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Bilden; Ferozepure Road, på väg till TTC - vårt Teacher Training College utanför Lahore;
en stad på ca 12 milj. med en av de värsta luftföroreningar i världen. Men i Pakistan, ingen
bilbesiktning, ingen koll på avgasrening. Utvecklingsländer vägrar att göra något åt sina
CO 2 utsläpp-som dödar deras egna barn- om de inte får utlovade 100 miljarder dollar om året från
skattemedel i väst. För att bl.a. bygga ut sin infrastruktur, d.v.s. även vägar.
( Se avsnittet nedan:Klimat och miljö s 4)
Ser följande citat:“Building more roads to prevent congestion (trafikstockning) is like a

fat man loosening his belt to prevent obesity” !
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Den ideella föreningens ändamål
PACS är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening (biståndsorganisation) som
enligt stadgarna har som ändamål att "verka för och med fattiga människor i Asien i syfte att
upprätta fundamentala mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration". Genom
utbildning, hälsovård och olika kooperativa program sker arbetet med att bekämpa
fattigdomens orättvisor." Pan Asia Cooperation Society, PACS bildades 1972 som ett
alternativ vad gäller utvecklingsarbete och fattigdomsbekämpning i tredje världen.
Alternativet innebär att alla insamlade medel skall gå oavkortat till verksamheten i Asien.
Detta har vi varit noga med att uppfylla alltsedan dess.
Styrning och ledning
Högsta beslutande organ för PACS är årsmötet där varje medlem har en röst. PACS har ett
öppet medlemskap. Ledning och styrning av PACS verksamhet utgår från de ramar som
årsmötet fastställer för kommande verksamhetsår. Styrelsen gör prioriteringar och
preciseringar utifrån godkända planer och resurser som erhållits.
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Revisor
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Främjandet av den ideella föreningens ändamål
Verksamheten i Sverige
Allmän information ges kontinuerligt via PACS hemsida på internet, www.pacs.nu.
Debatten om fattigdomsbekämpning och internationell solidaritet speglas och följs upp.
PACS-butiken har också en Facebook-sida vilken används för att sprida information och
nyheter. Personlig, direkt information ges också vid mötet mellan människor i samband med
försäljning i vår butik.
Handlar Du hos PACS är Du solidarisk på köpet! är det motto vi arbetar under.
Försäljning av handarbetsprodukter från kooperativ i Asien har skett genom PACS-butiken i
Haga i Göteborg.
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PACS har fått årliga bidrag från Sida sedan 1972. Av olika anledningar har vi valt att
inte söka nya medel från Forum Syd/Sida. Vi driver således numera verksamheten i Asien
helt med egna medel.
Verksamheten i Asien
INDIEN
I Indien stödjer PACS bl.a. en blindskola –UJJALA: Society for Blind i New Delhi

Några av eleverna i blindskolan
Vi intervjuar en av killarna:”Jag heter Ravi och är från Bihar. Jag hade ingenstans att ta
vägen. Men så fick jag hjälp att komma hit till UJJALA skolan. Här har jag fått som en egen
familj. Jag studerar nu för Masters in English.” När vi skall gå sjunger alla med lite
skrovliga röster: We shall overcome.
PAKISTAN
PACS utvecklingsprogram i Pakistan har tre huvudkomponenter:
1. Utbildning och mänskliga rättigheter (Education and Human Rights)
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.
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 barns utbildning
så kan det inte ersättas av någonting annat. En viktig utvecklingsstrategi är alltså att
föräldrarna tar allt större ansvar för sina egna barns utbildning, för att inte hamna i ett
konstant biståndsberoende. Strategin har lyckats i ett stort antal skolor. Det har gjort att
PACS finansiering kunnat fasas ut.
Under åren har ca 1200 skolor blivit självförsörjande. Och det är alltså de bättre skolorna
- där lärare och föräldrar tar ansvar- som nu inte längre behöver bidrag från PACS. I dessa
skolor får idag ca 75 000 barn utbildning. Det innebär att över de 40 år vi varit verksamma
har 100- tusentals barn fått utbildning i skolor PACS startat. Poängen med vår
utbildningsstrategi är således inte hur många skolor som är beroende av pengar från Sverige
utan att allt fler skolor blir oberoende av sådana bidrag.

