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INTRO

Över en natt
var allt förändrat

K

abulborna vaknade till en ny verklighet där talibanerna hade tagit
över staden och därmed också
makten i hela landet.
Det är svårt att föreställa sig hur
det känns, när allt som varit normalt och vardag
plötsligt ryckts undan. När marken gungar under fötterna.
Kriget är över, som det ser ut nu. Frontlinjerna
är borta. Elever i SAKs skolor vittnar om lättnad
över att kunna gå till skolan utan att behöva vara
rädda för att hamna mitt i en skottväxling. Men
för många innebär talibanernas maktövertagande ren skräck. Vi har varit i kontakt med flera utbildade yrkeskvinnor som berättar hur rädda de
är och hur de ser 20 års framsteg raseras.
DET KÄNDES TUNGT att börja jobba efter semestern, måndagen efter att Kabul fallit. Jag tänkte
på alla förhoppningsfulla kvinnor som porträtterats i Afghanistan-nytt under mitt redaktörskap. Läraren Kamila, unga Farzana som var
första flicka i byn att gå klart skolan, de kvinnliga studenterna i Kabul och de unga kvinnorna
i byarna som drömde om ett friare liv, tioåriga
Nadia med det härliga leendet som lärde sig
teckenspråk. Barnmorskor, ortopeder, fysioterapeuter. Hur blir deras liv nu?
Jag tänkte på mina afghanska kolleger, både
kvinnor och män. Hur hade de det nu? Vad kände de? Det var som att allt stod stilla, fruset, ef-

ter en chockvåg, och så började allt röra sig igen.
Jag fick kontakt med kolleger, via mejl, som om
allt var som vanligt fast inget var som vanligt. En
kvinnlig kollega skrev: Vi försöker komma över
att allt plötsligt förändrats i våra liv. Men detta är
verkligheten. Vi kan inte förändra den.
Mina afghanska kommunikationskolleger tog
fram kameran och for iväg för att rapportera om
hur SAKs verksamhet fortsatte. Plötsligt hade
jag fantastiska bilder i min inkorg på glada flickor som återvänt till skolan.

En kvinnlig
kollega skrev:
Vi försöker komma
över att allt plötsligt
förändrats i våra liv.

NÄR MINA AFGHANSKA kolleger kan fortsätta arbeta, mejla, skriva, fotografera, svara snabbt på
mina frågor, när våra lärare kavlar upp ärmarna och fortsätter undervisa pojkar och flickor,
när vår sjukvårdspersonal kämpar vidare trots
brist på mediciner och finansiering – då är det
inte läge att sitta här i Sverige med tungt hjärta.
Tvärtom. Nu gäller det. ●

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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SAK träffade utrikesutskottet

SAK har träffat riksdagsledamöter för att vädja om att inte
lämna afghanerna åt sitt öde.

SAK HAR TRÄFFAT riksdagens
utrikesutskott och framhöll:
● Befolkningens överlevnad och
mänskliga rättigheter måste
sättas främst – det internationella samfundet måste häva
blockeringen av överföringen
av pengar för att fortsätta stötta
den afghanska befolkningen.

Rädda offentliga system – till exempel för utbildning och sjukvård.
En kollaps skulle få svåra följder
räknat i människoliv, och mycket
av det svenska biståndets insatser
skulle gå till spillo.
● Upprätthåll kanaler för dialog
– ett isolerat Afghanistan vänder sig sannolikt mot Kina och
●

Ryssland vilket skulle påverka
möjligheterna att stödja och
påverka landets utveckling vad
gäller mänskliga rättigheter.
● Förbered för omfattande och
långvariga humanitära insatser
– befolkningen befinner sig i en
svår situation.
STEPHANIE ESK
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Mazar-e-Sharif
Jalalabad

AKTUELLT I AFGHANISTAN
FOTO: MOHAMMADULLAH KAMAL

Kabul

Herat

Ett lokalt hälsoråd diskuterar förbättringar av kliniken som drivs av SAK. SAKs arbetssätt lyfts
fram som ett exempel på fungerande bistånd.

Bistånd får kritik för svaga resultat
I augusti släpptes en kritisk rapport som
granskat det svenska biståndet till
Afghanistan. Bristande förståelse för
samhället har bidragit till svaga
resultat, anser rapportförfattaren. SAK
lyfts fram som ett undantag.
– Det går inte att samtidigt föra krig mot terrorismen, bygga en fungerande nation som ska
leverera samhällsservice och bekämpa fattigdom, säger Adam Pain som skrivit rapporten
åt Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA).
Pain riktar främst kritik mot att givarna
haft dålig förståelse för det afghanska
samhället. Det är ganska oproblematiskt att
bygga skolor och sjukhus, men social föränd-

ring måste ske långsamt och stegvis.
– SAKs arbete däremot tar avstamp i de
omständigheter som råder och med en förståelse för hur samhället fungerar. Man har
skapat tillit och relationer, vilket är oerhört
viktigt i Afghanistan, säger Adam Pain.
Maria Lundberg, enhetschef för Afghanistan på Sida, svarar på kritiken:
– Det kan alltid finnas anledningar till att
reflektera över hur saker och ting har skett.
Frågan är om det är omständigheter snarare
än utförandet som har gjort att slutresultatet inte blev riktigt som vi tänkt oss. Och i
slutänden är det ju trots allt Sida som finansierat SAK. 
GÖRREL ESPELUND

Talibaner inskränker
mänskliga rättigheter
Talibanerna hävdar att de ska respektera
mänskliga rättigheter utifrån sharia, men
flera människorättsorganisationer, bland
dem Amnesty International, skriver i en rapport att talibanerna har tagit flera steg mot
att montera ner mänskliga rättigheter.
De har bland annat ålagt kvinnor restriktioner, inskränkt det fria ordet, inskränkt
civilsamhällets möjligheter att agera och
rapporteras attackera människorättsaktivister.

Våldet ökade när
soldaterna lämnade
Antalet dödade och skadade civila nådde
rekordnivåer under maj och juni när de
internationella styrkorna inledde tillbakadragandet, enligt UNAMA, FN:s insats i Afghanistan. Våldet minskade sedan kraftigt
i och med talibanernas maktövertagande
och att striderna upphörde mellan regeringsarmén och talibanerna.
1 659 civila dödades och 3 524 skadades under det första halvåret 2021, en ökning med 47 procent jämfört med samma
period året innan.

I KORTHET
Drönare dödade barn

Afghanska kvinnor postar bilder under hashtaggen #donttouchmyclothes.

VÅLD En amerikansk drönarattack
dödade av misstag tio civila, varav
sju barn, när den attackerade vad
som troddes vara terrorister på
väg att utföra ännu ett bombdåd
på Kabuls flygplats. Det uppger
USA:s försvarsdepartement.

Medier begränsas

Färgglad protest

Attack mot talibaner

Flyg till Pakistan

varnar för att nyhetsmedier kraftigt begränsas. Många radio- och
tv-kanaler har tvingats stänga ner
delar av sina program eftersom
talibanerna beordrat dem att
respektera sharia.

nor, de flesta i exil, postar bilder i
sociala medier på sig själva i färgglada traditionella kläder, i protest
mot talibanernas klädkod.

tagit på sig attacker mot talibanska soldater den 18 och 19
september. Minst fem dödades.
ISKP (Islamiska staten i provinsen
Khorasan) hävdar att 35 dödades.

RESOR Det privata flygbolaget
KamAir har fått tillstånd av Pakistan att flyga mellan Kabul och
Islamabad. Bolaget blir därmed
det första att flyga utanför Afghanistan sedan maktövertagandet.

6,5 miljoner i exil

Boxare möts i London

brottmålsdomstolen, ICC, prioriterar ner att undersöka krigsbrott begångna av USA och den
tidigare regeringen och söker
nu tillstånd att fokusera på brott
begångna av talibanerna och IS.

MEDIA Reportrar utan gränser

Evakuerade spelare

SPORT Nästan alla ur ungdoms-

landslaget i fotboll för flickor har
evakuerats till Portugal. Damlandslaget har evakuerats till
Australien.
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KRIGSBROTT Internationella

FOTO: TWITTER

ICC ändrar fokus

JÄMSTÄLLDHET Afghanska kvin-

Journalist prisad

MEDIA Farida Nekzad, chef för
CPAWJ, Center for the Protection
of Afghan Women Journalists,
har fått Publicistklubbens pris till
Anna Politkovskajas minne, för
sin kamp för att skydda kvinnliga
journalister.
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VÅLD IS I Afghanistan, ISKP, har

FLYKT Den tidigare regeringen

uppgav i somras att 6,5 miljoner
afghaner lever som migranter och
flyktingar i 70 länder. FN varnar
för att upp emot en halv miljon
kommer att ha flytt före årets slut.

SPORT Den afghanske boxaren
Shokran Parwani tränar för att möta
sin rival Vikapita Meroro från Namibia, i London den 10 oktober. Parwani, 29 år, har vunnit 16 matcher
och förlorat en – mot Meroro.
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Talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid presenterade nya styret.

Interimsstyre
med enbart talibaner
Skolflickor på väg till skolan under tiden före talibanernas maktövertagande.

Skolor öppnas enbart
för pojkar från årskurs sju
Efter att ha stängt skolan från årskurs sju meddelade talibanerna efter en månad att pojkar i högstadiet och gymnasiet ska återvända till skolan. Bland andra SAK och Unicef har i uttalanden uttryckt stor oro över att skolorna inte
öppnas för flickor i samma åldrar. Ministeriet för information och kultur uppger att man förbereder en policy med
regler för att äldre flickor ska kunna gå i skolan och kvinnor
kunna gå tillbaka till sina arbeten. Omkring en miljon flickor
i högstadie- och gymnasieåldern riskerar att förlora sin rätt
till utbildning på grund av den oklara situationen.

Antalet verksamma kvinnliga
journalister i huvudstaden
Kabul minskade på två veckor
från 700 till långt färre än 100.
Det visar en enkät gjord av Reportrar utan gränser (RSF) och
partnerorganisationen Centre
for the Protection of Afghan
Women Journalists (CPAWJ).
De kvinnliga journalister som
försökt fortsätta arbeta efter
talibanernas maktövertagande
vittnar om trakasserier och
misshandel, enligt RSF.

