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Hjelper barn
i Pakistan
Rabia Nazeer på Melbu ønsker å
hjelpe foreldreløse barn i Pakistan. Til det har hun startet
foretaket Alfalah.
JAN ROGER OLSEN

Meninga er å selge klær og andre ting
produsert i Pakistan, for på den måten
å gi arbeidsplasser til enslige mødre og
penger til foreldreløse barn slik at de kan
få seg en utdannelse.
- I august var jeg i byen Karachi i Pakistan på ferie. Det var første gang jeg var
der på ti år, og jeg så helt tydelig at ting
har blitt langt verre der enn da jeg var
der sist. Derfor ønsker jeg å hjelpe alenemødre med å gi barna en skikkelig skolegang, sier Nazeer.
Hjernevasker unger

Konsekvensene av å ikke få skolegang blir
ofte veldig store.
- Som regel er det to muligheter hvis ungene ikke begynner å jobbe. Enten blir
de kriminelle, eller så havner de i Koranskoler der de er et lett bytte for Taliban
og andre ekstremister. Taliban bruker
slike steder til å hjernevaske unger til å
bli blant annet selvmordsbombere, forteller Nazeer.
Problemet er stort.
- En av dagene jeg var der eksploderte det
fem bomber bare i Karachi. Situasjonen
er så ustabil i Pakistan nå at man aldri
kan være sikker på å komme hjem igjen i
live hvis en går ut en tur.
Koster

I motsetning til det vi er vant med i Norge, så er det ikke gratis å gå skole i Pakistan.
- Blant annet så må de ha skoleuniform,
og det koster en hel del. Det er vanlig at
en kvinne har åtte barn. Da blir det fort
dyrt, og ungene blir heller sendt ut for å
jobbe. Unger helt ned i fem-seks-årsalderen jobber som bilvaskere og liknende,
sier Nazeer.
Hun og mannen har små barn selv, derfor er hun hjemme med dem. Nazeer har
hatt et ønske om å få seg en halvtidsjobb,
men det har vært vanskelig. Derfor vil

Salg: - Jeg har ikke lyst til å banke på folks dører og tigge etter penger. Da er det langt bedre at jeg selger ting. På den måten blir alle
fornøyde, sier Rabia Nazeer. Foto: Jan Roger Olsen

hun heller bruke denne tida på å hjelpe
andre.
- Jeg har ikke lyst til å gå på dørene og
tigge etter penger. Da er det langt bedre

å selge ting. På den måten blir alle fornøyde, sier hun.
- Nå er det jo også snart jul, så da håper
jeg folk kjøper julegaver.

Framover har Nazeer tenkt å ha salgsbod
på flere av kjøpesentrene i Vesterålen.
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