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Pakistans ekonomi går bra men  

den politiska krisen djupnar  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den politiska utvecklingen i Pakistan går 

stick i stäv med landets ekonomiska utveckl-

ing. Medan ekonomin uppvisar god tillväxt 

kringskärs och urholkas den politiska mak-

ten av såväl extrema samhällsgrupper som 

militären. En kraftigt försvagad regering 

gör nu eftergifter mot radikala islamistiska 

grupper, trots omvärldens krav på motsat-

sen. Frågan för framtiden är hur Kinas 

ökade inflytande påverkar Pakistans allt 

svagare politiska institutioner.  

 

Ekonomisk tillförsikt 

Pakistan har under senare år på ett anmärk-

ningsvärt sätt lyckats kombinera god eko-

nomisk tillväxt med en djupnande samhäl-

lelig och politisk kris. Världsbanken beräk-

nade i sin utvecklingsuppdatering för Paki-

stan från november i år en tillväxt på drygt 

fem procent för 2017. Vidare beskrev 

Världsbanken förutsättningarna för en sta-

digt ökande tillväxt för de kommande två  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åren. Om riskerna hanteras väl skulle till-

växten kunna landa på knappt sex procent år 

2019. Anledningarna till den goda tillväxten 

i Pakistan är flera. Den inhemska konsumt-

ionen stiger, samtidigt som jordbrukets pro-

duktivitet ökar. Glädjande för landet är att 

tillväxten inom servicesektorn också ökar, 

vilket tyder på vissa strukturella föränd-

ringar i den pakistanska ekonomin.  

 

Ekonomin skulle kunna stärkas ytterligare 

av förbättrad infrastruktur. Vägar och järn-

vägsnät har varit djupt eftersatta under lång 

tid. Med hjälp av olika former av kinesiska 

insatser har nu en rad infrastrukturprojekt 

påbörjats. Pakistan är en av världens största 

mottagare av kinesisk finansiering. Under 

perioden 2000-2014 mottog landet drygt 24 

miljarder USD i olika former av kinesiska 

lån och bidrag. En av de mest spektakulära 

satsningarna är den så kallade Kinesisk-pa-

kistanska ekonomiska korridoren som 

sträcker sig från den kinesisk-pakistanska 

No.12 

2017 

PUBLISHED BY THE SWEDISH INSTITUTE  

OF INTERNATIONAL AFFAIRS. WWW.UI.SE 



2 

 © SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS | NUMBER 12/2017 

gränsen i nordöstra Pakistan hela vägen till 

hamnstäderna Gwadar och Karachi. Korri-

doren inbegriper konstruktion av såväl väg-

nät, järnvägsnät som fiberoptiska nätverk. 

 

 

Kinesiska företag står för större delen av 

konstruktionsarbetet medan Pakistan har 

garanterat arbetarnas säkerhet med en an-

senlig truppinsats.  

 

Den politiska bakgrunden till dagens kris 

Under oktober och november månad har Pa-

kistans politiska kris fördjupats. Efter det att 

våldsamma protester skakat flera städer såg 

sig en försvagad regering tvingad att tillmö-

tesgå demonstranternas långtgående krav, 

trots att demonstrationerna saknade djupare 

folklig förankring. Samtidigt har regeringen  

 

 

stått handfallen inför ett domstolsbeslut att 

släppa den internationellt efterlyste terroris-

ten Hafiz Saeed ur sin husarrest. 

 

Den goda ekonomiska utvecklingen samsas 

alltså med en djupnande politisk och sam-

hällelig kris. Båda kriserna har historiska 

rötter. Den demokratiska styrformen med 

valda representanter som statens företrädare 
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har aldrig fullt ut accepterats av landets mi-

litärmakt. Idén att valda politiker i huvud-

staden Islamabad ska fälla de avgörande be-

sluten om Pakistans framtid är endast ytligt 

förankrad i militärens högkvarter i 

Rawalpindi. Militären har inte officiellt 

styrt landet sedan Pervez Musharrafs av-

gång som president 2008, men militärled-

ningen och den omfattande underrättelse-

tjänsten är ändå allestädes närvarande i ku-

lisserna till den politiska scenen. Förutom 

det demokratiska underskott som uppstår i 

en situation där den politiska beslutsmakten 

är begränsad, kommer de folkvalda även att 

få svårt att prioritera inriktningar som skulle 

kunna vara bra för landet men som saknar 

stöd hos militären och säkerhetstjänsten. En 

mer pragmatisk inställning till grannlandet 

Indien eller till nedskärningar i den omfat-

tande militärbudgeten är exempel på inrikt-

ningar som skulle göra landet gott, men som 

kraftigt försvåras av militärens inblandning 

i politiska frågor. Paradoxalt nog åtnjuter 

Pakistans folkvalda inte heller något vidare 

förtroende hos sina väljare, vilket ytterli-

gare försvagar deras mandat. Detta är på 

vissa sätt självförvållat då många förtroen-

devalda använder sina politiska positioner 

till att skapa personliga fördelar. De stora 

politiska partierna har återkommande ska-

kats av korruptionsskandaler. Denna brist 

på tilltro till den demokratiska politiken har 

utnyttjats av såväl militärens företrädare 

som islamistiska ideologer och aktivister 

allt sedan 1960-talet.  

