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PAKISTAN: 
KARACHI–ISLAMABAD–LAHORE
Rapport från en fascinerande resa i tjänsten 20 november till 6 december av Lars 
Eklund och Staffan Lindberg till universitet i Pakistan och Afghanistan. Vi besökte 
en rad universitet i Pakistan – Aga Khan University som har samarbetat med Karo-
linska Institutet i 75 år; LUMS i Lahore som stöttats av familjen Rausing; National 
College of Arts i Lahore; Quaid-e-Azam University in Islamabad; and many others. 
We met Atta-ur-Rahman, Chairman of the Higher Education Commission of Pakistan 
to discuss a new sandwish scholarship programme with Sweden. We also enjoyed 
the warm hospitality meeting academic colleagues and personal friends. 
Our impressions also summarized in a SYDASIEN article.



Lahore 29 november 2003   
Sitter vid fönstret på mitt rum på Gymkhana Club där vi bor under fem dagar i Lahore. En klubb 
med rötter i kolonialtiden som dagens pakistanska/punjabiska elit vidareutvecklar. Slipstvång i re-
staurangen och sällskapsrummen, där Staffan och jag haft möten med en lång rad framstående 
forskare och professorer. 

Det har varit Eid-helg, helg det vill säga muslimernas största årliga högtid – efter fastemånaden 
Ramadans slut. Nästan allting har varit stängt sedan i tisdags, men det har inte hindrat oss från att 
ha haft ett fullbokat schema och träffat massor av intressanta människor som jag tidigare enbart ha 
kommunicerat med via e-post, och dessutom folk som rekommenderats åt oss, bland annat av pa-
kistanske ambassadören i Stockholm. 

Lahore är en underbar stad med mycket parker och grönska, en mängd vackra byggnader från 
kolonialtiden (liksom Kolkata), och nu på vintern med ett angenämt klimat. 

Vi har besökt stadens sevärdheter och med en god väns hjälp varit med en sen kväll på en su-
fislk dansföreställning, vild av rytmiskt trummande och dansande dervischer, sittande på grav- 
stenarnai inne i sufihelgonet Shah Jamals dargah – gravmonument. En fullständigt otrolig upp-
levelse. 

I går besökte vi National College of Art i Lahore – konsthögskolan  – och träffade bland annat 
Ajaz Anwar, världsberömd konsthistoriker och själv konstnär. Det är han som målat bilden på 
denna sidan. Hans motiv är det gamla Lahore. 

Nu väntar vi på att bli hämtade för att besöka Iqbal Academy, tillägnad Pakistans nationalpoet. 
Muhammad Iqbal . 

Tidigare har vi varit i Karachi och Islamabad, och övertallt har vi haff fullt program, På måndag 
flyger vi till Kabul i Afghanistan där vi ska bo i svenska Afghanistankommitténs compound. Jag hop-
pas det inte blir inte blir några oroligheter medan vi är i Kabul.  

Nästa helg återförenas jag med familjen i Delhi. Bubu och barnen flyger från Sverige, jag från 
Afghanistan – vi ska  nämligen resa runt i Rajasthan en vecka innan vi åker hem till Kolkata. Det 
ska bli skönt med en månads semester efter en rolig men intensiv tjänsteresa med Staffan. 

           LARS EKLUND



2003 report from Pakistani universities  
by Lars Eklund and Staffan Lindberg 
In November–December 2003 we made a contact journey to Pakistan and Afghanis-
tan. The purpose was to network with researchers and institutions, and get to know 
under which conditions and with what expectations they function. We travelled for 
three weeks, met lots of people and had fascinating experiences. In Pakistan,  
we visited the three cities of Karachi, Lahore and Islamabad.  
The visit was part of mIne and Staffan Lindberg's contact tour on behalf of SASNET 
to universities in Pakistan and Afghanistan, especially those already involved in  
collaboration with Swedish universities. Our itinerary included Karachi University and 
Aga Khan University (AKU) in Karachi; the National College of Arts, Lahore University 
in Management Studies (LUMS), New Media Film & Television Studies, and Iqbal  
Academy in Lahore; and Quaid-e-Azam University in Islamabad. We also made a  
spectacular visit to Dr. A. Q. Khan Research Laboratories in Rawalpindi, with links to 
the Pakistani nuclear programme.   