37%

ökade odling av opium med
2020, enligt UNODC, FN:s
kontor för narkotikakontroll
och förebyggande av brott
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Talibanernas interimsstyre innehåller inga
kvinnor och är inte inkluderande i övrigt
heller utan består enbart av talibaner. Premiärminister mulla Hassan Akhund är en
veteran och med på FN:s lista över efterlysta terrorister. Vice premiärminister Abdul
Ghani Baradar kommer från Dohafalangen,
som deltog i fredsförhandlingarna och
anses vara mer moderat. Inrikesminister
Serajuddin Haqqani kommer från Haqqaninätverket som anses ha starka band med
Pakistans underrättelsetjänst ISI och som
planerat och utfört terrordåd. Försvarsminister Mohammed Yaqoob kommer från
Kandaharshuran som anses vara mer hårdfört religiösa än Dohafalangen.

Allt svårare
för kvinnliga
journalister

Svårt övervaka MR

Roya Mahboob, grundare
av robotbyggarlaget Afghan
Dreamers som helt består
av unga kvinnor.

Afghanskt i Cannes

KULTUR Nästa år kommer för
första gången en film som helt
och hållet gjorts av afghaner att
tävla på filmfestivalen i Cannes,
dokumentären Kocha-e-Parindaha
(Fågelgatan).

FN-insats förlängs

UNAMA FN förlänger manda-

tet för sin insats i Afghanistan,
UNAMA, med sex månader efter
maktövertagandet. I resolutionen
understryks FN:s fortsatta viktiga
roll för fred och stabilitet i landet.

Dokumentären Kocha-e-Parindaha ska tävla i Cannes.

Döda i mässling

HÄLSA Mer än 1 200 barn i pro-

vinsen Khost har behövt vård för
mässling, och 21 av dem har dött.
Orsaken är problem med att vaccinera barnen på grund av bristande säkerhet och pandemin.

Fem döda i attacker

VÅLD Fem civila dödades i fyra

explosioner och en attack av
beväpnade gärningsmän i Jalalabad den 22 september. Motivet till dåden är oklart.

Förbud trimma skägg

PÅBUD Talibanernas religiösa
polis i provinsen Helmand har
förbjudit frisörer att trimma eller
raka bort skägg. Den som bryter
mot regeln kommer att straffas.



Det här är
ett nytt kapitel. Jag
vet att det kommer
att bli svårt och
utmanande. Men
det betyder inte att
vi måste ge upp.

RÄTTIGHETER Afghanistans oberoende människorättskommission,
AIHRC, uppger att de inte kan utföra sitt arbete och uppmanar FN:s
råd för mänskliga rättigheter att
inrätta ett organ för att övervaka
brott mot mänskliga rättigheter.

Attack vid moské

VÅLD Minst fem civila uppges
ha dödats i en attack utanför en
moské där en minnestund hölls
för mamman till talibanernas
talesperson Zabihullah Mujahid.
Ingen har tagit på sig ansvaret.

Nr 3 2021 | AFGHANISTAN-NYTT

5

TEMA | KVINNOR OCH TALIBANERNA

FRAMTIDEN
STÅR PÅ SPEL
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TEMA
De afghanska kvinnornas frihet är starkt begränsad, speciellt på landsbygden. Men de senaste
20 åren har ändå stora framsteg gjorts, kvinnor
har utbildat sig och haft framträdande roller i
politik och arbetsliv. Efter talibanernas snabba
maktövertagande står allt på spel.
TEXT EVA KELLSTRÖM FROSTE, REDAKTÖR & CAJSA WIKSTRÖM, PRESSEKRETERARE SAK

Kvinnor i Kabul demonstrerade
den 19 september för kvinnors rättigheter framför det nedlagda kvinnoministeriet, vaktat av en taliban.
FOTO: BULENT KILIC, AFP/TT

är talibanerna tog över makten i
Afghanistan 1996 förbjöds kvinnor, med vissa undantag, att arbeta utanför hemmet, många
flickskolor stängdes och den
fruktade moralpolisen krävde att
kvinnor bar det heltäckande plagget burka
utanför hemmet.
Sedan talibanregimen störtades år 2001
har rörelsens ledarskap förändrat sin retorik vad gäller kvinnors rättigheter. I ett uttalande i juni 2021 upprepade mulla Abdul
Ghani Baradar, talibanernas chefsförhandlare i fredssamtalen och nu vice premiärminister, att talibanerna är fast beslutna
att tillgodose alla medborgares rättigheter,
oavsett om de är män eller kvinnor, i enlighet med islams regelverk och det afghanska
samhällets traditioner. Han sade också att
det ska finnas möjligheter för kvinnor att
arbeta och utbilda sig. Dessa budskap upprepades när talibanerna i augusti tog makten. Men vad det betyder i praktiken har
varit oklart.
Många ställer sig frågande till om talibanernas kvinnosyn verkligen har förändrats,
och talibanernas första tid vid makten tyder inte på det.
Talibanerna hade utlovat
ett inkluderande styre men
när de presenterade vad
som beskrevs som ett övergångsstyre bestod det av veteraner ur talibanernas kärna, med liten etnisk bredd Klas
Bjurström
och utan kvinnor. Klas
Bjurström, senior strategisk
rådgivare på SAK, tolkar det som att talibanerna kommer att fortsätta ha sin egen
strikta tolkning av kvinnors rättigheter
och möjligheter i samhället, även om re>>>
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>>> toriken låter påskina något annat

– Om inte den moderata delen av rörelsen helt utmanövreras kommer det att vara
svårt för talibanerna att backa helt från att
kvinnor ska kunna utbildas och arbeta,
men införs regler om separat undervisning
och kvinnliga lärare får det stor betydelse
för möjligheterna i praktiken.
Han påpekar att det inte bara är talibanerna som är ansvariga för att kvinnor diskrimineras i Afghanistan, de är bland de
mest diskriminerade i världen.
– Men vi och många andra har kämpat för att få in fler kvinnor i yrkeslivet,
inte bara för att det är rätt utan för att de
behövs. Om talibanerna sätter upp regler om anpassade arbetsplatser och skolor minskar incitamentet att anställa kvinnor och då minskar också incitamentet att
utbilda sig. Det hindrar inte bara kvinnor i
dag utan även dem som skulle ha arbetat i
framtiden.

PATRICIA GOSSMAN, biträdande Asienchef
för Human Rights Watch, ser talibanerna
som ett allvarligt hot mot kvinnors rättigheter, men påpekar att det
även gäller andra krafter i
det afghanska samhället.
Hon menar att frågan om
huruvida talibanerna har
förändrats är missriktad.
– Det som har förändrats Patricia
Gossman
är Afghanistan, främst på
grund av förbättrade kommunikationsvägar, utbildning, hur medielandskapet omvandlats och samspelet med
andra länder. Afghanistan var ganska isolerat på 1990-talet, säger hon.
– Dessutom har kvinnor – i synnerhet i städerna – haft tillgång till utbildning
i större omfattning än någonsin tidigare.
Kvinnor har kunnat studera på universitet och kunnat arbeta som till exempel advokater, domare och läkare, samtidigt som
de fortfarande har ställts inför diskrimine-

Om talibanerna
sätter upp regler om
anpassade arbetsplatser
och skolor minskar incitamentet att anställa kvinnor
och då minskar också incitamentet att utbilda sig. 
ring och andra hinder. Men nu är allt det i
farozonen eftersom talibanerna fortsätter
att vara fokuserade på att begränsa utbildning och ännu inte har gjort tydligt vilka
planer de har bortom sin politik och praktik från förr.
TALIBANERNA HAR anpassat sig till de senaste 20 årens förändringar i varierande
grad, enligt Patricia Gossman.
– De har mer kontakt med omvärlden
och har sett hur viktigt det är att få internationellt erkännande. Men anledningen
till försöket till en politisk förhandlingslösning var inte att talibanerna har förändrats utan att de har varit mer framgångsrika på slagfältet. När de nu har
makten, är frågan om talibanerna kan regera på ett sätt som faktiskt tar hänsyn till
folkets behov och i enlighet med internationell lag. De tidiga tecknen är mycket
oroande, samtidigt som landet är på väg in
i ekonomisk katastrof.
Klas Bjurström påpekar att det är sannolikt att talibanernas maktövertagande
kommer att innebära störst förändring för
kvinnor i städerna. På landsbygden lever
många kvinnor redan strikt traditionellt
med omfattande social kontroll. SAKs erfarenhet är också att talibaner på landsbygden kan vara mer pragmatiska.
Kvinnor på landsbygden kommer kanske främst att påverkas genom att deras

Många kvinnor på landsbygden lever redan under
innebära sämre tillgång till samhällsservice.

möjligheter att få tillgång till samhällsservice, som vård, minskar om talibanerna
inför regler om att kvinnor inte får röra sig
utanför hemmet utan en manlig anhörig
och om de inför en strikt könssegregering
även när det gäller sjukvården. Det skulle

”Vi vill ha ett jämställt liv baserat på rättvisa”

Helay Safi
8

Helay Safi är 19 år
och studerar
statsvetenskap
på universitetet
i Mazar-e Sharif.
Hon kommer nu
att vara den enda
kvinnan i klassen,
och få sitta avskilt i
klassrummet.
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Vi är i en väldigt svår situation
nu för ingenting är tydligt när
det gäller vår framtid, och vi vet
inte hur mycket talibanerna kommer att
bry sig om våra rättigheter, men vi ser att
de försöker begränsa oss.
Vi vill ha ett jämställt liv baserat på rättvisa vilket är omöjligt under en talibanregim.
Som tjej är jag omringad av talibanernas policy som de utformat för flickor och

kvinnor. Förut var jag student på universitetet, jag ledde debattklubben men nu kan
jag inte debattera och jag får troligen inte
fortsätta med statskunskap.
Alla våra rättigheter riskeras nu allvarligt. Vi hade kvinnliga ingenjörer, idrottare,
artister, modeller, samhällsaktivister, kvinnorättsaktivister. Men nu gömmer vi oss
alla inomhus av rädsla för att bli dödade av
talibanerna. ●

TEMA
teten. Talibanernas centrala ledarskap menade också, före maktövertagandet, att det
heller inte finns några hinder för att tonårsflickor går i skolan, så länge de undervisas i separata skolor, av kvinnliga lärare,
och eleverna kan ta sig till och från skolan
under säkra förhållanden.
Men eftersom det råder stor brist både
på skolbyggnader och kvinnliga lärare
är kraven svåra att uppfylla. I praktiken
har de allra flesta flickors skolgång i talibankontrollerade områden avslutats någon gång mellan årskurs fyra och sex. Efter
maktövertagandet stängdes all undervisning från årskurs sju officiellt ner i väntan
på nya förhållningsregler.

