
 

 

En bättre framtid för Pakistans unga 

Nr 1/2012 

Sida har godkänt vår ansökan om stöd för ett fort-
satt utvecklingsprojekt i Pakistan. Vi kan konstate-
ra att såväl Forum Syd som Sida uttrycker stort 
förtroende för vårt arbete. De ser också att BLLF 
Society i Pakistan har den kapacitet och vilja som 
krävs för att stödja och utveckla kampen mot slave-
ri och barnarbete och för kvinnors och flickors rät-
tigheter att röra sig fritt och få tillgång till skola 
och utbildning. Under de två kommande åren får 
BLLF Society möjlighet att med vårt stöd vidareut-
veckla sitt arbete. Projektet genomförs i tre av Pa-
kistans fem provinser, Balochistan, Sindh och Khy-
ber Pakhtunkhwa. Det innehåller följande utveck-
lingsprogram: 
 
Grundläggande vuxenutbildning med särskild ton-
vikt på unga kvinnor 
Utbildningen sker som tidigare vid omkring femtio 
utbildningscentra, som varje år ger grundläggande läs- 

och skrivkunnighetsträning och yrkeskunskaper till när-
mare 3000 yngre och äldre kvinnor. Att ge dem kunskap 
om sina mänskliga rättigheter och verktyg för att hävda 
dem är lika viktiga inslag i utbildningen. Deltagarna 
tillhör familjer som är bland de fattigaste i Pakistan, och 
de allra flesta deltagarna har aldrig fått gå i skola. I syn-
nerhet kvinnorna har svårt att få komma ut från hemmet. 
De har därför mycket begränsad kunskap om omvärlden 
och om att pakistansk lag faktiskt tillerkänner kvinnor 
rättigheter och skydd mot våld och övergrepp, även om 
den bistra sanningen är att de i verkligheten är utestäng-
da från deltagande i samhällslivet. I kurserna får de till-
fällen att samtala om sina erfarenheter och stötta var-
andra. 
 
Uppbyggnad av kvinnonätverk 
Ett sådant nätverk har redan under 2011 börjat växa 
fram. Nu tillförs det genom projektet resurser för att 
utveckla lokala basgrupper, regionala möten och kurser 



 

 
samt få tillstånd en nationell koordination via kvin-
nokonvent, möten och aktioner. Kunskaper om 
organisation och administration och ekonomi blir 
viktiga instrument för att stärka nätverket och ge 
kvinnorna möjlighet att hävda sina rättigheter och 
utöva påtryckningar på myndigheterna. 
 
Utbildning för barn och ungdomar med fokus 
på flickor  
Stödet till skolorna fortsätter och kan utökas något. 
Föräldrakommittéerna kämpar för att klara av att 
stödja skolorna och ge lön till lärarna. Genom vårt 
bidrag kan skolorna få tillgång till enkel utrustning, 
svart tavla, läroböcker, skrivmaterial, små bibliotek 
och andra pedagogiska hjälpmedel. Mycket har 
skadats eller förstörts i de två gångna höstarnas 
katastrofala översvämningar, och åtskilliga skol-
byggnader behöver repareras eller återuppbyggas. I 
detta delprogram ingår också kurser och demokra-
titräning för äldre barn och ungdomar. Att delta i 
omröstning om Jordens Barns Pris är en del i detta. 
Vi betonar särskilt flickors behov och möjligheter. 
Ett syfte är också att stärka BLLF Society som or-
ganisationer.  
 

Kvalitetsutveckling 
Lärarna vid skolor och utbildningscentra får peda-
gogiskt stöd och rådgivning genom regelbundna 
fältbesök av särskilt utbildade personer 
(animatörer). En utomordentligt viktig insats hand-
lar om regelbunden lärarfortbildning, där lärarna 
får pedagogisk träning och verktyg för elevaktiva 
arbetssätt. 

