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INTRO

SAK tar debatten för biståndet
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SVERIGE HAR ett bistånd på 
cirka en procent av BNI. Den 
svenska befolkningens bistånds-
vilja är störst i Europa. 

Under hösten har dock flera 
debattörer argumenterat för 
att Sverige borde minska sitt 
bistånd. Man menade att bi-
ståndet inte är effektivt och att 

risken för korruption är för stor. 
Detta fick SAK med flera att rea-

gera i en debattartikel. OECD har 
i en granskning i år konstaterat att 
Sveriges bistånd både är ambitiöst 
och effektivt. Det gör skillnad för 
människor som lever i fattigdom 
och förtryck. Arbetet inom fred 
och konflikt, klimat och jämställd-

het lyfts fram som särskilt bra. 
Det stämmer att biståndet 

ofta genomförs där demokra-
tiska institutioner saknas och 
korruptionen är utbredd. Det är 
en risk som måste hanteras, men 
genom biståndet kan vi även 
bidra till att stärka institutioner 
och minska korruptionen. 

I byn Lamatak har 60 kvinnor med 
stöd av SAK startat en sparbank.

 K limatförändringarna känner inga 
gränser. Det sade den afghanske 
ministern med ansvar för vatten
frågor när jag träffade honom ny
ligen, och det är ju en självklarhet. 

Men samtidigt en självklarhet med extra tyngd 
för Afghanistan. Afghanistan är ett av de länder 
som bidragit minst till den globala uppvärm
ningen, men som kommer att drabbas hårdare 
än många andra. 

I Paris 2015 enades världens länder om att 
den globala temperaturökningen ska hållas långt 
under 2 grader men att de skulle sträva efter att 
begränsa den till 1,5 grader. Men de nationella 
planer som lades fram vid förhandlingarna skul
le i bästa fall bara begränsa uppvärmningen till 
omkring 3 grader. 

Det vill säga en global katastrof. Förra året vi
sade FN:s klimatpanel att om uppvärmningen 
inte kan begränsas till 1,5 grader kommer kon
sekvenserna att bli långt mer dramatiska än man 
tidigare trott. 

Det är bråttom. Därför kallade FN:s general
sekreterare till ett extra klimattoppmöte i sep
tember, för att få upp farten till det ordinarie kli
mattoppmötet i Chile i december. 

I DET HÄR NUMRET ägnar vi temat åt klimatför
ändringarnas påverkan på Afghanistan. SAKs 
medarbetare på regionkontoren har träffat 
människor som redan känt av klimatförändring
arnas effekter.

Bråttom att bromsa den  
globala uppvärmningen

Afghanistan ligger långt efter utvecklingsmäs
sigt. Det kommer att ställas stora krav på att Af
ghanistan kan anpassa sig till de nya förutsätt
ningarna. Om världen lyckas stoppa utsläppen 
så att den globala temperaturökningen stannar 
vid 1,5 grader kommer den i Afghanistan ändå 
att vara högre. 

DE STORA BESLUTEN om det som kommer att 
påverka oss alla fattas på nationella och inter
nationella nivåer. Vi kan alla vara en del av den 
globala rörelse som nu sätter press på maktha
varna att vidta åtgärder och betala vad det kos
tar. De mest utsatta länderna måste få mycket 
mer stöd än vad som hittills beslutats. Men det 
finns också möjligheter för SAK att verka där 
vi finns. Det handlar till exempel om att genom 
byråden bygga upp en motståndskraftig infra
struktur och att anpassa grödor efter de nya om
ständigheterna. 

Klimatförändringarna känner inga gränser – 
men där vi finns, innanför de afghanska grän
serna, ute på landsbygden, kan vi verka tillsam
mans med de mest utsatta för att hantera det vi 
kan av effekterna.   ●

De mest 
utsatta  

länderna måste 
få mycket mer 
stöd.

FOTO: MALIN HOELSTAD

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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Röda Korset tillbaka
BISTÅND Den 15 september 
hävde talibanerna förbudet 
som infördes i april för Röda 
Korset. Organisationen ska ha 
gått med på ”nya löften om 
humanitärt bistånd”.

Nepotism avslöjas
KORRUPTION Över 460 per-
soner har anställts genom 
nepotism och mutor på det 
afghanska utrikesministeriet. 
Det visar en undersökning 
utförd av MEC, kommittén som 
övervakar korruption.

Investerar i koppar
NATURRESURSER Regeringen 
har gett företaget Silk road mi-
ning ett rekordstort kontrakt för 
att exploatera en av landets störs-
ta koppargruvor. Initialt investerar 
företaget 21,3 miljoner dollar.  

Tulpaner för offren
KONST Konstnärskollektivet 
ArtLords har hittills målat 
25 000 tulpaner på väggar i 
Kabul och tre andra provinser 
för att hedra offren för kriget i 
landet. Varje tulpan represen-
terar ett offer. 

Flyktingar återvände
MIGRATION Över 300 000 
afghanska flyktingar har hittills 
återvänt till sitt hemland i år, 
varav 80 000 tvingats tillbaka, 
uppgav International Organiza-
tion for Migration i augusti. 

Oliver ökar inkomst
JORDBRUK 16 000 olivplantor 
har planterats för att förbättra 
ekonomin hos invånare i syd-
östra Khost-provinsen. Oliver 
ger bättre inkomster än många 
andra grödor.

Minor ett hinder
VÅLD Internflyktingar vågar 
inte återvända hem till Kabu-
tarkhan av rädsla för att skadas 
av personminor som talibaner-
na placerat i provinsen Uruz-
gan. Talibanerna har jagats 
bort men minorna är kvar. 

Ökat våld mot civila
VÅLD Preliminära siffror från 
FN visar att antalet döda och 
skadade civila återigen steg 
under juli till det högsta under 
någon enstaka månad sedan 
maj 2017. FN uppmanar par-
terna att skydda civila.

Satsar på pinjenötter
JORDBRUK 10 000 odlare av 
pinjenötter i Khost-provinsen 
ska få nya verktyg för att samla 
in nötterna genom ett nationellt 
program. Det beräknas öka pro-
duktionen med 40 procent.

Protest mot attack
VÅLD Boende i Helmand pro-
testerade i september mot en 
flygattack som dödade och 
skadade 40 civila, bland dem 
kvinnor och barn. De krävde att 
regeringen ska sluta döda civila. 

SAK lämnade in en formell protest till 
ansvarigt ministerium efter att en anställd 
lärare och en elev i SAKs skolor i juni dö-
dats i två olika drönarattacker under Eid-
firandet i provinsen Paktika. SAK fördömer 
dödandet av civila, vilket är ett brott mot 
internationella humanitära lagar. SAK skulle 
vilja se en officiell utredning och ta del av 
dess slutsatser, samt kräver att alla parter 
bättre skyddar civila.

Den 28 september hölls det länge 
uppskjutna presidentvalet. Valdelta-
gandet var lågt. 
Ungefär nio miljoner röstberättigade hade 
registrerat sig. Söndagen efter valet uppgav 
valkommissionen att cirka 2,2 miljoner 
röster kommit till Kabul från landet. Då 
väntades ytterligare röster från 786 röst
center (av de totalt 4 549 som beräknades 
fungera) komma in. 

Talibanerna utförde flera dödliga attack
er inför och under valet för att störa och  
avskräcka människor från att rösta. Rege
ringen hade satt in 72 000 medlemmar ur 
säkerhetsstyrkorna för att skydda väljare. 

Tolo News rapporterade på söndagen att 
260 incidenter ägde rum på lördagen, enligt 
källor från säkerhetsstyrkorna. De uppgav 
att över 20 poliser och nio civila dödades, 
och 37 poliser och 70 civila skadades. Trots 
det räknades valet som relativt lugnt. Mer 
våld befaras under processen att få fram 
ett resultat. Om ingen kandidat får över 50 
procent måste en andra valomgång hållas. 
Ett oklart eller jämnt resultat ökar risken 
för ökad osäkerhet i landet.

Kampen om presidentposten ser ut att stå 
mellan den sittande presidenten Ashraf Gha
ni och regeringschefen Abdullah Abdullah. 
 EVA KELLSTRÖM FROSTE
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Lågt deltagande i presidentval
Valkampanjen drog till slut i gång, trots hot och våld. 

Tulpanmålningarna finns i Kabul, 
Herat, Nangarhar och Kandahar.
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I KORTHET

AKTUELLT I AFGHANISTAN 

Drönare dödade två 
i SAK-skolor

Färre civila offer
Antalet döda och skadade civila minskade 
med 27 procent under det första halvåret 
2019 jämfört med samma period året innan, 
enligt FN:s insats i Afghanistan, Unama. 
1 366 civila dog och 2 446 skadades. Det 
är de lägsta siffrorna för det första halvåret 
sedan 2012. Antiregeringsstyrkor orsakade 
flest skadade, medan regeringstrogna styr-
kor orsakade störst antal dödade civila.

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

Drönare.
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Medicinfabrik byggs
INDUSTRI Afghanistans största 
medicinfabrik har börjat byg-
gas i Kandahar. Den ska vara 
av internationell standard och 
kunna ge tillgång till mediciner 
med högre kvalitet än nu. 

FN förlängde insats
MANDAT FN:s säkerhetsråd rös-
tade i september för att utöka 
och stärka mandatet för insat-
sen i Afghanistan. Kina hade 
hotat med veto för att landets 
infrastrukturinitiativ ”Ett bälte, 
en väg” inte nämndes.

Vinnare fick ej visum
VISUM Nasratullah Elham, 17, 
hade vunnit en av 100 ”gröna 
biljetter”, bland 7 000 sökande, 
för att åka till klimattoppmötet i 
New York. Men han nekades vi-
sum av USA och kunde inte åka. 

100 filmer på festival
KULTUR I samband med Afgha-
nistans 100-åriga självständig-
hetsdag i augusti visades 100 
filmer på en filmfestival i Kabul. 
”Min första dröm blev sann”, 
sade Sahraa Karimi, generaldi-
rektör för Afghan Film. 

Fifa kritiseras
IDROTT Kelly Lindsey, landslags-
tränare för Afghanistans dam-
lag i fotboll, kritiserar Fifa för att 

inte utreda anklagelser om 
sexuella trakasserier mot fler 
än den förre ordföranden för 
det afghanska förbundet.

Affärskvinnor i fokus
AFFÄRER Ett affärscentrum 
för bara kvinnor har öppnats i 
Kandahar. Det ska uppmuntra 
affärskvinnor och introducera 
deras hantverk och andra pro-
dukter på lokala och internatio-
nella marknader.

Fredssamtalen mellan USA och talibanerna 
har avbrutits. I sista stund ställde USA:s 
president Donald Trump i september in 
hemliga fredsmöten med Afghanistans 
president Ashraf Ghani och talibanernas 
ledare som skulle ha hållits i Camp David. 
Trump meddelade i en tweet att förhand-
lingarna mellan USA och talibanerna, som 
ansågs ha gått in i ett slutskede, tills vidare 
var avblåsta. Trump uppgav att bakom 
beslutet låg en attack utförd av talibanerna 
i Kabul, som krävde tolv liv, bland dem en 
amerikansk soldats. Några dagar tidigare 
hade USA:s chefsförhandlare Zalmay Kha-
lilzad meddelat att USA och talibanerna ”i 
princip” slutit ett preliminärt fredsavtal. 

Andelen afghaner som betyg-
sätter sin livskvalitet så lågt att 
de bedöms lida är 85 procent. 
Det är större än någonsin tidi-
gare enligt en undersökning 
av det amerikanska analysfö-
retaget Gallup. Afghanernas 
genomsnittliga betygsättning 
av sina liv och hur de tror att 
deras liv kommer att vara om 
fem år är densamma eller lägre 
än vad som någonsin tidigare 
uppmätts i världen. Unikt var att 
de tror att situationen om fem 
år kommer att vara ännu sämre. 

Journalisten Najwa Alimi på den afghanska tv-kanalen Zan 
TV tilldelas Per Anger-priset, svenska regeringens interna-
tionella pris för mänskliga rättigheter och demokrati som 
delas ut av Forum för levande historia. Hon får det för sin 
kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter, för att hon 
med livet som insats utmanar Afghanistans traditionella 
syn på kvinnor och män.

Najwa Alimi har gjort sig känd som en orädd reporter 
som lyfter ämnen som social utsatthet, hemlöshet, nar-
kotikaberoende och kvinnors rättigheter. Zan TV anställer 
bara kvinnliga reportrar och redaktörer. Afghanistan-nytt 
hade ett reportage om Zan TV i nummer 2/2019.
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Saffran 
kräver 

mindre vatten 
och arbete  
och ger mer  
tillfredsställelse 
än vallmo.

Trump avbröt freds-
samtal efter attack

Donald Trump avbröt fredssamtalen mel-
lan USA och talibanerna i en tweet. 

Najwa Alimi vill visa att kvinnor kan jobba i en bransch 
som anses vara tabu. 
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O Få tror på  
framtiden

Zan TV-reporter får Per Anger-priset

30% 

Haji Gul Mohammad, 60, kall-
las Farfar Saffran för att han 
var först med att odla saffran 
i Kandahar och sedan lärde ut 
odlandet till fler.

A Few Cubic 
Meters of Love 
(2014) var en av 
filmerna som 
visades i Kabul  
i augusti.

mer frukt exporterades 
under första halvåret 2019 
jämfört med samma period 
i fjol, eller 255 ton. Detta 
tack vare de nyupprättade 
luftkorridorerna till 
bland annat Indien 
och Kina. 
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SLÅR HÅRT MOT 
AFGHANISTAN
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>>>

KLIMATKRISEN 
SLÅR HÅRT MOT 
AFGHANISTAN

Trots att Afghanistan är ett av de länder i världen som bidrar  
minst till de farliga koldioxidutsläppen är landet ett av  
de mest utsatta när det gäller klimatkrisen och dess effekter.

– Skördar förtvinar, vattendrag torkar ut och regn spolar bort 
åkrar och hus, säger SAKs landsbygdsspecialist Atanu De. 
TEXT KAJSA WAAGHALS, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVARE PÅ SAK I KABUL

Afghanska barn i ett tältläger för  
internflyktingar i Heratprovinsen.  