traditionella förhållanden och under stark social kontroll. För dem kan maktövertagandet framför allt
FOTO: MALIN HOELSTAD

innebära en mycket stor utmaning när det
gäller kvinnors tillgång till sjukvård, säger
Klas Bjurström.
SITUATIONEN FÖR KVINNOR i de områden
som talibanerna redan före maktöverta-

gandet kontrollerade ger en splittrad bild
av vad som kan vara att vänta.
Officiellt är talibanerna positivt inställda till att flickor går i skolan och accepterar
att flickor och pojkar går i samma klass och
undervisas av samma lärare upp till puber-

TALIBANERNAS förhållningssätt till yngre
flickors utbildning varierar kraftigt i olika delar av landet och speglar bland annat
lokala talibanledares hållning. Detsamma
gäller kvinnors rörelsefrihet lokalt.
Talibanernas motstånd mot att kvinnor
deltar i aktiviteter utanför hemmet märktes före maktövertagandet i hur de såg på
SAKs yrkesutbildning för kvinnor. I talibankontrollerade områden tilläts program för att göra kvinnor ekonomiskt
självförsörjande endast om arbetet kunde utföras i hemmet, till exempel tvåltillverkning.
SAK brukar lyfta fram att dagens Afghanistan är ett helt annat land än för 20
år sedan, men frågan är vad det har för
betydelse nu. De afghanska kvinnor som
Afghanistan-nytt intervjuat (se separata
artiklar) hyser föga hopp. Men Klas Bjurström menar att det har betydelse.
– Jag tror genuint att det spelar roll att
det bokstavligt talat är andra människor i
landet nu än för 20 år sedan – hälften av
Afghanistans befolkning var inte födda då.
När miljontals människor har andra behov och förväntningar på lite bättre framtidsutsikter så är det svårare att hålla dem
i schack. ●

”Jag har förlorat min frihet”
”Jamila” arbetar
i Mazar-e Sharif
som projektledare. Hon är
ensamstående
med en sjuårig
son och är både
socialt och
ekonomiskt beroende av sitt arbete.

Jag mår inte bra alls och min situation är väldigt dålig. Jag har
svårt att sova sedan Mazar-e Sharif intogs av talibanerna. Jag och min son
var väldigt rädda. Jag gömmer mig hemma. Jag känner mig som en fånge.
Jag fruktar att de fortfarande är extremister och inte har förändrats och att de
inte kommer att tillåta kvinnor att lämna
hemmet och arbeta. Jag är rädd för att jag

inte kommer att kunna försörja mig och
min son. Jag är rädd att jag kommer att
förlora allt jag uppnått och kämpat så hårt
för. Jag är rädd att jag ska förlora min röst
och min frihet.
Jag hoppas att det internationella samfundet inte erkänner talibanregimen förrän
talibanerna accepterar en inkluderande regering, mänskliga rättigheter och erkänner
kvinnors rättigheter. ●
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Kvinnoaktivist
med Koranen
som redskap
Jamila Afghani reagerade tidigt på
orättvisorna som kvinnor och flickor
drabbades av i religionens namn. När
hon själv läste Koranen fann hon inget
stöd i den för att behandla kvinnor
sämre. Sedan dess har hon utbildat över
6 000 religiösa ledare i kvinnors
rättigheter.

– Vi kvinnor har under 20 år av våra liv
banat väg för flickors och kvinnors inkludering i civilsamhället, utbildning, politik
och mycket annat. Allt det är i fara nu, säger Jamila Afghani, som är den nationella representanten för Women International
League for Peace and Freedom (WILPF).
Jamila Afghani växte upp i en konservativ familj i provinsen Ghazni. Hon drabbades av polio och var därför bunden till
huset där hon blev uttråkad. En läkare föreslog att hennes pappa skulle skriva in
henne i skolan. Hon blev en toppstudent.
Under Sovjets invasion av Afghanistan
flydde Jamilas familj till Pakistan. Det var
där hennes aktivism började – efter att hon
först tagit dubbla examen, en i internationella relationer och en i islamisk lag, sharia.
LIVET I FLYKTINGLÄGREN var hårt för många
afghaner och särskilt för kvinnor och flickor. Jamila engagerade sig i volontärarbete och samlade in mat och medicin. Men
snart insåg hon att det behövdes mer för att
uppnå långsiktig förändring. Den bästa metoden hon såg för att hjälpa kvinnorna att
ta kontroll över sina liv var utbildning.
Jamila och andra volontärer började erbjuda lektioner i olika ämnen, bland annat islamstudier. Från en tidig ålder hade
Jamila varit medveten om hur religion användes som ett argument för att behandla
pojkar och flickor olika. Hon såg det även
i sitt eget hem, i hur hon förväntades bete
sig jämfört med sina bröder.
Under sina islamstudier bestämde sig
Jamila för att lära sig arabiska för att själv
kunna läsa Koranen.

10
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När jag började läsa
Koranen fick jag helt
andra budskap från islam
än vad jag hade lärt mig
om kvinnors rättigheter,
om mänskliga rättigheter. 
– När jag började läsa Koranen fick jag
helt andra budskap från islam än vad jag
hade lärt mig om kvinnors rättigheter, om
mänskliga rättigheter. Jag tänkte att det
finns så många bra saker här, varför är vi
inte medvetna om dem och varför förstår
vi inte och respekterar dem?
När hon återvände till Afghanistan 2002
var hon fast besluten att få manliga religiösa
ledare att stödja hennes budskap om kvinnors utbildning och mänskliga rättigheter.
Det var svårt, men hon höll workshops och
fick sakta deltagarna med sig. Tillsammans
utvecklade de material om kvinnors rättigheter ur ett islamiskt perspektiv som kunde användas under fredagens predikningar.
Projektet som startade med en grupp på 25
imamer i Kabul spred sig över hela landet.
Under de kommande åren utbildade Jamila
så många som 6 000 imamer.
Jämte Koranen, som muslimer betraktar
som Guds heliga ord, är hadither, återgivelser av profeten Muhammeds uttalanden
och handlingar, den viktigaste vägledningen inom den islamiska läran. Hadithernas
överensstämmelse med Koranen varierar.
Jamila Afghani menar att vissa hadither
har förvanskats i berättarkedjorna genom
influenser av kulturella sedvänjor från äldre dagar och att det är källan till många
missförstånd om kvinnors rättigheter
inom islam. Det gäller bland annat frågor
om äktenskapet och förhållandet mellan
man och hustru.
Ett vanligt missförstånd hon stötte på
under sina utbildningspass var föreställ-

Jamila Afghani reagerade på att kvinnor och flickor 

ningen om mannens överlägsenhet inom
familjen, att oavsett vad mannen beordrar
så måste hustrun lyda.
– Om en kvinna i Afghanistan inte lagar
god mat kan mannen slå henne. Oftast håller kvinnan tyst för hon tror att religionen
har gett mannen den auktoriteten. Men enligt Koranen finns det ingen gud utom Allah och en muslim ska inte böja sig inför
någon annan människa. Alla människor är
lika. Den enda underkastelsen är till Allah.
JU MER HON LÄRDE sig om islam, desto mer
övertygad blev Jamila om att män i Afghanistan, såväl som i andra mansdominerade
samhällen, använder religion som ett verk-

TEMA

“En återgång till
de mörka tiderna”
”Fatimah” har en chefsposition. Hon
beskriver sin nuvarande situation
som hemsk, full av spänningar,
osäkerhet och desperation.

Det är en återgång
till de mörka tiderna för 20 år sedan.
Allt framtidshopp,
vår önskan att leva
i ett rättvist samhälle, är en dröm
från det förflutna.
Med hjälp av det internationella samfundet kunde kvinnor åstadkomma så mycket men nu är
allt borta. Talibanerna kommer aldrig att tillåta kvinnor att delta i alla delar av samhället, de kontrollerar hela
ens liv.

behandlades sämre med hänvisning till Koranen. Hon lärde sig arabiska för att själv kunna läsa Koranen.
FOTO: PRIVAT

tyg för att förverkliga sin personliga och politiska agenda. Det inkluderar talibanerna,
hur de betett sig genom åren och som hävdar att de bedriver ett ”heligt krig”.
– När de dödar andra afghaner, kämpar
för makten och säger att det här är jihad,
det är riktigt fel. Och i de flesta områden
de kontrollerar tillåter de inte flickor att få
högre utbildning. Det är inte islamiskt. De
håller jirgas, rådslag om äktenskapsbrott,
utan ordentliga utredningar, de stenar kvinnor, piskar män och kvinnor, och de kallar
det islam. De har sin egen politiska agenda
och grunden för den är en mansdominerad
kultur som gör kvinnors liv till ett lidande.
När talibanerna intog Kabul fruktade hon

för sitt liv. Under kaotiska förhållanden lyckades hon fly landet och hamnade i Norge.
Hon tror inte att talibanerna har förändrats
särskilt mycket. Även om de säger det, och
att de välkomnar män och kvinnor tillbaka
till arbetet, visar praktiken något annat.
– Efter erfarenheterna från de senaste
20 åren känner folket inget förtroende för
talibanerna och talibanerna känner inget
förtroende för folket. Eftersom maktövertagandet var så abrupt, hade vi ingen normal fredsprocess med en politisk uppgörelse. Regeringen flydde och talibanerna
kommer som en segrande makt och kan
införa sina egna regler och förordningar. ●


