
  

 

Pakistan  

 

Pakistan var oprindeligt en del af Britisk Indien, men allerede i 1930erne opstod idéen om 

oprettelse af staten Pakistan som en selvstændig stat for muslimerne i Britisk Indien - ideen blev 

til realitet i 1947, da briterne trak sig tilbage fra subkontinentet. Indiens nordvestlige egne med 

muslimsk flertal samt de områder, der i dag udgør Bangladesh, blev lagt ind under Pakistan, mens 

hovedparten af de øvrige britiske besiddelser tilfaldt den nye stat Indien. 

Delingen af Britisk Indien i 1947 førte til nogle af de mest omfattende folkevandringer i nyere tid, 

da hinduer og sikher flygtede fra Pakistan til Indien, og muslimer den modsatte vej. Det er anslået, 

at det involverede flere end 10 mio. mennesker, og i kølvandet af befolkningsudvekslingen fulgte 

der omfattende massakrer på begge sider med op mod 1 million dræbte. 

Siden 1947 har Pakistan været præget af konflikter mellem forskellige nationale grupper med hver 

deres sprog og kultur. Pakistans politiske udvikling har siden været turbulent og kaotisk, 

karakteriseret af skiftende perioder med civilt og militært styre og kampen mellem liberale og 

religiøse kræfter. 

Ved et ublodigt militærkup i 1999 overtog Pervez Musharraf magten efter en civil regering, der 

havde mistet sin støtte i befolkningen. Musharraf lovede at arbejde for landets udvikling, men 

stødte på store økonomiske udfordringer og en voksende konflikt mellem militante islamister og 

de moderne demokratiske kræfter i den pakistanske stat. Efter et stort folkeligt og politisk pres 

afstod Musharraf i 2007 embedet som landets militære leder, men fortsatte som præsident. 

 

 

 

 

 

VIDSTE DU….. 

 

At mere end 50% af alle fodbolde i 

verden er produceret i Pakistan?  



 

 

Pakistan fortsat  

 

Ved et parlamentsvalg i februar 2008 tabte Musharrafs støtter, og én af valgets klare vindere var 

den kort forinden myrdede modkandidat Benazir Bhuttos parti, Pakistan Peoples Party. Efter 

længere tids folkeligt pres trådte Musharraf i 2008 tilbage som præsident, og Bhuttos enkemand 

Asif Ali Zardari blev efterfølgende med stort flertal valgt af parlamentet som præsident. 

Efter parlamentsvalget er Pakistan endnu engang gået ind på den demokratiske vej, men den 

siddende regering står over for en række store udfordringer. Pakistans civile institutioner er svage 

og hæren har fortsat stor indflydelse, ligesom staten ikke har kontrol over store områder ved 

grænsen til Afghanistan. Regeringen har også en stor udviklingsmæssig udfordring i forhold til 

elektricitetsforsyning, skole- og sundhedsvæsen. 

I de senere år har der i Pakistan været en opblussen af religiøs-sekterisk vold, hvilket også har 

resulteret i flere bombeattentater mod vestlige mål. Forskellige befolkningsgrupper såsom 

etniske og religiøse minoriteter, de økonomisk og socialt udsatte samt kvinderne oplever 

diskrimination, og menneskerettighedssituationen i Pakistan er kritisabel. 

I dag er Pakistan først og fremmest en muslimsk nation. Samfundet følger for det meste de 

traditionelle islamiske værdier, men i byerne ser man et stigende antal kernefamilier og en 

moderne middelklasse, hvis livsstil og livssyn adskiller sig grundlæggende fra landbefolkningens. 

På den måde er landet splittet i to: I storbyerne findes der mange moderate og endda sekulære 

muslimer, hvorimod den islamiske fundamentalisme blomstrer i de nordvestlige stammeområder 

ved grænsen til Afghanistan. 

 

 

 

 

 

 

VIDSTE DU…. 

 

At Pakistan betyder  

’Det rene land’ 

 