Mer än 263 000 afghaner är flyktingar i sitt 
eget land till följd av klimatförändringar 

som lett till svår torka och vattenbrist som 
fått förödande effekt på jordbruket.  

FOTO: HOSHANG HASHIMI/AFP/TT

ärldens länder träffas i 
Chile på klimattoppmötet 
COP25 i december. Am
bitionerna måste höjas om 
målet på en maximal global 
uppvärmning på 1,5 grader 
ska kunna nås. För de fatti
gaste och mest utsatta län

derna är stöd till anpassning och ersätt
ning för förluster och skador också viktiga 
frågor.

Enligt beräkningar från bland annat FN 
kommer medeltemperaturen i Afghanistan 
att öka kraftigt, frågan är bara hur myck
et. Det talas om ett optimistiskt respektive 
ett pessimistiskt scenario, även om det så 
kallade optimistiska alternativet också be
tyder stora temperaturökningar. I det förs
ta fallet tros medeltemperaturen öka med 
1,5 grader till år 2050 och med 2,5 gra
der till år 2100. I det andra, än mer negati
va scenariot ökar medeltemperaturen mer 
än dubbelt så mycket; med 3 grader till år 
2050, och 7 grader till år 2100. Båda alter
nativen är dessutom avsevärt högre än vad 
som tros bli snittökning av medeltempera
turen globalt. 

Oavsett vilken utgång kommer effekter
na att bli extrema i Afghanistan, som re
dan drabbats av återkommande och lång
varig torka under snart två årtionden. 
Många forskare menar att även dessa torr
perioder beror på att jordens klimat håller 
på att förändras. Bland annat har väder
mönster rubbats så att de är mindre förut
sägbara. En av de mest påtagliga effekter
na i Afghanistan är att bergstrakterna får 
allt mindre snö på vintern. Det i sin tur är 
förödande för jordbruket, som till stor del 
är beroende av att det kommer tillräckligt 
med snö i bergen som smälter på våren 
och bidrar till att bevattna åkrar. 

KLIMAT | TEMA
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Av stor betydelse för jordbruket är de 
årliga vårregnen, men på senare tid har 
detta nederbördsmönster hamnat i oba
lans. Vårregnen kommer inte som de ti
digare gjort och när de väl kommer reg
nar det för lite. Utan tillräckligt med snö 
och regn sjunker grundvattnet, vilket får 
till följd att såväl brunnar som vattendrag 
sinar. Förutom att böndernas skördar blir 
förstörda av torka och extrema värme
böljor försvinner betesmarker för boskap, 
som får och getter, och de dör på grund av 
brist på föda. 

På SAK arbetar landsbygds och utveck
lingsspecialisten Atanu De som regelbun
det är ute på landsbygden och möter de 
människor SAK arbetar med.  

– Ett exempel är att vi hjälper byar och 
mindre samhällen att organisera och sam
ordna så kallade matbanker, som blir en 
gemensam buffert vid en kris. Människor
na vi möter berättar om sin verklighet och 
de pratar alltmer om vädrets förändring
ar och hur naturen påverkas. Det handlar 
om skördar som förtvinar, vattendrag som 
torkar ut eller plötsliga kraftiga regn som 
spolar bort såväl åkrar som hus. 

I AFGHANISTAN är mer än 60 procent av 
de runt 30 miljoner invånarna beroende 
av jordbruket för sin överlevnad och in
komst. Efter många år av torka beräknades 
förra året omkring 2,2 miljoner männi
skor vara drabbade och fler än 263 000 
tros ha flytt från de värst utsatta område
na. Med andra ord är de klimatflyktingar 
i sitt eget land och de är därtill fler än det 
antal som drivits bort på grund av konflik
ter samma år. Allt enligt en rapport från 
FNorganet Unocha (kontoret för samord
ning av humanitär hjälp). 

Att landet sedan 40 år befunnit sig i 
mer eller mindre ständigt pågående krig 
och interna konflikter gör inte situatio
nen bättre. Miljöarbetet har kommit i 
gång sent jämfört med andra länder och 
även om Afghanistan är ett av de länder 
i världen som släpper ut minst koldioxid 
är trenden att utsläppen ökar. Men i hös
tas fick en nationell grön miljöfond, the 

Green Climate Fund, tillskott av interna
tionella givare, sammanlagt över 10 miljo
ner dollar, för att tillsammans med landets 
myndighet för miljöfrågor försöka hitta 
strategier och konkreta lösningar för att 
stoppa nationens ökade utsläpp. 

SAKs specialist Atanu De förklarar att 
eftersom SAK har en struktur där orga
nisationen arbetar på lokal nivå via byråd 
och andra ledare finns trots allt möjlighe
ter att möta klimatkrisen.

– På såväl nationell som lokal nivå 
handlar det om två strategier: dels att för
söka begränsa de negativa konsekvenser
na, dels att anpassa sig till en ny verklighet. 

För oss i SAK kan det på kort sikt vara att 
genom byråden se vilka praktiska åtgärder 
som går att göra redan nu, till exempel kan 
SAK hjälpa till att finansiera reparationer 
av kanalsystem som är eftersatta och inte 
klarar de allt kraftigare skyfallen. 

PÅ LÄNGRE SIKT säger Atanu De att strate
gin också bör vara anpassning.

– Vilka grödor går att använda? Kanske 
är det bättre att byta till varianter som kla
rar torka bättre. Ett annat problem är lan
dets kraftiga skogsavverkning, här behövs 
en satsning på trädplanteringar för att 
motverka erosion och risk för jordskred.   

Vi hjälper byar och 
mindre samhällen 

att organisera och  
samordna så kallade 
matbanker, som blir en 
gemensam buffert vid  
en kris. Atanu De

>>>

TEMA | KLIMAT

Även i Afghanistan deltar unga människor i den globala manifestationen ”Fridays for future”. Bilden är           från en demonstration i Kabul den 20 september.



Nr 3 2019 | AFGHANISTAN-NYTT    9

TEMA

I stället för att biståndsorganisationer
na bara verkar inom sina enskilda områ
den och program är en väg framåt att de 
går ihop för att arbeta med klimatutma
ningarna tillsammans, menar Atanu De. 

– Kanske skulle vi kunna jobba kring 
gemensamma teman och implementera 
vars och ens projekt inom dessa teman. Ta 
till exempel vattenförsörjning. Inom SAK 
arbetar vi med att bygga upp demokratisk 
medvetenhet och kunskap inom besluts
organ på lokal nivå. I det sammanhanget 
skulle vi kunna arbeta ihop med bistånds
organisationer som är specialiserade på att 
förstärka vattenförsörjning. ●

Även i Afghanistan deltar unga människor i den globala manifestationen ”Fridays for future”. Bilden är           från en demonstration i Kabul den 20 september. FOTO: EBRAHIM NOROOZI/AP/TT

utsläpp av koldioxid per capita gör 
Afghanistan till ett av de länder 
som har lägst växthusgasutsläpp i 
världen. Trots det riskerar landet att 
möta en ökning i genomsnittlig års-
temperatur som är betydligt högre 
än globala medelvärden. Extrema 
väderhändelser, som värmeböljor, 
översvämningar och torka samt 
glaciärer som smälter snabbt, blir 
följden.

FÖR FATTIGA och utsatta länder som Afgha-
nistan står mycket på spel på klimattoppmötet 
i Chile i december. Fokus på mötena har av 
naturliga skäl varit att minska utsläpp och på 
anpassning – men för de länder som drabbas 
värst är det också viktigt med ersättning för 
förluster och skador. 

FN:s klimatpanel IPCC tog på uppdrag av 
länderna bakom Parisavtalet fram en rapport 
som skulle visa vad en uppvärmning på 2 
respektive 1,5 grader skulle innebära. Rap-
porten, som blev klar 2018, visade att en glo-
bal uppvärmning på 2 grader skulle bli ännu 
allvarligare och mer förödande än forskarna 
trott. Redan vid 1,5 graders uppvärmning 
blir följderna mycket allvarliga. Parisavtalets 
parter har kommit överens om att begränsa 
uppvärmningen till 1,5 grader, men de planer 
som hittills lagts fram räcker inte. 

FÖR ATT HÖJA ambitionerna kallade FN:s ge-
neralsekreterare António Guterres därför till ett 
extra klimatmöte i FN i New York i september, 
och i december är det alltså dags för klimat-
toppmötet COP25 i Santiago i Chile. 

I Parisavtalet har alla länder åtaganden. 
Afghanistan är part till avtalet och har också 
gjort åtaganden för att minska utsläppen. 
Eftersom Afghanistan är ett land som lig-
ger långt efter i utvecklingen jämför man 
minskningen med hur utsläppen skulle se 
ut om inga åtgärder skulle vidtas när landet 
utvecklas.

För hela världen och inte minst för de län-
der som likt Afghanistan drabbas hårdast av 
den globala uppvärmningen är det förstås 
avgörande att världens länder kommer fram 
till hur utsläppen ska minskas och tempera-
turökningen bromsas. En annan stor fråga 
är anpassning till de förändringar som redan 
skett och ofrånkomligen kommer att ske, 
och hur olika länder kan få stöd, till exempel 
teknologiskt och finansiellt. 

YTTERLIGARE EN fråga som kommer upp på 
mötet i Chile är hur de länder som drabbas 
hårdast och som oftast inte själva bidragit 
till uppvärmningen, som Afghanistan, skulle 
kunna få ersättning för förluster och skador 
som orsakas av uppvärmningen. På toppmö-
tet i Warszawa för sex år sedan kom man fram 
till att en mekanism för att stötta och kompen-
sera länder som drabbats behövdes, men det 
saknas fortfarande finansiering.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Mycket står  
på spel vid  
klimattoppmöte

0,3 ton 
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I Takhar i norra Afghanistan har 
invånarna under de senaste elva åren 
drabbats av långvarig torka och 
minskad produktion till följd av klimat-
förändringarna. Men det senaste året 
har nederbörden ökat vilket gjort 
invånarna mer optimistiska, enligt Fried 
Ahmad Nikpour, chef för Takhars 
katastrofmyndighet (ANDMA).

Hans kollega Mohammad Zubair, chef för 
politik och samstämmighet på ANDMA, 
berättar: 

– Under de senaste tre åren har 2 100  
familjer förlorat sina hem helt, och totalt 
5 000 familjer drabbades av översvämning
ar, men i år har bara två människor dödats 
och 41 familjers hus förstörts. Produktio
nen förlorades på 300 hektar mark. Det är 
det minsta antalet jämfört med tidigare år.

Enligt honom är jordbrukarna dock 
mycket nöjda med årets väder, och de hop
pas att de kommer att producera myck
et grödor.

ABDUL GHAFOUR, jordbrukare i Worsaj 
distriktet, säger: 

– Bönderna i vår provins oroade sig 
över torkan och våra grödor minskade i 
mark utan bevattning. Bönderna var inte 
intresserade av att plantera vete. Men i år 
är jordbrukarna glada över regnet. 

Bazgul, boskapsägare i Takhar, berättar 
att förra året trodde de inte att det var nå
gon idé att ha boskap i Afghanistan, 

– Folket led av torkan och det fanns ing
et gräs i bergen till boskapen, samtidigt 
som de lokala myndigheterna lagt beslag 
på betesmarkerna. Det fanns ingen plats 
att ha boskapen. Därför har många sålt sin 
boskap billigt och lämnat sina jobb, men 
årets nederbörd är mycket intressant och 
folk börjar bli optimistiska igen. Gräs syns 
igen och våra djur njuter av det. 

VISSA MILJÖEXPERTER menar att torkan 
det senaste årtiondet i Afghanistan orsa
kats av att skogarna huggits ner.  Det lång
variga kriget har gjort att människor inte 
haft tillgång till annat bränsle, och de har 
varit tvungna att använda skog för att 
bland annat laga mat och värma sig. Den
na praxis förstörde skogar, särskilt i ber
gen, översvämningarna ökade och många 
byar förlorade sina hem. 

De nordöstra provinserna i Afghanistan 
är mycket bergiga och därför är provinser
na sårbara för naturkatastrofer som över
svämningar. Orsaken till att översväm
ningarna ökat är att många människor bor 
i sluttningarna och högländerna i bergen 
och hugger ner skog och gräs. ●

QUDRATULLAH ATTAYE
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

Förra årets torka slog hårt mot boskapsägaren Bazgul i Takhar.

Takhar: ”Det fanns inget  
gräs i bergen till boskapen”
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”Torkan var 
förödande”
För 25–30 år sedan var det inga 
problem med vatten i Wardak.  
De senaste åren har de naturliga 
vattenresurserna minskat, även 
om just detta år gett bättre 
tillgång till vatten. Det berättar 
Aman Gul Amarkhail.

Han är 53 år och odlar 20 000 kva
dratmeter land i byn QuleHazara 
i provinsen Wardak. Aman Gul be
rättar att det här året varit ett bra år 
för odlarna i byn eftersom det föll 
gott om snö i vintras. 

 – Förra året var förödande. Vi 
hade inte tillräckligt med vatten till 
vår mark och boskap och det på
verkade vår odling. Vår äppelod
ling och betesmarken för boskapen 
fick inget vatten utan vissnade och 
torkade. 

Aman Gul Amarkhail berättar att 
numera är de naturliga vattenresur
serna väldigt begränsade. 

– Det är bara några få familjer, 
fem–sex, som lever nära sluttning
arna som kan använda de naturliga 
vattenresurserna. De har för hand 
byggt en vattenreservoar. Förra året 
hade de också problem med vatten, 
men i år har de tillräckligt med vat
ten för sina odlingar.

Enligt Aman Gul skulle det vara 
bra om det kunde byggas en or
dentlig vattenreservoar för att ta 
hand om det naturliga vatten som 
rinner i väg till ingen nytta under 
våren. Det skulle vara tillräckligt 
för att ge de omkring 200 familjer 
som lever i QulHazarabyn vatten 
och skulle också göra det möjligt att 
utöka odlingarna. ●

MOHAMMADULLAH KAMAL
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I WARDAK

Aman Gul Amarkhail  
i byn Qul-e-Haza.
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GOSHTA ÄR ETT AV DE områden där kli-
matförändringarna utmanar de boendes 
möjlighet till försörjning. 

