
 

HISTORIEN OM VRÄKNING, BRÄNDA 

HYDDOR OCH GLITTRANDE ÖGON... 
  

Februari tar med sig en skön och efterlängtad sol efter vintermånaderna här i Lahore. Tyvärr är 
det inte lika soligt för många av dem vi jobbar med 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lahore Development Authority tvingade återigen familjerna i ett av områdena där vi har 

verksamhet att flytta. Samma familjer som senaste året har blivit vräkta flertalet gånger från det 

som har varit deras boplats i ca 30 år.  LDA satte skräck i familjerna genom att slå dem, 

förödmjuka kvinnorna och slutligen sätta eld på deras hyddor.  



Vi hjälpte till genom att finnas till hands för de som hade svårt att hitta en tillfällig plats att bo på, 

samt organiserade flyttlass för de som inte hade möjlighet själva. De drabbade familjerna fick 

även varma kläder och mat. Vi vill skicka ett stort tack till alla er som har hjälpts åt att samla in 

både kläder och matvaror!   

 

Med hjälp av vänner kontaktade vi även lokala tidningar som skickade reportrar till platsen. De 

som blivit utsatta av vräkning och förtryck från myndigheterna blev intervjuade och lyssnade på. 

För tillfället är familjerna utspridda i olika delar av Lahore och vi fortsätter att hålla kontakt med 

dem.  I väntan på att de ska hitta en ny plats att bo tillsammans på igen så har vi blivit tvungna att 

ännu en gång stänga deras skola. Vi hoppas kunna öppna den snart igen och i väntan på det letar vi 

efter fler lärare som vill undervisa barnen. 

  



För eleverna i vår andra skola rullar däremot allt på bra. De fortsätter att utvecklas i urdu, matte, 

bild och konst. För första gången har de fått pröva på att måla med vattenfärg både på papper och 

löv samt även fått skapa med Play Do. Det finns inget bättre än att se glittret i deras ögon när de 

visar att de lärt sig en ny bokstav, siffra eller att skriva sitt namn! 

 

Vi tar även med barnen på aktiviteter utanför skolan. Den här månaden deltog de två lördagar i 

aktiviteter ordnade av ett kulturcenter i närheten, Faiz Ghar.  Där fick de göra egna pappersdrakar 

och telefoner av muggar och snöre. Vi är också speciellt glada för att de där får en möjlighet att 

umgås och leka med andra barn. 

 
Hälsningar  
Slumabad teamet  
Hanna & Sabir 


