kazen, kot da bi se odpovedala svojemu dosto-
janstvu in pravici do svobode veroizpovedi. Kakršno koli. 

(Povzetek intervjujev z Meriam Yehya Ibrahim Ishag, 
opravljenih v Kartumu 7. julija 2014 in v Rimu 28. julija 
2014.)
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Nato je prišel težko pričakovani 23. junij. Mohaned je od-
šel od doma že zelo zgodaj, ker je želel priti na drugosto-
penjsko sodišče pred začetkom obravnave. To je bil dan, ko 
naj bi se prizivno sodišče izreklo glede Meriamine priho-
dnosti. Ta seveda ne bi bila rožnata, če bi potrdilo smrtno 
obsodbo. V vsakem primeru bo odločitev sodnikov nepo-
vratno in za vedno zaznamovala njeno življenje.

Bilo je malo po opoldnevu in sodišča so bila že odprta, 
kar je za sudanske razmere nenavadno.

Mladi odvetnik je ravno vozil po ulici Baladiya, ko je 
zazvonil njegov mobilnik. Na zaslonu se je prikazala števil-
ka urada sodišča. Mohaned se je zaskrbljeno odzval.

A obraz se mu je takoj razjasnil, ko mu je sogovornik 
povedal, da je sodišče ugodilo pritožbi nad prvostopenjsko 
razsodbo zoper njegovo klientko, ki jo je vložil 21. maja, in 
razsodbo razveljavilo.

Napetost zadnjih tednov je v trenutku popustila. Moha-
ned je takoj ustavil avto, si odpel varnostni pas, skočil ven 
in se komaj zadrževal, da ni začel vriskati od veselja. Nje-
mu in kolegom, ki so prenašali najrazličnejše pritiske, dne-
ve in noči prečesavali zakone in dokumente, razpravljali, 
upali in obupavali, je končno uspelo!

Nemudoma je poklical Daniela in druge odvetnike ter 
se z njimi dogovoril, da se dobijo pred jetnišnico. Ko so pri-
speli tja, so morali še počakati, da so bile opravljene vse 
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formalnosti za izdajo uradnega odloka o razveljavitvi sod-
be. Konec nočne môre se je zdel zelo blizu. Vseeno so mo-
rali ostati previdni, da ne bi povzročali razburjanja. Pred-
vsem pa nihče ni smel izvedeti, da bo jetnica kmalu 
izpuščena iz zapora. Noči še ni bilo konec.

Ko je paznik odklenil vrata njene celice in je vanjo vsto-
pila upraviteljica zapora z listom papirja v rokah, je Meri-
am kar vedela, da gre za odlok o izpustitvi. Razsodba, ki jo 
je vrgla v to žalostno in pusto celico, je bila preklicana. 
Spet je bila svobodna.

Mayo, ki jo je držala v naročju, je močno stisnila k pr-
sim. Prvič, odkar se je ta nočna môra začela, je dala svojim 
solzam prosto pot. Tudi Martinu so se navdušeno zasvetile 
oči, kot da bi zaslutil, da se bo njegovo življenje končno 
spremenilo.

»Pospravi svoje stvari in lahko odideš,« ji je ukazala 
upraviteljica z ravnodušnim in hladnim glasom, svetlobna 
leta oddaljenim od plamena, ki je zagorel v Meriaminem 
srcu.

Meriam je v hipu, z Mayo v eni roki in Martinom, ki je 
navdušeno skakal okrog nje, stlačila tistih nekaj cunjic v 
skromno torbo in v spremstvu paznika odkorakala proti 
čakalnici.

Tam jo je v invalidskem vozičku že čakal Daniel. Ko jo 
je zagledal, mu je zmanjkalo sape. Trenutek, o katerem je 
sanjal vsaj stokrat, je bil v resnici še veliko lepši. Meriam je 
bila shujšana, utrujena in upadla, a vseeno prelepa.

