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Annet  

Hovedtema LAMS – et skoleprosjekt i Pakistan 

Foredragsholder Laila Bokhari 

Kort om foredraget Laila Bokhari fortalte om sin far, avdøde Yawar Bokhari sitt 
store prosjekt, jenteskolen i småbyen Sulanabad i Pakistan. 
Laila tok først for seg tiden før skolen ble startet. Yawar 
reiste fra Pakistan til London og utdannet seg innen økonomi 
og business. Her traff han Berit fra Lillehammer som han ble 
gift med og fikk datteren Laila og sønnen Amar. En tid 
vekslet de mellom Pakistan, London og Lillehammer, før de 
bosatte seg i Lillehammer. Yawar begynte å selge orientalske 
tepper i Gudbrandsdalen. Dette gikk ikke så greit. På en tur 
til Maihaugen fikk han øye på gulvryer og tenkte at dette 
måtte være noe å produsere i Pakistan og selge i Norge. Som 
sagt så gjort. Historien er kort og godt at dette ble en 
suksess.  
Yawar var en mann som i følge Laila var den største 
feministen, humanisten og forretningsmannen hun kjente. Han 
var opptatt av at arbeiderne og deres familier skulle ha det 
bra og innførte ordninger for arbeiderne som tilsvarer de vi 
har i Norge med forsikringer, pensjon osv. For barna bygget 
han skolen som til nå har uteksaminert 1000 jenter. For 
tiden har skolen 650 elever. Barna til arbeiderne får gratis 
utdannelse. Flere av de har blitt leger og økonomer og 
bidrar nå selv til lokalsamfunnet. Yawar har også bygget et 
voksenopplæringssenter. Skolen er nå så populært at det er 
lange køer for å få plass der. Barna til arbeiderne har 
førsteprioritet og er det ledige plasser så får andre tilbud 
mot en beskjeden betaling.  
Yawar var veldig opptatt av at det meste kan løses med 
kunnskap og kjempet for dette hele livet. For dette ble han 
blant annet nominert til Plans jentepris i høst. Det siste 
tilskuddet er et bibliotek, Laila´s Library som skulle åpnes 
i høst. Dette er nå utsatt til etter påske. 
Yawars barn har arvet hans prosjekt og jobber nå med å føre 
livsverket videre i hans ånd. Yawar kjempet mange harde 
kamper for å få dette til og Laila sa at hun og broren vil 
kjempe videre for farens livsverk og for å gi fattige barn 
mulighetene til å skaffe seg en skikkelig utdannelse. 
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