
Ett av våra många centra där kvinnor skapar en egen inkomst

PACS affär i Göteborg där ni handlar solidariskt (se insidan)

 Adress: Haga Nygatan 21 A, 41301 Göteborg, Tel 031-13 87 30

  PACS – Nytt Dec 2018 

       I våra skolor: Samundervisning där flickorna är i majoritet

PACS satsar långsiktigt på fattiga människor som är kvar och vill ta 
eget ansvar. Ni är flera trogna givare som stödjer PACS sedan flera år:  
.                                  Tack och God jul och Gott Nytt År!      
Bidrag kan skickas till: Bankgiro: 5239-6611 eller SWISH konto: 123 644 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PAN ASIA COOPERATION SOCIETY  Bg 5239-6611, hemsida: www pacs.nu



  Några rader från Rodney (ordf. i PACS)
Det har gått ett år sedan det senaste PACS NYTT(dec 2017) där vi 
meddelade att vi avslutat vårt s.k.90 konto p.g.a. orimligt höga kostnader. 

90 konton handhas av Svensk Insamlingskontroll. Kruxet är att det inte 
genomförs någon kontroll att insamlade pengar faktiskt når de fattiga och 
behövande. Det sker endast en ”papperskontroll”. För att utöva denna 
fiktiva kontroll finns tre anställda. Personalkostnaderna enligt 
Årsredovisning 2017 (s 8) var 3 035 777 kr, som tas av avgifter från 
insamlade medel. Över 3 milj. kr till tre anställda!
Man skall dessutom kolla att organisationer med 90 konton i sin reklam 
följer sunda marknadsföringsmetoder.
Men hur sund är reklamen? Mitt i TV programmet: Först reklam för 
nödhjälp via 90 konto: ”Läget är akut, Skänk 100 kr nu och rädda liv”, 
Sedan direkt på reklam för spelbolag: Casino Come on. Sätt in100 kr så får
du 500 kr att spela för och en pizza hem till dörren. Rädda liv och spela på 
casino blandas i en enda soppa. Reklamen förvränger och gör oss okritiska.

Hur akut är läget egentligen? Jag kollade och fann att organisationerna med 
90-konton (allt ifrån Rädda Barnen till Barncancerfonden) hade 24,2 
miljarder kr i sina egna kassor, enligt senaste årsredovisningar, 2017.  
Vill ni veta mer kan ni läsa min artikel Välgörenhet som BIG Business på 
PACS hemsida www.pacs.nu under videosnutten: 90 konto Nej Tack.
PACS har ju avlutat sitt 90 konto och sparar så ca 100 000 kr/år på onödig 
”byråkrati”. Pengar som i stället går till fattiga människor i Asien.

Reflektion: Det värsta eländet och svälten just nu har vi i Jemen. 85 000 
barn har dött. P.g.a. krig. Krig mellan Saudiarabien och Iran som förutom 
olika geopolitiska intressen också representerar två olika sidor i den 
urgamla(sedan 600 talet) konflikten inom islam mellan sunni och shia. 
Totalt lades 1 204 miljarder dollar på vapen och soldater i världen förra 
året. USA svarar för 46 procent av världens militärutgifter och i konflikten i
Jemen stöder USA Saudiarabien; enligt president Trump p.g.a. att business 
går före ”mänskliga rättigheter”. Men Sverige är också med. Saudiarabien har
köpt vapen för över fem miljarder kr. Och svenska vapenföretag har fått 
exporttillstånd till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor, efter det 
att landet gick in med trupper och stridsflyg i krigets Jemen på ”Sunni”- sidan. 
Vapenhandeln fungerar på marknadens villkor och gör vinster på att 
”vi” dödar, förstör och skapar oerhörda lidanden. Jag vill att det goda som 
några av oss vill, skall vara fredat från osunda marknadsföringsmetoder.

PACS bildades på 70-talet för att vara ett alternativ till välgörenhet som 
BIG Business på marknadens villkor. Därför förde vi in i våra stadgar att 
insamlade medel- samt ränta på dessa medel-skall gå direkt till 
verksamheten i Asien och att arbetet i Sverige skall utföras genom frivilliga 
insatser. (Möda utan lön, som en skrift om s.k. Frivilligorganisationer hette.)
Vi inom PACS har hela tiden arbetat nära fattiga människor i Asien. Främst
med utbildning, hälsovård och kvinnoprojekt. Vi har alltid utgått ifrån att 
även fattiga människor har möjlighet och förmåga att förbättra sina liv. 
Men de kan behöva stöd inte minst när det gäller utbildning men också när 
det gäller att kvinnor får möjlighet till egen inkomst.
På framsidan ser ni bilder på flickor från våra skolor i Pakistan. I Pakistan 
i stort prioriteras pojkar. Liksom muslimska lagar som säger, att sönerna 
ärver dubbelt mot döttrarna. Vi söker verka enligt FN:s Agenda 2030 (med
17 globala hållbarhetsmål) där det står följande under målet om 
Utbildning: … utbildning för alla är en av de viktigaste orsakerna till 
välstånd, hälsa och jämställdhet. Det gäller särskilt flickors utbildning där 
effekterna är påtagliga vad gäller utveckling och minskad fattigdom.  

När vi startar en skola gör vi det alltid i samarbete med föräldrarna. De är
med och bidrar till driften redan från början. Under åren har ca 1200 
skolor blivit självförsörjande. I dessa skolor får idag ca 60 000 barn 
utbildning. Idag betalar vi ca 40 % av driften i 120 nystartade skolor.
På baksidan ser ni några kvinnor i ett av våra kvinnocentra. I nov i år 
fanns det totalt 358 kvinnor där som tillsammans skapar egen inkomst på 
250 000 Rs/ mån. Dessutom ser ni en bild av vår affär i Haga i Göteborg. 

Där gäller, att handlar Du hos PACS så är Du solidarisk på köpet.
Ett konkret exempel: Kvinnorna i Pakistan syr bl.a. ”miljövänliga” 
tygkassar som de får fullt betalt för. Till vänster ser ni en kvinna i Pakistan 
som stolt visar upp en kasse hon sytt.    Till höger visar Solfrid (ansvarig för
affärerna) sådan tygkasse vi använder i affären i Haga. 
Tack till alla er som vill stödja våra ihärdiga ansträngningar att arbete för 
och tillsammans med fattiga människor i Asien. 
Och kära ni: En God jul och en Gott Nytt år önskar vi från PACS. 

http://www.pacs.nu/

