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Fattiga länder betalar priset för klimatet
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EXTREMA VÄDER får allvarliga 
konsekvenser i alla länder, men 
i ett fattigt land med svag infra-
struktur och små marginaler blir 
konsekvenserna mycket värre.  

På grund av torka och konflikt 
lider 13,5 miljoner männi skor i 
Afghanistan av matosäkerhet.  
Torka och naturkatastrofer 

föder våld och konflikt och 
driver människor på flykt. När 
allt mindre mark går att  
bruka blir familjer skuldsatta,  
rekryteringen till militära grup-
per ökar och barn tas ur skolan. 

SAK arbetar för att öka  
kunskapen om hur klimat-
förändringarna hindrar en 

fredlig och hållbar utveckling 
i Afghani stan. Samtidigt är 
Afghanistans eget bidrag till 
växthuseffekten minimalt. 
Sverige måste driva på för en 
mer rättvis global ansvars-
fördelning.

HEDVIG SÖDERLUND
Policyhandläggare på SAK

Förra årets torka slog hårt mot 
boskapsägaren Bazgul i Takhar.

SAKS VERKSAMHET

 Det lät väl inte så svårt. Skriva om 
SAK som fyller 40 år i år. Uppde-
lat på fyra uppslag under året, ett i 
varje tidning. Men att skriva om en 
historia som i så hög grad är pågå-

ende visade sig bli ett nästan omöjligt uppdrag. 
Det finns information i ett sådant omfång att det 
blir svårt att greppa.   

Det är därför med stor ödmjukhet jag går in i 
projektet att under 40-årsåret berätta om några 
delar av SAKs historia, fullt medveten om att det 
blir en bråkdel. 

Det fantastiska och det omöjliga med att be-
rätta en pågående och relativt färsk historia är 
att så många som var med från början fortfaran-
de finns i livet. Jag har suttit i timmar med några 
av dem som var med från tidigt 1980-tal. Varje 
människa är en egen historia och det gäller i  
hög grad många av dem som på olika sätt drogs 
in i arbetet med att utveckla SAK. Några bytte  
yrkesbana, från helt andra branscher till att byg-
ga upp verksamheten, här i Sverige och i Afgha-
nistan. 

ENGAGEMANGET FÖR AFGHANERNA och mot 
Sovjets brutala ockupation samlade människor  
från höger till vänster på den politiska skalan, 
aktivister och biståndsproffs. 

Ingemar Andersson, en av dem som var med 
från början, beskrev det som att det började 
med enskilda eldsjälar som drog i gång arbe-
tet utan en aning om vad det skulle leda till. Nej, 

En färsk historia 
som bara fortsätter

ingen kunde nog ana hur enorm omfattningen 
av Afghanistankommitténs arbete skulle bli. 

”Sovjet ut ur Afghanistan” var slagordet under 
nästan hela 1980-talet. För 31 år sedan lämna-
de Sovjet Afghanistan, men det innebar inte att 
SAKs arbete var avslutat (att Sovjet skulle lämna 
Afghanistan var för övrigt bara ett av förening-
ens mål). Under inbördeskrig, talibanstyre och 
krig igen har SAK fortsatt med och utvecklat sin 
verksamhet. En relativt ny sådan är vår utbild-
ning av fysioterapeuter, som vi berättar om i det 
här numret. De får möjlighet både att förebygga  
funktionsnedsättningar och att hjälpa personer 
med funktionsnedsättningar att bryta sin isole-
ring. 

LÄGET FORTSÄTTER att vara oerhört komplicerat 
i landet och livet svårt för de flesta.  
Afghanistan är ett av världens farligaste länder.  
Men det vardagliga livet pågår även där och 
SAK – både anställda och ideella – har en viktig 
roll att spela i många år till. I Afghanistan, och i 
Sverige. 

Det finns mycket historia kvar att skriva. ●

Det började 
med enskilda 

eldsjälar som drog 
i gång arbetet utan 
en aning om vad  
det skulle leda till.

FOTO: MALIN HOELSTAD
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Redaktör Afghanistan-nytt

4   AFGHANISTAN I KORTHET Misstänkta krigsbrott 
diskuteras igen, ökat antal bomber under Trump. 

6   TEMA AFGHANISTAN De skenande kostnaderna  
för bröllop har börjat bli ett samhällsproblem.  
Samtidigt är det ett måste att gifta sig.

