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Den 17 november briefade De-
borah Lyons, chef över FN:s 
samordningsorgan i Afghanistan, 
UNAMA, FN:s säkerhetsråd om lä-
get. Inför mötet skrev SAK ett öp-
pet brev tillsammans med ENNA, 
nätverket för europeiska ideella 
organisationer verksamma i Af-
ghanistan. Brevet adresserades  

till FN-ambassadörerna för Nor-
ge, Estland, England och Irland. 
Det uppmärksammade den 
humanitära katastrof som väntar 
om pengatransaktionerna förblir 
starkt begränsade. Utan ett fung-
erade banksystem väntar svält, 
lidande, migrationsströmmar och 
potentiell destabilisering i Afgha-

nistan. Säkerhetsrådet och dess 
medlemmar uppmanades bland 
annat att åberopa en undan-
tagsmekanism inom sanktions-
systemet till att inkludera både 
humanitärt stöd och utvecklings-
insatser. Situationen är akut och 
det finns ingen tid att spilla.

STEPHANIE ESK
Läget i Afghanistan på säker-
hetsrådets agenda.

FOTO: MALIN HOELSTAD

 Jag hoppas att helgen varit bra!”
Orden mötte mig när jag öppna-

de mejlboxen en måndag morgon. Jag 
hade haft en underbar helg, sjungit hela 
lördagen med min kör och vi hade fest 

med mat och dryck. Roligt, varmt, mättande. 
Men vad skulle jag svara tillbaka? Mejlet kom 

från en kollega i Afghanistan. Det är så svårt att 
föreställa sig hur de har det nu. 

Jag berättade om min helg, om musiken, och 
skrev att jag hoppades att hans helg varit bra 
men att jag antog att det var sämre förutsätt-
ningar för det. 

Så var det. Han kände sig instängd i sitt hem, 
som i ett fängelse, och han plockade upp musik- 
tråden. Förut kunde de lyssna på musik utom- 
hus eller i lokaler, men det kan de inte göra 
längre. 

Talibanerna har inte officiellt förbjudit mu-
sik, men de har agerat och uttalat sig på sådana 
sätt att musiken ändå håller på att tystna i Af-
ghanistan. 

I ÅRETS FÖRSTA KRÖNIKA skrev jag att det var 
svårare än någonsin att hitta positiva nyhe-
ter från Afghanistan. I denna årets sista har lä-
get blivit ännu värre, och det finns mycket som 
är mer alarmerande än den tystade musiken: 
den redan närvarande svälten, friheter som in-
skränks, en diktatorisk regim som tagit makten 
med våld. En risk för statskollaps när landet iso-
leras och står inför en humanitär katastrof.  

Jag ville ändå ta avstamp i musiken, för att 

När musiken tystnar 
eller går i exil

den symboliserar så mycket. Frihet, glädje, 
skönhet. Och: Den afghanska musiken kan över-
leva i exil, eftersom många musiker lämnat lan-
det, men vad händer med musiken inne i lan-
det?

DET PÅGÅR EN EVAKUERING av stora mått av ut-
bildade afghaner, och inte minst kvinnor. Juris-
ter, journalister, människorättsaktivister, anställ-
da vid ambassader och biståndsorganisationer 
flygs ut. Det är lätt att förstå att man vill lämna 
Afghanistan nu, men denna ”brain drain” gör 
förutsättningarna för något slags positiv utveck-
ling ännu sämre. 

En liten positiv nyhet trots allt är att SAK 
lyckades få tillstånd att öppna sina skolor för 
flickor från sjuan till tolvan igen. Det finns en 
gnista av hopp i det. Men det bästa jag kan av-
sluta med, det som gör det så oerhört menings-
fullt att vara en del av SAK, är att SAK inte läm-
nar. Våra anställda fortsätter vårda och utbilda 
och håller igång verksamheten. 

Från ideella medlemmar upp till ledningen 
pågår nu febril aktivitet för att Afghanistan ska 
fortsätta uppmärksammas. 

På det individuella planet fortsätter vi att öns-
ka varandra trevlig helg. ●

Musiken 
symboliserar 

så mycket. Frihet, 
glädje, skönhet.

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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Det är inte 
talibanerna 

som driver landet 
mot fattigdom 
och misär – det 
är omvärlden.

Andreas Stefansson,  
generalsekreterare SAK

19

21



Nr 4 2021 | AFGHANISTAN-NYTT    54    AFGHANISTAN-NYTT | Nr 4 2021

Sektion för USA
DIPLOMATI Qatar ska företräda 
USA:s diplomatiska intressen i 
Afghanistan, enligt en överens-
kommelse mellan USA och Qatar. 
Qatar ska inrätta en sektion på 
sin ambassad i Afghanistan för 
ändamålet. 

Attack mot sjukhus
VÅLD Minst 25 personer dödades 
och fler än 12 skadades i en IS-at-
tack mot ett militärsjukhus i Kabul 
i början av november. Både taliba-
nernas och den förra regeringens 
stridande vårdades på sjukhuset.

Öppnad gräns
HANDEL En av de största gräns-
övergångarna till Pakistan har öpp-
nats igen efter att ha varit stängd en 
månad. Chaman-övergången är av 
stor betydelse för att afghanska bön-
der ska kunna få sina varor sålda. 

Mindre och dyrare
EKONOMI Priset på bröd har ökat 
kraftigt i Kabul till följd av högre 
priser på vete och bränsle. Invå-
nare i staden rapporterar också 
att bagarna minskat storleken på 
bröden. 

Afghaner stoppades
KLIMAT Sex afghanska miljö- 
experter i exil som var nomine-
rade att representera Afghanistan 
vid den globala klimatkonferensen 
fick avslag på sina ansökningar till 
konferensen i sista stund. 

Skola utan examen
UTBILDNING I mitten av no-
vember tilläts flickor i sju av 34 
provinser gå skolan från sjunde till 
tolfte klass. I Herat minskade dock 
antalet elever. Orsaken uppges 
vara att alla elever ska flyttas upp 
en årskurs utan att examineras.

Talibaner har fördrivit hazarer 
och personer med kontakter 
med den tidigare regeringen 
från sina hem och gett hem-
men till talibaner, uppger 
Human Rights Watch. Hundra-
tals hazarfamiljer har tvingats 
lämna sina hem i provinserna 
Helmand, Balkh, Daikundi, 
Uruzgan och Kandahar.

– Dessa vräkningar, ut-
förda med hot om våld och 
utan någon rättslig process, 
är allvarliga övergrepp, att 
likna vid kollektiv bestraff-
ning, säger Patricia Goss-
man, Asienchef på Human 
Rights Watch.

Talibanernas restriktioner hindrar många kvinnor från att 
arbeta som hjälparbetare. FN:s humanitära samordnings-
organ OCHA har samlat överenskommelserna mellan 
hjälporganisationer och talibaner i alla 34 provinser. Enligt 
Human Rights Watchs genomgång finns det bara skriftliga 
avtal i tre provinser som tillåter kvinnliga biståndsarbetare 
att utan villkor utföra sina jobb. I över halva landet hindras 
kvinnorna av hårda restriktioner, som till exempel krav på 
att en manlig släkting ska följa med som eskort.

– Restriktionerna hindrar livsviktig hjälp från att nå 
afghaner, speciellt kvinnor, flickor och hushåll som leds 
av kvinnor, kommenterar Heather Barr, HRW.

FN:s barnfond, Unicef, har fått rappor-
ter om att afghanska familjer lovar bort 
sina minderåriga döttrar till äktenskap 
mot pengar, några så små som 20 dagar 
gamla.

– Jag är djupt oroad över rapporter om att 
barnäktenskapen ökar i Afghanistan, säger 
Henrietta Fore, Unicefs chef, i ett uttalande.

– Den extremt svåra ekonomiska situatio-
nen i Afghanistan driver fler familjer djupare 
in i fattigdom och tvingar dem att göra 
desperata val, som att sätta barn i arbete 
och gifta bort flickor i unga år.

Unicef arbetar tillsammans med partners 
för att öka kunskapen om de risker flickor 
möter när de gifts bort tidigt. Det är mindre 
troligt att de får gå i skolan och risken ökar 
för misshandel i hemmet, diskriminering och 
psykisk ohälsa. Risken ökar också för kompli-
kationer under graviditet och förlossning. 

Unicef har startat ett kontantstödspro-
gram för att motverka risken för hunger, 
barnarbete och barnäktenskap. 

Enligt Unicefs beräkningar gifte sig 28 
procent av de afghanska kvinnor som nu är 
mellan 15 och 49 år innan de hade fyllt 18 år. 
 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Fattiga gifter bort barn för pengar
En afghansk pojke samlar på återanvändbara sopor för att få en inkomst. 

Begravning för Ali, 13 år, som dog i bomb-
dådet mot moskén Bibi Fatima i Kandahar. 

Afghanska barn vaccineras igen, efter uppehåll på grund av covid-19.

Många afghaner har förlorat sin inkomst och vet inte hur 
de ska kunna betala för nästa mål mat. Här köar kvinnor 
för att få kontanter av World Food Programme. 
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I KORTHET

AKTUELLT I AFGHANISTAN 

Hazarers mark 
ges till talibaner

Restriktioner hindrar  
hjälp till kvinnor

Talibaner avråder från  
kvinnor i tv-drama
Talibanerna avråder landets tv-kanaler från 
att visa drama med kvinnliga skådespelare 
och rekommenderar att kvinnliga tv-journa-
lister bär plagget hijab. Kanalerna bör heller 
inte visa program som ”förolämpar” eller 
”förödmjukar” personer eller som är emot 
talibanernas tolkning av islam och afghansk 
kultur. Det är ministeriet för främjande av 
dygd och förebyggande av lastbarhet som 
tillkännagett åtta religiösa riktlinjer. 

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

Kampanj mot polio
HÄLSA WHO och UNICEF har 
dragit igång den första riks- 
täckande vaccinationskampan-
jen mot polio på tre år. Afgha-
nistan och Pakistan är de enda 
länderna där viruset fortfarande 
sprids.

40 har kidnappats
BROTT Över 40 affärsmän har 
kidnappats de senaste två måna-

derna. Fyra har dödats. Handels-
kammaren uppger att orsaken är 
att affärsmännen tvingats lämna 
ifrån sig sina vapen.

Förbud mot musik
KULTUR Talibanerna har förbjudit 
musik på hotell i provinsen  
Badakhshan och beordrat ägarna 
att män och kvinnor ska sitta 
separat under ceremonier. Aktivi-
teter ska avbrytas under bönetid.

Möte om OS
SPORT Olympiska kommittén har 
fått löfte av en grupp utsedd av 
talibanstyret att Afghanistan kom-
mer att fortsätta tillåta idrottare att 
tävla utomlands. Det kan innebära 
att afghaner tävlar i vinter-OS. 

Betala lärare
SKOLA FN:s barnfond Unicef 
planerar att sätta upp ett system 
för att betala löner direkt till lärare, 
utan att gå genom talibanernas 
administration. Många lärare har 
gått utan lön efter maktöverta-
gandet. 

Attack ”misstag”
VÅLD Pentagon slår fast att USA:s 
drönarattack som dödade tio 
civila, varav sju barn, under evaku-
eringarna inte stred mot några la-
gar. I utredningen kallar Pentagon 
attacken ”ett ärligt misstag”.

Vi stödjer 
inte af-
ghanska 

kvinnor genom att 
svälta ut dem. Vi 
måste se till att få 
in pengar till dem 
så att de kan ge 
mat till sina barn.
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Opium.
FOTO: WIKIMEDIA  

COMMONS

Jamila Afghani, ordförande 
för den afghanska sektionen 
av Internationella kvinnoför-

bundet för fred och frihet.

Minaret i fara
KULTURARV Minareten i Jam, en 
historisk byggnad i Ghor, håller 
på att rasa, varnar de styrande i 
provinsen. Minareten är 800 år 
gammal och är registrerad som 
världsarv av Unesco.