– Torkan påverkar vår odling. Vi bru-
kade ha bra odlingar och gröda. Men på 
grund av klimatförändringarna har dessa 
dessvärre slagits ut, säger odlaren och 
stamäldsten Ahman Jan. 

Goshta ligger i de nordöstra delarna 
av Nangarharprovinsen och har drabbats 
av torka under de senaste två åren. Jord-
bruk är den viktigaste inkomstkällan för 
invånarna i Goshta-distriktet och de odlar 
bland annat vete, majs, sockerrör och ris. 

Invånarna i Goshta-distriktet är oroade. 
Klimatförändringarna har lett till att grund-
vattennivån sänkts och att det är brist på 
rent dricksvatten. 

Tidigare var klimatet i distriktet gynn-
samt för odling av grödor och det reg-
nade bra. Men på senaste tiden har reg-
nandet minskat. 

– Vi står inför brist på vatten i vår by. Vi 
har inte ens tillräckligt med dricksvatten 
och vatten för tvätt. Det finns inget vatten 

Provinsen Ghazni ligger i den sydöstra 
delen av Afghanistan. Här finns stora 
slätter som är lämpliga för jordbruk och 
odling och många av invånarna lever på 
att odla. Men klimatförändringarna har 
påverkat förutsättningarna för dem.

Habibullah Wahidyar, till
förordnad chef för för
valtningen för naturkata
strofer i Ghazni, säger att 
hundratals tunnland jord
bruksmark påverkas varje 
år av klimatförändringar, 
och hundratals hem för
störs av översvämningar 
och regn. Människor och 

boskap mister livet. Många i Ghazni le
ver under dåliga ekonomiska förhållan
den och arbetslösheten är hög, så sårbar
heten är stor.

BARA I ÅR HAR nästan 600 hem förstörts 
av översvämningar och skyfall, och många 
har tvingats att flytta. Förra året dog 14 

i bäckarna för bevattning av grödorna. Vi 
behöver nödhjälp från myndigheter och 
humanitära organisationer, berättar stam-
äldsten Babrak.

De lokala myndigheterna inser proble-
men med klimatförändringarna, uppger 
de, men än så länge har inga åtgärder 
vidtagits.

– Klimatet har förändrats helt i Goshta-
distriktet i Nangarharprovinsen. Grund-
vattennivån har sänkts. Vi har ordnat 
allmänna utbildningar för att öka kunska-
pen bland bönderna och vi har en plan för 
framtiden också, säger Noor Raheem Adil, 
chef för jordbruksavdelningen i Goshta.

Under de senaste åren har de östra de-
larna av landet påverkats mest av klimat-
förändringarna. Grundvattennivån sänks 
och det regnar och snöar allt mindre. 

Det bor ungefär 160 000 människor i 
Goshta-distriktet, som ligger längs floden 
Kabul i östra Nangarhar-provinsen. ●

ZABIHULLAH SHINWARI
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR 

I JALALABAD

personer till följd av regnet i Ghazni, enligt 
Habibullah Wahidyar.

Mohammad Waseel Masood, chef för 
jordbruks och boskapsförvaltningen i 
Ghazniprovinsen, berättar att tidigare an
vände människor naturresurser i ett så 
kallat Karezsystem, som förser jordbruks
mark med vatten från naturliga vatten
källor, för att bevattna sin jordbruksmark. 
Men under de senaste åren har många vat
tenkällor torkat. I stället använder männ
iskor vatten från borrade brunnar. 

De senaste årens torka 
har påverkat odlingen 

negativt i Goshta, där de 
flesta lever av jordbruk. 

FOTO: ZABIHULLAH SHINWARI

Goshta: ”Vi har inte tillräckligt 
med dricksvatten i vår by”

Ghazni: ”Hagel förstörde kvittenskörden”

Habibullah 
Wahidyar

Något annat som hänt är att regnen bli
vit mer oregelbundna, vilket drabbar jord
brukare och trädgårdsodlare, berättar Mo
hammad Waseel Masood. 

I BYN ROUZA säger en medlem av träd
gårdsrådet, Akramuddin Amiri, att hund
ratals grönsaksodlingar och fruktodlingar 
med kvitten, äpplen, druvor, päron, plom
mon, aprikoser och bär i Rouzaområdet 
förstördes i kraftiga hagelregn och det har 
gjort odlarna mycket besvikna. 

– Varje trädgårdsmästare tjänade unge
fär 200 000 afghani på sin trädgård per år, 
men i år har alla ansträngningar varit för
gäves på grund av hagelregnet. 

Trädgårdsmästaren Banoor Jan Monib 
berättar:

– För fyra månader sedan var det en 
kraftig hagelnedbörd i vårt område när 
träden blommade. Vi brukar sälja 2 800 
kilo kvitten varje år men i år har allt detta 
förstörts på grund av hagelregnet. ●

SAMMARGUL SAMSOOR 
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

Hagelstormar är ett hot mot jordbruket.
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Mer kunskap behövs om hur  
klimatet påverkar fredsbygge

TEMA | KLIMAT

– KLIMATFÖRÄNDRINGARNA känner inga 
gränser, det är en utmaning för hela värl-
den, konstaterade Khan Mohammad Takal, 
vice minister i den afghanska regeringen 
med ansvar för vattenfrågor på ministeriet 
för energi och vatten, när Afgha ni stan-nytt 
träffade honom under World Water Week i 
Stockholm. 

Han tog upp hur klimatförändringarna 

har lett till både torka 
och plötsliga översväm-
ningar i Afghanistan. 
Afghanistans glaciärer 
och permanenta snö har 
börjat smälta snabbare. 
Den långvariga torkan 
förvärrar effekterna av 
översvämningarna, efter-

som jorden är för hård för att kunna släppa 
igenom vattnet. 

– De ökande effekterna av allt vanligare 
och allt mer intensiva perioder av torka ho-
tar vattentillgången för hela samhällen i de 
mest torra regionerna i Afghanistan, vilket 
leder till humanitära kriser som hunger, sjuk-
domar, folkförflyttningar och även konflikter, 
sade han. ●

”Hotad vattentillgång leder till humanitära kriser”

Khan Moham-
mad Takal

Fredsbyggande operationer påverkas 
av klimatförändringarna, men kunska-
pen brister. Forskare vid Sipri har 
studerat hur klimatförändringarna 
påverkat det så kallade säkerhetsland-
skapet, bland annat i Afghanistan. 

– Med tanke på att de 
största fredsbevarande 
operationerna äger rum på 
platser som är hårt drab
bade av klimatförändring
arna är det något vi mås
te börja förstå bättre och 
planera för. Vi spenderar 
massor av pengar på freds

bevarande operationer men riskerar att se 
investeringarna bli uppätna av effekterna av 
klimatförändringarna, säger Florian Kram
pe, forskare vid Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (Sipri). 

Klimatförändringar leder inte med nöd
vändighet till väpnade konflikter, men 
de blir en del av historien i många kon
fliktområden. Åtta av tio länder med flest 
fredsbevarande trupper inom sina gränser 
var förra året också hårt drabbade av kli
matförändringar.

I RAPPORTEN Climate change, peacebuil-
ding and sustaining peace studeras bland 
annat hur torka, översvämningar och ett 
dammbygge i nordvästra Afghanistan ris
kerar att spä på konflikter. Det handlar 
både om interna spänningar inom och 
mellan lokala samhällen på grund av vat
tenbrist, och om de spänningar som upp
står när människor tvingas lämna sina 
hem och därmed sin försörjning på grund 
av översvämningar och torka. 

– De flesta människorna i Afghanistan 

arbetar med jordbruk, och efter flykten 
måste de försörja sig med något annat.  
Det innebär enorma förändringar för 
männi skors liv och många socioekonomis
ka utmaningar. Missnöje är känt som en 
viktig dynamisk faktor i konflikter, säger 
Florian Krampe. 

NÅGOT SOM ÄR specifikt för Afghanistan 
är att det, delvis på grund av att landet va
rit i krig under så många år, inte funnits 
någon utveckling att tala om. Det finns 
ingen inbyggd motståndskraft mot kli
matförändringarna, som därmed slår hår
dare. 

I rapporten har forskarna både studerat 
hur bygget av en damm, som skulle sam
la vatten till bevattning, påverkade den lo
kala dynamiken, och mer generellt hur in
ternationella aktörers bevattningsprojekt 
påverkat situationen. Ett vanligt problem 
är att internationella aktörer kommer in 
med egna lösningar som inte förankrats 
lokalt och inte tar hänsyn till, eller integre
rar med, traditionella sätt att lösa bevatt
ning. Effekterna av projekten kommer ofta 
på lång sikt, på kort sikt kan de i stället or
saka brist på vatten, När det gäller Salma
dammen blev det fallet för dem som bod
de nedströms.

Floran Krampe beskriver det som ett 
typiskt problem inom fredsbyggande: att 
komma in med ett system som inte har nå

got att göra med det dagliga livet hos dem 
det berör. 
Så vilka är dina rekommendationer?

– Nyckeln här är att det inte finns nå
gon bedömning av klimatrisker för Afgha
nistan. Vi måste förstå mycket mer om hur 
klimatförändringarna påverkar samhället, 
konfliktens dynamik och de fredsbyggan
de försöken.

– På en annan nivå behöver vi också 
mer kunskap om hur traditionella metoder 
för bevattning kan hanteras integrerat. Att 
erkänna det lokala traditionella sättet och 
matcha det med ett mer modernt sätt skul
le vara något som skulle vara relevant för 
människorna och kunna påverka deras liv, 
i stället för en internationell lösning som 
inte är deras lösning. 

NÅGOT SOM Florian Krampe dock kan 
konstatera är att klimatförändringarna gör 
fredsbyggandet mer komplicerat. De för
sämrade möjligheterna att försörja sig på
verkar konfliktens dynamik och kan till 
exempel göra det lättare för talibaner att 
rekrytera sårbara männi skor. Men samti
digt kan hanterandet av klimatförändring
arna, som att bygga ny infrastruktur, er
bjuda en möjlighet för utveckling. Pressen 
att agera kan också tvinga fram ett bättre 
samarbete mellan alla aktörer, vilket sked
de i Somalia.

– Klimatets påverkan har öppnat upp 
ett politiskt utrymme för FN att agera på 
ett sätt som det inte kunde förut. Det har 
vi hört från Unama (FN:s insats i Afgha
nistan). I samband med hanteringen av 
torkan förra året tilläts de få tillträde till 
platser på ett annat sätt än tidigare, säger 
Florian Krampe. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE 

Florian Krampe

Missnöje är  
känt som en  

viktig dynamisk faktor  
i konflikter. 
 Florian Krampe, Sipri
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NYHETER

Kliniken i Tangi Saidan i distriktet Daimirdad attackerades natten till den 9 juli. Bilden visar kulhål efter skottlossningen. Kliniken drivs av SAK 
och finansieras av det afghanska hälsoministeriet.

Fyra personer dödades när afghanska 
regeringsstyrkor attackerade en av 
SAKs hälsokliniker i Wardak i somras. 
Två av de dödade var anställda av SAK. 
Efter attacken tvingade talibanerna 
SAK att stänga 42 kliniker i Wardak.

– Detta är ett upprörande brott mot inter
nationell humanitär rätt och vi uppmanar 
de stridande parterna att omedelbart upp
höra med att attackera civila och hälsoin
rättningar, kommenterade Khalid Fahim, 
programchef på Svenska Afghanistankom
mittén. 

De afghanska säkerhetsstyrkorna stor
made SAKs klinik i Tangi Saidan i provin
sen Wardak natten till den 9 juli. De dö
dade en person som följde med en patient 
och förde ut ytterligare fyra personer på 
gården. Tre av dem hittades senare ihjäl
skjutna, två av dem var anställda av SAK. 
Klinikchefen greps och var försvunnen 
under två veckor. Han uppgav att han för
hörts på okänd plats.

NÅGRA DAGAR efter dådet tvingade taliba
nerna SAK att stänga 42 kliniker av totalt 
77 i Wardak, i sex av nio distrikt, och ett 

sjukhus. Talibanerna hävdade att SAK inte 
kunde garantera civila afghaners säkerhet. 

SAK protesterade mot den påtvingade 
stängningen men talibanerna hotade och 
tvångsstängde kliniker i de områden som 
talibanerna kontrollerar i Wardak. Av sä
kerhetsskäl tvingades SAK acceptera stäng
ningen. Den drabbade över 5 700 patienter 
per dygn. Efter förhandlingar kunde klini
kerna öppnas igen efter några dagar. 

Nyheterna om attacken och talibaner
nas stängning blev en stor nyhet natio
nellt, internationellt och i Sverige. 

– Både ansvarsutkrävningen och att för
hindra att detta händer igen har varit vårt 
fokus. Vi har framfört protester till olika 
instanser: till hälsoministeriet, säkerhets
ministeriet, presidentens säkerhetsråd och 
till riksåklagaren, säger Andreas Stefans
son, generalsekreterare på SAK.

Han var i Kabul i september och hade 
då möten med hälsoministeriet och natio
nella säkerhetsrådet. 

– I båda instanserna uttryckte de att 
de tar det inträffade på stort allvar och de 
hade relevanta personer på mötena, berät
tar Andreas Stefansson.

Han upplevde att de starka protesterna 

från SAK och den stora uppmärksamhet 
de fick hade haft effekt. 
Vet ni något om motivet till att de  
afghanska säkerhetsstyrkorna angrep 
SAKs klinik?

– Säkerhetsrådet uppger att enligt den 
rapport de fått från militären har man haft 
misstankar om att det är folk som vistats 
i och runt kliniken som tillhör lokalt tali
banledarskap.

PERSONALEN PÅ SAKs kliniker tar emot 
alla som är i behov av vård och kan ofta 
hamna i kläm mellan talibaner och rege
ringsstyrkor. Det finns inga beväpnade 
vakter på SAKs kliniker.