After return from Afghanistan (see resebrev 140), Staffan also visited Lahore School 
of Economics and King Edward Medical College in Lahore on his own, plus a follow-up 
meeting at Quaid-e-Azam University.  
Among the important persons we met should be mentioned professor Zulfiqar Bhutta 
at AKU; professor Parvez Hoodbhoy at Quaid-e-Azam University; Dr. Atta-ur-Rahman, 
Chairman of the Higher Education Commission of Pakistan; professor Fehmida Jalil 
from King Edward Medical College; Dr. Nasim Zehra, and Swedish Ambassador Anne 
Wilkens. 
We experienced also several extramural activies – we attended a fascinating Sufi 
night at the shrine of Sufi saint Shah Jamal; drinking whiskey at Cucoos Café on top 
of a building in the former red light district of Lahore, with a wonderful view over the 
Badshahi mosque. And one evening we spent with Maqbool and Maj-Britt Rabri, a 
Swedish-Pakistani couple living in Lahore. Read our detailed reports from outr tour. 
The report is also available on the Net. Go for the report.

Swedish Embassy in Islamabad

http://larseklund.in/Old.sasnet.lu.se-23.april/sasnet.lu.se/wwwroot/journeytwo.html
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75 years of Swedish collaboration with Aga Khan University (AKU) 
Karolinska Institutet (KI) and Aga Khan University in Karachi was established already in the 1950s. It 
started with Professor Ulf Borell at KI being a consultant to the Pakistan Government in the esta-
blishment of a family planning programme and Professor Egon Diczfalusy supervised several Paki-
stani PhD students in human reproduction.  
In the 1960’s, Professor Emeritus Bo Lindblad at the International Child Health Unit (IHCAR) – part of 
the Department of Public Health Sciences at KI was personally initiated with Professor Shaukat Raza 
Khan and Professor Fehmida Jalil in a collaborative research and research training project at the De-
partments of Paediatrics and Social and Preventive Paediatrics, King Edward Medical College (KEMC) 
in Lahore.  
The project was later supported by Sida/SAREC for 18 years and involved a ”sandwich system” of re-
search training. In the end it involved no less than five Swedish universities. All Pakistani PhDs trained 
are today working in Pakistan. Bo Lindblad has been a stalwart in keeping the  the extensive collabora-
tion between KI and Aga Khan University alive. Married to a Pakistani lady, he has for decades gone to 
Karachi every winter, teaching at AKU.  He has also held professor positions in paediatrics at the King 
Saud University, Riyadh, at the United Emirates University, Al Ain and also been professor and chariman in paediatrics at the Aga 
Khan University, Karachi.  
Bo was one of the driving forces behind the creation of the Swedish South Asian Studies (SASNET) in 2000 and during period 2001–
2006, he was an active member of SASNET’s board and supported the early SASNET team – Staffan Lindberg and Lars Eklund – 
developing SASNET into become unique national and international network connecting researchers in all fields, and at all Swedish 
universities, involved in South Asia related activities and their counterparts in South Asia.

Bo Lindblad





Meeting the Higher Education Commission of Pakistan (HEC) chairperson 
One of our most important appointments during our contact journey to Pakistan was with Dr. Atta-ur-Rahman, Chairman of the Hig-
her Education Commission of Pakistan (HEC). HEJ is interested in organising a PhD sandwich program for 20 students, that is, two 
years of studies at HEJ and two years in a Swedish department, and SASNET was asked to investigate about the possibilities for 
this. out of the 50 students going to Sweden, 40 should be in sciences (Biotechnology, Engineering, Basic scien. es, certain areas of 
Medical sciences such as Pharmaceutics), and ten in other disciplines (out of which five might be in Economics). He wanted SAS-
NET to help in this. 
The background is that higher education and research is severely underdeveloped in Pakistnan. Out of about 7 000 teachers at the 
university level, only about 1 500 have a PhD degree. At present 200 students pass their PhD exams in Pakistan every year. The Hig-
her Education Commission of Pakistan, HEC, wants to increase this number to about 1 500 per year. This should to a large extent be 
realised by sending them to universities abroad. Read more in the reportt from Karachi University below.



















