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Hjälp barn i 
Pakistan!
Över två miljoner människor har 
i månader levt som flyktingar på 
grund av strider i nordvästra Pakis-
tan. Minst hälften av flyktingarna 
är barn och de är i akut behov av 
humanitär hjälp. 

UNICEF finns på plats och 
hjälper barnen och deras familjer. 
Flyktinglägren är fortfarande över-
fulla och behöver omgående mer 
pengar för att rädda liv och skydda 
barnen. Din gåva gör skillnad!

UNICEF Sverige, Box 8161, 
104 20 Stockholm. St Eriksgatan 
46, ingång C. Växel: 08-692 25 00
e-post: unicef@unicef.se
PlusGiro: 90 20 01-7
Bankgiro: 902-0017
www.unicef.se

I samband med gripandet 
av tre svenskar ökade arti-
kelmängden om Pakistan 
i svenska tidningar under 
hösten. Men stora förlopp i 
landet har fortfarande belysts 
mycket lite.

Under våren attackerade landets 
armé massivt i stamfolksområde-
na i nordvästra Pakistan. UNICEF 
beskrev följderna som den största 
flyktingkatastrofen i världen på 
femton år. Från Swat-dalen och 
andra platser flydde minst två mil-
joner människor. Minst hälften var 
barn. I svenska massmedier har 
tystnaden och likgiltigheten dock 
varit omfattande.

Under Barack Obamas presi-
dentskap har missilattackerna från 
USA-militärens förarlösa flygplan, 
de så kallade ”drönarna”, ökat. Or-
saken sägs vara att man vill störa 
al-Qaidas och talibanernas nät-
verk, som man hävdar används för 
att göra bakhåll över gränsen mot 
Natostyrkorna i Afghanistan.

Mest civila döda
Under januari 2006 till 9 april 2009 
dödades över 700 människor i mis-
silattackerna. Av dessa var bara 
fjorton betecknade som ”al-Qaida-
ledare”. Restrerande 687 var civila. 
Hela byar har också förstörts av 

Pakistans armé.
Ett markanfall inträffade den 

3 september 2008. Marktrupper 
från US Special Operation Forces 
landade med helikopter i en by på 
Pakistans sida om gränsen. Solda-
terna sköt mot tre hus och dödade 
inom en halvtimme sjutton män-
niskor, varav fem kvinnor och fyra 
sovande barn.

Forskade hos pashtuner
I gränstrakten mellan Afghanistan 
och Pakistan är ursprungsfolket 
stamorganiserade pashtuner, sedan 
långt innan denna gräns drogs. An-
tropologen Fredrik Barth forskade 
hos den pashtunska befolkningen 
just i Swatdalen på 1950-talet. Idag 
tillhör Barth dem som kräver att 
alla Natos bombningar i regionen 
upphör.

Landets regering har uttryckt 
missnöje med attackerna. Protes-
terna har också varit omfattande 
bland människor i hela Pakistan.

USA-flygattackerna innebär 
självklart en kränkning av Pakis-
tans suveränitet. De innebär brott 
mot mänskligheten och Genève-
konventionerna om krigets lagar. 
Det är förbjudet att döda civila, 
även i krig.

Henrik Persson
Styrelseledamot i Föreningen Fjärde Världen

Pakistan:

Swatdalens stamfolk angrips
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