Enligt Andreas Stefansson var personer
na på det nationella säkerhetsrådet helt in
förstådda med att det inträffade bryter mot 
internationell lag och Genèvekonventionen. 

Han reagerade med bestörtning, sorg 
och ilska på attacken.

– Om det funnits misstankar så ska de 
utredas, men det här var utomrättsliga av
rättningar. Det är fruktansvärt. 

Kliniken har öppnat sin verksamhet 
igen. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Regeringsstyrkor dödade fyra 
vid attack mot SAK-klinik
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 Festivalen ”The Intangible – Art and Cultural 
Festival” i somras är en del av ansträngning
arna för att stödja Afghanistans immateriel
la kulturarv. Det är goda nyheter för ett land 

som splittrats av intolerans och våldsam konflikt all
deles för länge.

Miniatyrmålningar från 1400talet som berättar om 
profeten Josefs liv har fått nytt liv i animerad film. En 
dockteater berättar en kärlekssaga från början av för
ra seklet. En dokumentär om traditionella damhattar i 
Daikundi. Det är exempel på vad som visades på festi
valen ”The Intangible – Art and Cultural Festival”som 
hölls i Kabul i palatset Qasre Chehel Sotun. 

Festivalen markerade färdigställandet av den förs
ta treåriga fasen av Sidenvägens kulturella initiativ 
(SRCI, the Silc Road Cultural Intiative). 

Festivalens presentationer var kalejdoskopiska. 
Mångfalden av konstprojekt som visades var resultatet 
av att SRCI beviljat bidrag till 32 enskilda utövare och 
små kulturorganisationer i elva provinser i fem regio
ner i Afghanistan.

Litteratur, fotografi, dokumentärer, kalligrafi, hant
verk, folklore, dans och musik. De konstnärliga och 
kulturella verk som presenterades i festivalen såg vid 
första anblicken inte ut som om de hörde samman. 
Ändå är de kopplade till varandra eftersom de är en 
del av de senaste ansträngningarna för att återuppli
va Afghanistans immateriella kulturarv – djupt rotade 
traditioner av konst och kultur. Unescos konvention 
2003 för skydd av det immateriella kulturarvet defi
nierar vad det handlar om. 

Typiska uttryck för immateriellt kulturarv är enligt 
Unesco (FN:s organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur) till exempel muntliga traditioner och ut
tryck, scenkonst, ritualer, festliga evenemang och tra
ditionellt hantverk. 

DEN 11 MAJ 2018 hade konventionen 178 statsparter, 
inklusive Afghanistan, som anslöt sig i mars 2009. För 
närvarande pågår tre kraftsamlingar för att utforska 
och främja Afghanistans immateriella kulturarv. Det 
första är starten på den andra fasen av Silk Road Cul
ture Initiative för de kommande tre åren. Enligt kul
turspecialisten Amanullah Mojadidi på Aga Khan 
Trust for Culture (AKTC) kommer nästa fas att ha 
ett större fokus på att stärka de kreativa branscher
na, främst konst och hantverk, hjälpa konstnärer och 
hantverkare att komma in i ekonomin genom design
förbättring och att tillhandahålla onlineplattformar 
för att marknadsföra och göra verk tillgängliga för 
marknaden i och utanför Afghanistan. 

För det andra har Unesco, Aga Khan Trust for  
Culture och kultur och informationsdepartementet 
och ministeriet för information och kultur genomfört 
en undersökning om Afghanistans immateriella kul
turarv. Uppgifterna skrivs nu ner inte bara för analys 
utan också för att utgöra grunden för en databas. En 
lista med immateriella kulturarv, så kallade element, 

krävs innan Afghanistan kan göra några nominering
ar för att inkluderas på Unescos listor över immate
riellt kulturarv. 

Hittills har 122 länder nominerat och inkluderat 
508 element i de två Unescolistorna: listan över im
materiellt kulturarv med behov av brådskande skydd 
och den representativa listan över mänsklighetens im
materiella kulturarv.

För det tredje inrättar den afghanska regeringen en 
avdelning för immateriellt kulturarv på kulturdepar
tementet. Avdelningen ska fungera som centrum för 
alla immateriella kulturarvsinitiativ i Afghanistan, in
klusive marknadsföring och forskning, och leda upp
giften att nominera afghanska ”element” för att inklu
deras på Unescos listor. 

Bortsett från nyårsfirandet Nawruz som flera län
der, inklusive Afghanistan, gemensamt nominerade 
som ett immateriellt kulturarv har Afghanistan självt 
inte nominerat något. Samtidigt har grannländerna 
alla nominerat element. 

Hoppfullt när det afghanska  kulturarvet återupplivas

Det är goda 
nyheter 
för ett land 
som splitt-
rats av into-
lerans och 
våldsam 
konflikt. 

ANALYS
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Hoppfullt när det afghanska  kulturarvet återupplivas

Den långsamma utvecklingen i Afghanistan när det 
gäller att nominera element till Unesco visar bara på 
vikten av det arbete som utförs nu. Det är ett sätt för 
Afghanistan att presentera sitt immateriella kulturarv 
på världsscenen efter att på ett mer avgörande sätt ha 
börjat förstå, uppskatta och återuppliva arvet. Enligt 
Mojadidi finns det många saker som kulturdeparte
mentet i samråd med artister, aktivister och samhällen 
kan nominera: den traditionella dansen Attan är utan 
tvekan en sådan. Andra saker kan vara vackra folkliga 
arkitekturtekniker, det traditionella musikinstrumen
tet rubab, hästsporten buzkashi, träsnideri från Nu
ristan, Kandahari och andra typer av broderier, kaftar 
bazi (sport med flygande duvor) drakstrider och spe
ciella typer av mattvävning. 

DESSA NYA ANSTRÄNGNINGAR för att främja Afgha
nistans immateriella kulturarv avslöjar minst tre sa
ker. För det första ger de oss insikter om mångfalden 
och rikedomen i konst och kultur i det förflutna och 

samtida Afghanistan, vilket vanligtvis går obemärkt 
förbi och inte uppskattas. För det andra visar de på de 
små men betydande ansträngningar som görs av en ny 
generation afghanska konstnärer och hantverkare för 
att återuppliva, bevara och visa den konstnärliga och 
kulturella mångfalden. För det tredje ger de oss ett  
litet gott budskap. Inte för att Afghanistan snart kan 
komma in på Unescos listor, utan för att det pekar på 
de goda, olika och toleranta levande traditioner som 
hjälper till att binda samman oss alla som männi 
skor. ●

SAID REZA KAZEMI
Afghanistan Analysts Network

Översättning och textredigering: Eva Kellström Froste

Texten är en förkortad version av ”A Kaleidoscopic 
Heritage: New efforts to promote Afghan traditions of 
art and culture” publicerad på Afghanistan Analysts 
Network.

En dokumentärfilm som 
visades på festivalen ”The 

Intangible – Art and Cultural 
Festival” berättade om en 

tradition i Daikundi-provin-
sen som håller på att för-

svinna: kvinnor som skapar 
och bär traditionella hattar 
som inte bara berättar om 

kvinnan är gift eller inte utan 
också hennes ekonomiska 

status. Kola-ye topak-dar 
heter den här hatten.

FOTO: NASIM SEYAMAK

 

Vid invigningen av festivalen presenterades en dockteater som handlade om en 
känd kärlekshistoria med verklighetsbakgrund från början av 1900-talet. 
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Ett exempel 
på träsnideri 

från Nuristan, 
som det 

praktiserats 
på Jangalak 
yrkesutbild-

ningscentrum 
i Kabul. 

Festivalen inleddes med en animerad film som utgick 
från den här miniatyrmålningen från 1400-talet som 
finns på Afghanistans nationella arkiv.



16    AFGHANISTAN-NYTT | Nr 3 2019

KABUL Fotboll är en av de mest populära sporterna i Afghanistan,  
den andra är cricket. Intresset ökar och det är en vanlig syn i städerna, 
som här i utkanten av Kabul, med pojkar som spelar fotboll när och var 
de får chansen. Om det inte finns en fotbollsplan med fasta mål kan 
vilken yta som helst tas i anspråk med hjälp av flyttbara mål.  
Även flickor spelar fotboll men då främst i sina skolor. 

FOTO: HEDAYATULLAH AMID, EPA/TT  

BILDEN
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VÄRLDENS BARN 20 ÅR
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I BOKEN Förstå Afghani
stan har Svenska Afgha-
nistankommittén samlat 
texter som blandar fakta 
med personliga berättel-
ser. Texterna handlar om 
historien, konflikterna, 
kulturen, ekonomin, om 
problemen och möjlig-
heterna. 

Författarna har olika 
bakgrund och kunskap 
som de delar med sig av. 
Boken kan köpas på  
www.sak.se.

Ett försök
att förstå

Andra staters maktspel  största hotet mot stabiliteten
En amerikansk diplomat i 
Islamabad anmärkte 1989 att 
tillbakadragandet av de 
sovjetiska trupperna från 
Afghanistan skulle göra det 
möjligt för Afghanistan att 
återvända ”till den obemärkt-
het landet så starkt förtjä-
nade”. Kommentaren, såväl 
dum som kortsiktig, tillhör en 
dyster tradition inom interna-
tionella relationer.

Den påminner om Neville 
Chamberlains beryktade be
skrivning av den tjeckiska kri
sen i september 1938 som ”ett 
bråk i ett avlägset land mellan 
människor som vi inte vet något 
om”. Tyvärr är lärdomen från 
det sena 30talet precis lika rele
vant i dag.

USA och Pakistan är i högsta 
grad de viktigaste främmande 
makterna som utformar Afgha
nistans framtidsutsikter. Kina 
har ökande intressen i och med 
att landet tillägnar sig ett mer 
globalt fokus i sina internatio
nella relationer, och Indien har 
intresse av att hålla ett öga på 
Pakistans ambitioner.

AKTÖRER SOM Iran och Ryss
land håller däremot ett vakan
de öga på läget. De kanske skul
le försöka agera om de såg sina 
intressen allvarligt hotade men 
annars fortsätta med en vänta
ochsetaktik. USA är huvud
saklig tillskyndare av den natio
nella enhetsregeringen: Pakistan 
ger i det fördolda massivt stöd 
till talibanrörelsen. Detta ver
kar märkligt, eftersom Paki stan 
symboliskt är en betydande al
lierad till USA utanför Nato. 
Förklaringen ligger i de långva
riga giftiga relationerna mellan 
Pakistan och Indien, som Af
ghanistan ofta vänt sig till för att 
få hjälp då relationen till Paki
stan har varit besvärlig.

Pakistans önskelösning i Af
ghanistan vore en propaki
stansk marionettregering – det 
näst bästa vore ett Afghanistan 
i oordning – den minst önsk

värda lösningen vore ett sta
bilt Afghanistan orienterat mot 
Indien. Att förstå detta hjälper 
till att se meningen i Pakistans 
långvariga understödjande av 
radikala krafter med viss poten
tial att skapa instabilitet i Paki
stan självt. Kina är viktigt, inte 
bara för sitt intresse av att ex
ploatera Afghanistans naturre
surser, utan också för att man 
har mycket mer inflytande i Is
lamabad än USA har.

Afghanistan står förstås inför 
svåra interna utmaningar som 
inte blir lätta att komma till rät

ta med, men de är rimligen inte 
lika hotande mot stabiliteten i 
Afghanistan som den ”smygan
de invasionen” som organiseras 
från talibanrörelsens skyddade 
enklaver i Pakistan. 

DEN KRITISKA faktorn som for
mar Afghanistans bana kommer 
att vara masspsykologin. Om 
vanliga afghaner börjar tro att 
talibanerna kommer att stå som 
slutgiltiga segrare, så blir det
ta det mest sannolika resultatet, 
och den stora faran för den na
tionella enhetsregeringen är att 

FÖRSTÅ AFGHANISTAN

1

AfghanistanFÖRSTÅ

Redaktör Markus Håkansson

Khyber-passet markerar gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Pakistan är ett   av de länder som har störst makt att påverka stabiliteten i Afghanistan, skriver William Maley. 

För att 
den af-

ghanska staten 
och det politiska 
livet ska kunna utveck-
las måste man förändra 
synen på den ”traditionella 
familjen”, som fortfarande 
ses som en grundsten för 
samhällsmoralen.

Sippi Azarbaijani-
Moghaddam,  

samhällsvetare

Finns det något 
som heter folksjäl så 

brukar den kunna skönjas 
i musiken … När det gäller 
Afghanistan är det landets 
många etniska grupper 
som var och en för sig 
och tillsammans skapat en 
färgstark afghansk musik-
tradition.

Qaseem Ramishgar, 
afghansk musiker  

och kompositör

Det afghans ka 
instrumentet 
tabla.
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Andra staters maktspel  största hotet mot stabiliteten
Om vanliga  
afghaner 

börjar tro att taliba-
nerna kommer att 
stå som slutgiltiga 
segrare, så blir detta 
det mest sannolika 
resultatet.

större och viktiga städer un
der en kort tidsrymd faller i ta
libanernas händer, vilket skul
le kunna driva fram en kollaps 
över hela landet. 

Men det motsatta kan också 
hända – det kanske inte behövs 
mycket mer än arrestering av 
de 20 högsta ledarna i taliba
nernas ”Quettashura” och 
Haqqaninätverket i Pakistan 
för att sätta i gång ett omfat
tande sönderfall inom taliban
rörelsen. Sådana arresteringar, 
som den pakistanska militären 
mycket väl kan verkställa, skul

le signalera ett grundläggande 
skifte i Pakistans position. Som 
Thomas Hobbes berömda ut
talande säger: ”Rykte om makt 
är makt.”

EN SISTA SYNPUNKT kan inte 
nog understrykas – själva det 
faktum att stater kan ha intres
sen som påverkas av situatio
nen i Afghanistan innebär inte 
att de på något sätt har obe
gränsade rättigheter att väl
ja de verktyg med vilka de kan 
tänkas försöka försvara sådana 
intressen. I den omfattning sta

ter över huvud taget haft den 
typen av rättigheter lämna
de man dem ifrån sig 1945, då 
man antog FNstadgan. 