  



Sufiska natter 
och klubbliv i 
kolonial miljO 
- Pakistan for en ren nyborjare 
Jag minns att nagon fragade 
mig vad jag hade for forvant
ningar infOr min fOrsta resa till 
Pakistan och att jag svarade att 
det sakert skulle bli mycket so
cialt och trevligt, att jag trodde 
att Lahore skulle bli en stor upp
levelse, och att jag inte skulle 
traffa nagra kvinnor. 

D et blev faktiskt tva rlitt av tre. Sa soci
alt tillmotesgaende och vlinligt det ar 

overallt, men inte bara det, vi har fatten jlit
tefin kontakt med mlinga kvinnor bade i det 
offentliga Ji vet och i henunen. Tank sa fel 
man kan ha. 

Lars Eklund och jag lir pa resa i Paki
stan allde les runt Eid-tid i november 2003. 
Vi ska frlimja samarbeten och utbyten mel
lan forskare och studenter i Sverige och i 
Pakistan . Det blir en resa i den ovre me
delklassens vtirld, pa tva och tre-stj lirniga 
hotcll , med tillfalliga kiinningar ocksa av 
den rena overklassen. Allt annal konfron
teras pa gatan, under en taxiresa, men 
skymtar mest pa avstand och nagot som 
man !iiser om i tidningar och bocker. 

Lars har varit har tre ganger tidigare och 
iir beliist som fii pa Pakistans historia och 
politik, for mig ar det fors ta gangen. Sa om 
det firms nagon riktig visdom i denna arti
kel iir det for att jag rest i Lars sallskap. 
Aha-upplevelserna tir mina. 

Det mesta ar slg likt 
Vi bor nagra dagar pa Gymkhana Club i 
Lahore, en brittisk kolonial kvarleva fran 
1878, omt vardad av den lokala overklas
sen. Det tir overdadigt med golf och andra 
sporter, biljardhall, restauranger, verandor, 
cafe och klubbrum flotta som pa femstjlir
niga hotell men till en brakdel av prise! om 
man ar medlem . Strikt kltidsel i matsal och 
omgivningar - jag blev underktind i mina 
svarta jeans nlir jag forsokte ga in i 
klubbrummet en eftermiddag. 

Pakistan lir naturligtvis en de! av 
' Indicn', inte som land e ller stat men som 
kultur och som historia. Mtinniskorna har i 
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Hiistdroska i Lahores gamla stadskiima. 

Lahore ser exakt likadana ut som i nord
vastra Indien och de talar samma spril.k som 
i dct indiska Punjab, punjabi. M tinnen bar 
kurta och pyjama och kvinnorna salll'ar 
kamiz, med haret uppsatt pa samrna satt i en 
fltita och en knut. Oct tir bara pricken i pan
nan som saknas. 

Och kvinnoma finns overall!. Pa gator
na, i affare rna och pa kontoren. Och de ta
lar med en och sktimtar med en ibland. 

Samma ktinsla av social gemenskap, att 
barn vara ihop, smaprata utan att titta pa 
klockan, och trivas som sydasiaterna ar 
vtirldsmlistare pa. Del btista Jackmuspapper 
for god personkemi. 

Ingenstans ar denna ktinsla starkare an 
just har i Lahore, Mogulkej sarnas andra 
huvudstad, trtidgardarnas, poetcrnas och 
musikcrnas s tad. Det biista av den indiska 
kulturen ltiper samman i de grona gatorna, 
de stora parkerna, de vack.ra byggnaderna, 
det otindliga umganget och samtalet. 

Ftirst var det dock nagonting som kan
des annorlunda. Vi mellanlandade i Bah
rain pl'I vagen. Pa flygplatscn var det en sa
lig blandning av passagerare fran hela varl-

den, men ntir vi kom ombord pa planet till 
Karachi ktindes det som 0111 det bara var 
Lars och jag som inte horde hemma i 
Pakistan eller atminstonc i den ntirliggande 
regionen. 