CAJSA WIKSTRÖM

SOM KVINNA är du inget och ingen längre, inte ens om du har doktorstitel. Talibanernas talespersoner har sagt att
kvinnor kan arbeta och flickor kan gå i
skolan, men hittills har ingenting hänt.
De har också lovat att vara inkluderande, men det nya styret är inte ett dugg
inkluderande. De har lagt ner kvinnoministeriet, det finns inga kvinnor i den
nya administrationen, strukturen har
inte diskuterats med folket. Den här
nya administrationen har inte valts av
folket. Den representerar inte alla etniska grupper, minoriteter, kvinnor och
ungdomar. De ser inte ut att hålla sina
löften.
VI HADE INTE nått målet om en önskvärd stat vad gäller kvinnors egenmakt,
men de senaste 20 årens framsteg när
det gällde kvinnors rättigheter var betydelsefulla. Om kvinnor kommer att
kunna stå emot talibanerna utan fruktan så är det resultatet av program för
att ge kvinnor inflytande drivna av olika civilsamhällesorganisationer. Det
var så många kvinnor som ledde företag, idrottade, kvinnor i armén, kvinnor i polisen, kvinnliga piloter, kvinnor
på bio, kvinnor i musik-och konstbranschen. Allt detta är borta nu. Inga av de
här aktiviteterna kommer att tillåtas av
talibanerna. ●
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”Kvinnors självförtroende
har tagits ifrån dem”
– Jag försöker intala mig att det var värt
det, alla liv vi förlorade – men jag tvivlar
på det nu. Jag var barn under talibanernas
regim. Nu är de tillbaka, men starkare och
bättre beväpnade, säger hon.
Hosna Jalil växte upp i provinsen Ghazni, där hon under en tid gick i en av SAKs
flickskolor. Som liten flicka drömde hon
om att bli kirurg, eftersom ett vårdyrke var
den enda möjligheten hon såg för kvinnor
att arbeta utanför hemmet. Men efter talibanernas fall öppnades nya möjligheter för
Hosna Jalil och Afghanistans kvinnor. Hon
studerade företagsekonomi på universitetet och så småningom blev en tjänst som
ekonomiskt sakkunnig i presidentens stab
hennes väg in i maktens korridorer. Det
som drev henne till statsförvaltningen var
behovet hon såg av förändring, framför allt
för kvinnor. Hon menar att det inte bara är
talibanerna som stått i vägen för kvinnor i
Afghanistan.
– Kvinnor utgör 51 procent av befolkningen. Om vi kan utveckla kvinnornas
kapacitet genom att ge dem samma möjligheter som män kan vi utveckla Afghanistan, säger Hosna Jalil.
ETT AV HENNES mål som biträdande minister på inrikesministeriet var att öka rekryteringen av kvinnor till poliskåren. Samma normer som hindrade kvinnor från att
bli del av säkerhetsstyrkorna påverkade hur
Hosna Jalil själv behandlades på ministeriet.
– Jag blev ignorerad och jag var tvungen
att kämpa för allt, varje dag. Jag hamnade
i rubrikerna på sociala medier och ibland
nationella medier på ett negativt sätt. Om
en stor attack skedde någonstans i landet
kunde det finnas en bild av mig och ett uttalande om att det finns en inkompetent,
oerfaren ung kvinna som arbetar på inrikesministeriet, berättar hon.
Mycket av den hårda kritiken kom från
andra kvinnor. Enligt Hosna Jalil börjar de
hinder som finns för kvinnor i Afghanistan med deras attityder till sig själva.
– Kvinnors självförtroende och själv-

12
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Hosna Jalil gick i en av SAKs skolor
under talibantiden och blev som
26-åring biträdande minister. Nu undrar
hon om allt arbete för demokrati och
kvinnors rättigheter varit förgäves.

Xxxxx

Hosna Jalil under sin
tid som biträdande
minister. Hon var
den första kvinnan
att få en så hög post
på Afghanistans
inrikesministerium.

känsla har tagits ifrån dem i många,
många år. Om en kvinna utnämns till en
hög position eller tar initiativ i den privata sektorn kommer den första kritiken att
vara från kvinnor, eftersom de inte tror
på sig själva. De tänker: ”Jag kan inte göra
det, hur kan hon då göra det?” Deras inställning till sig själva stänger ner hela deras förmåga och motivation. De tror att de
är födda för att tjäna män, säger hon.
EFTER TVÅ ÅR PÅ inrikesministeriet blev
Hosna Jalil förflyttad till en rådgivande
funktion som hon inte accepterade. Efter en
kort tid som biträdande minister på kvinnoministeriet sade hon upp sig för att studera
terrorismbekämpning vid en försvarshögskola i USA, och där befinner hon sig nu.
Hon beskriver det Afghanistan som talibanerna nu tagit över som ett helt annat

land för kvinnor jämfört med för 20 år sedan, även om mycket fanns kvar att göra.
Men hon tror inte att civilsamhället kommer att kunna påverka talibanerna trots att
en dryg majoritet av befolkningen är under 24 år och uppvuxen efter talibantiden.
De kommer att göra fredligt motstånd,
men talibanerna kommer inte att ändra
sig. Hon uppmanar omvärlden att utöva
påtryckningar och ställa krav, men tvivlar av samma skäl på att det kommer att
ha effekt.
– De ideologiska principerna är det som
binder talibanerna samman. Om det internationella samfundets krav går på tvärs
med deras egen ideologi kommer de inte
att förhandla bort den, inte om det riskerar
att splittra dem. Tyvärr. ●
EVA KELLSTRÖM FROSTE
CAJSA WIKSTRÖM

NYHETER

Ett svårt undernärt barn får vård på ett sjukhus i provinsen Kandahar i slutet av september. Pandemi, fruset bistånd och svår torka är på väg att
skicka in Afghanistan i en humanitär katastrof av oöverblickbara proportioner.
FOTO: BULENT KILIC/AFP/TT

Varning för samhällskollaps
när bistånd till staten stoppas
Efter talibanernas maktövertagande
försvann de strukturer som stora delar
av landets bistånd kanaliserats igenom.
SAK varnar för en total samhällskollaps
om utvecklingsbiståndet uteblir på sikt.

Kort efter den afghanska regeringens fall
stoppade internationella givare, inklusive
Sverige, biståndet till den afghanska staten.
SAKs generalsekreterare Andreas Stefansson varnar för att den offentliga sektorn
inte kommer att kunna arbeta vidare utan
finansiellt stöd från omvärlden.
– Det är en humanitär kris som bara
växer. Många av de utvecklingsframgångar
som vi sett de senaste 20 åren har byggts
på offentliga institutioner, säger Andreas
Stefansson.
ALL STATLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD i landets provinser finansieras av det internationella biståndet, samma gäller de statliga
skolorna där sju miljoner barn undervisas.
– Utan statliga medel riskerar en stor
del av samhällsservicen att försvinna och
över en miljon människor kan förlora sina
jobb. Detta kommer i ett läge då fattigdomen ökar, det har blivit fler internflykting-

ar, vi har svår torka och coronapandemi.
Det går nästan inte att överblicka konsekvenserna, säger Andreas Stefansson.
Afghanistan får årligen omkring en miljard kronor i bistånd av Sverige. Närmare
hälften av pengarna har, precis som stödet
från andra givare, gått till den afghanska
staten via en internationell fond: Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF).
Världsbanken har fördelat pengarna i fonden som bland annat finansierat Afghanistans offentliga institutioner.
NÄR TALIBANERNA tog makten försvann
förutsättningarna för fonden att verka eftersom det inte längre fanns någon mottagare av stödet som ansågs legitim av
omvärlden. Sverige stoppade alla utbetalningar till ARTF och den svenska regeringen beslutade att omfördela 300 miljoner kronor från utvecklingsbiståndet till
humanitära insatser. Biståndsminister Per
Olsson Fridh är orolig för utvecklingen.
– På kort sikt tror jag att världen kommer att mobilisera pengar i andra kanaler
för att Afghanistans folk ska klara av vintern. Min oro är större vad gäller långsiktiga insatser inom hälso- och sjukvård, sä-

ger han och understryker att omvärlden
nu måste planera för ett framtida stöd som
sätter Afghanistans befolkning först.
– Inte som tidigare då nationella intressen eller andra mål ställts i främsta rummet. Det är också viktigt att vi försöker
jobba ihop så vi inte får en brokig skara
insatser som inte leder någon vart. FN:s
roll kommer att bli väldigt viktig och FN
är också medvetet om att nu gäller inte en
vanlig humanitär respons utan en insats
som skapar grund för ett långsiktigt arbete, säger Per Olsson Fridh.
JUST NU PÅGÅR intensiva diskussioner mellan internationella givare, FN och Världsbanken. Exakt hur framtida insatser kommer att utformas är ännu för tidigt att
säga. Maria Lundberg är enhetschef för
Afghanistan på den svenska biståndsmyndigheten Sida.
– Det internationella samfundet är akut
medvetet om behovet av att fortsätta utvecklingssamarbetet men vi måste hitta nya former för hur det ska gå till, säger
Maria Lundberg. ●


GÖRREL ESPELUND
FRILANSJOURNALIST
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KABUL En afghansk flicka som arbetar som
skoputsare sitter på en gata i Kabul medan
män ber fredagsbönen. Mer än var fjärde
flicka mellan 5 och 17 år i Afghanistan tvingas
arbeta, enligt uppgifter från Unicef. 
FOTO: BERNAT ARMANGUE, AP/TT
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Landsbygden blir osynlig
när allt fokus är på Kabul
M
edia förnekar sig inte. När tidningar, radio och speciellt TV rapporterade från
sommarens omvälvande händelser i Afghanistan blev det ett starkt fokus på det
kaos som utspelades på och kring Kabuls flygplats.
Och visst var det spektakulärt. Tiotusentals människor försökte få plats på flygplan, som skulle föra dem
till en tryggare tillvaro i något västland, bort från en
stad där talibanerna efter 20 år hade återerövrat makten. Ett drama som kulminerade med Islamiska Statens självmordssprängningar, som dödade nästan 200
människor. Andra inslag och reportage handlade om
beväpnade talibaner på Kabuls gator, långa köer utanför banker, som hade mycket begränsad tillgång på
pengar eller inga alls, och berättelser om människor som gömde sig, rädda för förföljelse och hämndaktioner.
Mycket av rapporteringen präglades dessutom av
ett återgivande av rykten och hörsägen, där journalister plockade russinen ur den enorma kakan, och mindre av bekräftade fakta. Alla som arbetat en längre
tid i Afghanistan vet att rykten har en tendens att stiga med kvadraten på avståndet. I min egen erfarenhet
togs priset 1984, då vi på ett tehus i Paktia fick höra att
mujahedin i Panjshir hade tillfångatagit 4 000 sovjetiska soldater. ”Imponerande!”, sade jag och gjorde en
anteckning i min dagbok. När vi efter en och en halv
månads vandring nådde Panjshir, fick vi den sanna
siffran. Den var fyra.