Den stora bedriften med 
den internationella uppgö
relsen efter 1945 var att den 
”djungelns lag” som rått ersat
tes med en ny ordning baserad 
på regler och byggd på förbud 
mot hot eller våld som instru
ment för internationell politik. 
Det hade en mycket stor in
verkan på suveränitetens inne
börd och innehåll. Det betydde 
å ena sidan att stater inte läng

re kunde hävda en suverän rätt 
att inleda krig eller att invade
ra andra stater genom anting
en öppna eller dolda åtgärder. 
Å and ra sidan betydde det att 
rätten till suveränitet förstärk
tes med suveränitetens förplik
telser, i synnerhet skyldigheten 
att hind ra varje slags militär 
styrka att använda någons ter
ritorium för att attackera and
ra stater. Det är en kärnpunkt 
som omvärlden skulle behöva 
göra synnerligen klar för Af
ghanistans grannar.

OM EN STAT lyckas sätta i gång 
en smyginvasion i en av sina 
grannstater destabiliserar det 
inte enbart den grannen och 
potentiellt även hela regionen 
– det blir också ett farligt pre
judikat som kan tas upp i and
ra delar av världen där stater 
med all rätt fruktar att en di
rekt invasion iscensätts i strid 
mot FN:s stadga. Om ett streck 
måste dras i sanden tycks Af
ghanistan vara en bra plats att 
börja på. ●

WILLIAM MALEY
Professor i diplomati vid Asia- 
Pacific College of Diplomacy, 

The Australian National  
University och författare till  

boken Transition in Afghanistan:  
Hope, Despair and the Limits  

of Statebuilding.

Detta är en av Eva Kellström  
Froste förkortad version av texten 
”Främmande makters inverkan 
och betydelse” i kapitlet ”Regio-
nen” i boken Förstå Afghanistan.

Khyber-passet markerar gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Pakistan är ett   av de länder som har störst makt att påverka stabiliteten i Afghanistan, skriver William Maley. 
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re 1977. Ett år senare genomförde PDPA 
kuppen. I utrensningarna som följde dö
dades sex av hans bröder. Sex syskon över
levde. Efter öppningsceremonin beskrev 
han för Afghanistan Analyst Network hur 
han hade tvingats bevittna tortyren mot en 
av sina bröder, som då bara var 17 år. 

– Det var mer smärtsamt för mig än 
mina egna upplevelser av tortyr, sade han.

AFGHANISTAN CENTRE for Memories and 
Dialogue är det fjärde minnesmärket eller 
museet för krigsförbrytelser som öppnas i 
Afghanistan sedan 2001, men det är samti
digt det första, på två sätt. Det är det förs

Offrens röster får höras på nytt  museum
I år öppnade ett museum i Kabul som uppmärksammar krigs-
brott. Offrens röster har knappt fått höras i Afghanistan men 
det finns en växande rörelse bland aktivister för att krigsbrott 
ska prövas rättsligt. Museet är en del av det. 
TEXT: SARI KOUVO OCH EHSAN QAANE   ÖVERSÄTTNING: EVA KELLSTRÖM FROSTE
FOTO: HADI MORAWEJ AFGHANISTAN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY ORGANISATION

AFGHANISTAN CENTER for Memories and 
Dialogue ägnar sig åt att samla berättelser 
om överlevande och familjer till offer för 
krigsförbrytelser.

Dr Nik Muhammad Sharif överlevde 
tortyr och var en av dem som talade vid 
invigningen av museet i februari. Han för
lorade sex bröder efter att Afghanistans 
folkdemokratiska parti (PDPA) tog mak
ten i militärkuppen 1978.

Hans berättelse var gripande. Nästan 
alla som lyssnade hade tårar i ögonen. 
Sharif beskrev sina elva bröder och hur de 
hade varit tillräckligt många för att bilda 
sitt eget fotbollslag. De var Kabulmästa

ta som grundas av en civilsamhällesorga
nisation, the Afghanistan Human Rights 
and Democracy Organisation (AHRDO).  
Det är också det första som är sprunget ur 
ansträngningar för att försöka hjälpa över
levande efter krigsbrott, och familjerna 
till offren som inte överlevde, att läka från 
traumat av sina upplevelser. 

AHRDO har uppmuntrat överlevande 
och släktingar att tala, skriva och måla om 
sina förluster och den smärta de har ge
nomlidit. De konstruerade sedan metall 
eller trälådor. I lådorna finns personliga 
föremål och berättelserna om krigsbrotten. 
Lådorna kallas ”Minneslådor”. 

VID INVIGNINGEN beskrev Hussain Sara
mad från AHRDO hur detta minnesmär
kesarbete hade pågått under åtta år, under 
vilka hundratals överlevande deltog. Det 
ledde till att hundratals minneslådor bygg
des. Det är dessa lådor och deras innehåll 
som utgör museets utställning.

Minnena av krigsbrott väckte starka känslor hos besökarna när Afghanistan Centre for Memories and Dialogue invigdes i februari. 
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Offrens röster får höras på nytt  museum

Hadi Marifat, ordförande för AHRDO, 
berättar att museet har flera mål. De vill 
försöka se till att den smärtsamma histo
rien åtminstone inte glöms bort. De vill 
också öka allmänhetens och regeringens 
förståelse för att det är nödvändigt att res
pektera offrens minnen. En aspekt av det
ta, sade Marifat, var att regeringen inte 
borde komma överens med talibanerna 
bakom ryggen på de överlevande och off
rens familjer. 

– I detta är museet viktigt på sitt eget lil
la sätt. Vi tror att det kan vara en del av att 
finna en rättvis och hållbar fred för Afgha
nistan, sade Hadi Marifat. ●

Vi tror att museet 
kan vara en del av 

att finna en rättvis och håll-
bar fred för Afghanistan.   
 Hadi Marifat

Titel: Återbruksmamma
Författare: Cecilia Karlström
Förlag: Egen utgivning
Utgivningsår: 2019

BOKTIPS ”I vår by vill inte folk ha 
guld, de vill ha bajs. För av bajs 
får man mat, och det är mycket 
viktigare än guld. Jag tror på 
allvar att det är mer prat om hur man kan få tag på 
bajs, än om att bli rik på guld.”

Rashid kom till Cecilia Karlström och hennes 
man som tonåring. Hon blev mamma till en ton-
årspojke som redan har en mamma. Hon blev en 
återbruksmamma. 

Rashid kom till Sverige som flykting från Afgha-
nistan. Så småningom fick han ett hem hos Cecilia 
Karlström och hennes man. Boken Återbruks
mamma är en personlig betraktelse över deras liv 
tillsammans, den handlar om likheter och skillna-
der mellan livet i Sverige och Afghanistan.

Det är också en bok som handlar om återbruk. 
Ett begrepp, en mental inställning här – men i 
Afghanistan är det inte ett begrepp, det är en själv-
klarhet, berättar författaren. Allt går att använda. 
Inte mycket slängs. 

BOKEN ÄR FULL av historier om Rashids händig-
het och uppfinningsrikedom, färdigheter han fått 
under sin uppväxt i Afghanistan. När de har hand-
lat mer saker än de får plats med på cykeln tvinnar 
han rep av plastemballage som någon kastat intill 
en papperskorg. Sedan kan lasten surras säkert.

Tvättmaskinen går sönder och Cecilia Karlström 
är beredd att köpa en ny. Men Rashid tar isär ma-
skinen, tvättar rent och skruvar fast. Sedan funkar 
maskinen igen. 

Historien ovan handlar om hur toaletter fungerar 
på landsbygden i Afghanistan. Urin separeras från 
bajs. Bajset blir gödningsmedel. Guld värt. 

Boken är kort, skenbart enkel, lättläst. Välskriven 
och medryckande. Mellan historierna om Cecilia 
Karlströms nya familjs liv och om Rashid finns ka-
pitel som handlar om till exempel afghansk politik, 
kultur och sport. 

DEN STORA behållningen är berättelserna om 
deras liv tillsammans, om hur de lär sig av varand-
ra. Om hur det är att närma sig en tonåring som 
är traumatiserad och inte vet om han får stanna i 
Sverige. Växlingarna mellan de personliga histo-
rierna, lite allmänbildning och återbruksberättel-
serna ger ett bra tempo. Berättelsen går inte från A 
till Ö, det tar ett tag innan man får klart för sig hur 
Rashid hamnade hos sin nya familj. Bra så. 

Det är hjärtevärmande, kärleksfullt och med en 
välavvägd dos av humor. 

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Fint om livet med 
afghansk tonårsson

Texten är ett utdrag 
ur analysen Peace in 
the air, but where is 
justice? Efforts to get 
transitional justice on 
the table, Afghanistan 
Analysts Network. 
Texten går igenom 
hur viljan att ta itu 
med krigsbrotten i 
Afghanistan har varit 
mycket liten hos de 
styrande. Tvärtom har 
omfattande amnestier 
varit vanliga. Men utan 
det som kallas över-
gångsrättvisa, som 
tar itu med begångna 
krigsbrott, brott mot 
mänskligheten och 
folkmord, försämras 
utsikterna för en håll-
bar fred.

Ett av målen med Kabuls nya 
krigsbrottsmuseum är att finna 
en väg mot rättvis och hållbar 
fred. Tidigare fredsavtal i  
Afghanistan har ignorerat  
offrens röster.

Allting på Afghanistan Centre for 
Memories and Dialogue – både 
föremål och vittnesmål – har 
donerats av offer för krigsbrott. 
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KULTUR

Dokumentär Tuff väg mot vinter-OS för afghanska skidåkare

”Den afghanska filmfestivalen är en höjdpunkt”
EN HÖJDPUNKT för afghansk 
kultur i Stockholm som visar att 
det finns annat än krig i Afghani-
stan. Så beskrev jurymedlemmen 
Hussain Danesh den afghanska 
filmfestivalen SAMA, som ägde 
rum under tre dagar i september. 

Farda kulturklubb arrangerade 
för elfte gången SAMA Interna-
tional Film festival, i samarbete 
med Nacka kommun och Svenska 
Afghanistankommittén. Det bästa 
av afghansk film från olika länder 
visades på Dieselverkstan i Nacka. 
31 filmer hade valts ut. Filmkväl-
larna avslutades med de världs-
kända afghanska artisterna Hakim 
Ludin och Dawood Sarkhosh.  

– Det är otroligt att se så 
mycket annat från Afghanistan 
trots att landet har bombarderats 
och drabbats av krig. Trots svåra 
förhållanden så kämpar våra 
medmänniskor vid sidan om krig, 
fattigdom och otrygghet med 
att tänka på kultur. När jag ser 
engagemanget för filmerna och 
musiken som är en del av kulturen 
så känner jag att vi lever, sade Da-
wod Sarkosh till Afghanistan-nytt.

Hussain Danesh, filmskapare 
och kritiker och medlem i juryn 
som bedömde filmerna, menade 
att filmfestivalen gör det möjligt 
för människor från Afghanistan, 

Sverige och andra länder att ta 
del av afghansk kultur och lära 
känna den afghanska diasporan, 
och få kunskap om Afghanistans 
politiska och sociala situation. 

– Den afghanska filmfestivalen är 
en höjdpunkt och en viktig sak för 
afghansk kultur här i Stockholm. 

– Budskapet med filmerna och 
festivalen är att det finns fokus 
på och kamp för kultur och film 
i Afghanistan, det är inget slött 
samhälle utan det finns männi-

skor som är aktiva inom den 
branschen. Det finns annat än 
krig. Filmerna återspeglar saker 
som sker i Afghanistan, det är 
inte bara politik utan även andra 
saker, som kultur. Genom filmerna 
kan man förstå och se saker med 
afghanernas ögon. Filmer lyfter 
även kvinnors situation, kvinnors 
rättigheter, sade Hussain Danesh.

Med i vimlet på festivalen var 
även den afghanske filmregissören 
Siddiq Barmak. En av hans mest 

DOKUMENTÄREN Where the light 
shines följer Afghanistans första 
professionella skidåkare i deras 
försök att ta sig till vinter-OS.

Fyra timmar tar det att vandra 
upp för berget. Att skida ner tar 
fyra minuter. Det var förutsätt-
ningarna när Sajjad Husaini och 
Alishah Farhang skulle lära sig ut-
försåkning i sin hemstad Bamian, 
cirka 13 mil nordväst om Kabul, 
skriver tidningen Omvärlden.

Regissör för filmen är den 
Pulizerpris-belönade fotografen 
och filmmakaren Daniel Etter, 
som säger till Omvärlden att han 
vill visa på hur mångfacetterat 
Afghanistan är, att det mitt bland 
krig och instabilitet också finns 
hopp och glädje. Genom filmen 

visar han även vilka stora skillna-
der som finns mellan generatio-
nerna i landet.

I hemstaden Bamian grundas 
Bamian Ski Club där barn och 
ungdomar som vill följa i Sajjads 
och Alishahs skidspår får lära sig 
skida. Fatima Nazari är själv skid-
åkare från trakten och berättar att 
efter två år är det redan 24 flickor 
som är med och lär sig åka, vilket 
är ovanligt.

– En del människor säger att 
kvinnor i Afghanistan inte kan 
lämna husen utan att halshuggas, 
säger hon i filmen, men konsta-
terar att antalet tjejer som vill lära 
sig åka skidor ökar.

Where the light shines kan ses 
på olika streamingtjänster. 

De unga pojkarnas kamp för att ta sig till OS har lett till att det bildats 
en skidklubb i hemstaden Bamian. Flickorna på bilden har deltagit i 
en skidtävling anordnad av klubben. FOTO: JOURNEYMAN PICTURES

Musikern 
Dawood 
Sarkhosh var 
imponerad 
av kraften i 
arbetet med 
kultur.

Chabname 
Zariab var 
en av dem 
som fick 
pris, för sin 
kortfilm The 
Camel Boy. 