Inga hippies pa vag till Goa, inga turister 
till Agra, inga affarsman till Delhi eller 
Mumbai, inga studenter pa vag till nl'lt in
diskt univcrsitet eller sprakkurs ... Paki
stan iir isolcrat fran omvarlden i <lag, mer 
iin nagonsin verkar det som. 

Men e tnocentrismen ligger pl'l lur. Hur 
ml'lnga icke-nordbor skulle det vara pl'I pla
net frl'ln Arlanda till Lulei'1 en fredag mor
gon i slutet av november. Och sh1lle man 
kunna dra nagra slutsatscr om mangfald av 
de t? 

I sjalva verket ar Pakistan en mycket e t
niskt blandad stat. Visserligen dominerar 
Punjab i centrum med over halften av be
folkningcn, men i soder ligger Sindh, i syd
ost Jigger Baluchistan, i nordvtist Jigger 
Nordvastgrtinsprovinsen och i norr finns 
Northern Areas, Azad Kashmir och en 
mtingd olika folkgrupper i de himmelska 
bergens land. Vari och ett med silt sprak 
och sin kultur. Dessa olikheter har lett till 
en konstitution med omfattandc autonomi 
for de olika provinserna, som dock l'lsido
satts under de langa periodcrna av militiir
styre i landet. 

Leva med lndien som flende 
Det var naturligtvis ett misstag, en tillfal
lighet, delningen av Tndien. lngen av de 
stora hade egentligen vcla t <let - inte ens 
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Pa viig till /andsfadem Mo/w111111ed Ali Ji1111alis 111iiktiga 111a11sole11111 i landets ga111la /1111'11d.1·tnd Karachi. 

Jinnah som bara Hlste sitt hus i Bombay 
och for pa som han trodde ett tidsbegriinsat 
besok i Karachi - utan bara att deras grup
per skulle rn plats i det nya och sjiilvstandi
ga lndien. 

Men delningen har varit det trauma som 
framforallt kommit att dominera paki
stansk politik och sjiilvforstaelse. Militiiren 
styr landet medjiirnhand, forsvaret iir vik
tigare an allt annal. 

Om det var en kommentar av Nehru 
hing den tidigare planen omfattande pro
vinsiellt sjiilvstyrelse, eller vad, som utlos
te den kedja av hiindelser som ledde fram 
till bildandet av de tva staterna I 947, den 
snabba kartritningen och gransdragningen 
av en ensam engelsk lord, Indiens annek
tering av furstedomet Junagadh (i nuva
rande Gujarat), kriget och den militiira oc
kupationen av Kashmir Fran bada sidorna 
som ledde fram till en FN-resolution om att 
det skulle hallas en folkomrostning, spelar 
egentligen mindre roll. 

Del iir sjiilva saret i samhiillskroppen, de 
smiirtsamma uppbrotten, hatet och folk
morden niir de flyende mottes pa viigen 
bort, och den olosta Kashmirfragan som iir 
konfliktens kiirna. Pakistan vi ii ha interna
tionell hjalp med a tt losa fragan, lndien viii 
<let inte. Siiger det nagot om fOrankringen i 
internationell riitt? 

Tva armeer rustade till tiinderna, kiirn
vapen utom USA:s kontroll. Del ser ut som 
om de vore pa randen till ett Harmagedon, 
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en fruktansviird katastrof for miinniskor 
och miljo i Sydasien och ett allvarligt hot 
mot hela miinskligheten. 

Sa har m1 iinda det otroliga skett. Nar ba
ra ett fullskaligt krig egentligen aterstod 
har det plotsligt blivit forsonligare ton
gangar. Hur kan det ske nar bade den paki
stanska militaren och de indiska hindufun
damentalisterna bygger sin maktstiillning 
just pa in- och ut-gruppsituationen. Natio
nen kraver samling in for det fientliga hotet. 

Men eftersom kriget som medel iir ute
slutet, priset helt enkelt for hogt, sa ilterstar 
just nu barn nedtrappning. Diplomatiska 
forbindelser l'lteruppriittas, konununikatio
ner oppnas igen och sll vidare, sll att en ny 
runda av konfliktupptrappning kan anvan
das i det politiska spelet i de bada Iiinderna. 