Demokrati och mänskliga rättigheter 
Genom möten, seminarier, nätverk, facklig utbildning 
och fackliga aktioner kan våra vänner i BLLF Society 
bli starkare aktörer för ett rättvist samhälle. Rättshjälp 
till fattiga människor som lever i förtryck eller utsätts 
för övergrepp är ett viktigt sätt att påverka domstolarna. 
 
Organisationsutveckling 
De aktiva i BLLF Society får utbildning i hur man ska-
par effektiv verksamhet och mobiliserar människor att 
sluta upp bakom arbetet och därmed ge organisationer-
na större inflytande i samhället. Det handlar inte minst 
om att stärka deras ekonomiska bas genom fler med-
lemmar, bidragsgivare och genom att man skapar akti-
viteter som ger inkomster. 
 
Utbytesprogram för kvinnor i Sverige och Pakistan 
Under hösten 2012 kommer sex kvinnor från BLLF 
Society i Pakistan att besöka Sverige, studera våra för-
hållanden och informera om situationen i sitt land. De 
kommer att möta barn och ungdomar, besöka skolor 
och äldreboenden, möta olika ideella, fackliga och poli-
tiska organisationer och träffa politiker på riksplanet. 
De kommer också att medverka på Internationella Tor-
get vid årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg. 
Året därpå är det dags för en kvinnogrupp från Sverige 
att göra ett återbesök i Pakistan. Det kommer att ge 
dem nya konkreta erfarenheter och bidra till att öka 
förståelsen. Deltagarna kan sedan bli en resurs i BLLF 
Swedens arbete med information och opinionsbildning 
mot slaveri och barnarbete. 
 

Du deltar också 

Vi är naturligtvis mycket glada och uppmuntrade över 
att vi nu kan fortsätta stödja våra vänners kamp. Totalt 
omfattar projektet drygt fem miljoner kronor under 
2012 och 2013. Av dem bidrar BLLF Sweden själv 
med en halv miljon kronor. Det är ett stort ansvar. Vi är 
beredda att ta det. Vi känner att många medlemmar och 
sympatisörer står bakom arbetet och vill fortsätta stödja 
det på olika sätt. 
 

Göte Isaksson  

Kvinna möter kvinna 
I det nya CDP projektet satsar vi på kvinnor och stöd till kvinnors kamp för sina rättigheter. En spännande del 
i detta är ett utbytesprogram, se ovan. Sex pakistanska kvinnor kommer till Sverige i höst och nästa år, 2013, 
åker sex kvinnor från Sverige till Pakistan.  

Är du intresserad av att delta i detta utbyte, så hör av dig till info@bllf.se 

Tack till alla er som betalt medlemsavgift för 2012!Tack till alla er som betalt medlemsavgift för 2012!Tack till alla er som betalt medlemsavgift för 2012!Tack till alla er som betalt medlemsavgift för 2012!    
Fler är välkomna som medlemmar och som givare. Vi behöver bli fler i kampen mot slaveri! 



 

 

Det är december 2011 och jag sitter med vid ett 
kvinnomöte i Tharöknen. Vi sitter utanför ett hus 
placerat uppe på en kulle. Nedanför breder byn ut 
sig och på andra sidan av den lilla dalen ser man den 
statligt drivna skolan. Dit får bara pojkar går. För-
äldrarna vill inte släppa flickorna dit då skolan är så 
dåligt skött och läraren bara kommer ibland. Kriti-
ken mot statlig verksamheten är stor. Jag uppmärk-
sammar också en uppgiven inställning. Det verkar 
omöjligt att tro att staten skulle kunna driva skolor, 
eller att man skulle kunna kräva av läraren att kom-
ma. 
 
Syftet med mitt besök var egentligen att få höra hur 
de här kvinnorna arbetar med kvinnors rättigheter i 
byn, men det blev inte så mycket av det. Istället får 
jag höra om den svåra situationen som uppstått efter 
höstens förödande skyfall då en stor mängd hus för-
stördes. Bortsett från en nyliberal biståndssatsning 
från en frivilligorganisation (något som ni kommer 
att få läsa om i följande nummer) har man inte fått 
någon hjälp alls med att bygga upp de hus som rasa-
de. Stöd från staten har inte synts till alls.  