Kabul är
en del av
Afghanistan, men
Kabul är
inte Afghanistan.
16

INTE DESTO MINDRE beskriver media en bild av verkligheten men bara en liten del av den. Kabul är en del
av Afghanistan, men Kabul är inte Afghanistan. Staden har under de senaste drygt hundra åren stått för
centralmakt, modernism, västerländskt inflytande,
och en ökande levnadsstandard. Där fanns en välbefolkad statsapparat och ett civilsamhälle, nästan uteslutande finansierade av utländska biståndsmedel. Civilsamhällesorganisationer, en uppsjö av media och
olika aktivistgrupper har växt fram under de senaste
20 åren. Antalet utbildade är avsevärt mycket större i
Kabul än på landsbygden, och många av dem hade fått
anställning på ambassader och andra utländska organisationer. Och det var framför allt dessa människor
som trängdes i folkmassorna utanför flygplatsen.
Deras fruktan efter talibanernas maktövertagande
ska inte bagatelliseras men ändå blir medias rapportering sned och felaktig i så måtto att den koncentrerades på ett litet skikt relativt privilegierade stadsbor,
deras rädslor och umbäranden. Media rapporterade
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från staden, den lilla del av Afghanistan som mest liknar våra egna västerländska samhällen, som vi har lättast att identifiera oss med. Alltmedan landsbygden
lyste med sin frånvaro. Det är där över 70 procent av
befolkningen finns, och den präglas fortfarande i stort
av traditionalism och fattigdom. Dessutom är det den
del av det afghanska samhället som historiskt sett drivit fram de avgörande politiska förändringarna, något
som inte minst den senaste tidens händelser har visat.
ATT RAPPORTERINGEN är snedvriden visades än mer
då det i slutet av augusti dök upp varningar att västerländska regeringars beslut att stoppa utvecklingsbiståndet, som stod för 70-80 procent av alla offentliga
utgifter i landet, tillsammans med torka, covid och en
finansiell kollaps kommer att orsaka en humanitär katastrof i Afghanistan med förödande konsekvenser för
miljontals människor. Den 10 september publicerade
UNDP en rapport som slog fast att 97 procent av den
afghanska befolkningen riskerar att falla under fattigdomsgränsen 2022 om ingenting görs.
WFP, FN:s livsmedelsprogram, utfärdade en varning att 14 miljoner afghaner, varav två miljoner barn,
lider av akut matbrist. Andra FN-organisationer och
civilsamhällesorganisationer följde upp med liknande
rapporter och varningar. Den 13 september vädjade
FN:s generalsekreterare, António Guterres till det internationella givarsamfundet att bidra med humanitär
hjälp: ”Det afghanska folket står inför en kollaps av ett
helt land – allt på en gång. … Efter decennier av krig,
lidanden och osäkerhet, möter de nu sin kanske farligaste stund. Nu är det tid för det internationella samfundet att visa solidaritet med dem.”
OCH VILKET AVTRYCK fick då detta i media. UNDP:s
rapport och António Guterres vädjan uppmärksammades pliktskyldigast men inte på tidningarnas förstasidor utan på sin höjd med en trespaltare längre bak,
och i SVTs nyhetsprogram nämndes de överhuvudtaget inte alls. En genomgång av medias rapportering
från Afghanistan från den 10 september och en vecka
framåt visar klart att intresset har ebbat ut. Att Afghanistan är på väg mot en total kollaps, och att miljoner
människor hotas av svält och nöd, väger uppenbarligen alltför lätt jämfört med scenerna från flygplatsen
i Kabul. De enstaka artiklarna och inslagen handlar
fortfarande om olika aspekter av det som pågår i Kabul, alltmedan den afghanska landsbygden är frånvarande. Ett av de få undantagen var TV4:s Terese Cristiansson, som gjorde två utmärkta reportage om hur

70 procent av afghanerna bor på landsbygden, men media rapporterar bara från storstäderna och bilden av Afghanistan blir därför snedvriden, menar Anders Fänge.
FOTO: MALIN HOELSTAD

sjukvården i en landsbygdsprovins är på väg att falla sönder.
För övrigt tycker jag att det är på sin plats att nämna Saudiarabien, som är ett land med en regering som
förespråkar och genomför en extrem islamistisk politik, är känt för förtyck av sina kvinnor, där människorättsaktivister och oppositionella döms till prygel, långa fängelsestraff eller rentav dödas utan någon
som helst rättslig process, och där brottslingar, som i
Sverige skulle få 10-12 års fängelse, halshuggs offentligt. Ett land vars styre i en hel del avseenden liknar
det som talibanerna i Afghanistan håller på att etablera. Jag är inte ute efter att ursäkta någondera regimen,

men menar att en fråga bör ställas. Hur kommer det
sig att Saudiarabien är ett land, som Sverige och andra västländer är väldigt angelägna om att ha bra diplomatiska och ekonomiska förbindelser med, medan
talibanernas Afghanistan bojkottas, isoleras och deklareras som paria av samma västländer. Svaret på den
frågan ska väl egentligen ges av ansvariga politiker,
men i väntan på det överlåter jag svaret till er som läser detta. ●

ANDERS FÄNGE

AFGHANISTANKÄNNARE, TIDIGARE SAKS LANDCHEF
I AFGHANISTAN UNDER MÅNGA ÅR,
STYRELSELEDAMOT I SAK

Nr 3 2021 | AFGHANISTAN-NYTT

17

FOTO: SAYED QUDRATULLAH ATTAYE

HÄLSA, SKOLA OCH TRYGGHET
FÖR VÄRLDENS ALLA BARN

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE
Tolvåriga Sarra leker på skolgården i Kunduz i Afghanistan. Sarra går andra året i den förberedande SAK-utbildningen för
barn med funktionsnedsättningar.

Var själv med och gör skillnad för
världens barn.
Alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet
– även under en pandemi. Tillsammans med
tiotusentals engagerade kavlar vi upp
ärmarna för världens barn.
Vill du vara med?

Årets Världens Barn
insamling pågår året ut.
Varmt tack för ditt
stöd och för ditt
engagemang!

AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN

En omvänd déjà vu

FOTO: MALIN HOELSTAD/SAK

E

tt söndertrasat land. Befolkningen
svårt att ta in. Parallellt med alla desperata rop
sargad av krig. En repressiv regim.
från Afghanistan, i synnerhet från kvinnor, möts
Skyhög mödradödlighet. Ett svagt
vi av besked från omvärlden om strypt utveckskolväsende med få flickor. Visst hulingsbistånd och hot om isolering. Jag drabbas
manitärt stöd, i övrigt isolerade från
av en märklig känsla av omvänd déjà vu: omomvärlden.
välvningen är till synes lika ödesmättad som
Denna underutvecklade
2001, fast den går i diameavkrok i Asien var det som
tralt motsatt riktning. Lika
Omvälvningen
mötte mig hösten 2000, mitt
hoppfulla som människär till synes lika
första år med SAK. Jag aror var då, lika oroliga är de
betade på ett fältkontor nära
ödesmättad som 2001, idag.
gränsen till Tadzjikistan.
Drygt ett år senare föll
fast den går i diametralt SKA ALLT SOM uppnåtts nu
gå om intet? Ska cirkeln slutornen i New York och värltas, och landet åter bli en
dens blickar vändes mot Af- motsatt riktning.
urfattig och isolerad avkrok
ghanistan. Avkroken blev till
epicentrum. Snart hade den USA-ledda invasio- i Asien? En ljusglimt kanske finns i de försonande tongångarna från delar av talibanledningnen kört talibanerna från makten. De flesta jag
en. Även det febrila arbetet bland biståndsakumgicks med uttryckte lättnad och hopp – ja
vissa rent av eufori – över den möjlighet som nu törer att finna nya vägar att bistå folket ingjuter
viss tillförsikt. Men det största hoppet är att
gavs att äntligen få vända blad. Det talades om
den afghanska befolkningen i många
Marshallhjälp. Kvinnor skulle bli erkända som
avseenden förändrats. De är rustalikvärdiga medborgare i ett nytt Afghanistan.
de på ett helt annat sätt idag och de
DE SENASTE TJUGO ÅREN har det afghanska folvill inte tillbaka till det som varit.
ket, med hjälp av ett stort internationellt stöd,
Om vi förmår att förbli solidarisbyggt sitt land. Trots alla utmaningar med korka med dem i deras fortsatta kamp
ruption, ineffektivitet och konflikt, har allt fler
för ett värdigt liv, ja då kan hoppet
framsteg gjorts. Vägar har asfalterats och mobestå. ●
bilnät byggts ut. BNI per capita har fördubblats,
miljontals barn har utbildats och mödradödligheten halverats.
Men nu står talibankrigare åter på Kabuls gator, som nygamla härskare över ett mycket mer
utvecklat land än när de senast styrde. Ingen,
Andreas Stefansson
inte ens talibanerna själva, tycks ha kunnat förGeneralsekreterare, SAK
utspå hur fort det skulle gå och det har varit

TRE ORD PÅ DARI SOM FÅR MIG ATT DRA PÅ SMILBANDEN

1

Charmaghz, bokstavligt ”fyra hjärnor”,
den utsökt goda
afghanska valnöten.

2

Madar-e-kaik, ”loppornas moder”,
det vanligt förekommande skadedjuret kackerlacka.

3

Zerbaghali, ”under armhålan”, handtrumman som
placeras under armen när den
spelas på.
Nr 3 2021 | AFGHANISTAN-NYTT
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SAK I KORTHET

SAKs arbete fortsätter
trots svårigheter
– En stor del av vår verksamhet har redan
funnits i mer eller mindre talibankontrollerade områden under flera år. Därför kan
vi gå vidare nu och hålla vår verksamhet
öppen. Det som kan förändras är om talibanerna kommer med starka centrala bestämmelser som alla måste följa, säger Andreas Stefansson, SAKs generalsekreterare.
SAK arbetar i tätt samarbete med lokalbefolkningen. Att SAK lyckats bedriva
verksamhet i talibankontrollerade områden beror på att det finns stor respekt och
acceptans för SAK hos alla parter, inklusive talibanerna, samt att lokala talibanledare också ofta visar sig vara lyhörda för lokalsamhällets behov och för påtryckningar
från lokalsamhället och SAK. Att SAK har
bra förutsättningar att jobba vidare med
att stärka rättigheterna och möjligheterna för både kvinnor och män på landsbygden innebär dock inte att det kommer att
vara enkelt. SAK har arbetat i Afghanistan
sedan 1982 under krig och flera olika regimer, även under 90-talet när talibanerna regerade förra gången, och har utvecklat ett förhållningssätt som organisationen
kallar ”principiell pragmatism”.
– VI STÅR FÖR VÅRA värderingar och de
rättigheter vi kämpar för, men ser samtidigt att förutsättningarna för hur långt man kan
nå varierar, dels på grund
av konservatism på landsbygden men också beroende på hur lyhörda de lokala talibanledarna är. Skulle Andreas
vi driva vissa frågor för hårt Stefansson
i vissa sammanhang finns
risken att det blir en backlash och att allt
stängs ner. Kan vi komma en bit på vägen
mot stärkta rättigheter, är det bättre än att
det inte finns några rättigheter alls.
Efter talibanernas maktövertagande är
SAKs byskolor igång igen, i alla fall upp
till årskurs 6. Majoriteten av SAKs skolor
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SAK har kunnat fortsätta med stora
delar av sitt arbete efter talibanernas
maktövertagande. Det största problemet just nu är att bankerna är stängda
och alla internationella pengaöverföringar stoppade.

