
	
Vår	handi-craft	verksamhet	syftar	till	att	kvinnor	skall	få	en	egen	inkomst.		
Därför	möjliggör	vi	att	fattiga	kvinnor	kan	skaffa	sig	en	PACS	-	symaskin.	

	I	skolorna	tillhandahåller	vi	också	maskiner	till	syslöjden	
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Fattiga	barns	utbildning	har	varit	och	är	PACS	huvudsatsning	

Det	är	inte	välgörenhet	utan	vi	har	alltid	utgått	ifrån	att	alla	barn	har	rätt	
till	utbildning.		Och	alltid	varit	angelägna	om	att	det	skall	vara	lika	andel	av	
flickor	och	pojkar	i	skolorna.	En	utmaning	i	ett	land	som	Pakistan	där	

barnmorskor	får	en	extra	slant	när	det	föds	en	kille.	
Tack	för	att	ni	stödjer	vårt	arbete	i	Asien.	Mänga	av	er	har	ju	varit	trogna	
givare	i	åratal.	Så	en	GOD	Jul	och	ett	Gott	Nytt	År	önskar	PACS´	styrelse.		
________________________________________________________________________________________	
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Några	rader	från	Rodney	Åsberg,	PACS	ordförande…	
Så här skrev jag i PACS NYTT i april om de hemska morden p.g.a. påstådd hädelse på 
två unga, kristna tre barns föräldrar, Shama (gravid i sjunde månaden)och pappa Shehzad 
 Till slut kastades deras sönderslitna lemmar i ugnen där man 
bränner tegel. Bara tänderna blev kvar i askan; 
- och när jag stod och tittade ner i ungen  
- och hittade skorna som föräldrarna köpt till sonen Salman sex år 
(Jag har skorna framför mig på bordet)  

   Då tog liksom orden slut! 
Jag har fått gräva djupt i min själ- efter alla smärtsamma erfarenheter av ondskan i 
världen- för att rädda ett hopp när det gäller arbetet för de fattiga. Men detta hopp är hos 
mig helt beroende av att det fortsatt finns utrymme för kritisk analys av fakta. 
Låt oss först se sanningen i vitögat vad gäller det officiella biståndsindustrin (ca 1250 
miljarder kr år 2015 enligt OECD) som många menar enbart spär på korruption och 
skapar ett ökat beroende.  
I programmet Biståndsfällan (SVT 2 15 nov.) talas om fattigdomsindustrin: 
-De fattiga har blivit klienter i en enorm global fattigdomsindustri. Om de kommer ut ur 
fattigdomen behövs inte den industrin längre.  Och frågan vi behöver ställa är: Vilka 
tjänar mest på nuvarande system? De som vi försöker hjälpa eller de som arbetar inom 
fattigdomsindustrin. (Jag myntade för länge sedan satsen: Man kan bli expert på 
världen elände och leva osedvanligt gott på den kunskapen”) 
En röst från Afrika i programmet: ”En sak som är svårt att tala om är kändisprojekten. 
Man ser Brad Pitt resa till Haitia och Bono och Agelina Jolie resa till Afrika. De 
återvänder till etablissemanget inom den s.k. ”fattigdomsindustrin”, de inkluderar 
skadliga budskap i sina sånger och överför därmed detta budskap till nästa generation.  
Ett av de mest flagranta exempel på biståndsindustrins misslyckande är Afghanistan. 
I nyhetskanalen CNN(4 dec) ställer reportern Amanpour den rimliga frågan till den 
officielle utredaren av afghanistanbiståndet John Sopko. 
Amanpour: Hur kommer det sig att den näst största gruppen av flyktingar (efter Syrien) 
kommer från Afghanistan? Där vi de senaste 13 åren har gett 114 miljarder dollar i 
bistånd?  
Sopko: - Ja, miljarder har försvunnit i korruption. Vi har inte lärt oss av tidigare 
erfarenheter. Vi tillämpar inte vad vi lärt från Irak och Haiti och andra länder  
Amanpour: - Varför beter ni er så?     
Sopko: - Jag kan inte ge något bra svar, men uppenbarligen lyssnade vi till fel afghaner; 
de som var korrumperade, de som tog våra pengar och flydde landet!! 
Amanpour: - Är det inte rimligt att vi då drar slutsatsen, att även om vi spenderade 113 
miljarder dollar i landet men fortfarande kan man inte klara sig själva…så vad vi än 
försöker göra så är det ju meningslöst 
Sopko: - Jo det är nog rätt, vi spendera inte skattepengar till bistånd med samma respekt 
som när vi brukar pengar från våra egna plånböcker…     
 