5,5 miljoner på flykt
INTERNFLYKTINGAR Läget är 
kritiskt för de 5,5 miljoner männ-
iskor som lever i internflykt, varnar 
FN:s migrationsorganisation, IOM. 
Mer än 670 000 människor har 
tvingats lämna sina hem i år. Över 
en miljon har återvänt från Iran 
och Pakistan.

Fler får mässling
SJUKDOM Antalet mässlingsfall 
ökar snabbt i Afghanistan och 
brist på vaccin förvärrar proble-
met, konstaterar WHO. Enligt 
WHO har minst 87 barn dött i 
mässling hittills i år. 

Lovade mark
VÅLD Inrikesminister Sirajuddin 
Haqqani har utlovat pengar och 
mark till familjer till självmords-
bombare som attackerat ameri-
kanska och afghanska soldater. 
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IS dödade minst 90  
i moskéattacker
Minst 90 personer har dödats i attacker 
mot shiamoskéer. Under fredagsbönen 
den 8 oktober i Kunduz dödades minst 
50 människor i en självmordsattack inne i 
Said Abad-moskén, som används av shia-
muslimer. IS i Afghanistan IS-Khorasan, har 
sagt sig ligga bakom dådet. Det var den 
tredje attacken på en vecka mot religiösa 
mål och den dödligaste attacken sedan de 
amerikanska styrkorna lämnat helt i slutet 
av augusti. En vecka senare, den 15 okto-
ber, utförde IS-K ännu ett självmordsdåd 
mot besökarna i shiamoskén Bibi Fatima 
i Kandahar. Minst 40 personer dödades i 
bombdådet. 
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pinjenötter har 
exporterats från 
Afghanistan till 
Kina via tio flygre-
sor på 20 dagar.

Odlingen av opium ökar
Afghanistans produktion av opium har 
nått över 6 000 ton för femte året i rad, 
rapporterar FN:s drogorgan UNODC. Totalt 
har 6 800 ton producerats 2021 och efter 
talibanernas maktövertagande steg priset 
på varan. Ökad fattigdom och matosäker-
het har ökat incitamenten att odla opium, 
enligt FN. Afghanistan står för 87 procent 
av världens opiumproduktion, trots 
att USA spenderat 9 miljarder 
dollar på insatser för att få 
bukt med den olagliga 
produktionen.

550 ton

Ett lutande världsarv.
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TEMATEMA | RELIGIONEN OCH LAGARNA

llt för ofta förefaller det i väster-
ländsk media som att det bara 
finns ett sätt att verkställa sha-
ria och islamisk rätt, oavsett vil-
ket muslimskt land som av-
ses. Men den som går lite mer 

på djupet upptäcker snart stora skillna-
der mellan olika tolkningar. Det finns inte 
en islam, och inte heller en sharia, påpe-
kar forskaren Mohammad Fazlhashemi, 
som innehar landets första professur i äm-
net islamisk teologi och filosofi vid Uppsa-
la universitet.

– Islamisk rättstradition har sina rötter i 
Koranen, men under historiens gång, när 
muslimer har hamnat i olika situationer 
och konfronterats med olika frågor, så har 
nya tolkningar av islamisk rättsvetenskap 
uppstått, säger Mohammad Fazlhashemi. 

I DAG FINNS fem erkända islamiska rätts-
skolor: fyra är sunnitiska och en är shii-
tisk. Men detta, påpekar Mohammad Faz-
lhashemi, innebär inte att alla som tillhör 
en viss rättsskola är överens. 

– Uttolkarna utgår från olika sociala, 
kulturella, historiska och politiska förut-
sättningar när de gör sina 
tolkningar och det är därför 
vi har så stora variationer 
mellan olika länder. Sedan 
finns det också andra varia-
tioner som utgår från andra 
perspektiv. Har man en fun-
damentalistisk, bokstavstro-
gen ingång då ska det som 
står i texten efterföljas. Men det finns även 
liberala och feministiska tolkningstraditio-
ner som drar helt andra slutsatser av sam-
ma texter. Och då nytolkar man islams 

Talibanerna talar om att styra Afghanistan enligt  
sharia. Men också under den förra regeringen styrdes 
landet enligt islamisk rätt. Tolkningarna av Koranen är 
många, liksom sätten att regera efter sharia. 
TEXT GÖRREL ESPELUND

SKILDA TOLKNINGAR 
NÄR ISLAM STYR

Mohammad 
Fazlhashemi

Utanför Shah-Do Shamshira-moskén i Kabul. Islam har en stark 
roll i Afghanistan och i de afghanska lagarna.
  FOTO: ALEXANDRA KOVALSKAYA, TASS/SIPA USA/TT
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urkunder utifrån ett genusperspektiv, sä-
ger han. 

Som ett exempel på feministisk islam 
nämner han den danska Mariam-moskén 
där det finns flera kvinnliga imamer, där-
ibland Shrein Khankan som gör en femi-
nistisk tolkning av sharia och motsätter sig 
exempelvis att endast män ska kunna utfö-
ra fredagspredikningar för troende. 

Talibanerna däremot tillhör den först-
nämnda gruppen och deras sätt att tolka 
islamisk rätt har sina rötter i deobandis-
men, som tillhör den sunnitiska grenen av 
islam och är en extrem tolkning av troslä-
ran. Deobandism växte fram i Indien mot 
slutet av 1800-talet och var en reaktion 
mot det brittiska kolonialstyret. Efter In-
diens delning 1947 växte den kraftigt i Pa-
kistan. 

Många medlemmar i den ursprungli-
ga talibanrörelsen fostrades i konservativa 
koranskolor som var vanliga i de afghans-
ka flyktinglägren i Pakistan. Dessa drevs 
med pengar från saudiska stiftelser. 

– Talibanernas tolkningstradition står 
nära den saudiska och innehåller även 
många anti-modernistiska inslag. Vi såg 
det på 1990-talet när de motsatte sig väs-
terländsk musik och visuell konst i Afgha-
nistan, säger Mohammad Fazlhashemi.

Även traditioner och kulturella normer 
utgör en viktig del av talibanernas sätt att 
tyda islam och sharia, och flera bedöma-
re framhäver hur talibanerna jämkar in lo-
kala seder och bruk som är i linje med det 
klanstyrda, patriarkala samhället. 

HAMZA MOMEN HAKIMI, senior juridisk 
rådgivare för SAK i Kabul, förklarar: 

– Att kvinnor ska gå klädda i burka är 
ett exempel. Min mormor bar burka och 
då fanns inga talibaner i landet. Bruket av 
burka nämns inte någonstans i Koranen, 
det tillhör de sedvänjor i vår kultur som 
talibanerna ville praktisera i religionens 
namn, säger Hamza Momen Hakimi. 

Problem uppstår när talibanerna blan-
dar religion med kulturella uttryck, kall-

lar det för islam eller sharia 
och försöker påtvinga andra 
att leva därefter, menar han. 

Men det finns frågor där 
talibanrörelsens ledare har 
helt skilda åsikter, bland 
annat när det gäller flick-
ors utbildning. Det finns de 
som är emot och det finns 
de som är för att flickor ska gå i skolan. 

– Det politiska ledarskapet är lite mer 
upplysta än de militära ledarna. Enligt is-
lam är utbildning obligatorisk för alla. 
Men kulturellt har motståndet mot flickors 
och kvinnors utbildning varit starkt i Af-
ghanistan, och det har inte ändrats myck-
et på de senaste 20 åren. Talibanerna sä-
ger inte att de förbjuder utbildning i islams 

TEMA

>>>

>>>

TEMA | RELIGIONEN OCH LAGARNA

namn, men att flickors skolgång måste ske 
på vissa villkor som är förenliga med is-
lam. Exempelvis att flickor och pojkar inte 
får sitta tillsammans, säger Hamza Momen 
Hakimi.

En sak som skiljer talibanernas synsätt 
från muslimer i många andra länder är att 
talibanerna praktiserar vad Hamza Mo-
men Hakimi kallar ”politisk islam” det vill 
säga en islam som reglerar varje aspekt av 
samhället, inte bara relationen mellan Gud 
och människa. 

OCH ÄVEN OM talibanerna förkastar den ti-
digare regeringen, så grundar sig även Af-
ghanistans konstitution, så som den skrevs 
2004, på islamisk rätt, påpekar Hamza Mo-
men Hakimi. 

– Jag skulle gå så långt att säga att Af-
ghanistans konstitution är mer islamisk 
än i exempelvis Pakistan och Saudiara-
bien. Såväl straffrätt som familjerätt föl-
jer islamisk rättstradition, säger han. 

FÅ NATIONER bygger sina rättssystem helt 
utifrån de islamiska rättsskolorna, det 
skulle helt enkelt vara väldigt svårt i da-
gens samhälle. Mohammad Fazlhashemi 
från Uppsala universitet förklarar:

– På papperet skulle man kunna göra 
det men i exempelvis Afghanistans 
grannland Iran har man sedan 1979 för-
sökt basera civillagstiftning på shariarätt, 
men har på punkt efter punkt fått backa. 

Den främsta anledningen är att sharia 
bygger på förmoderna förhållanden och 

om man inte förnyar tolkningen så ska-
par det missnöje i samhället.  

– Ett exempel är hur skadestånd regle-
rats och där kvinnor fått lägre ersättning 
än män, enbart för att de är kvinnor. Det 
här är något som skapat en väldigt infek-
terad debatt i Iran. Efter mycket diskus-
sioner och protester har man nu tvingats 
utjämna ersättningsnivåerna genom kre-
ativa tolkningar, säger Mohammad Faz-
lhashemi. 

De flesta muslimska länder följer isla-
miska rättstraditioner för familjerätt och 
arvsrätt, men inom andra områden bru-
kar man ta efter rättstraditioner från an-
dra juridiska traditioner. 

– Samtidigt är det inom familjerätt och 
arvsrätt som många problem skapas ef-

Talibanerna säger 
inte att de förbjuder 

utbildning i islams namn, 
men att flickors skolgång 
måste ske på vissa villkor 
som är förenliga med  
islam. Hamza Momen Hakimi

Hamza  
Momen 
Hakimi

Afghanska flickor lär sig läsa Koranen i en madrassa (skola för islamstudier) i Kabul.  FOTO: ZOHRA BENSEMRA, REUTERS/TT
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Vi är fyra bröder och inga 
systrar i min familj, så min 
pappa har delat upp hushålls-

sysslorna mellan oss. För det mesta 
skrattade mina kusiner och farbröder åt 
oss för att vi utförde sysslorna, eftersom 
det inte sågs som manligt. Vi hade inget 
att sätta emot, för vi kände inte till vad 
islam och konstitutionen sade om kvin-
nor och män. Därför skämdes vi alltid 
för att vi utförde arbete som inte ansågs 
lämpligt för män och pojkar. 

När SAK kom till vår skola för att 
berätta om projektet tänkte jag att det 
kunde vara lösningen på mina person-
liga problem. I aktivistgruppen för poj-
kar fick jag lära mig om jämställdhet 
och rättigheter i enlighet med sharia 
och landets lagar, om att inte vara våld-
sam, att respektera kvinnor och flick-
or och delta i hushållsarbetet. Jag lärde 
mig att vår profet deltog i hushållsarbe-
tet och att det hade hans välsignelse. Nu 
kan jag lugnt ge svar på tal när min far-
bror och mina kusiner driver med mig, 
och jag blir inte irriterad eller arg ef-
tersom jag vet att det jag gör är rätt. Jag 
fortsätter hjälpa min mamma med mer 
entusiasm och stolthet. Förut gjorde jag 
det för att jag inte har några systrar, nu 
gör jag det för att det är min skyldig-
het. ●

Från skam  
till stolthet

Sayed Tabish bor i staden Taloqan och 
deltog i SAKs projekt.
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Sayed Tabish var 17 år när han deltog 
i SAKs projekt tillsammans med 
religiöst lärda för att engagera pojkar 
och män i kvinnors rättigheter. Han 
bor i staden Taloqan.
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SAK tar stöd av islam i arbetet för 
kvinnors rättigheter, med religiöst lärda 
som partners och med män och pojkar 
som målgrupp. Med hjälp av det 
uppbyggda samarbetet med religiösa 
råd lyckades SAK i oktober få tillstånd 
att åter öppna undervisning i alla sina 
skolor för flickor ända upp till 12:e klass.