PACS har sedan starten haft ett särskilt fokus på att få med flickorna i utbildningen.
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Tyvärr betraktas flickor ofta som mindre värda än pojkar och nekas ofta både skolgång
och sjukvård. Ökad skolgång bland flickor har en positiv inverkan på
fattigdomsbekämpningen. Och förekomsten av barnäktenskap minskar då barn som
fortfarande går i skolan generellt sett inte gifts bort. Därför satsar PACS på att uppehålla
målet att minst 50 % av eleverna i utbildningscentra ska vara flickor
2. Kvinnors roll i samhällsutveckling (Gender Issues)
Flickor och kvinnor i Pakistan är en utsatt grupp och varje dag diskrimineras och
kränks tusentals. Men det är förstås igen i första hand de fattiga kvinnorna som är mest
utsatta. De rika och besuttna har många gånger kvinnliga s.k. "tjänare" som servar dem
från morgon till sena kvällen. Men dessa tjänares villkor som sopar och tvättar, ser inte
deras "memsahibs"("woman of high social status living in Asia") trots att de kanske åker
världen runt på kvinnokonferenser och diskuterar just kvinnors rättigheter.
Satsningen på kvinnors frigörelse har konkret skett bl.a. genom kvinnokooperativ. Här
får kvinnor, dels tillfälle att mötas och diskutera genderfrågor (omfattande även
hälsofrågor, vaccination och familjeplanering), dels möjlighet till egen inkomst genom
egen produktion. Handarbetsverksamheten startade för många år sedan när vi mötte
kvinnor som satt och tiggde med utsträckta, tomma händer. Vi tänkte då: Dessa händer
kan faktiskt användas till något bättre.
Så startades PACS ́ handicraftcooperativ där kvinnor får uppleva självkänslan av att ha
gjort något fint med egna händer.

Huvudparten av deras produktion säljs idag på den inhemska marknaden. Viss del av
produktionen säljs fortfarande i vår affär i Sverige; bl.a. tygkassar och broderade kort.
3. Klimat och miljö (Environmental Issues)
De två storstäder i Asien, New Delhi och Lahore -där vi har verksamhet- tillhör de städer
i världen med de värsta luftföroreningarna. Har sammanlagt en befolkning på ca 40 milj.,
eller- om ni så vill- lika med hela Afghanistans befolkningMiljoner människor lever alltså ständigt under hälsovådliga förhållanden i flera städer i
Sydasien. För miljoner människor är miljökatastrofen redan för handen och de hjälps
knappast av att vi källsorterar vårt skräp. Man beräknar att 7 miljoner dör årligen p.g.a.
luftföroreningar.
Behovet av bättre miljö, inte minst bättre luftkvalité, framgår ur en rapport från WHO:
Air pollution in and outside of peoples homes is the worlds largest single environmental
health risk. Pollutants of major public health concern include particulate matter, carbon
monoxide, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Outdoor and indoor air pollution
cause respiratory and other diseases, which can be fatal.
Man mäter luftkvalitén genom bl.a. indikatorn PM 10 microns (micron är en milliondels
meter).
Två avslöjande mätningar:
PM 10 för Göteborg: 16 (faller i kategorin 1: Very good air quality ) ;
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PM 10 för Lahore: 230 (och det från en mätstation i Johar Town, ett välbärgat
bostadsområde.) Måttet hamnar i kategorin 4: Very unhealthy (Health warning.. The
entire population is likely to be affected.)
I New Delhi – just nu när jag skriver detta i mitten av maj 2022- är luftföroreningar i
kategorin: Hazardous, dvs farligt, katastrofalt. Lägg därtill värmevågen över Sydasien
just nu- med upp till 50 graders värme på sina håll.

Citat (från Global Bar Magazine dec.2021):
Forskare menar att mest exponering för luftföroreningar faktiskt sker inomhus. Detta utgör
en särskild anledning till oro för Indien, som har världens högsta
luftföroreningar. Indien har 22 av världens 30 mest förorenade
städer. Indiens giftiga luft dödar mer än en miljon människor varje år….Föroreningarna är
på livsfarliga nivåer och en av bovarna är kolproduktionen i landet. Ändå var Indien med och
såg till att slutavtalet på klimatmötet i Glasgow urvattnades just när det gäller kolen
Problemet är att den stora frågan på klimatmötet i Glasgow 2021 blev just att rikare länder
måste betala 100 miljarder dollar om året till Indien och andra s.k. fattiga länder. Om inte, så
gör de inget åt sina giftiga utsläpp! Bl.a. inga besiktningar på fordon för att kolla avgaserna
och inte sluta med att bränna halm och köra kolkraftverk för fullt. Bl.a. på sommaren för att
de rika skall driva sina air conditioning anläggningar. MEN de rika vill inte betala skatt och
affärsmännen vill absolut inte betala moms.
Tittar vi på världens utsläpp av koldioxid är det totalt ca 36 miljarder ton. Kina släpper
ut nästan en tredjedel (10,3 miljarder ton). Indien, 2,4 miljarder ton, Pakistan 208,4 miljoner
ton. Sverige: 36 miljoner ton! Men säger någon, titta på hur mycket vi släpper ut per person.
Ok, de fem värsta är följande( Co2, ton per capita)
1