Den 22 oktober foreslog Indien att buss, 
flyg- och sjofOrbindelser skulle ateruppriit
tas. Pakistan tog en manad pa sig att svara 
men den 23 november kom svaret utan 
hanvisning till lndiens initiativ en manad 
tidigare. E ldupphor liings stillestandslinjen 
i Kashmir och oppnande av de kommuni
kationer som lndien redan foreslagit. 

lndien valde att svalja fortreten och gick 
med pa allt. Den 24 november kl. 18, niir 
manen just visat sig och Eid-hogtiden in
letts, blev det eld upphor liings g ransen. 
Diirefter har flyg-, buss- och tagforbindel
ser ocksa kommit i gang och allt ser hopp
fullt ut. 

En kula i Kashmir skulle dock mycket 

val snabbt kunna stoppa hela forloppet. 
Man ar saledes tillbaka pa ruta ett i det 

diplomatiska spelet. En middagsbjudning 
kan tackas nej till , en forstesekreterare pa 
ambassaden kan utvisas ... hela arsenalen i 
den diplomatiska etikettens regelsystem 
kan nu ater anvandas fOr att halla konflik
ten och makteliterna vid liv. 

Eller, tiink o m, den onda cirkeln bryts? 

Godsagare och politlk 
Mer an pa de fiesta hall har Pakistan stel nat 
i den koloniala formen. De koloniala gods
agarna har behallit sina jordar efler sjiilv
standigheten och behiirskar det nationella 
parlamentet och delstatsparlamenten ge
nom patron-klient-liknande mobilisering 
av underlydande arrendatorer och lantar
betare. Alla fOrsok till jordreformer har 
blockerats. 

De islamiska arvsreglerna, dar alla so
ner arver lika och dottrarna hiilften av vad 
sonerna Far, foljs inte heller, vilket annars 
skulle ha le tt till en viss omfOrdelning pa 
sikt. Godsagarna slitter helt enkelt arvsreg
lerna ur spel genom att satta kvinnorna pa 
religiosa institutioner i stiillet for att gifta 
bort dem, eller sa gifts de bort med 
Koranen. Och yngre soner satts pll inter
natskolor fOr en professionell karriiir. 

A ven om Pakistans start blev en 
mardrom i form av att landets bomullsod
lare forlorade sin avsattningsmarknad 

VAND! 
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FORTS. 

bland textilfabrikerna i Bombay, var anda 
landets ekonomi lite starkare an den indis
ka. Stora naturrikedomar, olja, naturgas 
och vattenkraft och bordiga jordar gor att 
landet ar ett av de potentiellt rikaste i 
Sydasien. 

Ekonomisk stagnation 
Lange var ocksa den ekonomiska utveck
lingen lite blittre an i Jndien. Men det se
naste decenniet har ekonomin farsamrats 
starkt och fattigdomen bland befolkningen 
okat, sa all lndien i dag ter sig relativt sett 
mer framgangsrikt. Andelen fattiga ar nu 
ocksa stOrre i Pakistan lin i lndien. 

Trots landets storlek, 140 miljoner inva
nare, och naturrikedomar, sa har alltsa ut
vecklingen efter sjlilvstlindigheten varit 
ganska medelmattig. En del av forklaring
en Jigger slikert i att det koloniala jord
brnkssystemet inte forandrats, vilket Jett till 
att jordrlinta lir viktigare an vinst pa inve
steringar i jordbruket. En linnu viktigare 
fOrkJaring ar dock Jandets Stora mi)itlirut
gifter som minskat utrymmet for offentliga 
investeringar i infrastruktur, utbildning och 
halsovard. Utan dessa kan det inte vlixa 
fram en modern industri- och tjansteeko
nomi. 