– Det finns en uppfattning i Afghanistan 
att kvinnors rättigheter och mänskliga rät-
tigheter är ett västerländskt påfund och att 
det går emot islam och vår kultur. Särskilt 
bland män, men ibland också bland kvin-
nor och flickor, berättar Serajuddin Joya, 
chef på SAKs enhet för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter på det afghanska hu-
vudkontoret i Kabul. 

Afghanistan är ett mansdominerat land 
där mannen styr på alla nivåer, från den 
nationella till hemmet. 

– Ska man arbeta med mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet måste man där-
för särskilt fokusera på män och pojkar för 
att få dem att förstå varför kvinnors rättig-
heter är i allas intresse. Männen är rädda 

Samarbete med lärda  
öppnade skolor för flickor

att förlora sin status, sin socioekonomis-
ka makt och sin manlighet, säger Serajud-
din Joya. 

Sedan ett par år har SAK drivit projekt 
som involverar män och pojkar på gräs-
rotsnivå och med religiöst lärda som part-
ners. Sharia och muslimska värderingar 
ses som en resurs för att skapa acceptans 
för allas mänskliga rättigheter. 

– Ibland när fäder inte skickar sina flick-
or till skolan baserar de beslutet på islam. 
Det finns många missförstånd och stor 
brist på kunskap. Genom att utbilda män-
nen i islam kan man påverka deras inställ-
ning, förklarar Serajuddin Joya. 

UTBILDNING ÄR ETT konkret exempel på 
där det finns stöd i islam för att både män 
och kvinnor ska söka kunskap,  

– Enligt islam har alla samma rätt till  
utbildning, och vi använder oss av verser  
från Koranen och haditherna som referens.  
Samma sak med våld mot kvinnor. En-
ligt islams värderingar är våld mot kvinnor 
och flickor förbjudet. Vi måste använda  
islam för att utmana traditioner och 

tersom kvinnor ofta missgynnas. Även där 
har vi sett hur statsmakten och uttolkarna 
i exempelvis Iran drivits på defensiven ef-
tersom kritiken från samhället, och inter-
nationellt, är så stor.  

VAD GÄLLER FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, anser Hamza 
Momen Hakimi att den till allra största del 
är förenlig med principerna som gäller i 
islamisk rättstradition. Mohammad Fazl-
hashemi håller delvis med. 

– Svaret är både ja och nej. Nej i den 
traditionella, bokstavstrogna, formen av 
islam, men ja om man gör en omtolkning, 
lägger vissa saker på is och utgår från 
kvinnor och mäns lika rättigheter. Sharia 
är som vilken rättstradition som helst, det 
är möjligheternas konst där man kan tolka 
det som står beroende på vilka ingångar 
man har. Med andra ord beror det på hur 
man tillämpar den.

Under talibanstyret i slutet av 1990-ta-

let var publika avrättningar, amputationer 
och piskstraff inte ovanligt i Afghanistan. 
Jämfört med andra muslimska länder är 
det en extrem tolkning av sharia, som inte 
återfinns i särskilt många länder. Saudi-
arabien och Iran tillämpar visserligen fort-
farande dödsstraff men till skillnad mot 
Iran, förbjöd Saudiarabien piskstraff i fjol. 

När fyra män som dödats, misstänk-
ta för kidnappning, hängdes upp i sta-
den Herats lyktstolpar i september, var det 
som en påminnelse om skräckväldet som 
rådde i Afghanistan under talibanerna på 
1990-talet. 

>>>

>>>

DET HÄR BETYDER SHARIA
●  Det var först efter profeten Muham-

meds död 632, som rättssystemet för 
den muslimska världen växte fram. 

●  Det finns fyra sunnitiska, och en 
shiitisk, rättsskola inom islam. 

●  Sharia kan översättas med ”vägen” 
eller ”lagen av Gud” och grundar sig 
i tolkningar av Koranen och exempel 
ur Muhammeds sunna, det vill säga 
berättelser om hur Muhammed 
levde, hans handlingar och ord. 

●  Muhammeds sunna återfinns i hadit-
herna (islamiska berättelser) som ned- 
tecknades på 700- och 800-talen.

●  Den islamiska rättens metoder att 
utveckla ett fungerande regelsystem 
kallas fiqh och utgör den mänskliga 
uttolkningen av sharia.

Affischer är en del av SAKs arbete mot 
könsbaserat våld och för jämställdhet. 
Den här bilden, som togs fram för ett 
par år sedan, beskriver att det enligt lag 
i Afghanistan är förbjudet med våld mot 
kvinnor samt även fel enligt islam.

Serajuddin Joya, chef för SAKs avdelning för mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
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ISLAMISK RÄTTSLÄRA I VÄRLDEN
●  Ungefär en sjättedel av världens befolkning lever i länder vars 

rättsordning helt eller delvis bygger på tolkningar av islam. 
●  Muslimska länder skiljer sig markant åt vad gäller relationen 

mellan de islamiska rättsskolorna och statens rättssystem.
●  Vanligt är att familje- och arvsrätten följer en specifik islamisk rättsskola men att 

sekulär rätt tillämpas i alla andra fall. 
●  I Saudiarabien utgör den islamiska rättsskolan landets lag. Majoriteten av befolk-

ningen följer en bokstavstrogen tolkning av islam som kallas wahhabism. 
●  I Indonesien, som är världens största muslimska nation, garanterar konstitutionens 

fem pelare en sekulär och demokratisk stat. Här får sharialagstiftning endast tilläm-
pas i provinsen Aceh.

– Många muslimska länder känner sig 
främmande för talibanernas tolkning av 
islam men vi såg också hurrarop från vissa 
delar av den muslimska världen, alltifrån 
Hamas på Västbanken till al-Shabaab i So-
malia. De såg talibanernas återtåg som en 
seger mot fienden, säger Mohammad Faz-
lhashemi. 

Samtidigt tror han att talibanerna 
har lärt sig mycket av det som hände på 
1990-talet och den kritik deras styre fick 
av omvärlden. 

– De senaste åren har talibanerna gått ut 
på en charmoffensiv och polerat sitt yttre. 
Rätt mycket av utspelen som de gjorde se-
dan de tog makten den 15 augusti ser jag 
som ett led i deras önskan att få omvärlden 
att förstå att de har förändrats, säger Mo-
hammad Fazlhashemi. 

DET ÄR DEN diplomatiska grenen av tali-
banrörelsen som står för ”förnyelsen”, på-
pekar han och understryker att bland dem 
som stridit på marken syns väldigt lite av 
den nya bilden av talibanerna. 

– Den diplomatiska offensiven har 
gjorts för att blidka omvärlden och jag tror 
att en del av talibanrörelsen inser att de 
måste göra vissa förändringar. Helt enkelt 
för att det kommer att bli svårt att driva 
landet utan kontakt med omvärlden och 
internationellt bistånd. Om de håller fast 
vid den här nya bilden visar sig först om 
ett par år. Först då kan vi utläsa hur det ser 
ut på landsbygden och hur det ser ut för 
kvinnors möjlighet att nå samma positio-
ner i samhället som män, säger Moham-
mad Fazlhashemi. ●

Islamisk rättstradition har sina rötter i Koranen men det finns många olika tolkningar. Här 
studerar en flicka Koranen i en moské i Kandahar.  FOTO: ALLAUDDIN KHAN, AP/TT

Bönematta.

De senaste åren har 
talibanerna gått ut 

på en charmoffensiv och 
polerat sitt yttre. 
 Mohammad Fazlhashemi
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Barnfamiljer som flytt från andra delar av landet bor i tillfälliga skydd på ett läger i Kabul. Omkring 3,2 miljoner barn riskerar allvarlig under-
näring innan året är slut.  FOTO: EPA/TT.  

Miljoner afghaner riskerar att dö av 
svält i vad som redan betecknas som en 
av världens värsta humanitära kriser. 
22,8 miljoner människor kommer att 
drabbas av akut brist på mat på grund 
av den ekonomiska krisen, konflikten, 
torka och covid-19.

Det visar en rapport från Food Security 
and Agriculture Cluster of Afghanistan i 
samarbete med FN-organen World Food 
Programme och Food and Agriculture Or-
ganisation. 

– Afghanistan är nu bland världens vär-
sta humanitära kriser – för att inte säga 
den värsta – och tillgången till mat har 
kollapsat. Den här vintern kommer miljo-
ner afghaner tvingas att välja mellan mig-
ration och svält om vi inte kan öka vår liv-
räddande hjälp och om inte ekonomin kan 
återupplivas. Vi räknar ned till katastro-
fen, kommenterade David Beasly, vd på 
WFP, i ett pressmeddelande. 

Han uppmanade omvärlden att agera 
och omvandla löften om pengar till hård 
valuta för att hantera en kris som håller på 
att växa bortom kontroll. 

3,2 MILJONER BARN under fem år kommer 
att lida av akut undernäring före årets slut, 

enligt rapporten. I oktober varnade Unicef 
och WFP för att en miljon barn riskerade 
att svälta ihjäl om de inte fick omedelbar 
vård. Enligt UNDP beräknas 97 procent 
av afghanerna hamna under fattigdoms-
gränsen i mitten av nästa år. 

SAKs landchef i Afghanistan, Daniel 
Madhani, har själv sett hur 
svälten drabbar barnen.

– Jag har sett barn med 
svullna magar på lands-
bygden. Förut kunde jag se 
dem främst på sjukhusen 
men nu ser jag dem när jag 
reser runt. Det kommer att 
gå snabbt utför.  

– Det kommer att bli en fruktansvärd 
svältkatastrof och den har redan börjat. I 
samband med det ökar kriminaliteten. Det 
är läskigt, berättar han. 

NÄR TALIBANERNA tog makten i augusti  
stoppades alla internationella betalningar 
både till staten och till landet. Hundratu-
sentals anställda inom den offentliga sek-
torn blev utan lön och när många interna-
tionellt anställda lämnade landet försvann 
också efterfrågan i en stor servicesektor 
som hållit igång ekonomin.  

Det finns fonder med flera miljarder 

dollar som ska gå till humanitära insatser, 
men de pengarna har svårt att komma in 
i landet på grund av olika sanktioner (läs 
mer på sidan 16–17). Bristen på likvida 
medel är det största problemet just nu. 

– Föreställ er att människor har peng-
ar på banken men de svälter för att de inte 
kan få ut dem. Det är slagsmål varje dag 
utanför bankomater och banker. Männi- 
skor är desperata, berättade Terje M Wat-
terdal, landchef på Norska Afghanistan-
kommittén, på SAKs internationella kon-
ferens. 

AFGHANER FÅR TA UT en viss begränsad 
summa pengar en gång i veckan, men det 
är långa köer och bor man på landsbygden 
måste man ta sig in till en större stad. 

Bland annat SAK ligger på för att pro-
blemen med banköverföringar ska lösas, 
och Daniel Madhani är kritisk till att det 
han beskriver som ett politiskt spel bidrar 
till en livsfarlig situation i Afghanistan. 

– Att man fryser och blockerar tillgång-
arna riskerar att döda fler än vad de stri-
dande parterna gjorde under kriget, sä-
ger han. 

Till bristen på pengar kommer också 
den allvarliga torkan, den andra perioden 
på fyra år. ● EVA KELLSTRÖM FROSTE

Miljoner riskerar dö av svält

” Koranen säger att alla  
muslimer ska söka kunskap”

TEMA | RELIGIONEN OCH LAGARNA

Ghulam Mahmood Hamas är en av de 
religiöst lärda som varit involverade i 
SAKs arbete med islam och rättighets-
baserat arbete. Gruppen har särskilt 
arbetat med kvinnors rättigheter. Han 
menar att de kulturella sedvänjorna ofta 
är det största hindret för rättighetsba-
serat arbete.