SAK vårdar svårt covidsjuka i fyra provinser, här på ett sjukhus i staden Maidan Shar i Wardak. SAK håller igång sjukvården trots att den ordinarie finansieringen stoppats.

är upp till årskurs sex, men det finns också högstadium och i vissa fall ända upp till
årskurs tolv. Talibanerna beordrade stängning av årskurs sju och uppåt i avvaktan
på nya regler. Senare tilläts pojkar att gå
tillbaka till skolan, medan beskeden dröjer
för flickor. För SAKs del bedrivs redan det
mesta av undervisningen från årskurs sju
segregerat, vilket väntas bli ett krav. Det
beror inte bara på att talibanerna ibland
kräver det utan att föräldrar kan tveka att
skicka sina döttrar till skolan om de ska
dela klassrum med tonårspojkar.
– Så där har vi redan en rätt väl anpassad verksamhet. Ett större hinder för oss
är om de kommer att kräva kvinnliga lärare för alla flickor eftersom det råder ett
stort underskott på kvalificerade kvinnliga
lärare i landet, säger Andreas Stefansson.
SAK BEDRIVER all sjukvård i provinsen
Wardak, och har hållit igång även den verksamheten. Men uppdraget att bedriva sjukvård fick SAK från den tidigare regeringen
genom hälsoministeriet, och pengarna kom
från en fond för återuppbyggnad av Afghanistan, finansierad av biståndspengar från
olika givarländer som nu fryst allt bistånd
till staten. SAK finansierar därför sjukvår-

den med sina egna reserver just nu i väntan
på beslut från givarsamfundet om hur sjukvården ska finansieras i framtiden
Det är inte hållbart i längden, och ett
annat ännu större problem är att bankerna är stängda och alla internationella överföringar stoppade. SAK håller igång verksamheten med olika tillfälliga lösningar.
Sida-biståndet direkt till SAKs verksamhet
är inte fryst, men problemet är alltså hur
pengarna ska komma till Afghanistan.
SAK HAR STOPPAT allt arbete som handlade om att kapacitetsutveckla myndigheter,
men kapacitetsutveckling av byråd, lärarförbund, organisationer för funktionsnedsatta, mikrolånsföreningar och liknande,
ska kunna fortsätta. SAKs arbete med att
stärka kvinnors rättigheter bedöms också
kunna fortsätta. Det har även tidigare bedrivits i talibankontrollerade områden, där
budskap och material ofta utformas utifrån progressiva tolkningar av islam.
Andreas Stefansson befarar att det kommer att bli svårt att bedriva verksamhet
som kräver att kvinnor behöver bo på annan ort, som när de utbildas till sjuksköterskor och barnmorskor. ●


EVA KELLSTRÖM FROSTE

Verkstaden
öppnade
efter strider

Ajmal både jobbar
som skräddare
och går på universitetet.
Tamim är
nöjd med
livet som
skräddare.

Ajmal och Jawad läser
ekonomi tillsammans
Vad
hände
sedan?

TAMIM, AJMAL och Jawad är fortmal är en hårt arbetande person
farande goda vänner, men de går
och har blivit en god vän på arinte längre i samma skola. Tabetsplatsen.
mim har blivit skräddare och
Ajmal är också glad över att
arbetar med sin pappa i hans
han haft möjlighet både att lära
skräddarverkstad. Ajmal
sig att bli skräddare och att gå
jobbar också som skräddare
på universitetet. Han
och Jawad har börjat arbetjänar mellan 3 000 och
ta med att stödja barn med
4 000 afghanis (cirka
funktionsnedsättningar i
320 till 440 kr) i månaSkateistan.
den på verkstaden.
– Jag kommer till
När Afghanistan-nytt
skräddarverkstaden
träffade dem 2018 gick de
klockan åtta på morgoi skolan tillsammans i tinen och lämnar jobbet
onde klass i Mazar-e Sha- Afghanistan-nytt nr 1 2018.
klockan tre och går till
rif. De har alla tre hörseluniversitetet, berättar Ajmal på teckenspråk.
nedsättning och gick på Bakhtarskolan.
Jawat arbetar som stödlärare på SkaSkolan samarbetar med SAK och tar emot
teistan, en internationell ideell organisaelever som tidigare gått i SAKs förberetion som stärker barn med skateboard och
dande skola för barn med funktionsnedutbildning. Han arbetar med barn med
sättningar.
funktionsnedsättningar.
Tamim berättar att han är nöjd med li– Jag njuter av livet och är glad att jag
vet som skräddare. Men Ajmal och Jawad
har ett jobb som ger mig lön och att jag
ville fortsätta att vara klasskamrater. De
samtidigt kan gå på universitetet för att
började studera vid fakulteten för ekonofullfölja min högre utbildning, säger Jawat.
mi på ett privat universitet, och i våras avTEXT & FOTO:
slutade de sin första termin.
BASHIR AHMAD FAYAZ
Ajmals kollega Omid är glad att Ajmal
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF
jobbar med honom, och han säger att Aj-

SAYED QUDRATULLAH ATTAYE
FOTO: SAYED QUDRATULLAH ATTAYE

Tamim, Ajmal och Jawad träffas igen och tecknar samma budskap som när de senast var
med i Afghanistan-nytt: ”Vi är alla lika”

SAK tvingades stänga ner delar
av sin verksamhet i de nordöstra
provinserna under 45 dagar på
grund av strider. Staden Taloqan
belägrades av talibanerna och
striderna var intensiva mellan de
forna regeringsstyrkorna och talibanerna. Det gjorde de personer
som får stöd från SAKs verksamhet oroliga över framtiden. Strax
efter talibanernas maktövertagande kunde dock vissa av SAKs
verksamheter i nordöstra Afghanistan öppna igen.
Mohammad Abbasi från byn
Ahandreh nära staden Taloqan
är en av dem som är lättad över
att SAKs ortopediska verkstad i
Taloqan åter öppnat.
– Jag har kommit hit i dag för
att min son Hafsa Jan, som har
utvecklingsdysplasi av höften,
ska få behandling. Jag har kommit hit tre gånger men kontoret
var stängt. Vi är många som har
varit mycket bekymrade över
att verkstaden varit stängd i två
månader, eftersom det bara är
SAK som erbjuder den här speciella verksamheten. I dag är jag
väldigt glad att verkstaden har
öppnat.
Fysioterapi, ortopedi och
rehabilitering av barn med DDH
– utvecklingsdysplasi av höften
– erbjuds av SAK i Taloqan.

Mohammad Abasi med sonen
Hafsa Jan.

47 263

personer hade i september
fått full vaccination mot
covid-19 av SAK.
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SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING

13-åriga Parween känner sig lugnare eftersom striderna
slutat. Hennes dröm är att bli läkare.

FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR
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Zarmina går i tredje klass. Hon och hennes klasskamrater
är lättade och glada att de får gå i skolan igen.

I Ghazni har skolorna kunnat vara öppna utan
avbrott. Här lär sig barnen plus och minus.

Asma Katawazai undervisar 22 flickor i ett privat hem i Ghazni.
Hennes elever är rädda och vill inte visa sina ansikten på bild.

Fatima, Atiffa och Shamsia går

Lättnad och oro när skolor
Många av SAKs skolor tvingades stänga i flera månader på
grund av de allt intensivare striderna mellan de forna regeringsstyrkorna och talibanerna. Efter talibanernas maktövertagande
har SAK kunnat öppna de flesta av sina skolor igen.
TEXT: MOHAMMADULLAH KAMAL, SAMMAR GUL SAMSOOR & SAYED QUDRATULLAH ATTAYE,
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖRER I WARDAK, GHAZNI OCH TALOQAN

När SAK i slutet av augusti åter kunde
öppna skolorna i de avlägset belägna byarna i distriktet Farkhar i provinsen Takhar
var familjerna och särskilt flickorna lättade. De var oroliga och ville inte bli berövade rätten att gå i skolan.
– Jag är väldigt glad i dag för att våra
skolor har startat igen och för att jag kan
vara i mitt klassrum. Jag vill utbilda mig
till lärare i framtiden och utbilda andra
flickor i vår by, säger Atiffa, som går i tredje klass i skolan i byn Seengan.
Abdul Bashir Houshang, som leder
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SAKs regionkontor i Taloqan, berättar att
de hade en dialog med talibanerna. För
tillfället är det dock bara elever till årskurs
sex som tillåts gå i skolan. Däremot är situationen fortfarande bekymmersam när
det gäller kvinnor och verksamhet som
riktar sig till kvinnor. Kvinnor har fortfarande inte tillåtits att återvända till sina arbetsplatser, och många kvinnliga anställda
är oroliga över situationen och rädda att
de ska förlora sina jobb och isoleras.
En del verksamhet måste vänta tills finansieringen är löst. I Wardak ansvarar SAK för

all sjukvård i provinsen, och än så länge har
SAK lyckats hålla igång vården. Programmen
för utbildning och landsbygdsutveckling har
startat igen i Wardak och Bamiyan.
Parween är 13 år och bor i byn Zaimani i Wardak.
– Jag känner mig lugnare eftersom det
inte längre pågår krig. Förut pågick striderna här i området, nära vår by. I framtiden vill jag bli läkare, det är min dröm att
tjäna människorna i mitt samhälle. Jag är
hoppfull inför framtiden, men jag vet inte
vad som kommer att hända. Just nu är det
fred och det är väldigt bra för oss.
MOHAMMAD ZAMAN är lärare på SAKs
skola i byn Zaimani sedan tre år. Han undervisar en klass på 30 flickor i årskurs tre.
– Nu känner jag mig säker, förr var det
många problem. För tre år sedan var vår by
i frontlinjen i striderna. Jag kommer ihåg

FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR

SAKS
UTVECKLINGSMODELL

Byskola i byn Shamo Khail i provinsen
Ghazni.