Qatar

32,4

2

Kuwait

21,6

3

Förenade Arabemiraten

20,8

4

Bahrain

19,6

5

Brunei

16,6

Kina ligger på plats nr 32 med 7,4 ton per capita. Sverige ligger på plats nr 83 med 1,8 ton per
capita. Men då säger någon (Naturskyddsföreningen):
Naturvårdsverket har tillsammans med Statistiska Centralbyrån tagit fram ett system för att
beräkna konsumtionsbaserade utsläpp ... Utsläpp som produktion av importerade varor
skapar i andra länder räknas in i siffrorna… Om du till exempel köper en moped skapar den
först utsläpp i landet där den tillverkas. Utsläpp sker sedan vid transporten av mopeden till
Sverige.(www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/konsumtionsbaseradeklimatutslapp)
Således: Om t.ex. Indien, Vietnam och Bangladesh inte bryr sig om sina koldioxidutsläpp-om
man inte får miljarder i bidrag från våra skattemedel- så skall det räknas in i svenskars
utsläppsskuld och skam i och med att vi köper varor från dessa länder! Samtidigt som dessa
utvecklingsländer enligt rättighetsförespråkarna skall ha möjlighet att öka sin konsumtion per
capita eftersom de legat efter oss så länge. Hur skall det nu gå till om de inte får sålt sina
producerade varor?
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Det är således vi som skall känna skuld och skam för allt utsläpp i världen; en skuld som
vi nu skall betala av på genom att t.ex. köpa elbil för en halv miljon kr (tillverkade var?)och
ha flera sopkärl. (Sopbilen får köra en extra vända i veckan hemmavid, enbart för att tömma
ett brunt kärl.)
Men man kan också köpa sig rätten att ”släppa ut” koldioxid, kallas ”utsläppsrätt” också en
rättighet, om man har råd att betala.
Jag läser: Varje utsläppsrätt ger rätten att släppa ut ett ton koldioxid...när man nyligen infört
systemet 2005 kostade en utsläppsrätt drygt fem euro. I dag kostar de strax över 24 euro, runt 250 kr.
Utsläppsrätterna kan köpas och säljas mellan parterna. All handel sker på bestämda marknader,
ungefär som aktiemarknaden. Med detta system sker priset på utsläppsrätterna efter tillgång och
efterfrågan. Du kan alltså investera i utsläppsrätter. Utsläppsrätter har blivit en handelsplats där
man nu kan tjäna pengar. (https://utrikesgruppen.se/investera-i-utslappsratter-sa-gar-det-till)

Och jag undrar: Är ett utsläpp av ett ton koldioxid mindre skadligt därför jag har köpt mig
”rätten” att göra det? Eller kanske t.o.m. har tjänat pengar på att handla med dessa
”rättigheter” enligt marknadsekonomins logik om tillgång och efterfrågan.
Dessutom: Rika industrimagnater i s.k. ”fattiga” länder behöver inte betala något för de
utsläpp deras produktion orsakar. Men det skall dock räknas in i vår miljöskuld, om vi köper
varor de producerar! Och, de rika i de s.k. fattiga länderna vill absolut inte betala för att få ner
föroreningar som just de till största delen orsakar. Det skall vi göra genom våra skatteintäkter!
(Över huvud tagit är kategorin “länder” väldigt missvisande. För mig finns det inga fattiga
länder men det finns större eller mindre antal fattiga människor i alla länder.)
Alltså: Får inte de besuttna i s.k. ” fattiga länder” (de som företräder dessa länder i
internationella organisationer) del av 100 miljarder dollar om året från oss, så gör de inget åt
föroreningar som dödar deras egna barn! Den nya bakvända solidariteten!
Vad kan PACS då göra? Inte särskilt mycket åt det stora eländet. Vi har koncentrerat vår
insats på att ge framför allt barnen i våra utbildningscentra en drägligare miljö, genom att
förse skolorna med en miljövänlig teknik; att omvandla solenergi till elektricitet till att driva
fläktar och ge belysning. Vi är relativt ensamma om att föra ut senaste solenergiteknik till
de fattigaste. Det är förstås vanligt, att de mer välbärgade kompletterat sina dieselgeneratorer
med solpaneler, men sällsynt att fattiga ges möjlighet att alstra el både vid de ständiga
strömavbrotten eller där det inte finns någon el alls.
TTC - vårt Teacher Training Centre utanför Lahore med 10 klassrum, samlingslokal och
bostäder - är redan självförsörjande på el genom installation av solpaneler. Det känns bra att
kunna ge barnen (och vuxna) en något lite drägligare tillvaro, genom att utnyttja den heta
solen, dels till att direkt driva fläktar, dels att ladda batterierna som ger ljus och svalka även
på kvällen när solen gått ner.
Slutord från PACS ordförande.
Jag föddes under andra världskriget. Vi bodde på ett berg i Skärhamn och jag kommer ihåg att jag såg
bombningar och explosioner vid sjöslag ute över havet och att det flöt in lik i hamnen. Framför allt
kommer jag ihåg stämningen, rädslan, osäkerheten…

Har genom åren sett flera dokumentärer om när ryssarna intog Berlin 1945; våldtäkter,
skjutningar av civila, bärsärkagång. Nu - 77 år senare- samma sak igen. Nu i Ukraina. Det
finns inte ord för att beskriva det som händer. För mig har den mänskliga civilisationen inte
nått någon vart, när krig tas till för att ”lösa” konflikter.
Jo, det ser lite mörkt ut i världen. Dock, blommor och blad har slagit ut även i år.
”En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar…
Vänner tack för allt ni gör och att ni finns.
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Göteborg den 20 maj 2022

Rodney Åsberg, ordförande

Tore Almius

Ingemar Olsson, vice ordförande

Solfrid Guldsvåg