– På några ställen hindrar lokala traditio-
ner och kulturella begränsningar kvinnor 
och flickor att få utbildning. Det innebär 
att en del afghaner strikt följer en sedvän-
ja som i vissa fall går helt emot islam, säger 
Ghulam Mahmood Hamas.

Han anser att alla människors rättighe-
ter är skyddade enligt islam.

– Den heliga Koranen säger att alla 
människor ska läsa och haditherna (vitt-
nesmål om vad profeten Muhammed sade 
och gjorde) säger att det är varje muslims 
plikt att söka kunskap. 

SAMTIDIGT MENAR han att kvinnor enligt 
Koranen ska täcka huvud och kropp och 
ha med sig en manlig släkting (mahram) 
när hon är på resa. 

SAKs regionkontor i Ghazni har haft två 
grupper med religiöst lärda som vid olika 
tillfällen träffat män och pojkar på lands-
bygden genom kampanjer i skolor och 
moskéer. Orsaken till att man riktar sig till 
män och pojkar är att det är de som ofta 
inte respekterar kvinnors rättigheter, och 
man gör det genom imamer för att männ-
iskor lyssnar till dem. 

Med stöd i islam har SAKs regionkontor 
arbetat för att alla flickor ska kunna gå till-
baka till skolan. Sultan Mohammad Sahak, 
chef för SAKs regionkontor i Ghazni, för-
klarar att det inte är något nytt för SAK att 
handskas med talibaner.

– Islam tillåter kvinnor och flickor att 
studera, och vi har redan tagit med taliba-
nernas krav i beräkningen. Därför kan vi 
hålla våra skolor öppna. 

TALIBANERNAS KRAV är att äldre flickor 
ska undervisas av kvinnor, men det har re-
dan varit en nödvändighet i många områ-
den eftersom en del familjer inte vill skicka 
sina äldre döttrar till skolan om de inte 
undervisas av kvinnor. ●

SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

NYHETER
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Studenter från SAKs projektgrupp för män och pojkar förklarar mänskliga rättigheter för 
andra elever på sin skola i provinsen Ghazni.  

övertygelser och öka acceptansen. 
Men det har inte varit lätt att hit-

ta religiösa ledare som stödjer arbetet, 
berättar han. De flesta av de religiösa 
ledarna på gräsrotsnivå har inte till-
räcklig utbildning utan har utbildats av 
andra ledare med otillräcklig kunskap. 
Det är lättare att arbeta med välutbil-
dade religiösa ledare. Därför etablerade 
SAK en rådgivande grupp med välut-
bildade religiösa lärda och tillsammans 
med dem utvecklades manualer och 
redskap för arbete med kvinnors rät-
tigheter. Därefter bjöds grupper in från 
regionerna, och de involverades i pro-
cessen att utveckla metoder som sedan 
användes på gräsrotsnivå. 

– Det här har hjälpt oss att lyfta kvin-
nors rättigheter på gräsrotsnivå, det har 
blivit en fråga som går att diskutera. 
Det här sättet att arbeta har förändrat 
traditionella sedvänjor och övertygelser 
som hindrar kvinnor och flickor att få 
tillgång till sina rättigheter. 

När talibanerna tog makten stängdes 
undervisningen för pojkar och flick-
or från sjunde klass. Ett tag senare fick 
pojkarna komma tillbaka, men inte 
flickorna. SAKs regionkontor tog då 
hjälp av religiösa ledare för att bedriva 
påverkansarbete mot de nya talibanle-
darna på provinsnivå. 

– När talibanerna stoppar flickor från 
att gå i skolan utgår de från något slags 
religiösa idéer. Genom att engagera reli-
giösa lärda har vi därför en större chans 
att påverka. Många civilsamhällesorga-
nisationer bedriver påverkansarbete för 
att skolorna ska öppna igen, men det 
är unikt för SAK att vi gör det tillsam-
mans med religiösa ledare, säger Sera-
juddin Joya. 

PÅ DET LOKALA planet har påverkans-
arbetet nått resultat – i slutet av okto-
ber kunde även flickor från sjunde klass 
komma tillbaka till SAKs skolor. Men 
de är bara en bråkdel av alla flickor som 
just nu berövas sin undervisning och 
SAKs påverkansarbete fortsätter till-
sammans med de religiösa råden. ● 

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Det här sättet att 
arbeta har för-

ändrat sedvänjor som 
hindrar kvinnor att få till-
gång till sina rättigheter.
 Serajuddin Joya

I fyra år har Ghulam Mahmood Hamas varit 
en del av SAKs grupp i Ghazni som jobbar 
med kvinnors rättigheter.

>>>

Daniel  
Madhani
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BILDEN

HERAT En bokhandlare reparerar en bok i sin affär. 
Under den tidigare talibanregimen tvingades bok-
handlare som sålde ickeislamiska böcker att stänga 
och några fängslades, och det finns en oro för att det 
ska hända igen. Men än så länge kan bokhandlarna 
fortsätta som förut.  FOTO: PETROS GIANNAKOURIS, AP/TT
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 Redan innan talibanerna tog makten var Af-
ghanistans ekonomi svag och kraftigt bero-
ende av utländskt stöd. Tidigare utgjorde ut-
ländska anslag, i form av militärt och civilt 

stöd, cirka 8,5 miljarder US-dollar per år. Det motsva-
rade 43 procent av Afghanistans BNP och finansiera-
de 75 procent av landets offentliga utgifter, 50 procent 
av budgeten och omkring 90 procent av statens säker-
hetsutgifter. 

När talibanerna tog makten innebar det att sanktio-
ner som införts av USA mot en rebellrörelse eller  
dess ledare, och FN-sanktionerna som riktats mot 
Haqqani-nätverket, plötsligt omfattade landets nya 
styre. 

USA frös den afghanska centralbankens valutare-
serv, som främst finns i USA. Världsbanken och In-
ternationella valutafonden (IMF) stoppade planerade 
penningtransaktioner och många givare frös bistån-
det. 

I Kabul har centralbanken endast en liten valuta-
reserv och när tillgången på dollar ströps paralysera-
des banksektorn. Lönerna till offentliganställda kunde 
inte betalas ut, stora delar av den statliga verksamhe-
ten upphörde och den afghanska ekonomin hamna-
de i fritt fall. 

OM TALIBANERNA utsett en mer inkluderande reger-
ing, hållit högstadieskolor öppna för flickor och inte 
utfört hämndattacker, hade det varit lättare för gi-
varna att behandla den nya administrationen som de 
verkliga makthavarna i landet. Nu är man i stället oro-
lig för att hjälpen ska stärka talibanstyret. Givarna in-
ser att talibanerna kommer att dra nytta också av hu-
manitärt bistånd – eftersom det exempelvis ger dem 
en möjlighet att lägga sina begränsade resurser på mi-
litären i stället för civilbefolkningen. Trots det är hu-
manitärt stöd ett enkelt val för givarna eftersom det i 
princip är icke-politiskt, och vi har redan sett en del 
beslut på det området. 

USA:s finansdepartement har redan infört ett par 
undantag till sina sanktioner för att underlätta huma-
nitär hjälp. Vid en givarkonferens i Genève utlovades 
1,2 miljarder US-dollar i humanitärt stöd, G20 har be-
slutat att bidra och EU har utlovat humanitär hjälp på 
1 miljard euro. 

Det är också värt att notera att det redan finns flera 
hundra miljoner US-dollar, öronmärkta för andra  
projekt, i Världsbankens fond för återuppbyggnad 
i Afghanistan (ARTF). Talibanstyret har andra in-
komstkällor så som tullavgifter och skatter. 

Det finns två stora problem med dagens bistånds-
strategi. 

För det första: Eftersom banksystemet knappt fung-
erar på grund av sanktionerna är det svårt att få in 
kontanter i landet. 

Det är också svårt att flytta pengar inom landet, ex-
empelvis för att betala ut löner till anställda inom häl-
sovården eller till dem som distribuerar nödhjälpen. 
Bristen på likvida medel har blivit ett stort hinder för 
FN och icke-statliga organisationer. 

För det andra: Humanitärt stöd, även om det skulle 
vara tillräckligt för att täcka upp för de akuta behoven 
och levereras utan problem, kommer att utelämna an-
nan nödvändig service, främst utbildning, men ock-
så utvecklingsbistånd. Det humanitära stödet kommer 
heller inte att kunna överbrygga gapet i Afghanistans 
finanser: även om all hjälp som utlovats betalas ut, så 
är det betydligt mindre än de 8,5 miljarder US-dollar 
som Afghanistan årligen tagit emot. 

DET ÄR POLITISKT och praktiskt svårt för USA och 
medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att lyfta sanktio-
nerna. För att frigöra pengar krävs politiskt stöd såväl 
som kreativt tänkande. Givet omfattningen av sank-
tionerna, och det faktum att landet kontrollerar mer-
parten av Afghanistans valutareserv, ligger nyckeln 
hos USA. Men förutom ett löfte på 144 miljoner US-
dollar i humanitärt stöd har det varit märkbart tyst 
från USA:s håll. 

EU har varit väldigt tydligt med vad man förvän-
tar sig från styret i Kabul. Förutom det som EU kallar 
”utökat humanitärt bistånd” vilket även omfattar sjuk-
vård, är återupptagen utvecklingshjälp avhängigt om 
talibanstyret lever upp till fem uppställda krav: 

●  Rörelsefrihet för alla som önskar lämna Afgha-
nistan.

●  Respekt för mänskliga rättigheter, kvinnors rättig-
heter, rättsstatsprincipen och medias frihet.

●  Förhindra att terrorister utnyttjar Afghanistans 
territorium. 

● Garantera fri lejd för humanitärt bistånd.
●  Förhandla fram och inrätta en inkluderande, re-

presentativ regering.

TALIBANERNA HAR VALT att inte ändra sin politik för 
att underlätta för givarna att hjälpa det afghanska fol-
ket. De vidhåller att deras regering ska erkännas, att 
den utländska valutareserven villkorslöst ska frigöras, 
sanktionerna lyftas och att Afghanistan ska behandlas 
som en suverän nation. 

Kreativt tänkande krävs 
för att låsa upp pengarna

Med tanke på det dödläge som västerländska gi-
vare befinner sig i, kommer talibanerna möjligen att 
se sig om efter stöd i regionen. Hittills har Uzbekis-
tan och Tadzjikistan upprätthållit eltillförseln trots 
att länderna inte fått betalt (Afghanistan importerar 
78 procent av all sin el). Kina har utlovat 30 miljo-
ner US-dollar i stöd, Kazakstan har skänkt 5 000 ton 
vetemjöl och Indien har lovat skicka 50 000 ton vete. 
Men trots att det regionala stödet är viktigt, kom-
mer det aldrig att kunna ersätta det stöd som USA 
och dess allierade öst in under de senaste två decen-
nierna.

OM TALIBANERNA VILL ha internationellt stöd, utöver 
humanitärt bistånd, måste de tala med västerländska 
givare, och om dessa givare vill hjälpa Afghanistan, 
måste de finna en väg för att avhjälpa bankkrisen  

och kringgå det nya styret så långt som möjligt, men 
också arbeta tillsammans med talibanerna. 