Sida skriver(17 juni 2015)om utvärdering av svenskt Afghanistanbistånd: 
	I	13	år	har	Sverige	gett	bilateralt	bistånd	till	Afghanistan.	Sedan	2002	har	Sverige	
gett	6,9	miljarder	kronor	till	Afghanistan.	Pengarna	har	bland	annat	gått	till	arbete	
för	jämställdhet	och	fattigdomsbekämpning.	 
Slutsats	av	utvärderingen:	Pengarna	har	inte	minskat	fattigdomen…	Arbetet	med	
jämställdhetsperspektivet	lämnar	en	del	kvar	att	önska…	
Men i Sverige blir slutsatsen i Sidas rapport att man ändå skall hävda motsatsen: 
 Insatser som görs måste poängteras… Annars finns det risk att vi säger att inget 
händer i Afghanistan, så varför ska vi fortsätta? (Man får ju inte lägga ner 
fattigdomsindustrin för dem som tjänar mest på denna industri. Konsulter i Kabul har 
t.ex. en månadslön på 330 000 kr. När jag tog upp detta på ett seminarium i Stockholm 
reste sig några konsulter upp och menade att det var för lite betalt.) 
Så,	hur	kan	då	PACS	hålla	sig	på	rätt	väg	i	detta	snåriga	sammanhang?	
1.	Vi	har	aldrig	varit	en	del	av	biståndsetablissemanget	och	välgörenhetsindustrin.	
Från	början	var	vi	och	vill	fortvarande	vara	ett	alternativ	till	denna.		
2.	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.	
Så	hur	fungerar	vår	utbildningsstrategi?	
När	vi	startar	en	skola	gör	vi	det	alltid	i	samarbete	med	föräldrarna.	De	är	med	och	
bidrar	till	driften	redan	från	början.	Ty	om	inte	föräldrarna	bryr	sig	om	sina	barn	
utbildning	så	kan	det	inte	ersättas	av	någonting	annat.	Det	leder	bara	till	ökat	beroende.		
Så	PACS	biståndsfilosofi	går	inte	ut	på	att	vi	här	skall	känna	oss	så	goda,	medan	de	
där	skall	känna	sig	mer	och	mer	hjälplösa.	Vi	vill	framför	allt	att	föräldrarna	skall	
känna	sig	stolta	över	att	de	tar	ansvar	för	sina	barn.(Det	var	detta	som	tar	mig	djupt	
i	hjärtat,	när	jag	ser	de	fina	skorna	som	de	mördade	föräldrarna	köpt	till	sin	pojke.)		
PACS	har	varit	djupt	engagerade	i	att	framför	allt	alla	tusental	tegelarbetare	vi	
samarbetar	med	skall	få	en	lagenlig	inkomst	av	sitt	tuffa	arbete	att	göra	tegel.	
Jag	har	framför	mig	en	sammanställning	vi	gjorde	år	2005	över	situationen	för	
30	000	tegelarbetare.	Varje	familj	tjänade	då	ca	8100	Rs/månaden.	Men	när	vi	
tillsammans	kämpade	och	påverkade	regeringen	och	tegelbruksägarna	i	Punjab	till	
att	betala	lagenliga	rater	per	tusen	sten,	steg	deras	inkomst	till	11	450	Rs	per	familj.	
Således:	För	dessa	ytterligare	3300rs/månad	de	nu	tjänade	kunde	föräldrarna	ta	
större	ansvar	för	skolan	och	i	många	fall	betala	hela	driftkostnaderna.	
Under	åren	har	ca	1200	skolor	blivit	självförsörjande.	Och	det	är	de	bästa	skolorna	-	
där	lärare	och	föräldrar	tar	ansvar-	som	nu	inte	längre	behöver	bidrag	från	PACS.		I	
dessa	skolor	får	idag	ca	60	000	barn	utbildning.	Det	innebär	att	över	de	40	år	vi	varit	
verksamma	har	100-	tusentals	barn	fått	utbildning	i	skolor	PACS	startat.	
Enligt	den	senaste	rapporten	betalar	vi	idag	ca	50	%	av	driften	i	140	relativt	
nystartade	skolor.	Men	poängen	med	vår	utbildningsstrategi	är	förstås	inte	hur	
många	skolor	som	är	beroende	av	pengar	från	Sverige	utan	att	allt	fler	blir	
oberoende	av	sådana	bidrag.		
Tack	för	att	ni	läst	vad	jag	sökt	förklara	och	tack	för	ert	fortsatta	stöd	

	



 