Filmskaparen och  
jurymedlemmen  
Hussain Danesh.

kända filmer är Osama (2003). 
Han tyckte att filmfestivalen var en 
bra kunskapskälla för dem som vill 
veta mer om Afghanistan. 

– De som inte känner till Af-
ghanistan kan få idéer om vad 
man kan göra för att förbättra 
situationen. Utbildning för barn är 
viktigast av allt och för kulturen, 
sade han. 

TEXT OCH FOTO:
ENAYATULLAH ADEL

FÖRENINGSHANDLÄGGARE, SAK
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Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

Vi sitter i kläm. Betjänar vi sårade tali
bansoldater riskerar vi att attackeras 
av afghanska säkerhetsstyrkor. Och 
har vi säkerhetsstyrkor på besök kan 

talibaner minera kliniken eller tvinga den att 
stängas.” Frustrationen hos SAKs medarbetare 
på kliniken i Daimirdad är stor. 
2016 ledde militärens räd till att 
två patienter och en medföljan
de miste livet. Denna gång är det 
fyra som dödats, varav två hälso
medarbetare. Det handlar om 
utom rättsliga avrättningar och brott mot krigets 
lagar. Och fruktansvärda tragedier för de drab
bades familjer.

”Vi tar det på stort allvar och lovar att följa 
upp.” Den vältalige samordnaren på presiden
tens säkerhetsråd redogör självmant för vikten 
av att respektera internationell humanitär rätt 
och intygar att SAKs starka protester inte kom
mer att gå ohörda. Som svar lovar vi att våra 
protester kommer att fortsätta så länge som rät
ten inte respekteras och straffrihet råder. Vi vill 
se konkreta åtgärder och garantier för att dessa 
fruktansvärda brott inte upprepas.

SAKS SJUKVÅRD finns till för alla, oavsett hur 
ens skador uppkommit. När brott sker mot  
krigets lagar drabbas inte bara hälsoarbetare  
och patienter. Det är hela befolkningen som för 
väg ras rätten till hälsa, då kliniker ligger nere  
eller man inte vågar uppsöka hälsovård på 
grund av risken för attacker. 

Ansvarsutkrävningen ska dock inte bara rik

Brotten mot civila  
måste få ett slut

tas mot de afghanska myndigheterna. Natt 
räderna och drönarbombningarna som tillta
git det senaste året genomförs antingen tillsam
mans med, eller med understöd av, internatio
nell militär. USA:s insats för kontraterrorism, 
”Operation Freedom Sentinel”, drabbar civilbe

folkningen på ett oacceptabelt 
sätt och göder fortsatt uppror. 
Den måste upphöra. 

Men frågan om ansvar måste 
även riktas mot det Natoledda 
partnerskapet ”Resolut Support 

Mission”, där svensk trupp deltar med utbild
ning, rådgivning och stöd till de afghanska sä
kerhetsstyrkorna. Ännu har vi inte sett någon 
konkret och uppföljningsbar strategi för hur 
Sverige ska bidra till att afghansk och interna
tionell militär inte genomför insatser som drab
bar civila. 

DEN SVENSKA regeringens proposi
tioner om fortsatt truppdeltagan
de har hittills saknat målsättningar 
kring internationell humanitär rätt 
och tillhörande ansvarsutkrävning. 
Vågar vi hoppas på en förändring 
när riksdagen nu ska fatta beslut 
om fortsatt deltagande? Brotten 
mot civila måste få ett slut. ●

Vågar vi 
hoppas 

på förändring?
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AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN

ANDREAS HAR ORDET

TRE LÅTAR FRÅN AFGHANISTAN JAG LYSSNAR PÅ JUST NU 

1 Kajaki av Ahmed Zahir, den oerhört 
populära popikonen från 70-talet, 

även kallad Afghanistans Elvis. Han gick 
bort redan som 33-åring, men minnet 
av honom lever starkt. 

3 Brides for Sale av Sonita, rappare 
och människorättsaktivist som 

lyft frågor kring tvångsäktenskap och 
vikten av att unga människor använ-
der sina demokratiska rättigheter. 

2 Portraits av District Unkown, 
Afghanistans första metal-

band som uppträdde en handfull 
gånger i Kabul 2009–2013 innan 
de valde att fly från sitt hemland.  

”
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SAK I KORTHET

Muhammad Akbar Zadran, 
42, programchef för 
landsbygdsutveckling på 
SAKs huvudkontor i Kabul. 

Berätta lite om dig själv!
– Jag har arbetat hos SAK 

i nästan elva år. Jag är baserad i 
Kabul och reser mycket ut på fältet. 
Hur kommer det sig att du varit så 
länge på SAK?

– Om du arbetar för det och är intres
serad så ger SAK dig många möjligheter. 
Men kanske ännu mer viktigt för mig är 
att jag verkligen tror på förbättringarna 
och direkt kan se de positiva förändring
ar som SAKs projekt bidrar till. Det lig
ger mig väldigt varmt om hjärtat efter
som jag mer eller mindre växte upp i ett 
flyktingläger. Vår familj tvingades lämna 
vårt hem efter invasionen av Sovjet 
unionen, och vi levde i flyktinglägret i 
13 år. 
Vilken sorts förändring inom ditt om-
råde, landsbygdsutveckling, ser du 
som mest hoppfull?

– Alla delar är avgörande. Men låt 

mig ge dig ett exempel. Vi arbe
tar med något som kallas pro
jekt för hållbar försörjning. 
Det kan till exempel handla 
om att vi hjälper till med att 
organisera och starta kvinn

liga spargrupper, där de kan 
stödja varandra, till exempel ge

nom att köpa en symaskin som gör det 
möjligt för dem att ta uppdrag med att 
laga kläder åt kunder. 
Men nu ska du lämna SAK för att vara 
i USA ett år. Vad ska du göra där?

– Jag är väldigt stolt och glad över att 
kunna berätta att jag fått ett Fulbright
stipendium. Jag ska läsa en master i 
pub lic affairs på Michigans universitet  
och jag hoppas kunna utveckla min 
analytiska kompetens. Det skulle hjälpa 
mig när jag kommer tillbaka till SAK 
att göra korrekta analyser av olika situa
tioner och vad som krävs för att hjälpa 
landsbygdssamhällena. 

TEXT OCH FOTO:
HAJI MOHAMMAD MOMAND

KOMMUNIKATÖR PÅ SAK I KABUL

GENOM SAKS yrkesutbildningar får personer med 
funktionsnedsättning en möjlighet att försörja sig. Fru 
Sajaro tvingades amputera ett ben efter en minexplo-
sion. Hon berättar: 

– Jag tar hand om hela vår familj. Jag förlorade min 
man i samma minexplosion som gjorde mig funk-
tionsnedsatt. Men jag kan sy, en funktionsnedsättning 
kan aldrig hindra mig från att lära mig en färdighet. 

I Ghazni-, Paktika- och Maidan Wardak-provinserna 
får nu totalt 30 kvinnor och 30 män med funktions-
nedsättningar kompetensutbildningar av SAK i tio 
olika grupper. Färdigheter som sömnad, att laga 
motorcyklar och reparera mobiltelefoner kommer att 
läras ut under åtta månader. 

I SOMRAS började konstruktionen av 
vattenreservoarer och rörsystem som ska 
förse 26 000 människor i 13 byar i distrik-
tet Rustaq i provinsen Takhar med rent 
dricksvatten. 

Många barn i de mest avlägset beläg-
na byarna måste gå många timmar om 
dagen för att hämta vatten i staden Rus-
taq. Det innebär att de inte har möjlighet 
att gå i skolan. Barnen hämtar två dunkar 
vatten var och det täcker ändå inte deras 

familjers behov. Pojken Sameer berättar 
i en film på SAKs engelska Facebooksida 
att det tar honom fyra timmar i varje rikt-
ning att hämta vatten varje dag. 

Tillgång till rent dricksvatten är en 
grundläggande rättighet och är därför 
prioriterat i SAKs program för lands-
bygdsutveckling. Ett liv utan vatten är 
omöjligt. Projektet att förse Rustaq med 
vatten inleddes i oktober förra året då två 
brunnar byggdes. 

”Jag ser positiva förändringar”

Yrkesutbildning ger hopp

Projekt ska ge vatten till 13 byar
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Utbildning i att reparera mobiltelefoner. 

Många bybor arbetar som volontärer för att bygga rörsystem i sina byar.
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Hej med- 
arbetare!

Muhammad Akbar Zadran växte upp i ett flykting-
läger och därför ligger SAKs utvecklingsarbete 
honom extra varmt om hjärtat. 
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I SKOLANS NÄST sista årskurs gick bara en 
enda flicka, Farzana. Hon drömde om att 
ta studenten och sedan stödja flickorna i 
sin by. När Afghanistannytt åter
vänder till byn arbetar hon som 
byns första kvinnliga lärare.  

I nr 1 2017 skrev Afghani
stannytt om Farzana, som 
gick i SAKs skola i den otill
gängliga byn Nahre Ab, som 
ligger i en dal i Farkhardistriktet 
i Takharprovinsen i nordöstra Af
ghanistan. Det fanns inga kvinnliga lärare 
i byn och därför gick de flesta flickor bara i 
skolan till sjunde eller åttonde klass. Där
efter fick de flesta hjälpa till hemma eller i 
värsta fall giftas bort.

Farzana kämpar för att ändra på tradi
tionen att ta flickorna ur skolan när de nått 
puberteten. Hon har nu gått ut gymnasiet 
i Schengan och har som enda kvinnliga lä
rare anställts på sin gamla skola för att ut
bilda fler flickor och kvinnor i sin by. 

– Jag drömde om att gå ut skolan och 
uppmuntra flickor i min by att bli lärare,  

läkare och specialister och bidra till  
utvecklingen i sin by, säger Farzana.

Farzana anser att hon gör framsteg i att 
motverka felaktiga attityder mot flick

ors utbildning och hon är stolt 
över att vara anställd som lärare 
på skolan.

– Människorna här bruka
de inte tillåta sina döttrar att 
gå i skolan efter puberteten, på 

grund av brist på kvinnliga lärare. 
Detta har lett till att vår by halkar ef

ter i utveckling, säger Farzana.

REKTORN PÅ skolan, Abdul Baqi, berättar 
att det finns en ökad efterfrågan hos by
borna på att låta döttrarna komma tillbaka 
till skolan och gå klart, precis som Farza
na. Bristen på kvinnliga lärare är dock ett 
problem, och det är svårt att rekrytera ef
tersom byn är så svår att ta sig till. 

TEXT: SAYED QUDRATULLAH  
OCH HAROON MUDASER

KOMMUNIKATÖRER PÅ SAK  I AFGANISTAN 
ÖVERSÄTTNING: EVA KELLSTRÖM FROSTE

I JULI utexaminerades de här 
barnmorskorna efter en tvåårig ut-
bildning i provinsen Wardak. Kvin-
norna kommer att återvända till 
sina byar efter utbildningen för att 
som barnmorskor se till att kvinnor 
får tillgång till säkrare förlossningar 
och mödravård. 70 barnmorskor 
tar examen hos SAK i år. SAK har 
därmed utbildat omkring 390 
barnmorskor sedan 2004. 

Högstadium för 
flickor invigt
I SOMRAS invigde SAK Shen-
korak-skolan, en högstadieskola 
för flickor, i Shegal-distriktet i 
provinsen Kunar. 

– Invånarna i Shegal var av-
görande i det här projektet. Vi 
på SAK kommer att fortsätta 
med våra humanitära aktiviteter 
baserat på vad människorna be-
höver, sade SAKs programchef 
Khalid Fahim under invigningen.

Farzana utbildar fler flickor Om SAK  
inte hade 

byggt skolan skulle 
våra barn ha varit 
analfabeter i dag. 

Projekt ska ge vatten till 13 byar

Farzana kämpade mot 
fördomarna i byn  

och nu är hon lärare  
i sin gamla skola. 

Afghanistan-nytt nummer 2, 2017.

Vad  
hände  

sedan?

Farzana med sin far Habibullah, som är  
mycket stolt över henne. 

REPORTAGE

REPORTAGE

I vår går Farzana, 16 år, ut andra året på gymnasiet. När hon efter sommaren som enda tjej sätter sig i bänken i Mawlawi Ghulan Rasool- skolan, i byn Nahr e Ab, har hon ett tydligt mål: ”Jag ska bli den första flickan i byn som tar studenten.”

PÅ KULLARNA RUNT omkring byn Nahr e Ab växer pistageträd. Länge var det en av bybornas stora inkomstkällor, men  sedan ett par år tillbaka har en sjukdom gjort att träden inte längre ger några  nötter. Byn, som ligger i en dal i Farkhardistriktet, i Takharprovinsen i nordöstra Afghanistan, är helt isolerad. Det är bara tre mil till provinshuvudstaden Taliqan, men vägen är periodvis nästan oframkomlig.
Vid det här laget har snön på kullarna och isen på floden som rinner genom dalgången smält bort. Värmen har kommit. På 

Farzana, 16, är enda   tjejen i sin klass 
Det är inte lätt att trotsa gamla traditioner. Ingen av skolans lärare är kvinna, vilket också är avgörande för att många bybor inte vill låta sina tolvåriga döttrar fortsätta i skolan. Farzana förväntas också fortfarande hjälpa till hemma. – Vattenledningarna till byn har installerats av människor med inflytande, så kranarna är placerade utanför deras hus eller  dörrar. Därför måste jag ibland strunta i skolan för att gå långt och hämta vatten.

FARZANAS MAMMA sköter hushållet. Hennes pappa har en funktionsnedsättning och har svårt att gå. Han är daglönearbetare och hjälper de andra i byn att skörda på deras åkrar. Lönen är liten och familjen får spara på mycket för att ha råd att äta under året. Det skolmaterial som Farzana behöver lånar hennes pappa i byns affär. Han betalar tillbaka i slutet av året när skördarna är klara och han har pengar. 

åkrarna är det dags att så, men marken här är svår att odla. Många av byns 500 familjer skickar sina söner till Iran för att hitta jobb så att de kan skicka tillbaka pengar. 
I MÅNGA ÅR FICK byns barn gå i skolan i tält. Under vinterhalvåret frös elever och lärare. Om somrarna kunde det bli olidligt varmt under tältdukarna. När SAK för tre år sedan byggde en skola förändrades allt.