Stopila je k njemu in mu pokazala malo Mayo.
Daniel je kar malo plašno iztegnil roko in jo pobožal.
Meriam se je nasmehnila in ga pogledala s svojimi veli-

kimi temnimi očmi.
Daniel je premaknil roko z malčice in ženo prvič po več 

mesecih pogladil po obrazu. Odkar je bila v zaporu, se ni-
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sta smela dotikati, ker sta bila v očeh postave prešuštnika 
in nevernika. Če sudanske oblasti že niso mogle razdružiti 
njunih src, so lahko začasno vsaj njuni telesi.

Meriam se je na moževo nežnost odzvala tako, da mu je 
poljubila roko. Vsa prevzeta od čustev sta se drug drugemu 
zazrla v oči za trenutek, ki je trajal celo večnost. Končno 
sta bila spet skupaj.

Daniel se je začel spoznavati z Mayo in obenem skušal 
obvladati Martina, ki je na vsak način hotel pridobiti nje-
govo pozornost. Medtem so odvetniki, ki so dotlej ganjeni 
in tiho kot miške spremljali družinsko snidenje, Meriam 
seznanili s tem, kar se je zgodilo in kako naj bi stvari pote-
kale naprej. Odločitev pritožbenega sodišča ji je vrnila pro-
stost, vendar zadeva še ni bila končana. Še vedno so sedeli 
na sodu smodnika, ki bi lahko vsak čas eksplodiral. Pove-
dali so ji, da jih bodo najprej odpeljali na varno, kjer jih ne 
bo mogel nihče prepoznati in jim storiti kaj hudega. Menili 
so, da njihovo stanovanje ni varno. Ko si bodo malo opo-
mogli, se bodo morali preseliti čim dlje od tam. Na drugi 
konec sveta.

Organizacija potovanja v ZDA, katerih državljan je bil 
Daniel in jih je izbral za domovanje svoje družine, je pote-
kala hitro in krčevito. Zaradi očitnih trenj s sudansko di-
plomacijo so se za pomoč obrnili na veleposlaništvo Južne-
ga Sudana. Ta najmlajša država na svetu se je rodila 9. 
julija 2011 po referendumu in konfliktu, ki je trajal več kot 
dvajset let in zahteval milijone žrtev. Južnosudanski ura-
dniki so skušali družinici pomagati po najboljših močeh in 
jim omogočiti čimprejšnji odhod. Ker Meriam in otroka 
niso imeli potnih listov, so jim izdali izredno dovoljenje za 
potovanje iz humanitarnih razlogov, s katerim naj bi prišli 
do prestolnice Južnega Sudana in od tam zapustili državo. 
Z vstopom v Združene države Amerike naj ne bi imeli no-
benih težav, saj je ameriška diplomacija takoj prižgala zele-
no luč za izdajo njihovih vizumov.
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Zdelo se je, da vse poteka v najlepšem redu. Meriam je 
bila kot prerojena, Daniel, ki je lahko končno užival v 
Mayini in Martinovi družbi brez omejitev, pa je komaj ča-
kal, da odidejo. Po prihodu v Ameriko naj bi takoj odpoto-
vali v Manchester, v zvezni državi New Hampshire, kjer bo 
lahko ponovno objel svojega brata in druge sorodnike. Na 
začetku se bodo morali zadovoljiti z majhnim stanova-
njem, kjer je živel kot študent in je bilo seveda bolj primer-
no za enega človeka kot za štiričlansko družino. Daniel je 
bil prepričan, da jih bo sudanska skupnost tam sprejela z 
odprtimi rokami in zanje poskrbela v vseh pogledih.

Tisto prvo noč so skupaj preživeli v nekem anonimnem 
kartumskem stanovanju, kjer so bili začasno nastanjeni. V 
spalnici, ki je bila zavita v polmrak, Meriam vso noč ni mo-
gla zatisniti očesa. Ob njej je ležal Daniel, med njima Maya, 
Martin, ki že pet mesecev ni spal sam, pa se je nemirno 
premetaval v posteljici poleg njune. Poslušala je njihovo di-
hanje med neštetimi mislimi, ki so ji rojile po glavi.

