
	

Ingemar	Olsson:	Därför	har	jag	stött	PACS	i	många	år	
 

Jag tillhör hippie-generationen: ”Peace,  
love and understanding.” När den bubblan 
krackelerade i droger och kommers, tänkte 
jag vidare. Jag insåg att fred på jorden är 
omöjlig utan rättvisa och att verklig kärlek  
är mer än vackra ord. Då började jag söka 
politiska svar på problemet. Hur gör man 
världen mer rättvis? 
Hur kan vissa människor tillåtas svälta, 

medan andra(bl.a. jag själv!)har mer än man behöver?  
Vissa svar fick jag genom kyrkan jag tillhörde, som bl.a. stödde sjukvård 
och utbildning i Kongo. Svenska politiker upplevde jag mest som karriärister 
och valtaktiker och svenskt bistånd till världens fattiga verkade mest fastna  
på vägen.                                                                                                      
Men så fick jag höra talas om PACS, en annorlunda organisation med  
båda fötterna i extremt fattiga människors verklighet. Fattigdom bekämpas 
bäst av de fattiga själva, bara de får ett ”startkapital” i form av utbildning. 
Men det krävs en del pengar initialt. Och det var där jag själv kom in i bilden.  
Jag och min fru bestämde oss för en viss summa pengar varje månad. Vi 
visste att inte en krona av PACS insamlade pengar går till byråkrati och vi 
fick fortlöpande veta vad som hände med elever, lärare och föräldrar kring 
skolorna.  
Efter femton år åkte jag till Lahore och såg med egna ögon. Nu - efter 
ytterligare tjugo år vet jag att vi har varit, och fortfarande är en del i, att 
tusentals fattiga människor lyfts upp ur en fullständigt hopplös situation. 
Världen är fortfarande orättvis, men genom PACS kan vi faktiskt hjälpa 
några eller rent av ganska många.  
Ingemar Olsson, artist o låtskrivare (bl.a. låten Du vet väl om att du är värdefull) 
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PACS: 50 år i kamp mot fattigdom och  orättvisor i världen.  
               På insidan: Läs om HOPP och FÖRTVIVLAN.  

___________________________________________________________________________________________

PACS	styrelse har	beslutat	att	avsluta	vårt	90-konto(900092-8)		
fr.o.m.	1	jan	2018	p.g.a.	oförsvarligt	höga	revisionskostnader.		
PACS	har	därför	öppnat	ett	bankgiro:	5239-6611.	Inbetalningar		
till	bankgiro	sker	ju	smidigast	(och	gratis)	genom	överföringar	via	
”internetbank”.	Vi	har	också	ett	SWISH	konto:123	644	2024	till		
vilket	man	kan	skicka	pengar	direkt	från	mobilen.______________________ 

        _________________Tack för ert stöd och GOD	Jul	_________________ 
										PAN	ASIA	COOPERATION	SOCIETY,	PACS	Bg 5239-6611 Hemsida www pacs.nu				

   

	



  
 Några rader från Rodney Åsberg (PACS ordförande

 Tillbakablick 
 När jag först kom till Pakistan 1965 var befolkningen 47 miljoner. Idag 2017 är 

 den 207 miljoner. ( Bläddrar i min doktorsavhandling: Primary 
Education and National Development, (388 s) som jag skrev om 
utbildning i Pakistan.) Då var det ca 7 milj. barn som inte gick i 
skolan Idag är det faktiskt över 20 miljoner barn som inte går i 
skolan. Utmaningen är fortsatt enorm, men PACS kämpar på… 

 Mötet med fattigdomen blev utgångspunkt i vårt första PACS Nytt:  
PACS ett u-hjälpsalternativ. I slumområden i och utanför staden 
Lahore mötte vi barn med alla de möjligheter som finns i varje 
människa, men skolan fanns inte där barnens möjligheter kunde 
utvecklas. Vi mötte-vi såg-och det fick konsekvenser. En 
konsekvens blev PACS som startade 1967. 

Jag avslutade vårt första PACS Nytt med följande förhoppning:  

 
 

Julen 1967, Lahore, Pakistan. (FÖRTVIVLAN) 
Jag får syn på Razia ute på verandan. Jag tar upp henne i 
mitt knä. Jag ger henne lite bröd(chapatti) och ris. Märker att 
hon inte stoppar maten direkt i munnen, som jag väntat mig. 
Hon klämmer och rullar maten i sina små händer och ser 

förnöjd ut. Sedan stoppar hon in maten under armhålorna. Jag kom ihåg barnramsan: 
Han spar alla nötter han har… för vintern kanhända blir svår. 
Razia tittade på mig, som hon ville säga: Mat är en osäker tillgång för mig. Jag 
känner först på det mjuka brödet - njuter av att ha kontroll- äter lite men sparar det 
mesta. Litar inte på att någon skall se hur mager jag är och behöver mat  
 även framöver… 
Självklart tog vi hand om Razia i vårt då nystartade ”Nutritionscenter: Den plats 
där PACS tar hand om särskilt undernärda barn som vi träffar på i vårt arbete”, som 
det står i vårt första PACS Nytt. Kanske var det denna erfarenhet som gjorde att jag  
sedan drev igenom att det skulle vara skollunch i PACS skolorna. 
 

 
 
(HOPP): Skollunch i PACS skolorna.	

 
(HOPP): Utbildning.                                                                                                        
PACS öppnade efterhand över 500 skolor i både Pakistan och Indien 
Nedan: 5000 PACS elever samlade för att kräva alla barns rätt till utbildning, 

	 
(HOPP): Kvinnoprojekt 

	
Genom Pak Swedish Handicraft Cooperative har tusentals kvinnor fått 
möjlighet till en egen försörjning. Vi mötte kvinnor som satt och tiggde med 
utsträckta händer. I våra handarbetscentra blev samma händer skapande. 
(HOPP):	Miljö	och	förnybar	energi 

	
I många skolor saknas elektricitet. PACS har därför gjort en medveten  
satsning på solenergi, Vi förser skolorna med solpaneler på 150 watt för att 
omvandla solljus till el som driver (2)fläktar och ger ström till belysning.    
(Läs mer och se videos om vårt arbete på PACS  hemsida www pacs.nu ) 

	

		

	

	