Men, även om talibanerna, givarna och hjälporga-
nisationerna hittar ett sätt att arbeta tillsammans så att 
det afghanska folket överlever vintern och den ome-
delbara humanitära krisen, är det svårt att se hur  
Afghanistan ska kunna undvika att än en gång ta plats 
som ett av de fattigaste länderna i världen, isolerat och 
med utbredda ekonomiska problem både i städer och 
på landsbygd. ●

KATE CLARK
Afghanistan Analyst Network

Översättning och redigering: Görrel Espelund, frilansjournalist

Texten är en förkortad version av “Killing the Goose that Laid the 
Golden Egg: Afghanistan’s economic distress post-15 August”, 
Afghanistan Analyst Network

ANALYS

Farzana, 30 år, med sin ettårige son Omar på en klinik för undernärda barn på Indira Gandhi-sjukhuset i Kabul. En svältkatastrof hotar om 
inte pengar kommer in i Afghanistan.  FOTO: JORGE SILVA, REUTERS/TT

Talibanerna 
har valt att 
inte ändra 
sin politik 
för att un-
derlätta för 
givarna att 
hjälpa det 
afghanska 
folket.
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AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN

Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 N är jag skriver detta befinner jag 
mig i Kabul och här är ingenting 
som vanligt. Kollegor som sköter 
upphandling av mediciner till vår 
sjukvård beskriver hur de plötsligt 

tvingats bli experter på internationella sanktio-
ner. Alla jag pratar med vån-
das över hur de ska få famil-
jens ekonomi att gå ihop när 
bankerna begränsar mäng-
den pengar varje person får 
ta ut. Priserna på mat har 
skjutit i höjden. 

De sanktioner som är av-
sedda att straffa talibaner-
nas ledare, och som nu hin-
drar internationella banker 
från att hantera pengaöverföringar till Afghanis-
tan, straffar en hel befolkning. Att ha pengar på 
banken är ingen garanti för att få mat på bordet 
när kontanterna snabbt tar slut i bankomaterna. 
”Fattiga och rika, vi sitter alla i samma båt,” kon-
staterar en kollega krasst. 

BARA NÅGRA DAGAR efter talibanernas intåg i 
Kabul kom hårda uttalanden från politiker i Sve-
rige såväl som i andra länder. Inte en krona ska 
gå till talibanerna. Finansieringen till den offent-
liga sektorn ströps över en natt.

Nu ser vi de katastrofala följderna. Livsvik-
tig samhällsservice och näringslivet håller på att 
braka ihop. Fattigdomen ökar med rekordfart. 

Farhågorna om att Afghanistan under taliba-
nerna kommer att gå tillbaka till 90-talets mör-
ka dagar är på väg att besannas. Men det är inte 
talibanerna som driver landet mot isolering, fat-
tigdom och misär – det är omvärlden. Den an-

Omvärlden driver landet 
tillbaka till 90-talets mörker

nalkande humanitära katastrofen kommer att 
påverka kvinnor och barns liv långt mer än tali-
banernas förtryck. De framsteg som gjorts inom 
mödrahälsovård och utbildning kommer att gå 
om intet när barnmorskor och lärare inte längre 
får lön. Barn som drabbas av undernäring den 

här vintern kommer att få 
men för livet. 

”VI SKA DÖMA talibanerna ef-
ter deras handlingar, inte de-
ras ord,” har blivit ett mantra 
hos världssamfundet. Den be-
dömningen kommer dock att 
ta månader att göra, och det 
är tid vi inte har. Mekanis-
mer för att stötta civilbefolk-

ningen, utan att gynna talibanerna, borde vid 
det här laget redan ha satts på plats. Hoppet om 
att mildra lidandet och förhindra att oräkneliga 
människoliv spills, hänger på om det interna-
tionella samfundet åstadkommer ett ge-
nombrott. Det behövs här och nu. ●

Att ha pengar 
på banken är 

ingen garanti för att 
få mat på bordet när 
kontanterna snabbt tar 
slut i bankomaterna. 
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1 ”Blod ska inte 
tvättas med blod 

utan med vatten.”
3 ”Såret från ett 

svärd kan läka, men 
inte det från en tunga.”
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2 ”Även det högsta 
berget har en stig 

till dess topp.”

KULTUR

Den afghanska musiken är återigen 
hotad. Talibanerna har inte utfärdat 
något officiellt förbud, men genom 
hot, trakasserier, attacker och mord 
har de ändå lyckats skrämma iväg 
musiker utomlands och tysta dem som 
är kvar. 

I analysen “Music Censorship in 2021: 
The silencing of a nation and its cultur-
al identity”  på Afghanistan Analyst Net-
works hemsida går Fabrizio Foschini ige-
nom situationen. 

Han beskriver hur det afghanska musi-
kaliska arvet sedan talibanernas fall 2001 
återuppstått och vitaliserats på ett an-
märkningsvärt sätt. Efter inbördeskrig 
och talibanstyre hade den afghanska mu-
siken precis börjat återhämta sig, för att 
nu återigen vara i fara.

TIDIGARE TRODDE MAN att talibanerna 
skulle vara lite mer toleranta vad gällde 
traditionell afghansk musik och att deras 
censur främst skulle drabba modern mu-
sik. Men deras agerande i samband med 
maktskiftet visar att de vill förhindra ut-
övande av all sorts musik. När de intog 
provinsen Balkh i juni förbjöds de lokala 
radiostationerna att spela musik, enbart 
religiöst reciterande tilläts. Republikens 
fall den 15 augusti följdes av att musikin-
strument förstördes, antingen som poli-
tiskt budskap eller som ren vandalism. 

I likhet med många andra nya bestäm-

melser har förbudet av musik inte med-
delats officiellt, utan har framgått efter 
hand genom uttalanden, förbud och åt-
gärder. Talibanska talespersoner har för-
dömt musik som icke-muslimskt. Tales-
personen Zabihullah Mujahed sade till 
New York Times: ”Musik är förbjudet 
enligt islam … men vi hoppas att vi kan 
övertala människor att upphöra med så-
dana saker, i stället för att tvinga dem.” 
Trots det har många afghanska musiker 
blivit trakasserade och misshandlade.

TALIBANERNAS NUVARANDE syn på 
musik verkar vara densamma som på 
1990-talet: Musik ses som något farligt 
som distraherar tankarna från religionen 
och orsakar syndfulla tankar, skriver Fa-
brizio Foschini.

Risken nu, skriver han, är inte att Af-
ghanistans musikaliska arv försvinner. 
Tack vare den uppmärksamhet den af-
ghanska musiken fått finns det möjlig-
heter att hålla den vid liv i exil. Men det 
som är i fara är musikernas och musikens 
roll och status inne i Afghanistan.

Musikens roll hade inte bara stärkts 
under de senaste decennierna, utan den 
hade också utvecklats till att fungera som 
ett enande kitt över de etniska gränserna. 
I artikeln beskriver Fabrizio Foschini hur 
talibanerna nu undergräver en av grun-
derna för en afghansk nationell identi-
tet. ●
 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Talibaner stoppar musiken

Unga musiker från Afghanistan National Institute of Music spelar på den årliga gala-
konserten 2019. ANIM är nu stängt. Elever och lärare har flytt från Afghanistan för att 
undkomma talibanernas restriktioner på musik. 
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FILM Strax innan talibanerna föll 2001 
beordrade de att alla filmer hos det 
statliga filminstitutet Afghan Film skulle 
brännas. Men de som arbetade där hade 
förvarnats och gömt de viktigaste filmer-
na i ett nybyggt lönnrum. De filmerna, 
och historien de berättar, är grunden i 
dokumentären ”The forbidden reel” (Den 
förbjudna rullen) i fyra delar av Ariel Nasr 
vilken kan ses på Al Jazeera. 

Afghan Film startade 1968. Fram till 
den kommunistiska revolutionen 1978 
spelades det mest in dokumentärer, 
men därefter började man också med 
spelfilm. 

BLANDAT MED intervjuer visas delar av 
filmerna ur arkivet och det är en fantas-
tisk blandning av fiktion och dokumentär, 
propaganda och tidsdokument. Även om 
det dokumentära också kan vara propa-
ganda ger det ändå en bild av vad man 
har velat visa genom olika tider. 

Regissören Latif Ahmadi påpekar att 
Afghan Film inte startade som en in-
dustri utan av ett fåtal entusiaster med 
stor passion.  ”Vi var inga anhängare av 
iransk, amerikansk, europeisk och ab-
solut inte indisk film. Vi gjorde afghansk 
film, med en afghansk blick och med 
afghansk historia.”

REGISSÖRERNA förklarar att de inte 
brydde sig om politik, det enda de var 
intresserade av var om de fick göra och 
se på film. Men ändå blev många av dem 
del av antingen regeringens eller mot-
ståndets strategier och propaganda.

Dokumentären är lite rörig ibland, det 
kan vara oklart vem som pratar när en 
film ur arkivet samtidigt visas, inte sällan 
utan förklaring om vad det är vi får se. 
Men det är fascinerande bilder från den 
afghanska filmhistorien. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Afghansk historia
på gömda rullar
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”The forbidden reel” är producerad av 
National Film Board of Canada och  
regisserad av Ariel Nasr. 

Även till 
Mount 
Everest 
finns en 
stig.
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SAK I KORTHET

NU KAN BARNEN i byn Torpaghli 
gå i skolan i stället för att hämta 
vatten, och tack vare tillgången 
till rent vatten minskar sjukdo-
marna. 

2019 avslutades SAKs vatten-
ledningsprojekt i byn Tor-
paghli i provinsen Balkh, 
belägen i norra Afghanis-
tan. Brist på rent dricks-
vatten var en av de störs-
ta utmaningarna i byn. De 
drygt 300 familjerna i byn 
var tvungna att hämta vat-
ten från floden fyra kilo-
meter bort, med hjälp av 
åsnor. 

Ofta var det barnen som fick ägna flera 
timmar om dagen åt att hämta vatten till 
familjen och därför hade svårt att gå i sko-
lan. Afghanistan-nytt berättade om sys-
konparet Marzia och Faizullah, och har 
nu träffat dem igen. De är glada att de inte 
längre behöver gå till floden för att häm-
ta vatten.

– Det var svårt att gå den långa vägen 
för att hämta vatten från floden två el-
ler tre gånger om dagen. Nu är jag så glad 
över att vattenkranen är nära vårt hus, be-
rättar Marzia.

Gul Mir leder fortfarande Torpaghlis 
samhällsutvecklingsråd, och han gläds åt 
att projektet har löst många problem för 
byinvånarna. 

– En sak är klar: De barn som 
förut var tvungna att ägna flera 
timmar om dagen åt att häm-
ta vatten kan nu gå i skolan el-
ler madrassas (muslimsk reli-
giös skola). Tillgången till rent 

vatten har också mins-
kat sjukdomarna bland 
barn och äldre.

Faizuddin är en av 
invånarna i Torpagh-
li och han är nöjd med 
resultatet av vattenled-
ningsprojektet. 

– Förut behövde 
många boende i byn 
gå över den stora vä-

gen för att hämta vatten ur floden. Det 
var inte ovanligt att de blev påkörda av bi-
lar. Ibland dog de i olyckorna. Men nu har 
alla tillgång till rent vatten nära sina hem, 
och det här har gjort det möjligt för oss att 
skicka våra barn till skolan, säger Faizud-
din.

Projektet inkluderar en vattentank med 
kapacitet för 80 000 liter vatten, 36 kranar, 
sju kilometer rör, solpaneler och en 60 me-
ter djup brunn. Vattnet från brunnen fyller 
vattentanken, varifrån rör går ut till bybor-
na som med hjälp av kranarna kan häm-
ta vatten. ●

TEXT & FOTO:
BASHIR AHMAD FAYAZ

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

Rent vatten minskar sjukdomar

Tonårsflickor  
i skolan igen
Alla skolor som drivs av SAK för 
flickor på högstadie- och gymna-
sienivå är öppna igen sedan slutet 
av oktober, efter dialog med 
lokala skolmyndigheter. Såväl 
lokalsamhällen som religiösa 
ledare har varit involverade (läs 
mer på sid 11).

– Det glädjer oss att flickor 
i våra skolor har kunnat gå 
tillbaka till skolan. Men det är 
oacceptabelt att så många 
andra flickor i landet fortfarande 
nekas sin rätt till utbildning, 
säger Andreas Stefansson, SAKs 
generalsekreterare.