Det saknas produktiva och ordentligt 
betalda arbeten. Folk klinner sig instlingda 
i en ekonomi som inte vlixer med befolk
ningsokni11gt:11, for narvarnnde cirka 2,3 
procent/ar. Mer an halften av befolkningen 
lir under 20 ar. 

lnte undra pa all sa manga pakistaner ut
vandrar till USA och Vasteuropa, for att in
te tala om alla som lir gastarbetare i Mellan
ostern. Till och med i Norden har vi nu en 
betydande pakistansk minoritet , 40 OOO i 
Norge, 30 OOO i Dan mark och 10 OOO i Sve
nge. 

Vad sker under ytan? 
Kanske blir utvecklingen knappast vad na
gon riktigt fOrutsett. Satsningen pa en stark 
utvecklingsstat har gatt i sta genom bris
tande finansiell kapacitet, brist pa effektiv 
beskattning av framforallt den ofantligt ri
ka over- och medelklassen och genom all 
den offentliga sektorn saknar all tillstym
melse till effektivitet. Den koloniala stats
forvaltning man overtog med hull och har 
har blivit fora!drad och snarare en broms pa 
an en dirigent i utvecklingen. 

Under ytan vaxer, liksom i Jndien, stater 
i staten fram, enklaver med egna poliser 
och egen infrastruktur for industri/tjlinster 
och delar av over- och medelklassen. Man 
ser dessa enklaver tydligast i Karachi, den
na forvuxna men stelnade metropol, dlir det 
gemensamma rummet forfaller medan en
klaver av gronska och lyxbostader spirar. 

Enklaverna innefattar annu inte Ka
rachis strand. Varen 2003 havererade olje
tankern Tasman Spirit utanfor k.'Usten och 
olja sprcd sig over hav och land. Annu i no
vember Jag oljan kvar som en dod hand 
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over hela kusten, alldeles i nlirheten av de 
lyxlligenheter som byggts med utsikt over 
sand och hav vid Clifton beach. Och det ar 
sa gott som alldeles tyst i media, under
tryckt som den lir av de militlira myndighe
terna och privata foretagsintressena. 

Eller finns det en chans for ett uppvak
nande, som foljs av jordreformer och de
mokratisk mobilisering grundad pa sam
hiillsintressen? Ar den islamiska mobili
seringen, som i sig ocksa inneblir en sla8s 
nationell sjalvklinsla, ett steg pa vagen? Ar 
det mojligt att finna en kompromiss i Kash
mirfragan efter alla dessa ar? 

Fundamentalister, terrorister ... 
Omvlirldens dom over Pakistan ar inte na
dig i dag. Islamisering, fundamentalism 
och terrorism ar de vanligaste orden i vo
kabulliren. 

Visst upplever vi en overvlildigande och 
aktiv muslimsk kultur. Alla fastar, ber och 
manga kvinnor gar med sloja. 

Men fonnerna bedrar. Liksom Gym
khana Club i Lahore inte betyder att inget 
hlint sedan engelsmannen liimnade landet, 
sa ar inte dessa yttre intryck mycket mer an 
just en bedrliglig yta. 

Det mesta av denna religiositet ar fort
farande traditionell. Folk gar i mosken, 
man ber och firar Eid pa ell slitt som liknar 
den religiositet man fortfarande finner i 
USA. I vardagen lir det dock mera varldsli
ga bekymmer som tar over. 

Den islamiska fundamentalismen har si
na rotter i den snabba samhallsomvand
lingen - modernisering, urbanisering, folk 
som rycks upp med rotterna och moter allt 
det nya, TV, film, reklam, vald och sex 
som underhallning (nu inte bara fran 
Hollywood, utan ocksa fran Bollywood 
och Lollywood - Lahores filmindustri). 
Vackelserorelser har salt fart precis som en 
gang hos oss i Sverige. Hur tolka allt det 
nya? Hur vara trygg nar allting forandras? 

De islamiska organisationerna som vux
it som svampar ur jorden de senaste aren 
forsoker ge svar pa dessa fragor, ge mlinni
skor en hallpunkt i livet. Ett steg pa vligen i 
den oundvikliga moderniseringen, Muslim 
style! 

