
Det var inte så lätt att få till mötet med Anette 
då sjukdom och vädrets makter skapade flera 
förhinder. Men tredje gången gillt säger man ju. 
Vi fick höra ett trevligt och intressant föredrag 
på La Petite Reserve den andra februari. Anette 
var flexibel och lät sig inte förskräckas av lite 
snö på Rivieran, hon har träffat på större 
svårigheter än så under sin tid i Pakistan.  

I 18 månader bodde hon i sin compound i Lahore, 
omgiven av säkerhetsvakter, teaboys och 
chaufförer, med bostad och arbetslokaler i 
samma byggnad. Gatan utanför var farlig och 
hon fick inte röra sig fritt. Varje gång hon 
skulle någonstans var det med säkerhets-
vakterna på släp. 

Hennes uppdrag från EU var att utbilda 
åklagare och bygga upp en åklagarmyndighet i 
landet. Oftast kom då jurister och poliser till 
hennes kurser där hon försökte att lära dem att 
åklagare stod över polisens myndighet och att 
de kunde vara kritiska mot polisens utredningar. 
Tidigare var det olika privata advokater som 
fick uppdraget att föra åtal vid varje fall. 

Anette talade också om landet Pakistan, som 
ju tidigare var en del av Indien men blev 
avdelat som egen muslimsk stat då Indien 
fick självstyre 1947. Ali Jinnah var en 
skicklig politiker som lyckades övertyga Lord 
Mountbatten, den engelska Viceroy, att en 
egen muslimsk stat var nödvändigt. Tyvärr 
ledde det till att stora mängder människor 
förlorade livet i stridigheterna som följde då 
hinduer lämnade sina hem i det som nu är 
Pakistan och muslimer åkte från sina i Indien, 
för att bosätta sig i det nya landet. 

Vi fick veta mycket om Anettes söta och 
duktiga assistent, hennes familj och bröllopet 
som Anette och hennes man Lennart fick vara 
med om.   

Så som det ser ut nu är Pakistan en grogrund 
för extremister och terror och den politiska 
stabiliteten är svag. Men Anette har i alla fall 
gjort sin del för att modernisera landet. Och 
vi hoppas förstås att hon vil komma tillbaka 
och berätta mera en annan gång.  
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Lahore, huvudstad i provincen Punjab och näststörsta staden i 
Pakistan, ligger vid landets nordöstra gräns mot Indien  