Skolor från årskurs 1 till 6 har 
varit öppna för både pojkar och 
flickor sedan talibanernas  makt-
övertagande. Den 18 september 
fick pojkar över årskurs 6 åter-
vända till skolan. Talibanernas 
ledning har sagt att flickor kom-
mer att få återuppta sina studier 
efter att ett nationellt regelverk 
presenterats. I väntan på ett 
sådant har hundratusentals 
tonårsflickor tvingats stanna 
hemma.

Även SAKs utbildningar av 
barnmorskor och fysioterapeu-
ter har återupptagits efter ett 
kortare uppehåll.  

CAJSA WIKSTRÖM

Syskonen Marzia och Faizullah kan nu hämta vatten från en kran nära huset i stället för att gå 
till floden fyra kilometer bort.
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vara i skolan. Min bror är sju år och han hjälper mig. Jag hoppas att jag kan få fortsätta gå i skolan, säger Marzia. 
Det är många av barnen som helt förlorat sin möjlighet att gå i skolan. Tolv år gamla Ataullah är en av dem. Han ser ledsen ut när han berättar det. 
– Jag har hämtat hem vatten under fem år. Det var under den tiden jag skulle ha gått i skolan. Jag hade velat gå i skolan, men jag kunde inte. Jag ser många barn som förlorat den möjligheten och en av de största anledningarna är att de måste hämta vatten 

från floden. Jag hoppas att problemet får en lösning och att andra barn inte förlorar chansen att gå i skolan, säger Ataullah. 
För att lösa problemet startade SAKs landsbygdsutvecklingsprogram ett vattenledningsprojekt i byn Torpaghli. De 300 familjerna som bor där lider av att inte ha tillgång till rent vatten. Det är fyra kilometer till floden som de hämtar sitt vatten ifrån. 

PROJEKTET INKLUDERAR en vattentank med kapacitet för 80 000 liter vatten, 36 kranar, sju kilometer rör, solpaneler och en 60 meter djup brunn. Vattnet från brunnen kommer att fylla vattentanken, varifrån rör går ut till byborna som med hjälp av kranarna kan hämta vatten. Projektet är klart inom kort. 
Gul Mir, som leder Torpaghlis samhällsutvecklingsråd, är glad över projektet.

Vattenprojekt ger fler chans  att få gå i skolan

MARZIA OCH FAIZULLAH är syskon och de bor i Torpaghli i Shulgaradistriktet i provinsen Balkh. Där är de, liksom hundratals andra barn, ansvariga för att hämta vatten till sina familjer. Det enda tillgängliga transportmedlet är åsnor. De går till floden fem gånger om dagen och det tar dem totalt fyra timmar varje dag, vilket är samma antal timmar som de tillbringar i skolan. 
Marzia är tio år och går i andra klass.– Jag har hämtat vatten med åsnor i två år nu. Det händer ofta att jag inte kan när

SAK och byråd  
i nära samarbete
SAK verkar för att personer på lands-
bygden ska vara en del av sin egen och 
den lokala samhällsutvecklingen, vilket 
förbättrar möjligheterna att försörja sig 
och skapar trygghet. SAK samarbetar 
med representanter i byråd, bland annat 
i försörjningsstödsprojekt i provinserna 
Balkh, Samangan och Nangarhar. SAK 
stödjer planeringen av och valen till 
byråden. 

De flesta byråd prioriterar grundläg-
gande och gemensamma nyttigheter 
som till exempel elektricitet, vägar, 
kanaler och tillgång till dricksvatten.

SAKs landsbygdsutvecklingsprogram 
på regionkontoret i Mazar-e Sharif in-
ledde programmet WASH (water sanita-
tion and hygiene program) i samarbete 
med lokala samhällen 2016. Det innefat-
tar totalt sex vattenledningsprojekt i 
Shulgara-distriktet, det sjätte beskrivs i 
reportaget. Fem har slutförts, två blev 
klara 2018 och kunde ge rent vatten till 
600 familjer. 

Projektet i byn Torpaghli kommer att 
ge rent vatten till 300 familjer. Kostna-
den för projektet är cirka 3,5 miljoner 
afghani (cirka 435 000 kronor), inklu-
sive de 10 procent som byrådet bidrar 
med. 

Jag har hämtat hem 
vatten under fem 

år. Det var under den tiden 
jag skulle ha gått i skolan. 
Jag hade velat gå i skolan, 
men jag kunde inte. 
 Ataullah, 12 år

Vägbyggen som en del i landsbygds-
utvecklingen.
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Hundratals barn i byn Torpaghli kan inte gå till skolan för att de måste hämta vatten, vilket tar flera timmar varje dag. Därför startade SAK ett vattenprojekt som kommer att ge byborna  tillgång till rent dricksvatten nära sina hem. 
TEXT OCH FOTO: BASHIR AHMAD FAYAZ, SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

20% av dem som bor på lands-
bygden i Afghanistan är beroende av 
orenat dagvatten (som regnvatten och 
smältvatten). 

6% har tillgång till vatten av god 
kvalitet. 

12% av barnen som dör före 
fem års ålder gör det på grund av diar-
résjukdomar, en vanlig konsekvens av 
att dricka orenat vatten. (Källa: WHO)

– Brist på rent dricksvatten är fortfarande ett av de största problemen. Vi ser hur barnen i byn inte kan gå i skolan. Samtidigt har jag sett många bilolyckor när barn och vuxna går över vägen till floden, berättar Gul Mir.
– Med det här vattenprojektet kommer vår by att få tillgång till rent dricksvatten. Attaullah, Marzia, Faizullah och många 

andra barn kommer nu att få chansen att gå i skolan, säger Gul Mir.

GUL MOHAMMAD, 27 år och far till fem barn, berättar om ett annat problem med bristen på rent vatten.
– Mina barn har blivit sjuka många gånger och den största orsaken är att de druckit vatten från floden. Vattnet är inte säkert. SAKs projekt kommer att lösa det problemet. 
Marofa Darwesh, barnläkare på distriktets klinik, bekräftar att barn blir sjuka av vattnet. 
– Vi tar hand om många sjuka barn och ett av de största skälen är flodvattnet. Den här kliniken har 37 000 personer i upptagningsområdet och varje månad under vintern får vi ta hand om 250 barn med diarré. På sommaren ökar det till 400 fall varje månad. ●

Syskonen Marzia och Faizullah hämtar vatten från floden till sin familj. Det tar fyra timmar om dagen och Marzia hinner inte alltid gå i skolan.

Gul Mir är glad över att byn nu får tillgång till rent vatten, tack vare SAKs vattenlednings-projekt som kan invigas inom kort.

Ataullah är ledsen över att aldrig ha kunnat 
gå i skolan. En av de största anledningarna 
är att han måste hämta vatten till sin familj.

Kliniken tar varje månad emot hundratals barn som fått diarré av att dricka smutsigt vatten, 
berättar läkaren Marofa Darwesh.

Afghanistan-nytt nr 4 2019.

Skolbygge  
i stridsdrabbad by
Byn Olkhil har i åratal legat vid 
frontlinjen för kriget och skol-
gången var osäker för barnen 
i byn. Nu bygger SAK en skol-
byggnad med sex klassrum, vat-
tenbrunn och solpaneler. Skolan 
ligger i Wardak. 

 

Vad 
hände 

sedan?

FO
TO

: H
A

JI
 M

O
H

A
M

M
A

D

Shahla Azizi, 51 år, har jobbat på SAK i 
nästan halva sitt liv. Hon arbetar med 
utbildning på programmet för personer 
med funktionsnedsättningar i Mazar-e 
Sharif. 
Hur är arbetet?

– Jag tycker om teckenspråk 
och att kunna prata med barn 
med hörselnedsättning. Barn 
med funktionsnedsättning-
ar behöver mer hjälp och stöd 
jämfört med andra barn. När de 
kramar om mig som om jag vore de-
ras mamma känns det fantastiskt och jag 
älskar den delen av arbetet. Det är en stor 
ära att ha fått vara med från början i de-
ras hem och uppmuntrat dem och sedan 
se de framsteg barnen med funktionsned-
sättningar gör. 
Hur var det när du började 1997?

– Det var inte enkelt. Det är ett utma-
nande arbete. Jag började som fältarbeta-
re och stötte på många problem. Det var 
svårt att övertyga familjemedlemmarna att 
låta sina barn med funktionsnedsättning-
ar börja på vår förberedande utbildning 
och få en chans att bli en del av samhället. 
Jag var på väg att ge upp men med hjälp av 
utbildningar och erfarenhet löste jag pro-
blemen. 

Hur ser din familjesituation ut?
– Jag är gift och har fem barn. För en 

kvinna i Afghanistan som arbetar utan-
för hemmet är det viktigt att ha familjens 
stöd. Ibland säger mina barn att jag bor-
de sluta arbeta, men min man stödjer mig. 
Han tycker att det är bra att jag arbetar på 
SAK med personer med funktionsnedsätt-
ningar. 

Hur är det att arbeta efter att taliba-
nerna tagit över?

– Det här är andra gången jag upplever 
ett talibanstyre. Jag slutade inte arbeta för-
ra gången de tog makten. Jag är glad att jag 
har möjligheten att jobba för människor 
med funktionsnedsättningar. ● 

 BASHIR AHMAD FAYAZ
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

” Det känns fantastiskt när de kramar om mig”

SAK tar över sjukvård i Nuristan

SAK HAR FRÅN och med oktober 
tagit över ansvaret för sjukvården 
i ytterligare en provins, Nuristan. 
Det är en av de fattigaste och 
mest underutvecklade av Afgha-
nistans 34 provinser. 

SAK ansvarar nu för tre sjuk-

hus och drygt 30 sjukvårds-
stationer. Nuristan har omkring 
165 000 invånare och är en 
mycket bergig provins med 
dålig infrastruktur. Det gör det 
svårt för invånarna att få tillgång 
till sjukvård. Omkring 27 procent 

måste resa från två timmar till 
en halv dag för att söka vård.

Bara 15 procent av förloss-
ningarna sker med assistans av 
utbildad personal, att jämföra 
med det nationella genomsnit-
tet på 59 procent. Enbart 12 
procent av kvinnorna har minst 
ett sjukvårdsbesök under gra-
viditeten, jämfört med genom-
snittet i landet på 64 procent. 
SAK ger särskilt hög prioritet 
till att nå ut med mödravård 
eftersom mödrar och barn är 
särskilt drabbade av den dåliga 
tillgången till vård. 

Nuristan är också en av 
provinserna där undernäring 
är mest utbrett. Omkring 60 
procent av barnen under fem 
år lider av hämmad tillväxt, att 
jämföra med det nationella 
genomsnittet på 37 procent. 

Nuristan är en mycket bergig provins i nordöstra Afghanistan.
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S FRAM TILL augusti genom-

förde SAK på uppdrag av det 
afghanska hälsoministeriet 
hälsoprogram motsvarande 
ett svenskt landsting i pro-
vinsen Wardak och covid-
insatser i ytterligare tre pro-
vinser. Finansieringen från 
Världsbankens återuppbygg-
nadsfond ARTF har därefter 
upphört. 

Sida har beslutat att utöka 
stödet till SAK, som får yt-
terligare 56 miljoner kronor 
som ska gå till organisatio-
nens hälsoprogram i Wardak 
och i Nuristan samt covid-
insatserna. Utöver hälsoklini-
ker på landsbygden ska det 
utökade stödet från Sida gå 
till skolor, dricksvatten, lands-
bygdsutveckling och lokal 
infrastruktur.

Sida utökade  
sitt stöd till SAK 

Shahla Azizi tycker om teckenspråk. Här kommunicerar hon med 11-åriga Fayaz som har en 
hörselnedsättning och går på SAKs skola. 

Hej med- 
arbetare!
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Roya, 9, Halimah, 9, och Rusna, 
8, gläds över den nya skolan.
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och som snart kan återvända hem. Bibi 
Zuhras mamma Gul Seema kom till SAKs 
sjukhus i provinshuvudstaden Maidan 
Shahr i Wardak för att hennes dotter var 
undernärd. Hon har varit undernärd se-
dan hon föddes och familjen har inte haft 
råd med tillräcklig och näringsrik mat. 
Hemma finns även fyra äldre syskon till 
Bibi Zuhra. 

