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u kör vi! Eller... nu är det kört. Det är egentligen en tolkningsfråga. De här raderna ni läser nu var nämligen de sista som
skrevs innan Sydasien nummer 1 – 2008 skickades i väg på
tryck. Som de flesta av er vet bedrivs nu tidsskriften Sydasien av
en helt ny redaktion.
Vi har spenderat de senaste månaderna med att diskutera vad
för utseende och riktning tidsskriften ska ta framöver. Vi räknar
nämligen med att hålla på med det här ett tag.
Det känns som att vi har kommit en bit på vägen, men vårt mål
är att hela tiden utveckla både innehåll och layout. Det är inga stora
förändringar vi gjort, men vi tror nu att vi hittat en form som kan
tilltala våra trogna läsare – och kanske till och med locka nya. Det är
i alla fall vårt mål.

OCH PRECIS SOM VI SKREV I VÅR presentationstext i förra
numret av Sydasien så är vi mer än tacksamma över respons,
ideér, tips och annat som är av vikt för att föra Sydasien-facklan
vidare.
Till det här numret har vi varit minst sagt ivriga att komma till
skott. Och det har inte precis varit händelselöst i regionen på senare tid. Vårt syfte är dock inte att göra den här tidsskriften till
ett nyhetsmagasin. Det är omöjligt med tanke på att så mycket
kan hända bara från det att sidorna skickas till tryckeriet och sedan distribueras ut till er läsare. I stället har vi valt att fokusera
på reportage, porträtt, analyser och krönikor om sådant som vi
själva tycker är intressant. Vi hoppas att ni också gör det.
Som ni ser här intill blir det en analys av Rana Rizvi om hur
saker och ting står till i Pakistan efter mordet på Benazir Bhutto,
en intervju med en av de tidigare höjdarna inom de tamilska tigrarna (LTTE) på Sri Lanka, Colonel Karuna, och ett reportage om
ett hem för fritagna barnslavar i Indien.
Och, som det heter, mycket mycket mer.
AVSLUTNINGSVIS VILL JAG PASSA PÅ att gratulera vår bildansvarige, Lars Lindqvist, som i slutet av februari fick beskedet
att han knipit andraplatsen i en av världens största fototävlingar,
Picture of the Year Awards. Inte illa.
Inte illa är något som vi
också hoppas att ni tycker
efter att ha läst det här
numret.
Trevlig läsning!
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Medborgarskap i Bhutan

Winnie Booth skriver om "det nya Bhutan". Där makten i landet officiellt ska
överlämnas till folket, men den verkar
även fortsättningsvis tillhöra eliten.
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Exklusiv intervju med ex-tigern

Colonel Karuna var i trettio år en av
ledarna inom de tamilska tigrarna. För
Devinda Fernando berättar han själv om
varför han "valde" att lämna gruppen.
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Fritagna barnslavar i Indien

I en värld där pris och kvalitet prioriteras finns det inte plats för mänskliga, än
mindre barns, rättigheter. Sofia Nilsson
Hallquist har besökt fritagna barnslavar.
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Pakistan efter mordet på Bhutto

Vem låg bakom mordet på Benazir
Bhutto? Var det Musharraf? Eller kanske
någon terroristgrupp? Rana Rizvi skriver
om efterspelet efter mordet.
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Fattigbankslån kan bli en börda

"Många av kvinnorna betalade av flera
lån samtidigt." Silvia Liljeberg och Emma
Lindström har intervjuat kvinnor som
tagit lån i fattigbanken i Bangladesh.
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Maoisterna tappar förtroendet

Först hoppar de av regeringen. Sedan
väljer de att komma tillbaka. Leif Bjellin skriver om maoisterna i Nepal som
verkar ha svårt att välja riktning.
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