Skolor nära
eleverna

i tredje klass i SAKs byskola i byn Seengan i provinsen Takhar. 

FOTO: SAYED QUDRATULLAH ATTAYE

r öppnade igen
Jag uppmanar
talibanerna att ge
kvinnor och flickor rätt till
utbildning och arbete i
enlighet med sharia. 

Azma Katawazai, lärare
att vi då sällan kunde bedriva vår vanliga
undervisning. Men nu är det fred, just nu
är vi glada för det. När det gäller framtiden
vet vi ingenting om vad som kommer att
hända oss och alla i Afghanistan.
SAKs regionkontor i Ghazni har kunnat fortsätta med sin verksamhet inom
programmen för utbildning och personer
med funktionsnedsättningar utan avbrott.
Asma Katawazai undervisar 22 flickor i
sjätte klass i ett privat hem.

– Mina elever är väldigt rädda. Jag försöker lugna dem så mycket som möjligt,
men jag vet att de är rädda och jag oroas över att deras rädsla kommer att hindra
deras inlärning. Jag frågade dem varför de
var rädda och de berättade att de hört talas
om talibanernas regim för 20 år sedan och
om hur kvinnor inte tilläts att studera och
arbeta. Jag uppmanar talibanerna att ge
kvinnor och flickor rätt till utbildning och
arbete i enlighet med sharia, säger Asma
Katawazai.
QADARMANA IKHLAS och Farahnaz Yousuf
Khail är två av hennes elever.
– Min mamma och pappa låter mig studera och jag vill bli en bra läkare och tjäna
mitt land, säger Qadarmana Ikhlas.
– Jag uppmanar talibanerna att inte
stänga skolorna och att låta oss gå i skolan,
säger Farahnaz Yousuf Khail. ●

SAK arbetar med rättighetsbaserad
verksamhet, som kombinerar att ge service i form av till exempel sjukvård och
utbildning med att höja kapaciteten
hos lokalsamhällen att själva påverka
situationen så att människor kan ta del
av sina rättigheter.
År 2000, ett år innan talibanregimen
föll, hade SAK 170 000 elever i sina skolor varav 21 procent var flickor. År 2002
hade SAK 250 000 elever i sina skolor
av totalt en miljon elever i hela landet.
SAK lämnade då över i princip alla
skolor till den afghanska staten, med
tanken att staten ska ha kontroll över
utbildningssektorn. I stället satsade SAK
på så kallad bybaserad utbildning för
att nå ut i områden dit staten har svårt
att nå. Genom att ha utbildning nära
människorna där de bor ökar möjligheten för barnen och särskilt flickorna att
kunna gå i skolan. SAKs skolverksamhet
finns i 14 provinser.
Ibland sker utbildningen i en skolbyggnad men den kan också äga rum
i enklare lokaler eller tält. SAKs arbete
sker i tätt samarbete med lokalbefolkningen och utifrån dess behov.
SAK har sedan 1980-talet särskilt
satsat på att ge flickor utbildning och
hade flickor i sina skolor även under
förra talibanregimen.

104 000
59%
barn går i SAKs skolor.

av eleverna är flickor.
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ENGAGEMANG

Vårt engagemang är
viktigare än någonsin

H

FOTO:
MALIN HOELSTAD/SAK

östen är redan här. Det är skönt
Jag hoppas att du vill engagera dig mer för
att restriktionerna kring covid-19
det afghanska folket och i synnerhet för flickors och kvinnors rätt till utbildning och till inlättas så att vi äntligen kan träfflytande i samhället vilket begränsas nu av det
fas på riktigt. Efter den dramatisnya konservativa styret i landet. För din känka utvecklingen med talibanernas
nedom har vi just nu elva
maktövertagande råder stor
i Sveriosäkerhet om framtiden i
Det har varit en lokalföreningar
ge, från Skellefteå i norr till
Afghanistan, men SAK svitung tid med
Malmö i söder. Vi vill gärna
ker inte civilbefolkningen.
starta fler föreningar på nya
Vårt arbete och ditt engagemycket känslor för
orter. Vill du engagera dig
mang är viktigare än någonmer för SAK är du välkomsin för det afghanska folket. många av oss.
men att skriva till mig på
Vi har alla berörts på ett eller annat sätt och det är med stor oro vi följer ut- enayatullah.adel@sak.se.
vecklingen.
Jag som svensk-afghan har påverkats starkt av TACK ALLA SOM varit engagerade och samlade
in pengar till Världens Barn. I skrivande stund
händelseutvecklingen eftersom jag har familjehar årets insamling fått in 44,9 miljoner
medlemmar och släkt kvar i Afghanistan. Det
kronor. Det var trevligt att träffa några av er
har varit en tung tid med mycket känslor för
på bokmässan och på Världskulturmuseet i
många av oss. Mitt i allt detta kaos har jag sett
ett enormt engagemang och en känsla av solida- Göteborg. ●
ritet hos svenska folket för Afghanistan. Jag vill
därför passa på att tacka för otroligt fint engagemang med gåvor och medlemskap de senaste
Enayatullah Adel
två månaderna, och härmed välkomna alla nya
föreningshandläggare, SAK
medlemmar och givare.

Rekordstort intresse för att stödja SAK
Intresset för att stödja SAK
steg till rekordnivåer när
talibanerna tog makten i
Afghanistan. Över 40 000
gav en engångsgåva, 300
blev nya medlemmar och över
500 blev nya månadsgivare.

På Instagramkontot
@svenska_afghanistankommitten steg antalet
följare från 2 800 till 8 200
på en månad.

6,8
miljoner kronor fick SAK
in i gåvor under augusti.
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I augusti fick SAK 6,8 miljoner
kronor i gåvor från både nya och
gamla givare och medlemmar.
– Det är helt fantastiskt med
det här engagemanget, oavsett
om de ger en gåva eller blir medlemmar, säger Elisabeth Ramerius, insamlingsansvarig på SAK.
Trycket har varit hårt på SAK
i Sverige under den senaste dramatiska utvecklingen i Afghanistan. SAKs talespersoner har
deltagit i media dagligen. Det
har gjort att fler fått upp ögonen
för SAKs arbete och känt ett behov att engagera sig.
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Pengarna går till SAKs verksamhet med bland annat utbildning av flickor och pojkar, personer med funktionsnedsättningar
och landsbygdsutveckling. Men
de ökar också SAKs möjlighet att
ställa om när omständigheterna
förändras så drastiskt som nu.
– Finansieringen av vår sjukvårdsverksamhet i Wardak har
stoppats och vi har tillfälligt kunnat ta av de insamlade medlen för
att lösa det problemet. Pengarna från svenska givare ökar vårt
handlingsutrymme i denna svåra tid, berättar Niclas Ericsson,
kommunikationschef på SAK.
ENSTAKA PERSONER, kända personer, företag och föreningar,
skolklasser, kaféer och barer –
många har tagit egna spontana
initiativ till att samla in pengar till SAK. Bara på Facebook

har privata insamlingar gett över
540 000 kronor under en månad
Det ökade intresset syns också
på sociala medier och på hemsidan. Antalet unika besökare på
hemsidan var i augusti 73 246,
att jämföra med 6 543 samma
period året innan.
UTMANINGEN FÖR SAK är nu
både att hantera allt administrativt, och inte minst att få så
många som möjligt att vilja stanna kvar och fortsätta engagera sig.
– Det viktigaste är egentligen
inte pengarna i sig, utan stödet
från svenska folket till Afghanistans folk. Hela vår verksamhet
kommer ur det folkliga stödet,
det är en del av SAKs DNA. Men
självklart behövs också alla resurser, behoven i Afghanistan är
enorma, säger Niclas Ericsson. ●
EVA KELLSTRÖM FROSTE

Möten om
nya läget

Oväntat, oroligt – men
engagemanget viktigare
än någonsin. Hanneke
Kouwenberg och Thomas
Magnusson har bägge
varit engagerade under
decennier i SAK och nu är
de redo att ge ännu mer.

SAKs lokalförening i Malmö har
ordnat flera aktiviteter för att diskutera den senaste utvecklingen
i Afghanistan. Den 19 augusti anordnade lokalföreningen ett öppet möte om läget i Afghanistan
på Hyllie Park folkhögskola. Lokalföreningens ordförande Nader
Barekzai föreläste om den politiska utvecklingen och Ilse Wahlroos
om SAKs verksamhet. Det fanns
ett stort behov bland deltagarna
att träffa andra och tala om läget.
Ett 20-tal medlemmar och andra
intresserade närvarade.
Roko Kursar (L), vice ordförande i kommunstyrelsen i
Malmö, bjöd in Nader Barekzai
för ett samtal om situationen
och SAKs verksamhet.
Den 3 september arrangerade
lokalföreningen i samarbete med
SSU en föreläsning med Nader
Barekzai om läget i Afghanistan
och SAKs verksamhet.

– Jag blev än mer övertygad om att det inte går att ge
upp nu. Befolkningens behov försvinner inte bara för
att detta har hänt. Vi har ju
varit med om det förut och
behoven är inte mindre i
dag, snarare tvärtom, säger
Thomas Magnusson, vice
ordförande i SAKs lokalförening i Skövde/Skaraborg.
Thomas blev medlem i
SAK i början av 1980-talet.
Han var med när talibanerna
tog makten förra gången och
när de störtades 2001. Med
den erfarenheten har han en
stark tro på att SAK ska kunna fortsätta sitt arbete.
– Det som har visat sig
viktigt är att vi bygger på
det lokala engagemanget
och vad som efterfrågas på
landsbygden i Afghanistan.
Det är det som försvarar vår
verksamhet, att det är efterfrågat och underbyggt. Jag
bara hoppas att det vi byggt
upp gör att våra anställda
lyckas fortsätta sitt arbete
och att lokalsamhället lyckas försvara framstegen.

FOTO: KABIR AHMEDZAY

”Nu måste jag ge ännu mer”

Styrelsen i Skövde/Skaraborg, från vänster Thomas Magnusson, Shirin Persson, Nasratullah Safi, Anders Boström, Per
Klarin, Margaretha Varenhed och Ulla Perhed.