Den misskötta skolan och uteblivet stöd efter regnet 
är inte de enda exemplen på en påtagligt frånvaran-
de stat. När jag vandrar runt i byarna jag besöker ser 
jag att barn sitter och knyter mattor. Enligt en mas-
teruppsats från Universitetet Sindh Jamshoro beräk-
nas antalet barn som arbetar i mattindustrin bara i 
Tharöknen till 4000. Det är entreprenörer som upp-
söker familjer i kris och ger dem lån som ska betalas 
tillbaka genom barnens arbete vid vävstolarna.  

Mattorna säljs till 99% utomlands. Den här mattin-
dustrin är, enligt samma text, inte heller officiellt 
registrerad men tillåts ändå existera höljd i ett mys-
tiskt dunkel. Utländska krafter kan lätt exploatera 
människor i kris som saknar skydd från den stat som 
borde finnas för dem i krissituationer, en stat som 
också borde skydda dem från exploatörer som bryter 
mot landets lagar mot skuldslaveri. 
 
Under mötena med kvinnorna förstår jag att man 
tycks ha lättare att kritisera NGO:s för att inte vara 
på plats än man har att kritisera staten. NGO får ta 
statens roll. Men kritiken mot dessa organisationer 
kan också vara hård. ”De kommer och är här under 
en tid, vi får ha möten och sen åker de”, berättar en 
man för mig. Korta projekt tycks avlösa varandra.  
Sorgen över BLLFS´s skola, som ju fanns länge i 
byn, är stor i den av byarna där man inte lyckats 
överta den i egen regi. Ofta talar man till mig som 
om jag skulle ha möjlighet att påverka BLLFS att få 
skolan tillbaka. Jag har ingen sådan möjlighet säger 
jag, ”vi vet, vi vet”, säger de.  
 
I byn finns naturligtvis också jordägaren, som man 
arbetar hos och får betalt i natura. Hos honom är 
mycket makt samlad. Förutom att han äger marken 
är han också den politiska ledaren och innehavarare 
av byns affär. Ingen ifrågasätter hans makt inför 
mig. 
 
I båda byarna bjuds det dock också på motstånd, är 
det något man lärt sig av alla frivilligorganisationer 
så är det att ha möten, berättar de. Och kvinnorna 
har möten. I en av byarna har man dessutom gått 
över communitygränserna, det vill säga de religiösa 
gränserna. Nu träffar de muslimska och hinduiska 
kvinnorna varandra, för att som de säger ”stärka 
byn”. Istället för att vara utlämnad åt långivare av 
olika slag, en stat som inte finns för dem eller tillfäl-
liga NGO:s har man sedan något år tillbaka en egen 
kollektiv sparkassa som används till exempelvis 
omkostnader vid förlossningar. Man skapar en egen 
ekonomisk ram, om än mycket liten. Det är en sats-
ning som kan ge visst skydd och som inte baseras på 
lån. 
 
Det är förhoppningsfullt att möta dessa kvinnor som 
försöker ta saken i egna händer. Det hindrar inte att 
jag undrande frågar mig när de fattiga också ska 
räknas in som medborgare och hur man ska fortsätta 
brottas mot internationell exploatering.   
 