Men vad som hander i Pakistan ar inte 
bara en fraga om inrikespolitik. Liksom vi 
svenskar i motet med EU klinner oss utma
nade av en Leviathan, en overmakt som vi 
inte Ii tar pa, ser man i Pakistan hur det som 
hander i viirlden paverkar starkt. Mycket 
starkt. 'Forst var de med oss, nlir vi trlinade 
frihetsklimpar och korde ut ryssarna fran 
Afghanistan. Da dog vi som samarbetspart
ners, vi fick vapen och var broder. Men ef
ter den 11 september 200 I gick det snabbt 
utft.ir. Talibanerna passade liksom inte de 
amerikanska ambitionerna att kontrollera 
oss, oljan och naturgasen.' 

Folk ar lika delade och splittrade som 
var som hclst pajorden. Vad som har hant 
ar dock en politisk och kulturell samling 
mot den amerikanska aggressionen. Likt de 

fiesta i de muslimska llinderna klinner man 
sig inringad och attackerad av den ameri
kanska stormakten som man bara uppfattar 
som ute efter att beharska varlden och inte 
minst olja och gas. Allt delta upplevs som 
en kollektiv fornedring. 

Intesa konstigt kanske att man efter var
jc bombattack fragar sig: 'Hur manga ame
rikaner var det som dog?' 

Den man alskar smadar man 
Under hela kalla kriget har USA varit Paki
stans bundsforvant och garant. Pakistan var 
for amerikanarna kilen mellan Jndien och 
Sovjetunionen och nyckeln ti II Central
asien med dess olja och gas. For den pro
fcssionella eliten i Pakistan var det ocksa 
USA som glillde. Niistan alla vi trliffar har 
en bror eller syster i USA i hog stlillning. 
Eli ten lever ocksa har ett amerikaniserat !iv 
och de manga McDonaldsrestaurangerna 
behover heller inte byta ut biffkottet mot 
kyckling. 

Det finn s alltsa en alldeles slirskild pa
kistansk bittcrhet i den islamiska samling
en mot den amerikanska politiken i Vlist
och Sydasien. Man foljer hlir noga de batten 
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i FN och andra fora och minsta europeisk 
protest mot USA analyseras. Efter den 11 
september och den diskriminering som ut
vecklats mot muslimer i USA har ocksa 
intresset for Europa okat. Ar det dit eliten 
kommer att skicka sina soner och dottrar 
for utbildning i framtiden? 

Det ar inte svart att alska delta folk och 
land. Ta barn dho/-trummorna och dansen 
vi var pa en natt i stadsdelen Shah Jamal 
Colony. Pa en sufisk gravplats i en bygg
nad med Iva vaningar hade hundratals 
manniskor samlats till denna intensiva in
levelse vare sig man salt och lyssnade, el
ler dansade som en dervisch, en virvel e l
ler hanuade pa trummorna. 

Detar som med Shiva Nataraj - musi
ken och dansen hailer varlden i gang. Jag 
tror jag vill i'tterfOdas som en sufi i mitt 
nasta liv. VarfOr inte i Pakistan? 

PS. Den som ar intresserad av vart akademis
ka natverkande kan ltisa v11r reseskildring p11 
cngelska p11 SASNET:s webbsida 
'111p://11•11'11•.sas11e1. I 11.se/j011 n1eylwo. '11111/ 

Staffan Lindberg, text 

Lars Eklund, foto 
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Pakistans religiOsa 
minoriteter utsatta 
Nyligen utsattes en kyrka i den 
pakistanska hamnstaden 
Karachi tor ett bombattentat. 
Handelsen ar ett exempel pa 
den fOrfoljelse av religiosa mi
noriteter som forekommer i det 
muslimska landet. 

D en pakistanska konstitutionen skyddar 
de religiosa minoriteternas ratt att be

kanna sig till, utova och sprida sina laror. 
Men trots detta rapporterar landets mi

noriteter om en stor mangd olika over
grepp mot bland annat kristna, hinduer, 
sikher och zoroastrianer. 

Enligt de officiella uppg ifterna tillhor 
ungefiir fyra procent av befolkningen na
gon av de religiosa minoriteterna. Den 
s!Orsta och tydligaste minoriteten utg6rs av 
kristna. 

I december 2003 belyste det amerikans
ka utrikesdepat1ementet i sin arliga rapport 
om global religionsfrihet att attackerna 
mot pakistanska kyrkor okat. 