– Sedan skolan byggdes har byborna blivit mer intresserade av studier. På tre år har antalet elever som börjar i skolan ökat 

med 20 procent, säger Mohammed Ibrahim, huvudlärare på skolan.Den stora majoriteten av eleverna är pojkar. Av 668 elever är 233 flickor. De trängs i tio klassrum vid olika tidpunkter på dagen. I skolans näst sista årskurs går bara en flicka, Farzana.
Ingen annan flicka i byn har nått så långt. De flesta flickor går i skolan till sjunde eller åttonde klass då de får stanna hemma och hjälpa till eller i värsta fall gifts bort.

– Jag ska bli den första flickan i byn att ta studenten. Jag vill bli en pionjär och en inspiration för de andra flickorna i byn så att byborna ser mig som ett gott exempel för att låta sina döttrar gå klart gymnasiet. Om de andra flickorna inte tvingats sluta så tidigt skulle jag ha gått i en klass med bara flickor, men att studera med bara pojkar har inte påverkat mig och är inte längre en så stor utmaning, säger Farzana. 

Skolans lärare i fysik och matematik, Aminullah, beskriver Farzana som en aktiv och modig flicka. Han säger att de på skolan försöker ge henne allt stöd de kan. Bakom dem står också byrådet, där bland annat en av skolans lärare sitter med. – Det är viktigt att flickorna går klart skolan och tar studenten. Jag hoppas att Farzana kan bli lärare här i framtiden eftersom vi inte har några kvinnliga lärare, säger Aminullah.
Farzanas klasskompisar vill också att hon lyckas. En av klassens alla pojkar, Muhammad Mohsen, vill att hon blir lärare så 

att hans lillasyster kan gå klart skolan.– Vi är glada att Farzana är i vår klass och studerar med oss. Vi behandlar henne bra, säger Muhammad Mohsen.

MED VÅREN HAR pistageträden på kullarna runt byn fyllts med fåglar igen. De sjunger fint och anses vara sällsynt vackra. Efter skolan försvinner många av byns pojkar upp bland träden på jakt efter fåglarna. De går att sälja för bra pengar i huvudstaden Kabul, vilket ger byns invånare ytterligare inkomster.
Farzana går hem efter skolan. Hon måste hjälpa sina föräldrar med småsyskonen och att laga mat. Snart hoppas hon kunna hjälpa dem ekonomiskt.

– Vår by står inför många utmaningar. Vi har inga kvinnliga lärare eller hälsovårdsarbetare. Jag vill jobba för vår by i framtiden. Därför vill jag ta studenten så att jag kan hjälpa min familj, säger Farzana. ●

Om de andra flickor-
na inte tvingats sluta så tidigt skulle jag ha gått i en klass med bara flickor.

Farzana 
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TEXT OCH FOTO BAKTASH MUSAWER  ÖVERSÄTTNING ERIK HALKJAER

Farzana i sitt klassrum. 

Läraren  
Aminullah tror 

på Farzana.

Farzana vill  
bli pionjär.

Många yngre  
flickor går i skolan. 

Mawlawi Ghulan 
Rasool-skolan är ny. 

Redo för säkrare 
förlossningar

Bybor i Miakel,  Qarghaee- 
distriktet i Laghman-provinsen 
gläds över sin skola, som tar 
emot 300 flickor. 
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tillåta sina flickor att gå i skolan. Annars, 
om det bara är manlig personal, anses det 
olämpligt eller alltför osäkert. Det är också 
i dessa svårtillgängliga delar av landet som 
det finns talibaner och andra farliga mili
tanta grupper som är emot att flickor får 
undervisning.

FÖR DE LÄRARE som kommit till Jalalabad 
står SAK för resor, övernattning och målti
der. Trots detta är kursen kombinerad med 
stora utmaningar. Alla deltar i hemlighet,  
några utan att ens familjen vet att de är 
här. Vanligtvis kan kvinnorna visa sina an
sikten men de berättar att för att åka hit 
sätter de på sig burka och måste sedan hela 
tiden vara vaksamma på att ingen förföljer 
dem. Även i Jalalabad har de burka på sig 
till och från träningscentret. 

Sultana är 21 år och har arbetat ett år 
som lärare. Det här är hennes första work
shop. 

–  Förra gången var det en bil efter mig 
från start och min man som körde såg att 
det var talibaner, så vi fick vända om hem 
igen och det blev ingen kurs.

FÖR FRESHTA, 26 ÅR, är hoten på hemma
plan också påtagliga. Hon arbetar sedan 
tre år i en talibankontrollerad provins. 

– Många i min by stöder mig och 
skickar sina barn till mina klasser, men 
det finns outbildade människor som pra
tar bakom ryggen och risken att bli bort
förd eller dödad finns alltid där. 

Rasten på träningscentret i Jalalabad är 
snart slut. Nästa lektion handlar om peda
gogik och på dagens schema står nya rön 
inom naturvetenskap. Men Khaleda menar 
att precis lika viktigt är att stärka kvinnor
na i deras lärarroll, utrusta dem med argu
ment och strategier så de kan stå upp för 
flickors rätt till skolgång. Själv har Khaleda 
svurit på att fortsätta sitt arbete, kosta vad 
det kosta vill.

– Utan utbildning försvinner kunskap 
om rättigheter och ansvar, vilket i sin tur 
betyder att samhället avhumaniseras. Att 
det är så i dag märks tydligt genom alla 
mord och den misshandel som kvinnor ut
sätts för. På sikt kan vi ändra det genom 
utbildning och jag är här för att försvara 
och arbeta för dessa unga kvinnor. ●

Fotnot: Kursdeltagarnas namn är fingerade. 

Lärarna trotsar talibanerna 
– och riskerar sina liv

KHALEDA SEDIQQI är huvudansvarig för 
SAKs lärarutbildningar i östra Afghanis
tan. Det handlar både om helt nya lärare 
och om vidareutbildning av dem som re
dan är i gång. Khaleda vågar gå ut med sitt 
namn, men eftersom hon arbetar under 
dödshot vill hon inte visa ansiktet på bild. 

Afghanistannytt träffar henne och hen
nes elever i en paus under en av dessa kur
ser i staden Jalalabad. Precis som i Sverige 
gäller det att lägga vidareutbildningar när 
skolorna har lov, så det är mitt i sommaren 
och 37 grader hett. Träningscentret ligger 
på bottenplan i ett äldre hus och består av 
två stora öppna rum. Här finns en projek
tor och en whiteboard. Kvinnorna sitter 
på mattor på golvet med fläktar som sur
rar konstant. En av lärarna är Ariana. Hon 
är 20 år och har åkt flera timmar på osäkra 
vägar från sin hemby för att komma hit. 

–  Om talibanerna skulle fånga mig 
skulle jag omedelbart bli avrättad som 
”spion”. Men det är ändå värt att delta, sä
ger hon med eftertryck, vi kvinnor behö
ver ta makten över våra egna liv. 

Det är framför allt i områden långt ute 
på landsbygden och med föråldrade tradi
tioner som det behövs fler kvinnliga lära
re. Med en sådan på plats vågar föräldrar 

Om talibanerna 
skulle fånga mig 

skulle jag omedelbart bli 
avrättad som ’spion’. Men 
det är ändå värt att delta. 
 Ariana

Kvinnorna kan inte visa sina ansikten, men så fort 
kameran försvinner åker slöjorna av. 

SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING

Varje dag Khaleda Sediqqi går till jobbet riskerar hon livet.
– Jag kan inte berätta att jag utbildar kvinnliga lärare. Om 

någon av mina grannar skvallrar för talibanerna blir det riktigt 
farligt. I stället tror de att jag är en vanlig klasslärare. 
TEXT OCH FOTO: KAJSA WAAGHALS, KOMMUNIKATIONSRÅDGIVARE PÅ SAK I KABUL

Nagina Sadat bor i Jalalabad 
och vågar visa sitt ansikte ef - 
tersom hon inte är lika utsatt 
för hot som de deltagande 
lärarna från avlägsna byar är. 

Huvudläraren Khaleda Sediqqi vågar gå ut 
med sitt namn, men vill inte visa ansiktet. 



Nr 3 2019 | AFGHANISTAN-NYTT    27

SAK satsar på 
flickors utbildning
Att kunna läsa och skriva är en av de 
viktigaste faktorerna bakom framsteg 
inom hälsa, försörjning och inflytande. 
SAK fokuserar särskilt på flickors rätt till 
utbildning och antalet flickor som går 
i skolan ökar. Av de cirka 87 000 barn 
som gick i SAK-stödda skolor under 
2018 var 58 procent flickor. Den stora 
andelen flickor i SAKs skolor är inte 
representativ för Afghanistan, utan ett 
resultat av SAKs ansträngningar att 
särskilt främja utbildning för flickor.

Att flickor hoppar av skolan tidigt 
fortsätter att vara ett av utbildnings-
väsendets största problem. Det har 
framför allt att göra med sociala och 
traditionella föreställningar. Familjer är 
motvilliga att skicka flickor till skolan ef-
ter 10–12 års ålder, särskilt om läraren är 
en man. Därför satsar SAK på att utbilda 
kvinnliga lärare. Att hålla flickor borta 
från utbildning bromsar möjligheten till 
utveckling. 

Skolflickor i Kunarprovinsen.
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SAKS SKOLOR

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

Många har sina barn med på lektionerna. De får leka vid sidan av, om de inte somnar förstås. 

1 100 lärare 
vidareutbildas av SAK årligen, av 
dessa är cirka 36 procent kvinnor. 

31 % av lärarna  
i SAKs skolor är kvinnor. Kvinnliga 
lärare är extra viktiga för flickor efter 
12 års ålder. Flickorna anses då vara 
alltför gamla för att undervisas av en 
man. 

87 000 elever 
går i SAKs skolor och av dem är  
58 procent flickor. I övriga afghanska 
skolor är det bara runt 40 procent 
flickor.  SAK skulle behöva runt  
800 fler kvinnliga lärare. 
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Vi befinner oss i en tid där vi be
höver mobilisera och förstärka 
arbetet för demokrati, solidari
tet och internationellt utveck
lingssamarbete. Du behövs för 

att sprida kunskap om de globala utmaningar vi 
står inför och påverka våra politiker så att de tar 
rätt beslut. Något som är aktuellt i dag är klimat
förändringar. Trots att Afghani
stan är ett av de länder i världen 
som bidrar minst till de farliga 
koldioxidutsläppen är landet ett 
av de mest utsatta när det gäller 
klimatkrisen och dess effekter. 
Vi har en kommunikationsinsats 
på gång i höst för att öka känne
domen om klimat orättvisorna i 
Afghanistan, ”klimaträttvisa”. 

Nu pågår diskussioner om att minska bistån
det. Vi har politiker som tycker att andra saker på 
hemmaplan ska prioriteras framför internationell 
solidaritet och utvecklingssamarbete. Vi som ar
betar i Afghanistan vet att behoven är stora och 
att vårt arbete gör skillnad. På min sommarresa i 
Afghanistan besökte jag våra 24 barnmorskestu
denter som tog examen i Wardak. De sa att de var 

redo att hjälpa mammorna ute i byarna. De och 
deras föräldrar var glada och stolta. Den tvååri
ga utbildningen drivs av SAK, bland annat med 
hjälp av svenska skattepengar. Jag besökte ock
så en SAKstödd skola i en mycket avlägsen by 
i Yakawlangdistriktet i Bamyan. Barnen väx
lar i dag mellan att sitta i ett gammalt skolbyg
ge och att tälta. Men tack vare gåvor från privat

personer i Sverige kommer de att få 
en helt ny skolbyggnad i november–
december i år.  
 
HÖSTEN ÄR redan här och jag ser att 
många av våra aktiva medlemmar 
runt om i Sverige arrangerar bra 
föreläsningar och andra kulturel
la evenemang. Världens barnkam

panjen är en fast aktivitet som våra medlemmar 
varje år går ut och samlar in pengar till. Även 
om kampanjperioden är över när du läser det 
här så går det fortfarande att skänka pengar.  ●

Nu 
pågår 

diskussioner 
om att minska 
biståndet.

Vårt stöd gör skillnad  
– du behövs för att påverka

Enayatullah Adel
föreningshandläggare, SAK
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studiecirklar, minst, har startats eller startar inom kort kring 
SAKs bok Förstå Afghanistan. Sex av studiecirklarna har star-
tats av lokalföreningar. Studiematerial finns på SAKs hemsida.

FOTO: MALIN HOELSTAD/SAK

På Ljungskiledagen den 15 juni hade SAKs lokalförening 
i VÄNERSBORG ett informationsbord och insamling till 
Svenska Afghanistankommittén. Visning av medlemmen 
Axel Rydbergs handsmidda bruksföremål, som är typiska 
för Afghanistan, gav stor uppmärksamhet. Med på bilden 
är också lokalföreningsaktiva Elsa Andréen.

Handsmitt som i Afghanistan

För en nyfiken, intresserad 
och frågvis publik på drygt 
50 personer på VÄSTERÅS 
bibliotek berättade SAKs 
Björn-Åke Törnblom den 
17 september om livet och 
samhällsutvecklingen i  
Afghanistan de senaste 20 
åren, om de spruckna freds-
förhandlingarna och det 
förestående presidentvalet. 
Med utgångspunkt i SAKs 
bok Förstå Afghanistan vi-
sade han att det också skett 
framsteg, trots alla problem. 
Björn-Åke Törnblom har bott 
och arbetat för SAK i Afgha-
nistan i sju år.

Välbesökt när SAK kom till Västerås

Björn-Åke Törnblom i Västerås.
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Närmare 120 personer kom och 
lyssnade när Anders Rosén från 
SAK föreläste på biblioteket i  
BORLÄNGE. Enligt arrangören var 
det publikrekord för bibliotekets 
föreläsningsserie.