Lena Martinsson 

 

NGO = frivilligorganisation 

Om den frånvarande staten, Om den frånvarande staten, Om den frånvarande staten, Om den frånvarande staten,     

exploatering och kvinnokollektivitet exploatering och kvinnokollektivitet exploatering och kvinnokollektivitet exploatering och kvinnokollektivitet     



 

 

BLLF Sweden 
Front mot slaveri 
 
Adress: Box 680 
531 16 LIDKÖPING 
Tel. 0510-222 01 
 
E-post 
Administration: adm@bllf.se 
Information: info@bllf.se 
Hemsida www.bllf.se 
Plusgiro: 90 04 28-4 
 
Ansvarig utgivare: 
Britt-Marie Klang 
Tel: 0510-297 95 
Västergatan 19 
531 52 LIDKÖPING 

Välkommen till årsmöte i Lidköping!Välkommen till årsmöte i Lidköping!Välkommen till årsmöte i Lidköping!Välkommen till årsmöte i Lidköping!    

Alla medlemmar i BLLF Sweden är välkomna till årsmöte lördagen 14 april på  
Studiefrämjandet, Kållandsgatan 20 i Lidköping. 
 
Kl  16.00 Bodil Ceballos, ordförande i Forum Syd och riksdagsledamot talar om 

”Arbetskraftsinvandring, idé och praktik”. 
Kl  17.00 Kaffe 
Kl  17.30 Årsmötesförhandlingar med stadgeenliga ärenden. Röstberättigad är den som betalat 

medlemsavgift 2011 och/eller 2012. 
 
Du som är medlem inbjuds att nominera kandidater till styrelsen. Skriftliga förslag lämnas senast  
10 dagar före årsmötet till valberedningen: Gunilla Larsson, Kinnekullegatan 31, 532 32 SKARA 
 
Delta gärna i Iqbaldagen, en manifestation mot barnarbete och för barns rätt till utbildning på torget i Lidkö-
ping, lördagen 14 april kl 10.00 – 12.30. Därefter är du välkommen till Pingstkyrkan för att se en dansföre-
ställning, ” Mänskliga rättigheter”, av ungdomar från musikgymnasiet i Skövde. 

World’s Children’s Prize 
 

har som mål att bidra till en medmänskligare värld med respekt för barnets 
rättigheter. Det är världens största årliga utbildningsprogram för unga om 
barnets rättigheter, demokrati, miljön och global vänskap. Mer än 57 450 
skolor med 27 miljoner elever i 102 länder är anslutna till World's Children's 
Prize som Global Friend-skolor. Läs mer på http://worldschildrensprize.org  
En av pristagarna utses av en barnjury. I år finns en skuldslav från  
Pakistan bland jurymedlemmarna: 
 

Kewal 
är 14 år och bor i Tharöknen i Pakistan. Han är mattknytarpojke och skuld-
slav och måste knyta mattor på eftermiddagar och på söndagar för att betala 
av på sin skuld, men han får gå i skolan, nu går kan i klass 8. Kewal repre-
senterar barnarbetare, slavbarn och barn som ”inte finns” eftersom de inte 
registrerades vid födelsen.   

Framgång för bomullskampanjen i Europaparlamentet!Framgång för bomullskampanjen i Europaparlamentet!Framgång för bomullskampanjen i Europaparlamentet!Framgång för bomullskampanjen i Europaparlamentet!    
 

603 ledamöter i Europaparlamentet röstade för att stoppa ett förslag som 
skulle ökat textlimporten från Uzbekistan och därmed också import av 
bomull plockad av skolbarn som tvingats ut i slavarbete. Europaparlamentet 
ifrågasätter att Uzbekistan får förmånliga tullavtal med EU så länge man 
inte avskaffar barnslaveri i bomullsproduktionen.  
”Det här skickar ett tydligt budskap till Uzbekistan att man måste sätta 
stopp för slaveri”, säger Joanna Ewart-James som samordnat Anti-Slavery 
Internationals bomullskampanj. ” Det är roligt att Europaparlamentet äntli-
gen vill försäkra sig om att dess handelsavtal respekterar mänskliga rättighe-
ter.” 
www.antislavery.org  

Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet!Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet!Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet!Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet!    
Vi kommer till skolor, klubbar, föreningar och andra intresserade och infor-
merar. Kontakta info@bllf.se 

Kewal 