 

Krisens nya inslag  

Pakistan har under hela sin moderna historia 

skakats av kriser liknande den som nyligen 

uppkommit. Krisen har både inrikespoli-

tiska och utrikespolitiska dimensioner. Sär-

skilt oroande just denna gång är för det 

första hur tillsynes lättvindigt den politiska 

ledningen gett efter för krav från extrema 

samhällselement, för det andra hur den pa-

kistanska militärmakten agerat som på-

tryckare mot regeringen till förmån för ex-

tremistiska yttringar.  

 

Efter några år av viss politisk stabilitet se-

dan valet 2013 avgick dåvarande premiär-

minister Nawaz Sharif i juli i år under dra-

matiska former. De så kallade Panamadoku-

menten uppdagade att Sharifs familj place-

rat stora tillgångar i skatteparadis, och Paki-

stans högsta domstol avpolletterade honom 

från ämbetet som regeringschef. Sharifs av-

gång utlöste en politisk kris som ytterligare 

fördjupades i oktober och november efter 

att ett nytt lagförslag lagts fram av rege-

ringen.  

 

Lagförslaget avsåg bland annat att ändra 

vissa formuleringar i den ed som förtroen-

devalda uttalar då de tillträder sitt officiella 

ämbete. Vissa religiösa aktivister ansåg att 

de språkliga förändringarna ifrågasatte pro-

feten Mohammeds status och de mobilise-

rade demonstrationer som lamslog kommu-

nikationerna mellan storstaden Rawalpindi 

och huvudstaden Islamabad. Demonstran-

terna tillhörde olika radikala religiösa orga-

nisationer utan vidare samhällsstöd och 

flera etablerade religiösa partier tog inled-

ningsvis avstånd från protesterna. Demon-

strationerna spred sig därefter till andra stä-

der och en handfull demonstranter dödades 

vid konfrontationer med polis.  

 

Militärledningen intog en aktiv roll i de för-

handlingar som senare inleddes för att av-

hjälpa våldsamheterna. Protestledarna lade 

fram ett antal långtgående krav som rege-

ringen kände sig tvingad att tillmötesgå. 

Kritiken mot hur lätt regeringen böjde sig 

för demonstranterna har varit omfattande 

inom den pakistanska pressen och civilsam-

hället. Också militärens roll har kritiserats, 



4 

 © SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS | NUMBER 12/2017 

särskilt utifrån dess uttalanden som tycktes 

likställa demonstranternas våldsamma och 

spontana protest med regeringens försök att 

upprätthålla ordning. Mitt under denna kris 

beslutade en domstol i Punjab att Hafiz 

Saeed, grundare av terroristorganisationen 

Lashkar-e-Taiba, skulle släppas fri från sin 

husarrest. Saeed återfinns på såväl USA:s 

som FN:s lista över internationella terroris-

ter. Domstolens beslut togs efter en svag be-

visföring i rätten från statens sida, vilket i 

sig är anmärkningsvärt.  

 

Ytterligare anmärkningsvärt är hur tillsynes 

handlingsförlamad den pakistanska staten 

har varit efter frisläppandet, trots starka ut-

talanden från USA om att beslutet kommer 

att få såväl politiska som ekonomiska kon-

sekvenser för Pakistan. USA:s bistånd är 

ansenligt men har kontinuerligt minskat se-

dan 2010. Det är även behäftat med krav på 

motpresentationer i form av terroristbe-

kämpning. Även om USA:s möjligheter att 

påverka Pakistans agerande förblir stora, 

måste de numera förhållas till Kinas omfat-

tande insatser i landet. Kina ställer inga krav 

på generella politiska reformer i Pakistan 

och lägger ingen vikt vid mänskliga rättig-

heter eller förbättrade styrformer. Däremot 

har Kina ett stort intresse av ett säkert och 

stabilt Pakistan, som ger avkastning på de 

enorma investeringarna och där kommuni-

kationen mellan hamnarna i Karachi och 

Gwadar och Kinas nordvästra provinser är 

säkrad. 

 

Kina har även ett stort intresse av att för-

hindra att olika former av militant extrem-

ism spiller över till landet från Pakistan. 

Men även om Kinas ökade insatser i Paki-

stan kan bidra till ökad stabilitet är det inte 

troligt att de borgar för stärkta politiska in-

stitutioner. Den senaste krisen tyder på att 

Pakistans regering kommer att försvagas yt-

terligare under kommande år, liksom övriga 

politiska institutioner. Militären har länge 

sett sig som garanten för stabilitet i landet. 

En sådan ordning kommer att stärkas i takt 

med att den politiska krisen pågår. Europas 

och USA:s möjligheter att inverka på ut-

vecklingen i Pakistan påverkas i allt högre 

grad av Kinas ökade intresse för landet. Det 

är en situation som inte gynnar Pakistans 

demokratiska institutioner, men som inte 

nödvändigtvis på kort sikt behöver påverka 

den goda ekonomiska utvecklingen. 

 

Henrik Chetan Aspengren är associerad 

forskare vid UI:s Asienprogram. 
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