Medlemsrörelsen och SAK
i Sverige har också en fortsatt viktig roll, menar han:
– Nu blir det upp till oss
här i Sverige att se till att resurserna kommer in och att
vi sprider information i Sverige om vad det handlar om.
HANNEKE Kouwenberg är
engagerad i Lunds lokalförening efter många års erfarenhet av
både ideellt
och professionellt arbete
för Afghanistan.
Hon tyck- Hanneke
te att det var Kouwenberg
overkligt när
talibanerna plötsligt hade intagit Kabul. Hon hade, liksom många andra, trott att
det skulle övergå till förhandlingar när talibanerna nådde

Kabul. Hanneke Kouwenberg
känner stor oro för kvinnorna och flickorna, för SAKs
projekt och de anställda.
– Jag förstår besvikelsen
hos alla förhoppningsfulla, de som utbildat sig. Vi får
inte släppa det. SAK är bra
på att stå på sig och nå ut
med information, vi måste
vädja att dörren inte stängs
till afghanerna. Vi är där för
folket, inte för dess regering,
det har vi aldrig varit.
Hanneke Kouwenberg tror
att SAKs medlemsrörelse
kan växa, men att föreningen måste vara tydlig med hur
relationerna till talibanerna
ser ut och att SAKs pengar
inte går till talibanerna.
Hon känner sig bara ännu
mer engagerad nu.
– Nu måste jag ge ännu
mer. ●

I rörelse för
Afghanistan
I somras uppmuntrade SAKs
lokalförening i Stockholm till
rörelse som stöd för SAKs arbete med personer med funktionsnedsättningar. På Facebook drevs
kampanjen #moveforafghanistan.
De deltagare som ville lade upp
bilder på bland annat promenader, frisbeekastande med hund,
cykling, inlines och orientering
tillsammans med hashtaggen och
gav samtidigt en gåva till SAK.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Friskvårdsdag lockade till samtal

Lokalföreningen i Skövde/Skaraborg på sin första fysiska aktivitet
sedan pandemins start. 
FOTO: MARGARETHA VARENHED

I år kunde SAKs lokalförening i
Skövde/Skaraborg återigen delta
på Friskvårdens dag i september.
Under en promenad på omkring
tre kilometer på Billingens fritidsområde fick olika föreningar
möjlighet att presentera sina
verksamheter. Förra året fick det
ställas in på grund av pandemin.
Bra väder bidrog till en god uppslutning i år.
Under några timmar var ledamöter ur lokalföreningens styrel-

se där och informerade om SAKs
arbete. De delade ut foldrar och
tidningar och sålde saffran.
– Det var ovanligt stort intresse
om man jämför med tidigare år.
Att sälja saffran var en bra väg till
fortsatt samtal, men även annars
var det många som diskuterade
och ville veta mer. Tiden gick fort.
Det var första aktiviteten efter
pandemin, det var roligt att träffa
folk och varandra, berättar Thomas Magnusson från styrelsen.
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MEDLEMSINTERVJUN

”Jag har träffat afghaner
vars liv förändrats av SAK”
FOTO: MONICA MILEUR

Maryam Akbari arbetade som
journalist i Afghanistan och
hörde talas om SAK redan då.
Nu sitter hon i styrelsen i
Stockholms lokalförening och
gillar att jobba med digitala
kampanjer.
Berätta lite om dig själv!

– Jag är 32 år och kom till Sverige för
åtta år sedan. När jag kom hit läste jag en
master i media och kommunikation. Nu
har jag ett eget företag och arbetar med
att coacha unga invandrare i personlig utveckling, och jag jobbar också med digital
marknadsföring och sociala medier.

Varför blev du medlem i SAK?

– Jag ville behålla min nation på något
sätt och hjälpa till, och SAK är en organisation som enbart arbetar med Afghanistan och med speciellt fokus på flickors utbildning. Jag hade också träffat afghaner
som berättat hur SAK förändrat deras liv,
och jag hade vänner i Afghanistan som arbetade hos SAK. Mitt engagemang började med att jag blev inbjuden att föreläsa
om afghanska journalisters situation på ett
årsmöte i Stockholm.

Hur ser ditt engagemang ut?

– Jag är intresserad av att arbeta med digitala aktiviteter och marknadsföring. Förra året var jag med i arbetet med att arrangera och marknadsföra ett event om
flickor och frihet i Afghanistan. Jag har
också kontakter från Afghanistan, aktivister och poeter, vi lade till exempel ut en intervju med Uppsalabon Mahbouba Ibrahimi på sociala medier. Jag läste också in
en krönika på en video som vi lade ut på
hemsidan och delade på sociala medier.

Maryam Akbari blev journalist för att förändra samhället och vara en röst för kvinnor.

Hur reagerade du på att talibanerna
tagit över Afghanistan?

– Jag blev mycket chockad, jag var inte
alls mentalt redo. Jag har släktingar i Afghanistan och journalistvänner från förr,
det känns hopplöst att inte kunna hjälpa
dem. Man vet inte vad som kommer att
hända nu.

Vad tänker du om SAKs fortsatta
arbete nu?

– SAK har varit aktivt sedan 1980 och
även när talibanerna hade makt, och det är
viktigt nu att fortsätta arbetet, att fortsätta

med utbildning och hjälpa människorna.
Jag tror att SAK kommer att hitta sätt att
arbeta vidare. Mitt engagemang fortsätter,
folk behöver SAK.

Hur tror du att medlemsrörelsen påverkas?

– Det kommer att komma kritiska frågor från andra till medlemmar hur SAK
kan hjälpa afghanerna när talibanerna har
makt. Men jag tror att medlemmarna litar
på SAKs visioner. ●



EVA KELLSTRÖM FROSTE

MARYAMS TRE TIPS FÖR ATT NÅ UT TILL FLER

1

SAK-VITTNEN Det finns
afghaner i Sverige vars liv
förändrats tack vare SAK. De
kan engageras i SAK och vara
en röst för föreningen.
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2

INFLUENCERS

Använd influencers
som kan sprida information och kampanjer om
SAK.
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3

SPORT SAK behöver engagera
fler ungdomar och då är det bra
med aktiviteter som kan intressera
ungdomar, som sport, som vår kam- Under augusti genomförde SAK Stockpanj #moveforafghanistan.
holm kampanjen #moveforafghanistan.

ENGAGEMANG

PÅ GÅNG
5/10–2/1

Utställningen ”Ung i Afghanistan” med teckningar och
bilder.
PLATS: Klostergårdens
bibliotek i Lund.
ARR: SAKs lokalförening i
Lund

FÖRELÄSNING

14/10

Föreläsning “Afghanistan
idag och i framtiden” med
Niclas Ericsson, SAKs
kommunikationschef.
TID: 18.
PLATS: Stadsbiblioteket
i Lund.
ARR: SAKs lokalförening
i Lund.

FLYGANDE MATTAN

23/10

SAKs lokalförening i Stockholm anordnar
basar med skänkta mattor
och fototavlor: “Flygande
mattan / Art 4 Education”.
PLATS: SAKs kansli, Malmgårdsvägen 63, Stockholm.
TID: Preliminärt 11–13, se
SAKs hemsida för uppdaterade tider.

e GÖTEBORG Tomas Jansson
goteborg@sakforening.se

r

MINNEN FRÅN AFGHANISTAN

t MALMÖ Nader Barekzai

10/11

I samband med SAKs internationella konferens deltar
SAKs lokalförening i Stockholm i ett evenemang
på Etnografiska museet med temat “Minnen från Afghanistan –
svenskars erfarenheter från 1950-, 1960- och 1970-talet”.
TID: Se SAKs hemsida för uppdaterad information.

INTERNATIONELLA KONFERENSEN

11/11

SAKs internationella konferens:
After the Taliban takeover: What
future awaits Afghanistan?
Efter talibanernas återtagande
av makten i augusti går Afghanistan återigen en osäker
framtid till mötes. Efter att
internationella banker och
givare snabbt stoppade alla
överföringar som ett svar på
talibanernas övertagande står
landet nu inför en mycket svår
social och ekonomisk situation. Kombinationen svår torka,
covid-19 och finansiell kollaps,
när stora delar av befolkningen
redan tidigare lever i djup

Jul i Lund!

fattigdom, kommer att leda till
hungersnöd och en humanitär
katastrof. Kan detta förhindras?
Hur kan rättigheter säkras och
humanitära behov mötas?
Hur kan det internationella
samfundet fortsätta stödja den
afghanska befolkningen?
SAK bjuder in till en internationell konferens den 11 november. Konferensen samlar experter, beslutfattare, civilsamhället
och akademi för att diskutera
den senaste händelseutvecklingen. Konferensen kommer
att livesändas. På sak.se kommer information att finnas om
hur man deltar digitalt.

JULSTÖK

26–28/11

Julstök med Kulturen Lund, julmarknad.
PLATS: Kulturen Lund.
ARR: Lunds lokalförening/Kulturen
i Lund.

lund@sakforening.se
naderbarekzai@hotmail.com

u S KELLEFTEÅ Karl-Erik Wiklund
karlerikwiklund@hotmail.com

i S KÖVDE/SKARABORG

Anders Boström
andersbostrom28@gmail.com

o STOCKHOLM Per Olov Henric-

son, stockholm@sakforening.se

p SUNDSVALL Åke Johansson
ake_j@telia.com

a

S ÖDERTÄLJE 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 JÄMSTÄLLDHETSNÄTVERK

Begmohammed
DerakshandeTomadj begmohammed.
dtomadj@
sak.se

Föreläsning om Afghanistan med Helené
Lackenbauer, Afghanistanexpert på FOI.
PLATS: UPF, Utrikespolitiska föreningen, våning 4 i
AF Borgen, Lund. TID: 19.
ARR: SAKs lokalförening i Lund i samarbete med UPF.
SPRÅK: Engelska.

6–7/12

SAK deltar på MRdagarna. Mer info
senare på sak.se.
PLATS: Svenska
Mässan i Göteborg.

u

p

so
a

MR-DAGARNA

FÖRELÄSNING

10/11

LUND Inger Blennow

SAK ordnar internationell konferens

FOTO: KULTUREN I LUND

UTSTÄLLNING

SAKs lokalföreningar

di
e
f
r
t

En gåva för framtiden
Du vet väl att man kan ge en testamentsgåva till SAK?
Läs gärna mer på sak.se/testamente
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BLI MÅNADSGIVARE!

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

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 har 90konto, Svensk insamlingskontroll
För att du ska kunna få aktuell information från
SAK sparar vi dina uppgifter enligt GDPR.
På www.sak.se/integritetspolicy kan du läsa om
hur vi skyddar dina personuppgifter.