– Här på sjukhuset har vi fått god sjuk-
vård. Vi har fått bo varmt och vårt barn 
har fått medicin och mat, berättar Gul Se-
ema.

NU MÅR HENNES dotter bättre, men hem-
ma har de det svårt. Hushållssysslorna är 
tunga, barnen har kommit tätt och de är 
fattiga. 

– Vi behöver medicin och näringsrik 
mat till vårt barn. SAK kan ge det för en 
vecka, men vi skulle behöva få det för en 

Allt fler barn vårdas för undernäring

– Redan när jag besökte Wardak för en 
månad sedan såg jag ren svält. Uppsvullna 
magar på skelettliknande kroppar. Det är 
hårt tryck på vår enhet där vi väger barn 
och följer upp dem. På avdelningarna var 
det näst intill fullt med svältande barn, be-
rättar Daniel Madhani, SAKs landchef i 
Afghanistan. 

– Det är betydligt fler barn som vårdas, 
det ser jag både i våra egna siffror och på 
plats. Det var iögonfallande. Undernäring 
riskerar att snabbt leda till sjukdom och 
död, säger han. 

Barn under två år drabbas hårdast av 
undernäring eftersom kropp och hjärna 
utvecklas snabbt. Om barnen inte får till-
räckligt med mat och viktiga näringsäm-
nen riskerar deras hjärnutveckling, in-
lärningsförmåga och immunförsvar att 
påverkas resten av livet.

Bibi Zhura är en av dem som fått vård 

Sjukvård igång 
trots problem
SAK bedriver all sjukvård i provinsen 
Wardak och numer även i provinsen 
Nuristan (se artikel på sidan 20). Trots 
de stora problemen med att få in 
pengar i Afghanistan och betala löner 
och material har SAK lyckats hålla igång 
all sjukvårdsverksamhet. Livsnödvändig 
behandling och medicinering priorite-
ras men all verksamhet är igång.

SAK bedriver bland annat vård av 
undernärda barn samt gravida och am-
mande kvinnor. På 34 sjukvårdskliniker 
bedrivs vård av akut och allvarligt un-
dernärda barn. Fler behandlingsplatser 
öppnades nyligen för vård av lindrigare 
fall av akut undernärda barn samt un-
dernärda gravida och ammande kvin-
nor, en ökning från 38 till 50 platser. 

Effekterna av den allt värre huma-
nitära situationen i Afghanistan med 
skenande matpriser, arbetslöshet samt 
extrem torka märks på SAKs vårdinrätt-
ningar. 

Antalet barn som behandlas för 
undernäring ökade markant under 
perioden juli-september jämfört med 
perioden april-juni. Antalet allvarligt un-
dernärda barn ökade från 1344 till 1876, 
en ökning med 40 procent. Antalet 
barn med lindrigare akut undernäring 
ökade från 2953 till 3400, en ökning 
med 15 procent. Antalet undernärda 
gravida eller ammande kvinnor som 
fick vård ökade från 1 228 till 2 320, en 
ökning med 89 procent.  

Människorna står 
inför en ekonomisk 

kris som kommer att leda 
till en humanitär kris.   
 Roya Sadat Gawhari

På SAKs sjukhus i staden Maidan Shahr i 
Wardak vårdas svårt covidsjuka.

SAKS VERKSAMHET | SJUKVÅRD

Ettåriga Bibi Zuhra vägde sex kilo när hon kom in till sjukhuset. 
Efter sex dagar har hon gått upp två kilo. Antalet barn som 
behandlas för undernäring på SAKs sjukvårdsinrättningar har 
ökat betydligt under de senaste månaderna.
TEXT OCH FOTO: MOHAMMADULLAH KAMAL, SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I WARDAK  
TEXT: EVA KELLSTRÖM FROSTE, REDAKTÖR

80vårdcentraler, mottagningar 
och sjukhus driver SAK i Wardak

1,7miljoner 
vårdbesök gjordes där 2020

ssssss.  FOTO: SSS
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månad eftersom vi har långt till närmaste 
hälsoklinik. Det skulle vara bra att slippa 
resa varje vecka.

Gul Seema säger samtidigt att hon kän-
ner sig lugnare nu när dottern blivit bätt-
re och hon är glad om de kan fortsätta få 
samma hjälp framöver. När de kommer 
hem ska de följa läkarens instruktioner så 
att dottern kan bli frisk och stark. Utan 
möjligheten till fri sjukvård hade situatio-
nen sett helt annorlunda ut för Gul Seema 
och hennes familj.

– Vi har inte råd att gå till en privatkli-
nik, och vi hade kunnat förlora vårt barn 
om vi inte hade fått hjälp på sjukhuset, sä-
ger Gul Seema.

ROYA SADAT GAWHARI är sjuksköterska på 
sjukhuset och en av dem som gett vård till 
Bibi Zuhra. Roya Sadat Gawhari har arbe-
tat två år på avdelningen för undernäring 

på sjukhuset. Hon noterar att människor-
na blivit allt fattigare och att situationen 
snabbt kan komma att försämras.

– Det är uppenbart att den ekonomiska 
situationen för många människor är säm-
sta tänkbara och att de hamnar under fat-
tigdomsgränsen. Människorna står inför 
en ekonomisk kris som kommer att leda 
till en humanitär kris, eftersom männis-
korna inte kommer att ha råd med ordent-
lig sjukvård till sina barn och det kommer 
att leda till katastrof.

Det som hon redan märker av är pro-
blemen med att få in pengar till Afghanis-
tan. Personalen har svårigheter att få sina 
löner i tid, och det råder brist på medici-
ner och den speciella näringsrika kost som 
ges till undernärda. Barn under fyra år får 
också mjölk.  

– Just nu klarar vi av vårt arbete och 
det är ingen större skillnad jämfört med 
innan, förutom problemen med löner-
na, medicinerna och den näringsrika kos-
ten vilket vi aldrig hade problem med för-
ut. Men om den nuvarande situationen 
med finansiell kris och fattigdom fortsät-
ter kommer vi att stå inför en väldigt farlig 
humanitär kris i framtiden. Allt fler kom-
mer att bli sjuka och människorna kom-
mer inte att kunna ha råd att klara sin häl-
sa. Om situationen fortsätter så här ser 
vår framtid inte ljus ut, säger Roya Sadat 
Gawhari. ●

Sjuksköterskan Roya Sadat Gawahari gör i ordning mjölk till ett litet barn. 

Ettåriga Bibi Zuhra behandlas för undernäring på SAKs     sjukhus i Maidan Shahr. Här tillsammans med sin mamma Gul Seema. 
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ENGAGEMANG

 Tack för att du har varit medlem i ett 
år till. För en vecka sedan fick du ett 
brev om att förnya ditt medlemskap 
för 2022. Om du inte redan har gjort 
det så påminner jag om att göra det 

nu. Du är viktig för oss. Ge-
nom ditt medlemskap vi-
sar du ditt stöd för det vik-
tiga arbete SAK bedriver 
för de mest utsatta männis-
korna i Afghanistan. Du tar 
samtidigt ställning för en 
stark medlemsrörelse i Sve-
rige som opinionsbildar och 
trycker på för fortsatt stöd till Afghanistans be-
folkning. Den behöver det mer än någonsin. 

ÅRET 2021 är i sitt slutskede och det har varit ett 
händelserikt år för oss i Sverige trots pandemin. 
Vi från centralt håll har tillsammans med våra 
engagerade lokalföreningar lyckats genomföra 
såväl lokala årsmöten som ett nationellt årsmö-
te, styrelsemöten, studiecirklar, seminarier och 
föreläsningar digitalt. På grund av den snabba 
politiska utvecklingen med talibanernas makt-
övertagande har SAK fått enorm publicitet i me-

dia. Våra duktiga talespersoners medverkan har 
bidragit till att vi har fått in 420 nya medlemmar 
och över 7 miljoner kronor i gåvor. Det visar på 
fantastisk solidaritet och starkt engagemang 
hos det svenska folket. Så tack för ditt stöd som 

onekligen behövs nu när 
den humanitära situationen 
blir allt värre i Afghanistan. 

Just nu pågår en julkam-
panj i våra kanaler. Passa på 
att ge ett digitalt gåvobevis 
till någon du tycker om. Läs 
mer på vår hemsida www.
sak.se. Missa inte att delta 

på någon av aktiviteterna som våra lokalfören-
ingar arrangerar runt om i landet. Mer om de-
ras aktiviteter kan du läsa på vår hemsida. Vill 
du engagera dig för SAK och Afghanistan och 
inte vet hur, skriv till mig, enayatullah.adel@
sak.se, så hjälper jag gärna dig.

Jag önskar dig trevlig jul! ●

Tack för ditt stöd 
som onekligen 

behövs nu när den 
humanitära situationen 
blir allt värre.

Det finns en fantastisk 
solidaritet för afghanerna

Enayatullah Adel
föreningshandläggare, SAK

På den internationella konferensen 
diskuterade experter, beslutsfattare 
och företrädare för civilsamhället den 
alarmerande situationen nu och vilken 
framtid som väntar för Afghanistan. I 
samband med konferensen ordnade 
lokalföreningar egna aktiviteter. 

Vartannat år anordnar SAK en interna-
tionell konferens, i år ett år försenad på 
grund av pandemin. Det blev en hybrid-
konferens där många deltagare var med 
via länk och där publiken fanns både på 
plats i Stockholm och digitalt, utspridd i 
hela världen. 

Kvällen före konferensen arrangerade 
SAKs lokalförening i Stockholm en kväll 
om Afghanistan tillsammans med Etno-
grafiska museet. Det blev en blandning av 
nu, då och väldigt länge sedan. Klas Bjur-
ström från SAK och Pieter-Jan Van Egger-
mont, humanitär rådgivare på Läkare utan 
gränser, diskuterande den humanitära kri-
sen och risken för systemkollaps. 

– Räddar vi inte de samhällssystem som 
byggts upp under 20 år går vi mot en kol-
laps, varnade Klas Bjurström. 

PER OLOV HENRICSON, ordförande för 
Stockholms lokalförening, förklarade att 
lokalföreningen vill bredda och fördjupa 
bilden av Afghanistan och ge ett historiskt 

perspektiv. Denna kväll gjordes det genom 
att tre föreläsare berättade om Afghanistan  
med minnen från tre decennier: 1950-, 
60-, och 70-talet. En av dem var Linda 
Fidjeland som bodde i Afghanistan som 
barn på 1960-talet, minnen och känslor 
som aldrig lämnade henne. Hon och hen-
nes mamma var aktiva under åren som 
SAK bildades och Linda Fidjeland valde 
att arbeta med utveckling och bistånd. 

– Nu är jag engagerad i ensamkom-
mande afghaner. Det är något av det mest 
meningsfulla jag gjort i hela mitt liv, sade 
hon. 

AFGHANISTANKVÄLLEN på Etnografiska 
avslutades med en föreläsning om forn-

lämningar och kulturarv från Afghanistan.
Samma kväll arrangerade lokalfören-

ingen i Lund en föreläsning med Helené 
Lachenbauer från Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut. Hon gav en överblick över 
Afghanistans utveckling de senaste 40 åren 
fram tills i dag och blickade även fram-
åt. Närmare 40 kom till föreläsningen som 
också följdes via Facebook. 

PÅ DEN INTERNATIONELLA konferensen 
diskuterades framför allt de stora proble-
men med att få in pengar i Afghanistan, 
omvärldens ansvar för den ökande huma-
nitära krisen och talibanernas oförmåga 
att ta ansvar för landet. 

– De hade ingen plan för vad de skulle 
göra om inflödet av bistånd stoppades, vil-
ket var uppenbart att det skulle hända. I de 
provinser de tidigare styrt var det den af-
ghanska regeringen som skötte samhälls-
service som sjukvård, sade Kate Clark från 
Afghanistan Analyst Network. 