14   ANALYS Många problem och osäkra kort i förhand-
lingarna mellan USA och talibanerna. 

16   BILDEN Film om Skateistan dubbelt prisad. 

18   KULTUR Topdara-stupan berättar om buddismens 
historia i Afghanistan. 

20   SAK 40 ÅR En handfull personers ideella engage-
mang blev starten på SAK. 

23   ANDREAS HAR ORDET Verktygen för  
att tackla utmaningarna kan samman-
fattas: Nolltolerans mot korruption.

24   SAK I KORTHET Nu har sjukhuset i 
Wardak intensivvård. Bybor utbildas  
i att spara vatten. 

26   REPORTAGE Fysioterapeuter utbildas 
för att förebygga funktionsnedsätt-
ningar. 

28   ENGAGEMANG Anders Rosén lockar  
till fulla hus när han föreläser. 

FORMGIVNING | Serpentin Media
ISSN 0280-7041 
TRYCK | Trydells Tryckeri AB, Laholm
UPPLAGA | 10 000 ex 
PRESSLAGD | 20 februari 2020
OMSLAG | Kamila Rahim är lärare på en av SAKs två 
skolor i byn Yrskin. Hon blev lärare för att hjälpa barnen 
i sin hembygd, särskilt flickorna. Foto: Kajsa Waaghals



Nr 1 2020 | AFGHANISTAN-NYTT    54    AFGHANISTAN-NYTT | Nr 1 2020

Nakamura dödad
VÅLD Den dödliga attacken 
mot den japanska läkaren Tetsu 
Nakamura i Jalalabad i decem-
ber har väckt stor upprördhet i 
Afghanistan. Nakamura ledde 
en organisation som gett många 
afghaner tillgång till rent vatten 
och bevattning. 

Få köper antikviteter
FÖRETAG Försäljare av antikvite-
ter i provinsen Herat har problem 
med sviktande kundunderlag på 
grund av allt sämre säkerhet. De 
ber regeringen om åtgärder så att 
de kan sälja utomlands.

600 000 har flytt
FLYKTINGAR Omkring 600 000 
människor har flytt från sina hem 
det senaste året på grund av 
kriget, naturkatastrofer och torka, 
enligt flyktingministern Syed Hus-
sain Alami Balkhi. Cirka två miljo-
ner lever som interna flyktingar. 

Mindre journalistvåld
PRESSFRIHET Våldet mot jour-
nalister minskade med 13 procent 
2019, enligt Afghanistan Journalist 
Safety Committee, som trots det 
dokumenterat fem mord, 25 hot 
och sju kidnappningar. 

Hearing om dålig luft
FÖRORENINGAR Trots snöfall 
under vintern är Kabul fortfarande 
bland de tio städerna med värst 
luftföroreningar i världen. Wolesi 
Jirga, det afghanska parlamentets 
ena kammare, kallade till en  
hearing i januari om problemet.  

Arbetslösa flyttar
MIGRATION Över tusen unga 
män korsar dagligen gränsen till 
Iran, uppger personal på flykting-
departementet i provinsen  
Nimroz. Orsaken är fattigdom  
och arbetslöshet.  

Fler kvinnliga poliser
SÄKERHET Antalet kvinnliga 
poliser fördubblas i år i provinsen 
Jawzjan, enligt polischef Abdul 
Wahid Wijdan, från 40 till 80. Han 
anser att säkerheten ökar med 
kvinnor i poliskåren.

Kampanj mot brott
KRIMINALITET Boende i Kabul 
har startat en kampanj i sociala 
medier mot den ökande kriminali-
teten, med kritik mot regering och 
polis. Kampanjen ”Kabul is not 
safe/peaceful” startade som en 
reaktion på mordet på en 22-årig 
student. 

Fler kvinnor anställs
JÄMSTÄLLDHET Allt fler kvin-
nor anställs i provinsregeringens 
departement i Kunduz. Antalet 
kvinnor har ökat med 20 procent 
efter program för att öka allmän-
hetens medvetenhet och garan-
tera säkerhet. 

Vapenvila först
FREDSSAMTAL En opinionsun-
dersökning gjord av Friedrich 
Ebert Foundation och Afghanis-
tan Group of Policy visar att 60 

Den 12 februari inleddes en månads vinter-
spelsfestival i Bamyan. Syftet med spelen är 
att fira vintern och locka turister. Det tävlas 
på skidor, snowboard och skridskor samt i 
curling och bergsklättring, bland annat. 

– När jag förberedde mig för Bamyan-
spelen kände jag mig nedstämd, men nu 
är jag lycklig. Säkerheten har förbättrats, 
berättar snowboardåkaren Zahra Hakim.

Med på spelen finns också kvinnliga 
curlingspelare. 

– Vi är medlemmar i Afghanistans 
curlingförbund, men vi har ett problem 
och det är att vi inte har någon budget, 
berättar Halima Rezee, ordförande i  
kvinnosektionen.

De amerikanska styr-
korna släppte under 
2019 fler flygbomber än 
någon gång under de 
senaste tio åren, berät-
tade det amerikanska 
flygvapnet i en rapport. 
USA släppte förra året 
7 423 bomber, 2018 släpptes 7 362 bom-
ber. Sedan Donald Trump blev president 
har flygbombningarna ökat. Under det 
första halvåret 2019 dödades 717 civilper-
soner i flygbombningarna. 

