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Bild: Elev i årskurs 10 i en PACS-skola.
Alla dessa barn-flickor och pojkar- som kä mpar på fö r ett vä rdigt liv.
Det ä r dem PACS vill stö dja genom att ha startat skolor dä r ä ven fattiga
barn kan få utbildning. Och ni har hjä lpt till genom era bidrag.
Insidan: Reflektioner i corona tider,
------------------------------------------------------------------------------------------PAN ASIA COOPERATIO N SOCIETYHaga Nygta 21, Göteborg, www pacs.nu

Bild: Elev i årskurs 1 i en PACS-skola
Till alla som stödjer PACS: Tack och God jul och Gott Nytt År!
Bidrag kan skickas till: Bankgiro: 5239-6611 eller
SWISH konto: 123 644 2024
PAN ASIA COOPERATIO N SOCIETY Haga Nygta 21, Göteborg, www pacs.nu

Några rader från Rodney…
Kära vänner,
Det är ju lite tungt i dessa Corona tider…
Corona pandemin ä r ju global och har fö rstå s ä ven drabbat Pakistan.
Men som en vä n uttryckte det: Nu kan vi se stjärnorna i Lahore! Detta
p.g.a. mindre trafik under Corona - tider och dä rmed bä ttre luft.
Nåväl, vi vet att skolor varit stängda under stora delar av 2020 ö ver
hela vä rlden. Så också i Pakistan. Och eftersom det varit en order frå n
regeringen har ä ven PACS´ s skolor varit stä ngda under flera perioder.
Och det har varit besvä rligt, dä rfö r att varken lä rare eller elever har
mö jlighet till s.k. distansundervisning.
Man ö nskar ju att allting, alltid skall utvecklas å t rä tt hå ll. Att allt skall bli
bä ttre. Så ä r det fö rstå s inte. Det finns motkrafter till den goda viljan!
Enligt den politiska retoriken ä r alla människor lika värda. Det ä r ju
inte svå rt att säga, men vad betyder det egentligen i den marknadsekonomi som gä ller. Ditt vä rde på en marknad ä r ju helt enkelt lika med
din s.k. köpkraft. Och den ä r som vi vet inte sä rskilt lika.
Och tyvärr gäller marknadskrafternas villkor det mesta:
1. Nä r det gä ller urvalet av flyktingar; nu ä r det de som har pengar att
betala flyktingsmugglarna som frä mst kommer och hä vdar rä tten till asyl.
Asylrä tten har alltså blivit en ”vara” på en marknad.
(Varfö r tar jag upp detta igen? Dä rfö r att jag med egna ö gon sett, hur de
flyktingar frå n Afghanistan har det, som sedan ö ver 30 å r ä r fast i lä gren i
norra Pakistan. Mest kvinnor och barn som inte kommer nå gonstans.
Medan unga mä n som tagit sig till Sverige i tusentals med hjä lp av
smugglare skall omhuldas. Inte rä ttvisa i min bok.)
Ett undantag utanfö r marknadens villkor ä r s.k. kvotflyktingar, då FN:s
flyktingorganisation UNHCR vä ljer ut de mest så rbara familjerna direkt i
flyktinglägren. Dä r de få r visum, uppehå llstillstå nd och resan betald. Ett
urval utifrån humanitära villkor. ( Ett urval må ste ju faktiskt ske, alla 70
milj. kan ju inte komma!) Alltså rä ttvisa fö r mig: Fler kvotflyktingar men
fä rre av dem som betalar smugglare fö r att trä nga sig fö re alla
behö vande-med sä mre ”kö pkraft”- som vä ntar i flyktinglä gren.

2. Ä ven utbildning vä rt namnet, har i må nga lä nder blivit en ”vara” på
en marknad, vars tillgå ng avgö rs av din kö pkraft. Så fö rvisso i Pakistan.
PACS har hela tiden sö kt motverka detta genom att vä nda oss till de
mest utsatta. Och idag gå r det ö ver 60 000 barn i de skolor PACS har
startat. Men under Corona å ret har det varit svå rt fö r barnen…
På alla helgons dag i år spelades min så ng Det finns en annan värld i
Sveriges Radio, t.o.m. två gå nger. En så ng jag skrev fö r ö ver 50 å r sedan
efter fö rsta resan till Pakistan. På vä g till Sverige stannade jag i Israel
och besö kte stillestå ndslinjen mitt i Jerusalem; bakom taggtrå d,
sandsä ckar och automatvapen.
En vers i så ngen lyder:
Det finns en kraft, en annan kraft,
Men ej som krafter här,
Som söndersliter och förstör,
Som dödar och förtär
Nej denna kraft är inte sån
Men i kärlek visas den,
När Du förmår att hjälpa en
Som inte är Din vän
Egentligen ville jag bara sända en hälsning till er i Corona mö rkret.
Med lite hopp om fred och rä ttvisa. Så vi har bestä mt att PACS å tminstone
skall ge en extra julklapp till medarbetare i Pakistan och till pojkarna på
blindskolan i Indien. Det klarar vi med de medel vi redan har få tt in i å r
frå n vå r affä r och genom era gå vor. (Det gä ller nu inte bara PACS; de
insamlingsorganisationer som har s.k. 90 konto hade ö ver 26 miljarder
kronor i sina kassor vid å rsskiftet. Ä ndå denna elä ndiga reklam: 100 kr
för att rädda ett barns liv. Och fö retag som lovar, att kö per du en vara
ger de 10 kr till cancerfonden-en fond som redan har 1,6 miljarder kr.)
Vi vill att PACS skall vara ett alternativ till dessa reklamjippon. Har du
mö jlighet och vill stö dja oss framö ver ä r vi fö rstå s tacksamma. Men det
ä r inte så att nå gon dö r om du inte ger till PACS! Ungefä r så i all ä rlighet!
Julhä lsning frå n nå gra flickor i en PACS skola.
Med hopp om ett bä ttre nytt å r 2021.
PACS styrelse genom ordf. Roney Åsberg