Journalisten Anders Rosén ar-
betade under flera år i Kabul för 
Svenska Afghankommittén och sit-
ter i dag i SAKs styrelse. På föreläs-

ningen, med rubriken ”Afghanistan 
– inte bara krig” visade han bilder 
från sin tid i Afghanistan och vävde 
ihop det personliga med historia, 
politik och kultur.

– Det var en ögonöppnare för 
många att det finns så många olika 
sidor av Afghanistan, och att det 
också är en hel del som går i rätt 
riktning, berättar Anders Rosén. 
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Yttrandefrihet och hållbar fred diskute-
rades på de seminarier SAK arrangerade 
under Almedalsveckan i Visby.

– Yttrandefrihet är folkets makt och det är 
talibanerna rädda för. 

Det sade den afghanske journalisten Wali 
Arian under seminariet om fredsprocessen 
och pressfriheten i Afghanistan som SAK 
arrangerade tillsammans med Reportrar 
utan gränser.

Wali Arian har tvingats lämna Afghani
stan, där han var reporter på tvkanalen 
Tolo, och är nu fristadsförfattare i Malmö. 

Han började rapportera om krigets verklig
het redan som 19åring men det var när han 
2015 rapporterade om talibanernas attacker 
mot civila och våldtäkter mot kvinnor i sta
den Kunduz som han korsade en farlig gräns.

Deltagarna framhöll att yttrandefrihet 
och pressfrihet inte får förhandlas bort i 
samtalen mellan talibanerna och USA. 

Hur når vi en fred i Afghanistan som blir 
hållbar och rättvis? Det var frågan på det 
andra seminariet som SAK arrangerade. Pa
neldeltagarna var eniga om att konflikten i 
Afghanistan inte kan lösas i Doha, där sam
talen mellan USA och talibanerna ägt rum.

– Fredsbyggande är en lång process, där 
det behöver råda pressfrihet och möjlighe

ter för afghaner att säkert kunna använda 
och uttrycka sina demokratiska rättigheter, 
hälsade Ramiz Bakhtiar från Afghanistan.

Cecilia Hull Wiklund från Folke Berna
dotteakademin talade om vilket värde det 
trots allt kan finnas med en negativ fred, 
alltså avsaknad av krig, men där strukturellt 
våld fortfarande finns kvar. En sådan fred 
kan ge andrum, men behöver sedan bli mer 
hållbar, sade hon. 

Anna Ek, Sverigechef på SAK, pekade på 
problemen med en dålig fred.

– Halva Afghanistans befolkning, landets 
kvinnor, är de som drabbas av en dålig fred 
med fortsatt ofrihet, sade hon. 

EVA KELLSTRÖM FROSTE

”Yttrandefrihet är folkets makt” 

Publikrekord för SAK i Borlänge

Under kulturnatten i Uppsala den 14 september ar-
rangerade SAK i UPPSALA ett event med journalisten 
Lasse Bengtsson. Han berättade och visade bilder 
om ”Maryam”, som är barnmorska. Hon har gått SAKs 
barnmorskeutbildning och arbetar nu i sin by. Taliba-
nerna har hela tiden koll på vad hon gör. Afghanistan-
nytt har flera gånger berättat om Maryam, senast i 
förra numret. Maryam heter egentligen något annat, 
men av säkerhetsskäl kan hon inte framträda med 
namn och bild. Lasse Bengtsson har arbetat som 
SAKs informationssamordnare i Kabul.

Lasse Bengtsson föreläste på kulturnatten

Martin Schibbye, Wali Arian, Anna Ek och Erik 
Halkjaer på seminariet om pressfrihet. 
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Anders Rosén 
på Borlänge 

bibliotek.

SAKs lokalföreningar
e  GÖTEBORG Tomas Jansson  

tomasjansson48@gmail.com

r  LUND Inger Blennow 
inger.blennow@gmail.com

t    MALMÖ Nader Barekzai  
naderbarekzai@hotmail.com

u  SKELLEFTEÅ Karl-Erik Wiklund 
karlerikwiklund@hotmail.com

i  SKÖVDE/SKARABORG  
Anders Boström 
andersbostrom28@gmail.com

o  STOCKHOLM Peter Karlsson, 
stockholm@sak.se

p  SUNDSVALL Åke Johansson 
 ake_j@telia.com

a  SÖDERTÄLJE Hans L Hansson 
hassehansson@gmail.com

 s   UPPSALA Lina Mälberg 
lina.malberg@yahoo.se

d  VÄNERSBORG  
Lennart Olsson  
olsson.lennart 
@telia.com

f  VÄXJÖ Sahar  
Mohamadi 
sahar_
ros2004@
hotmail.com
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Vad lockade dig till SAK?
– Att SAK är i Afghanistan och har 

stannat kvar oavsett situation. Regimer har 
kommit och fallit men SAK är kvar. Jag ser 
att SAK är trogna sin målgrupp som finns 
i Afghanistan, och sitt mål. Visionen är att 
vara kvar så länge vi behövs, och det visar 
att SAK är en seriös organisation. 

Varför engagerar du dig?
– När jag var på de första mötena såg 

jag att folk var eldsjälar. De arbetade för 
Afgha nistan, utan egen vinning. Det var 
diskussioner som handlade både om Sve
rige och Afghanistan, det var inte de van
liga föreningsdiskussionerna utan seriö
sa diskussioner med en vänlig ton. Det är 
tecken på att SAK inte liknar andra orga
nisationer. Medlemmarna är intresserade 
av olika frågor men genom diskussioner 
hittar man den bästa lösningen för SAKs 
målgrupp. 

Hur engagerar du dig?
– Jag deltar i olika möten och har hjälpt 

till med att hålla föreläsningar i Lund och 
Malmö. Jag är aktiv både i Lund och i Mal
mö och hjälper till på marknader och med 
försäljning av boken Förstå Afghanistan. 
Samtidigt försöker jag förklara SAKs verk
samhet för dem jag känner. Folk vet inte 
så mycket. 

”Utbildning är viktigast  
för Afghanistans framtid” 
Saboor Ansari är 22 år och 
kom till Sverige från Afghani-
stan för sex år sedan. Han vill 
bidra till förbättring i Afgha-
nistan och att vara aktiv i SAK 
är ett sätt att göra det. Saboor 
sitter i styrelsen för lokalfören-
ingen i Malmö.

SABOORS TIPS FÖR ATT STÄRKA BANDEN MELLAN MEDLEMMARNA OCH SAK

1 BERÄTTA VARFÖR  
VI ÄR KVAR.  

SAK startade som en reaktion på 
Sovjets invasion och det skapade 
ett starkt band mellan svenskar 

och Afghanistan. SAK behöver 
förklara anledningarna till att vi är 
där nu och vilka behov som finns. 
Främst för allmänheten men även 
för medlemmarna.  

2 ÖKAD INSYN.  
Mer genomskinlighet av 

SAKs verksamhet gentemot 
medlemmarna. Till exempel så att 
medlemmarna kan förstå hur ett 

beslut fattas och genomförs och 
se resultatet. Man tappar kontak-
ten mellan besluten och hur det 
gått. Det kan stärkas genom att 
medlemmarna får mer insyn. 

Vilken fråga tycker du är viktigast?
– Alla frågor som SAK bedriver i Afgha

nistan är fundamentala för människornas 
vardagliga liv, som utbildning och själv
försörjning. Men från min synpunkt är ut
bildning en av de viktigaste frågorna, att 
utbilda en generation som är Afghanistans 
framtid. Att ta Afghanistan ur en situation 
där det finns generationer som inte ens är 
läskunniga. 

Vad har ni på gång i Malmö?
– Med hjälp av Lund ordnar vi föreläs

ningar på Malmös universitet. Det är nå
got nytt. Anders Fänge berättar om Afgha
nistans framtid och fredssamtalen. Vi når 
nya grupper av människor. Därefter plane
rar vi att delta i marknader och ha kultur
kvällar. Vi samarbetar mycket med Lund 
och lär oss mycket av dem.

  EVA KELLSTRÖM FROSTE

Saboor Ansari läser statsvetenskap och Mellanösternstudier. 

MEDLEMSINTERVJUN



Nr 3 2019 | AFGHANISTAN-NYTT    31

PÅ GÅNG

ENGAGEMANG

verkar på FN-dagen på en 
informationskväll för gymna-
sieungdomar och allmänhet.
TID: 18–21.  
PLATS: Östrabo, Uddevalla 
gymnasieskola i Uddevalla.

ÅTERBRUK – FLYGANDE 
MATTAN

26/10 SAKs lokalför-
ening i Stock-

holm arrangerar en afghansk 
”mattbasar” då föreningen 
kommer att sälja afghanska 
mattor och afghanskt hant-
verk. Alla intäkter ska gå till 
SAKs bistånd. Vill du delta 
och sälja afghanska mattor 
och annat hantverk som du 
har hemma och inte längre 
behöver, mejla stockholm@
sak.se så får du veta villko-
ren för försäljare. Håll utkik 
på lokalföreningens sida på 
SAKs hemsida för fler detaljer 
framöver.
TID: 10–16.
PLATS: SAKs kansli. Malm-
gårdsvägen 63, 3 tr, Stock-
holm.
ARR: SAKs lokalförening i 
Stockholm.

SEMINARIUM: DEMOKRATI I SKOLAN I DAG,  
SVERIGE – AFGHANISTAN

9/11 SAKs utbildnings-
nätverk bjuder in 

till höstens första semina-
rium: ”Demokrati i skolan 
i  dag, Sverige – Afghanistan” 
Vad är demokrati i skolor 
och hur praktiserar vi det i 
Sverige – och i Afghanistan. 
Ett seminarium med Årets 
svensk 2019, rektor och ut-
bildningschef Hamid Zafar. 
Hamid är också gästkrönikör i 
Göteborgs-Posten, opinions-
bildare inom större politiska 
forum, sommarpratare och styrelseledamot på SAK.
ANMÄLAN: Missa inte anmälan till enayatullah.adel@sak.se
TID: 13–16.
PLATS: Kungstensgatan 45, Stockholm.
ARR: SAKs utbildningsnätverk och Folkuniversitet.

En 
medlem  
en röstI samband med årsmötet nästa år firar Svens-

ka Afghanistankommittén 40 år. Det årsmötet 
blir annorlunda på flera sätt. 

På årsmötet i år fattades beslut om att gå 
från delegatsystem till ”en medlem en röst”. 
Rösträtt på årsmötet har medlem som betalat 

medlemsavgift före sista maj 2019 
samt betalat för 2020 före årsmötet 
2020. Det innebär ökad möjlighet för med-
lemmarna att kunna engagera sig och rösta i 
viktiga frågor. 

Årsmötet hålls 30–31 maj 2020.

RÖSTRÄTT OCH JUBILEUM  

”AFGHANISTAN: PÅ VÄG 
MOT FRED?”

23/10  Anders Fänge, 
fd landchef för 

SAK i Afghanistan, föreläser 
under rubriken ”Afghanistan: 
på väg mot fred?”.
TID: 17:30–19.
PLATS: Stads-
biblioteket, 
Bollbrogatan 1, 
Helsingborg.
ARR: SAKs lokalförening i Lund 
och Stadsbiblioteket Helsing-
borg.

”AFGHANISTAN: PÅ VÄG 
MOT FRED?”

24/10    Anders Fänge, 
föreläser under 

rubriken ”Afghanistan: på väg 
mot fred?”.
TID: 18–19.
PLATS: Stadsbiblioteket,  
S:t Petri Kyrkogata 6, Lund.
ARR: SAKs lokalförening i Lund 
och Stadsbiblioteket Lund.

INFORMATIONSKVÄLL 
FÖR UNGA

24/10 SAK i Väners-
borg med-

Hamid Zafar 
sommarpratade 

den 8 juli.
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LASSE BENGTSSON  
FÖRELÄSER

4/12 Lasse Bengtsson, 
journalist och före 

detta nyhetsankare på TV4, 
programledare på 
SR och informa-
tionssamord-
nare för SAK i 
Afghanistan, 
håller föredrag 
på Bohusläns Mu-
seum. Insamling till Svenska 
Afghanistankommittén. 
TID: 18.30.
PLATS: Bohusläns Museum.
ARR: SAKs lokalförening i 
Vänersborg, Uddevalla FN-
Förening, ABF samt Bohusläns 
Museum.

FÖRELÄSNING:  
”FÖRSTÅ AFGHANISTAN”

5/12 Björn-Åke Törn-
blom från SAK 

föreläser om SAKs nyutkomna 
bok Förstå Afghanistan vid en 
expertlunch.
TID: 12.
PLATS: Södertälje stads-
bibliotek.
ARR: SAKs lokalkommitté i 
Södertälje.

SCHYSST JUL

30/11–1/12 SAKs 
lokal-

förening i Stockholm deltar 
på Schysst Jul med afghanskt 
hantverk, saffran, informa-
tionsmaterial och boken För
stå Afghanistan. Mer info snart 
på SAKs hemsida. 
TID: 10–16.
PLATS: ABF-huset, entréplan, 
Sveavägen 41, Stockholm.

JULMARKNAD

30/11–1/12 SAK i 
Vä-

nersborg har försäljning och 
informationsbord på julmark-
naden.
TID: 10–15.
PLATS: Vänersborgs Folkets 
Hus.

UTSTÄLLNING: UNG I AFGHANISTAN

11–24/10  
Utställningen ”Ung  
i Afghanistan”.
PLATS: Stadsbiblio-
teket, Bollbrogatan 1, 
Helsingborg.
ARR: SAKs lokalför-
ening i Lund och 
Stadsbiblioteket 
Helsingborg.
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ATT FÖRSTÅ ETT LAND. ETT FOLK. 
EN KULTUR. ÄR DET MÖJLIGT?

Köp boken ”Förstå Afghanistan” på
www.sak.se/boken

VAR MED OCH FÖRÄNDRA!
Stöd oss nu.
Swisha din gåva till 900 7808
Bli medlem på
www.sak.se/medlem

För att du ska kunna få aktuell information från SAK sparar vi dina uppgifter enligt GDPR (General Data 
Protection Regulation). På www.sak.se/integritetspolicy kan du läsa om hur vi skyddar dina personuppgifter.