Še vedno ni mogla verjeti, da je svobodna. Čeprav je 
upala in bila prepričana, da se bo to nekoč gotovo zgodilo, 
tega vseeno ni pričakovala tako kmalu. Zavedala se je tudi, 
da so – vse dokler ne bodo zapustili države – ona in njeni 
družinski člani v nevarnosti in bi jim lahko kdo storil kaj 
hudega. Sanjarila je o Združenih državah Amerike, kjer bo 
vse drugače. Ne bo jim treba preživljati noči pod ključem v 
varni hiši, ampak se bodo lahko brezskrbno sprehajali pod 
zvezdnim nebom in dihali s polnimi pljuči.

Kdo ve, si je mislila, kakšno je nebo v Ameriki in ka-
kšno bo njihovo življenje tako daleč od domovine?

Meriam ni želela zapustiti Sudana. Zaljubljena je bila v 
njegove vonjave, barve in zvoke, ki so bili del nje. Vedela je, 
da jih bo na smrt pogrešala. Ampak, če je želela živeti, ni 
imela druge izbire.
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* * *

»Meriam je svobodna! Prizivno sodišče je razveljavilo 
razsodbo!« Khalid ni mogel skrivati navdušenja. On in ak-
tivisti združenja Sudan Change Now so se za tak razplet 
borili »z nožem med zobmi«. Zavest, da ves njihov vložen 
čas in napori niso bili zaman, ga je navdajala z neizmernim 
zadoščenjem.

Razumela sem ga in se z njim veselila, obenem pa sem se 
trudila ostati z nogami na trdnih tleh. Nisem se hotela pre-
pustiti evforiji, ker nisem bila prepričana, da je zadeva za-
res zaključena. Vedela sem, da ne bom mirna, dokler Meri-
am ne bo dejansko zapustila države.

Odločitev sudanskega sodišča, ki je odredilo Meriamino 
izpustitev, je objavila državna tiskovna agencija Suna. To je 
bil sicer zanesljiv vir, ki pa mi ni zadostoval. Potrebovala 
sem še potrditev od Daniela ali katerega njenih pravnikov.

Po nekaj zgrešenih klicih mi je Mohaned odgovoril in 
potrdil, da Meriam ni več v zaporu, čeprav naj bi sodniki 
sporočili svoje razloge za njeno izpustitev šele naslednji 
dan.

»Njihovi razlogi me ne zanimajo. Pomembno je samo to, 
da je zunaj,« sem veselo vzkliknila. »Zdaj je čas za prazno-
vanje!«

Tudi Mohaned je najprej zavriskal, nato pa se je ton nje-
govega glasu nepričakovano zresnil. »Jaz bi vseeno še malo 
počakal s proslavljanjem ...« je dodal in mi razložil, da ga 
skrbi za Meriamino varnost, zdaj ko je na prostosti.

Njeni domnevni sorodniki so predstavljali resno gro-
žnjo. Zlasti »brat« Al-Hadi, za čigar obstoj Meriam sploh ni 
vedela, dokler se ni nenapovedano pojavil na sodišču. Ni-
kakor nisem mogla razumeti, zakaj je kljub dokazom o na-
sprotnem še naprej trdil, da se Meriam le pretvarja, da je 
izdala vero svojega očeta in da mora biti za to strogo ka-
znovana.
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In četudi bi bil zares prepričan o svojih trditvah, kako je 
mogel tako sovražiti njo, ki jo je imel za svojo sestro, in ji 
želeti smrt?

Če se mi je že zdelo absurdno, da želijo Meriam spraviti 
na vislice njeni »najbližji sorodniki«, pa me ni presenečalo, 
da je njeno usmrtitev zahtevalo toliko ljudi v Kartumu, ker 
sem že na začetku videla, kako globoko se je zamerila is-
lamskemu svetu. Tega se je zavedala tudi sama, vendar je 
to ni ustavilo. Tudi po smrtni obsodbi je ostala trdno odlo-
čena braniti resnico do konca. Pet mesecev v zaporu ni zlo-
milo njenega duha in bi – tudi če obsodba ne bi bila razve-
ljavljena – vztrajala naprej, dokler ne bi uveljavila svoje 
pravice.
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