Men aven om det ar v1\ldet som tar storst 
nyhetsplats, tycks vanvard och exproprier
ing av religiosa byggnader ocksa paga obe
hindrat. 

I en trang grand i en av Peshawars aldre 
stadsdelar samlades nyligen sikher for all 
fira 338-i'trsdagen av den tionde sikhiske 
gunm, Gobind Singhs, fodelsedag. 

Templet dar de samlades, det flera 
hundra ar gamla Gurdwara Bhai Jugha 
Singh, stod efter Pakistans bildande 1947 
tomt och vanskott fram till 1980, da myn
digheterna Jamnade over byggnaden till 
den sikhiska minoriteten. 

Mindre an en kilometer darifran star en 
annat sikllisk gurudwara mer eller mindre i 
ruin er. In gen sikh har belt dar under det se
naste halvseklet efte rsom byggnaden star 
under formyndarskap av en statlig myn
dighet med uppgift att skota fastighetcr 
som overgavs av de sikher och hinduer 
som flydde fran Pakistan i samband med 
delningen av det tidigare brittiska Indien 
1947. 

Sikher i Pakistan har ett 
fle11al ganger belt rnyndighe
terna att ge dem tillgang till 
sin gurudwara, men utan re
sultat, enligt den sikhiske le
daren Sahib Singh. 

Dera Sahib-gurudwaran i 
Lahore. 11/fe al/a sikhiska 
helgedomar i Pakistan tir 
dock SG viifskotta SOI/I delta 
praktbygge. FOTO: LARS EHUKD 

Aven fran hinduer kommer liknande 
klagomal. I den !ilia staden Risalpur, un
gefiir 50 kilometer fran Peshawar, ove11ogs 
och ockuperades ett tempel av shiamusli
mer i mitten av 1980-talet. 

Trots att handelsen rappo11erades till de 
lokala myndigheterna verkar ingen ha age
rat mot ockupationen. 

Advokaten Afrasiab Khattak, som ar 
ordforande for Pakistans manniskoratts
kommission, menar att landets myndighe
ter ta r for Jatt pa uppgifterna om overgrepp 
mot de religiosa minoriteterna. 

Han anser att det hanger samman med 
att landet antagit islam som landets offici
ella religion, vilket haft effekten att alla 
andra religioner blivit eftersatta. 

- Staten ar skyldig att skydda de reli
giosa minoriteternas helgedomar och rat
tigheter. Religionsfrihet betyder aven 
skydd av helgedomar. Om staten inte skyd
dar dessa innebar det e tt brott mot de kon
stitutionella reglerna, sager han. 

Myndigheterna har forsvarat sitt age
rande, bland annat genom att papeka att 
man genom att ingripa raddat livet pa 
manga manniskor. 

Kritiker havdar dock att staten inte lyck
ats att ge skydd mot bevapnade extremis
ter. 

Men ibland tycks det aven finnas kom
mersiella intressen som hotar minoriteter
nas helgedomar. 

En liten grupp 11\gkastiga hinduer i 
Peshawar har till exempel gjort motstand 
mot myndigheternas forsok att vraka hin
duer och kristna fran ett omrade dar man 
planerar att bygga e tt butiksomrade. 

Enligt Ram Lal, ledare for den hinduis
ka gruppen, har hinduer bolt i kvarteret se
dan 1861. Gruppens s!Orsta bekymmer ar 
dock inte om man tvingas flytta, utan vad 
som konuner att ske med deras !ilia tempel. 

- Vi flyttar om det ligger i nationens in
tresse, men vi viii inte se temple! rivas for 
att gora plats for ett shoppingonmi.de, sager 
han. 

Nadeem Yaqub/IPS 
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Coocos Cafe i ÖLahore

Coocos Cafe i ÖLahoreCoocos Cafe i ÖLahore





Zulfiqar Bhutta med familj

Ariof Siddiqui med familj

Buss Islamabad-Lahore



Our Lahore giuide



Jinnah mausoleum i Karachi

Ölbar för utlänningar i  Islamabad, nere  i källare i lyxhotell