British museum har återlämnat en antik skulptur i kalksten 
till Afghanistan. Skulpturen tros vara omkring 2 000 år 
gammal. Den stals från Afghanistans nationalmuseum 
under inbördeskriget för 30 år sedan, i likhet med många 
andra antikviteter. Den visar två tjurar. Skulpturen upptäck-
tes under en fransk arkeologisk expedition på 1950-talet 
i norra Afghanistan. Hartwig Fischer, chef för British mu-
seum, beskriver överlämnandet som ett viktigt steg i åter-
uppbyggnaden av det rika kulturarvet i Afghanistan efter 
decennier av konflikt, förstörelse och förlust.

Beslutet om att inte utreda misstänkta 
krigsbrott och brott mot mänskligheten 
i Afghanistan vid Internationella 
brottmålsdomstolen, ICC, har överkla-
gats.  

I april förra året beslutade ICC att domstolen 
inte skulle gå vidare med att utreda miss-
tänkta krigsbrott, trots att den konstaterade 
att krigsbrott troligen begåtts. Domstolen 
ansåg att möjligheterna att lyckas med ut-
redningen var begränsade på grund av den 
bristande samarbetsviljan. 

Åklagaren och tre juridiska representanter 

för offren överklagade beslutet och i decem-
ber hölls förhandlingar om det. Åklagaren, 
Fatou Bensouda, hävdade att ICC:s tidigare 
beslut inte hade stöd i stadgarna. 

DEN AFGHANSKA regeringen höll vid för- 
handlingarna med om att allvarliga inter-
nationella brott hade begåtts på dess ter-
ritorium sedan ICC:s jurisdiktion trädde i 
kraft, men hävdade dels att ett ingripande 
från ICC inte skulle tjäna rättvisan och skulle 
kunna äventyra fredsprocessen, dels att den 
var villig att själv hantera de misstänkta  
brotten.  EVA KELLSTRÖM FROSTE
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Curling och snowboard 
på vinterspelsfestival

Överklagat beslut om krigsbrott
Frågan om krigsbrott och brott mot mänskligheten är återigen på agendan i Haag.

Spelare från Bamyan framför sin curling-
bana på sjöis.

Tetsu Nakamura

Afghanska flickscouter i Kabul.

Tjurskulpturen tros ha dekorerat ett tempel på 100-talet 
under Kushan-imperiet. 
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I KORTHET

AKTUELLT I AFGHANISTAN 

Flygbombningarna 
har ökat med Trump

2 000-årig skulptur tillbaka

Fortsatt dåligt stöd  
till funktionsnedsatta
Personer med funktionsnedsättningar blir 
illa behandlade och diskriminerade, har 
dålig tillgång till sjukvård, arbeten och möj-
lighet att rösta. Det visar en rapport från 
Afghanistan Independent Human Rights 
Commission (AIHRC). AIHRC uppmanar 
regeringen att visa allvar med att komma 
till rätta med problemen. Över en miljon 
afghaner har funktionsnedsättningar på 
grund av de 40 årens krig, enligt AIHRC. 

27
procent

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

ökade bomullsproduktionen 
med 2019, enligt jordbruks- 
ministeriet. Odling på mer 
mark, regn i rätt tid, utbildning 
av jordbrukare och bättre 
kvalitet på utsäde är de  
huvudsakliga orsakerna.
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procent av de intervjuade är opti-
mistiska om fredssamtalen, res-
ten pessimistiska. De intervjuade 
vill först ha vapenvila, och anser 
att det är viktigt att de medbor-
gerliga rättigheterna värnas.

Scouter tillbaka
FRITID Den afghanska scout- 
organisationen, ANSO, har åter-
igen blivit medlem i scoutrörel-
sens världsorganisation (WOSM). 

Det har funnits scouter i Afgha-
nistan sedan 90 år tillbaka, men 
aktiviteterna avbröts 1979.

Bristande öppenhet
PRESSFRIHET Den Kabul-
baserade organisationen Integrity 
Watch Afghanistan kritiserar den 
afghanska regeringen och dess 
institutioner för bristande öppen-
het och menar att medias tillgång 
till information blir allt sämre.

Donald Trump

Opium ökade
DROGER Odlingen av vallmo 
minskade med 28 procent i Af-
ghanistan 2019. Trots det ökade 
produktionen av rent opium med 
21 procent på grund av goda 
odlingsförhållanden, enligt den 
amerikanska regeringen.

Fruktodling planeras
JORDBRUK Över 100 000 frukt-
trädgårdar planeras att anläggas i 
provinsen Helmand under våren, 
enligt guvernören. 75 trädgårdar 
ska bekostas av departementet. 

