Information med anledning av att PACS avslutar kontot 90 0092-8 den
31/12 2017 och öppnat bankgiro 5239-6611.
• PACS styrelse beslutade den 31/10 2017 att inte ansöka om förlängning av
vårt 90-konto (som handhas av Svensk insamlingskontroll SFI) som går ut
den 31/12 2017. Anledningen är helt enkelt att kostnaderna för den revision
av auktoriserad revisor som SFI kräver har blivit alltför höga.
• Och ju fler krav som SFI har fört fram ju dyrare har denna revision blivit.
Och -vilket är viktigt- dessa krav har ju inget att göra med att insamlade
medel verkligen kommer fattiga och behövande tillgodo. Snarare tvärtom.
• Enligt s.k. ”god revisionssed” ingår bl.a. att man skall se till att det inte finns
s.k. ”onödiga kostnader”. Vi menar att revisionskostnaden som innehav av 90kontot inneburit, har i sig utgjort den mest ”onödiga kostnaden” för PACS.
Och därmed motverkat vad våra stadgar säger: ”insamlade medel skall gå
direkt till verksamheten i Asien.”
• Enligt SFI:s bestämmelser skall minst 75 % av insamlade medel gå till vad
man kallar ”ändamålskostnader” (kallas för ett ”Nyckeltal”). PACS har
uppfyllt detta med råge. År 2015 var detta vårt ”nyckeltal”151 % och år 2016,
117 %. D.v.s. betydligt mer(över 100 %) än vad som insamlats har gått till vår
verksamhet bland fattiga människor i Asien. Att vi avslutar 90-kontot har
alltså inget att göra med att vi inte uppfyllt de krav på ”nyckeltal” som
innehav av 90 -kontot innebär,
• PACS är en ideell förening. Enligt skatteverkets bestämmelser för ideella
föreningar räcker det för PACS med ”förenklat bokslut och förtroendevald
revisor.” Vilket PACS kommer att övergå till. Därmed elimineras
kostnaderna för både revison och bokföring, eftersom det kommer att skötas
av frivilliga krafter. Vilket är enligt våra stadgar: arbetet i Sverige skall i
första hand utövas genom frivilliga insatser.
• En del kan mena att vi härmed blir mindre ”professionella”. En rapport,
Biståndet: Ett svek mot de fattiga?- som vi lade fram vid ett seminarium 2009
med bl.a. dåvarande biståndsministern som deltagare- visade exempel på att
71 % av vårt bistånd fastnade i (”professionell”) byråkrati.
När vi kom i kontakt med de löner och förmåner s.k. biståndsexperter hade
myntade vi tidigt satsen: ”Man kan bli expert(professionell) på världens
elände och faktiskt leva osedvanligt gott på den kunskapen.”
Vi inom PACS är stolta över att vi inte är ”professionella” i denna mening, att
vi skor oss på andras elände. PACS vill alltsedan starten för 50 år sedan vara
ett biståndsalternativ som bygger på frivillighet och solidaritet. Men därför
behöver man förstås inte vara blåögd och okunnig.
Vi bifogar bankgiroblankett med PACS adress och bankgironr (5239-6611)
till er som ger bidrag regelbundet. För att ni skall känna er säkra på vad som
gäller. Men få av er använder ju blanketter. Bäst är att överföra direkt till
bankgironumret via internetbank. (OBS! Kontot 900092-8 gäller också
fortfarande, men endast t.o.m. 31/12 2017)

Personligt från Rodney Åsberg
Flera av er har ju stött PACS i många år(som Ingemar Olsson, se PACS Nytt)
Till er vill jag gärna ha ett personligt tilltal:
•

PACS började med att jag som ung lärare 1965 tog hälften av min lön och
startade flera skolor i slumområden i Lahore.

•

Sedermera följde jag orden som Jesus sa till ”den rike ynglingen”; Gå och sälj
allt vad du äger och giv åt de fattiga, kom sen och följ mig” Jag sålde vårt hus i
Sverige och gav allt jag hade som en grundplåt till PACS. (Det var väl att ta i
lite för mycket kanske! Men jag ville pröva. Tro utan handling är ju död.)

•

Jag blev intervjuad i ett TV program som hette halv sju med Karin Falck
som programledare 1970. Det visades också bilder från skolorna i Pakistan.
Reaktionen kom omedelbart genom att tittare ringde ner studion och ville ge
bidrag. Dagen därpå kom det in 373 000 kr, vilket var ganska mycket pengar
då, 1970. Blev en grundplåt för PACS som förvaltats väl. Givarna (över 3000
personer) uppfördes i ett register och blev basen av de trogna som gett bidrag
till PACS genom åren. Tack skall ni ha.

Nu har PACS hållit på i 50 år. Några av er som fortfarande får PACS Nytt tillhör
dessa från 1970. Många har fallit ifrån, andra har tillkommit. Flera av oss har ju
kommit lite till åren. Jag är nu 77 år (oj, vad tiden går fort), men jag kommer att arbeta
vidare tills jag går in i ”den eviga vilan”. Fattigdom och orättvisor finns ju kvar!
Jag har förvaltat PACS pengar väl. Så ta inte denna hälsning som ett påfluget
tiggeri. (Ni kan slänga allt i papperskorgen och ni är förstås bra människor ändå.) Ta
dessa ord i första hand som ett tack för åren som varit.
Men om ni fortfarande vill ge PACS ett bidrag - regelbundet eller enstaka- så skall
ni veta att allt - och mer därtill som vi själva skjuter till - går till några av alla de
fattiga som är kvar - de som inte har pengar till att ta sig någonstans. De som PACS
bl.a. ger ett ”startkapital i form av utbildning”. Som Ingemar uttrycker det.
Kära vänner Som ni nog förstått är Pakistan inte något lätt land att arbeta i.
Korruption, hot och våld är vanligt. Jag har haft kalashnikov riktad mot magen. Blivit
djupt sviken av personer som jag trodde jag kunde lita på. Det tycks ju vara så när
pengar kommer in i bilden: Man kan lita på sina medmänniskor tills svek lönar sig...
Men jag vill inte sluta mina dagar i misstro. Jag söker fortfarande Hoppet mitt i
”skiten.” Så låt oss fortfarande hoppas lite tillsammans nu i jultid!
Med vänlig hälsning, Rodney Åsberg
(Här sitter jag ”mitt i byn bland barnen” efter alla år)