Biståndsminister Per Olsson Fridh kon-
staterade att det är mycket som är oklart 
men en sak är säker:

– Vi vet att vintern är här. Vi är på väg 
mot den värsta humanitära situationen i 
världen. 

Konferensen kan ses i efterhand, länkar 
finns på sak.se ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH 40-ÅRSFIRANDE

Välkommen till SAKs årsmöteshelg och 
40-årsfirandet av vår biståndsverksamhet!

Oro under Afghanistanveckan:
”Vi går mot en samhällskollaps”

Ingenjören Lars Fränne visade bilder från 
1970-talet då han och hans familj bodde i  
Afghanistan. Han arbetade för FN och 
byggde broar.  FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

Helené Lackenbauer föreläste i Lund om utvecklingen 
i Afghanistan.  FOTO: INGER BLENNOW

På konferensen visades för första gången SAKs nya fotoutställning ”Afghanska 
klassrum” med bilder tagna av Kajsa Waaghals, SAKs tidigare kommunikationsrådgi-
vare i Afghanistan.  FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

DATUM: 21–22 maj 2022.
TID: Årsmötet börjar på lördag 
cirka kl 10 och slutar kl 13 på 
söndag.
PLATS: Stockholm (lokal och 
program meddelas senare).

●  Vi planerar för fysiskt 
årsmöte i Stockholm 
med möjlighet att kun-
na ansluta sig digitalt. 

●  Anmälan görs senast 
den 26 mars 2022, 
länken till anmälan finns 
på sak.se.

●  Anmälda efter 26 mars 
kan delta på årsmötet 
men har inte rösträtt. 

●  Varje medlem har när-
varo-, yttrande- och för-
slagsrätt på årsmötet.

●  Enligt SAKs stadgar krävs 
att man varit medlem i 
minst ett år vid tidpunk-
ten för årsmötet och 
erlagt medlemsavgift 
föregående och pågåen-
de verksamhetsår för att 
man ska ha rösträtt. Det 
vill säga du ska ha betalat 
medlemsavgift före 21 
maj 2021 samt betalat 
avgiften för 2022 senast 
den 26 mars samt anmält 
dig till årsmöte senast 
26 mars 2022.

●  Medlem, 
liksom lokal-
förening, 
har rätt att 
lämna mo-
tion till års- 
mötet. Motion ska ha 
kommit in till info@sak.se 
senast 26 mars. 

●  Årsmöteshandlingar  
kommer att finnas på 
www.sak.se från och med 
den 22 april 2022.

Anmäl  
dig senast 
26 mars!
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Margareta Fränne, 80 år, 
bodde i Afghanistan i början 
på 1970-talet. När SAKs lokal-
förening i Södertälje bildades 
1980 var det självklart för 
henne att engagera sig, och 
det har hon gjort sedan dess. 

– Det som Afghanistan och människor-
na där gett mig, upplevelserna – inte i hela 
mitt liv har jag varit med om så mycket. 
Jag känner en stor tacksamhet. Vi har Af-
ghanistan i våra hjärtan. 
Berätta om dig själv!

– Jag är utbildad till sjuksköterska men 
arbetade främst som lärare inom hälso- 
och sjukvård.  Som pensionär satte jag mig 
i skolbänken och gick en diakonutbild-
ning. Nu arbetar jag ideellt med integra-
tion och mångfald här i Södertälje. 
Vad gjorde ni i Afghanistan?

– Min man Lars arbetade för FN. Jag är 
sjuksköterska och har arbetat med utbild-
ning, så jag engagerade mig ideellt. Bland 
annat var jag på Kabuls enda förlossnings-
klinik på den tiden. Standarden på ut-
bildningen var riktigt bra men bristerna i 
sjukvården var skriande, och det var fruk-
tansvärda situationer eftersom de mödrar 
som kom dit kom in i sista stund.
Hur var Afghanistan?

– Vi kom dit med våra två äldsta barn, 
då 2 och 4 år, och vi visste nästan ingen-
ting om Afghanistan. Vi tyckte att det var 
spännande. I Afghanistan såg vi en väl-
digt stor fattigdom. Skördarna hade slagit 
fel och det blev en enorm hungersnöd som 
inte uppmärksammades. Få rapporterade 
från Afghanistan på den tiden. 
Hur ser du på SAKs arbete, med  
tanke på dina erfarenheter från Afgha-
nistan?

– En orsak till att jag verkligen känner 
att SAK gör nytta är att vi samarbetar med 

” Vi har Afghanistan i våra hjärtan”

1 STÖD Bli månadsgivare – resur-
serna behövs. Bli medlem – man 

behöver inte vara aktiv, men antalet 
medlemmar visar att det finns ett 
stort intresse och engagemang för 
Afghanistan här i Sverige.

2 STUDIECIRKEL Håll 
studiecirkel kring boken 

”Förstå Afghanistan”. Vi fick 
en nytändning när vi började 
hålla studiecirklar, många 
blev intresserade. 

3ENGAGERA AFGHANER Det är jätteroligt när 
vi alla möts i ett gemensamt sammanhang. 

Det berikar inte bara SAK utan även vårt samhälle. 
Och genom föreningslivet lär man sig de demokra-
tiska processerna. Vi måste ha en större nyfikenhet 
på varandra, det skapar engagemang och intresse. 

människorna i Afghanistan, att vi värde-
rar deras erfarenheter och de lösningar 
som fungerar i deras sammanhang. Väl-
digt mycket biståndsverksamhet kommer 
ovanifrån, med påtvingade lösningar. Jag 
kunde reta mig på det och skämdes ibland 
som västerlänning. 

Hur ser ditt engagemang ut i dag?
– Sedan många år är jag sekreterare i  

lokalföreningen i Södertälje. Eftersom jag 
arbetar med integration möter jag många 
afghaner och har kunnat förmedla kontakt 
med SAK. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Margareta Fränne är orolig över den senaste utvecklingen i Afghanistan, men säger också: 
”Jag vill inte vara pessimist, jag vill alltid hoppas och då måste man fortsätta arbeta för att 
det ska bli bättre. SAK hjälper mig att hoppas.  FOTO: INGEGERD SETTERBY

ENGAGEMANGMEDLEMSINTERVJUN

PÅ GÅNG SAKs lokalföreningar
e  GÖTEBORG Tomas Jansson  

goteborg@sakforening.se

r  LUND Inger Blennow 
lund@sakforening.se

t    MALMÖ Nader Barekzai  
naderbarekzai@hotmail.com

u  SKELLEFTEÅ Karl-Erik Wiklund 
karlerikwiklund@hotmail.com

i  SKÖVDE/SKARABORG  
Anders Boström 
skovdeskaraborg@sakforening.se

o  STOCKHOLM Per Olov Henric-
son, stockholm@sakforening.se

p  SUNDSVALL Åke Johansson 
 ake_j@telia.com

a  SÖDERTÄLJE Hasse Hansson 
sodertalje@sakforening.se

 s   UPPSALA Lina Mälberg 
uppsala@sakforening.se

d  VÄNERSBORG Lennart Olsson 
vanersborg@sakforening.se

f  VÄXJÖ Sahar Mohamadi 
sahar_ros2004@
hotmail.com

Å  JÄMSTÄLLDHETS- 
NÄTVERK  
Begmohammed 
Derakshande-
Tomadj beg-
mohammed.
dtomadj@
sak.se
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FÖRELÄSNING

26/1SAKs lokalför-
ening i Skövde/Skaraborg 
arrangerar en föreläsning om 
Afghanistan hos FN-förening-
en i Lidköping. 
PLATS: Biblioteket i Lidköping.
TID: 18–19:30.

MARGARETAS TRE TIPS FÖR EN STARKARE MEDLEMSRÖRELSE
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ÅRSMÖTE 
SÖDERTÄLJE

22/2SAKs lokalförening 
i Södertälje håller årsmöte. 
PLATS: Björkbyvägen 8,  
Södertälje.
TID: 18.30.

UTSTÄLLNING

17/1-6/2 
Lokalföreningen  
i Lund visar en ut- 
ställning om  
Afghanistan.
PLATS: Domkyrko-
forum i Lund.
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ÅRSMÖTE LUND

20/3SAKs lokalför-
ening i Lund håller årsmöte. 
PLATS: Väster- 
kyrkan i Lund
TID: 14.30.

ÅRSMÖTE SKÖVDE/
SKARABORG

29/3Se sak.se för 
uppdaterad information. 
PLATS: Kulturiet, Skövde  
Kulturhus (vid Resecentrum).
TID: 18.30.

Domkyrkoforum i Lund. 

Som medlem bidrar du till ett fortsatt starkt 
engagemang i Sverige för Afghanistans folk 
och stödjer verksamheten i Afghanistan. Du 
som inte redan har förnyat ditt medlem-
skap kan göra det nu! Swisha 280 kr vuxen 
(120 kr om du är under 25 år, student eller 
familjemedlem) till 900 78 08 och skriv ditt 
namn och din e-post i meddelandefältet. Du 
kan också betala med autogiro. 

Föreläsning: Taliban 2.0
Björn-Åke Törnblom föreläste under rubriken ”Ta-
liban 2.0 tar över i Afghanistan – Hur blev det så 
här och vad händer nu?” på ett samarrangemang 
mellan SAK och ABF i Södertälje i oktober. Törn-
blom har arbetat för SAK och bott i Afghanistan 
i sju år i omgångar 2000–2016. Han gav en bak-
grund till vad som hänt, beskrev dagens situation 
och gav några ledtrådar till en möjlig utveckling.

SAKs lokalförening i Lund visade i oktober-
november utställningen ”Ung i Afghanistan” 
med teckningar och bilder på Klostergårdens 
bibliotek. Den fick många reaktioner från 
skolbarnen som använder biblioteket som 
skolbibliotek.

Valberedningen uppmuntrar 
alla lokalföreningar och med-
lemmar att senast 1 mars 
2022 komma in med nomi-
neringar (förslag) till följande 
poster: ordinarie ledamöter, 

suppleanter, föreningsreviso-
rer och revisorssuppleanter 

Din nominering ska inne-
hålla för- och efternamn och 
personernas kontaktupp-
gifter. Nomineringen ska 

också innehålla 
en motivering. 
Den nominerade 
ska också vara 
informerad om att 
du nominerar personen.

NOMINERA TILL SAKs STYRELSE!
Senast 
1 mars 
2022

Utställning väckte 
tankar hos skolbarn

Skicka nomineringen till valbe-
redningens ordförande Maria 
Bodänge senast den 1 mars 

2022 på bodange@hotmail.com.  
Ring 072-73 140 15 om du önskar 
ytterligare information.
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Utställningen på Klostergårdens bibliotek.

SAK BEHÖVER DIG  
– BLI MEDLEM 2022!



BLI MÅNADSGIVARE!

Det bästa sättet att stödja civilbefolkningen i Afghanistan är att bli  
månadsgivare. Allt stöd är lika viktigt, men som månadsgivare är just  

regelbundenheten i sig en särskild kvalitet. Som månadsgivare ger du mer 
stabilitet och långsiktighet samt hjälper till att minska de administrativa  

kostnaderna vilket ger mer pengar till vår verksamhet i Afghanistan.

Med ditt stöd kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete för de mest utsatta 
personerna. Detta så att fler barn får gå i skolan oavsett kön eller funktions

nedsättningar och fler blivande mammor överlever sin förlossning.

Bli månadsgivare redan idag på sak.se

SAK värnar om din personliga integritet. När du ger 
oss en gåva sparar vi uppgifter om dig i syfte att ge 
dig bra service och för att kunna informera om vårt 
arbete för Afghanistans folk. Vill du veta mer om hur 
vi behandlar dina personuppgifter, besök sak.se/gdpr

Svensk insamlingskontroll granskar 
insamling till 90konton.

Full fart in till lektionen i en av SAKs skolor i byn Yrskin. Foto: Kajsa Waaghals