500-årig trädgård 
HISTORIA Den historiska  
Mamliträdgården ska ha anlagts 
av mogulkejsaren Shah Jahans 
dotter för 500 år sedan. Boende 
i Nangarhar vill att den återställs 
och enligt regeringen finns planer 
för detta.

Jag kan 
köra 
med 

fullt självför-
troende. Det 
finns inga 
restriktioner 
enligt sharia 
för kvinnor att 
köra bil. En del 
män trakas-
serar mig och 
några stirrar, 
men jag bryr 
mig inte utan 
fortsätter köra.

Sediqa Muradi, 40 år,  
är den första kvinnliga bil-

föraren i Samangan. Hon 
säger att hon lärde sig köra 

på en vecka av sin son.
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DYR VÄG MOT 
ÄKTENSKAP

TEMATEMA | ÄKTENSKAP

Max 500 bröllopsgäster och ett förbud mot brudpenning. 
Det regleras i en ny lag som ska begränsa de skenande 
kostnaderna för bröllop som blivit ett samhällsproblem  
i Afghanistan. Men få följer lagen.
TEXT ERIK HALKJAER, FRILANSJOURNALIST

Xxxxxxx.  FOTO: XXXXXX

ecember 2017 infördes 
en ny lag för bröllops-
ceremonier i Afghani-
stan. Det var ett försök 
av staten att begrän-

sa de ofta skenande kost-
naderna och olagliga betal-

ningarna för äktenskap. 
Enligt den nya lagen förtydligade poli-

tikerna att brudgummen och hans familj 
inte kan tvingas betala walwar/sherbaha, 
eller brudpenning. Det är en tradition som 
inte är förenlig med vare sig muslimsk el-
ler afghansk lag. Likaså säger lagen att ett 
bröllop inte får ha fler än 500 gäster.

Lagen till trots är det få som följer den. 
Som Afghanistan-nytt tidigare rapporterat 
om har staten en liten närvaro utanför de 
större städerna och på landsbygden lever 
många i enlighet med de lokala lagar och 
traditioner som råder i ett slags parallell 
samhällsstruktur till den som sköts från 
huvudstaden Kabul.

 När tankesmedjan Afghanistan Analyst 
Network förra året besökte tre provinser i 

norra Afghanistan kunde de konstatera att 
brudpenning fortfarande var vanligt i Fa-
ryab, Jawzjan och Sar-e-Pul. 

Invånarna hade tagit intryck av lagen så 
till vida att brudpenningen i till exempel 
Faryab halverats, från i genomsnitt 10 000 
till 5 000 dollar. Även i de två andra pro-
vinserna hade brudpenningen sänkts, men 
inte försvunnit.

TALIBANERNA kontrollerar flera distrikt 
i de tre provinserna. Enligt deras direk-
tiv får brudpenningen inte överstiga 2 650 
dollar och ingen musik får förekomma un-
der ceremonin, som ska genomföras i nå-
got av brudparets föräldrahem. 

Det finns ingen gräns för antalet bröl-
lopsgäster, enligt talibanerna, men de ser 
gärna att antalet inbjudna begränsas. Bru-
den och brudgummen får bara be om tre 
uppsättningar kläder vardera av varandra, 
i stället för det brukliga att bruden förvän-
tar sig upp till 20 uppsydda klänningar av 
brudgummen. I utbyte hoppas han på tio 
uppsydda finkläder. 

En brudgum dansar omgiven av sina 
vänner efter bröllopsceremonin. Män 
och kvinnor firar bröllopet separat.
FOTO: TON KOENE/ALAMY
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Att gifta sig i Afghanistan är ingen lek. 
Det är allvar och äktenskapet är den grund 
varpå hela samhället vilar. Den äktenskap-
liga institutionen är omgärdad av tradi-
tioner och förväntningar, som av historisk 
hävd egentligen aldrig begränsats. 

Att både den afghanska staten och ta-
libanerna försöker reglera de ceremonier 
och traditioner som omgärdar äktenskapet 
och bröllopet är i sig talande. De många 
enorma bröllopspalats som hyrs av brud-
paren sticker i talibanernas ögon, liksom 
höga kostnader, dans, musik, dyr mat och 
gåvor i form av allt från mattor till smyck-
en.

SETT UR DEN afghanska statens ögon 
bromsar de höga kostnaderna för bröllo-
pen landets utveckling. Unga trolovade 
män tvingas ofta utomlands, till Iran, Tur-
kiet eller något annat land för att under 
flera år arbeta ihop till brudpenning, hem-
gift (mahr) och pengar till själva bröllopet.  

– Jag arbetade sju år som chaufför i Sau-
diarabien medan min fästmö väntade på 
mig, säger Muhammed Nabbi från Khost 
till Afghanistan Analyst Network.

Niamatullah, från Ghazni, berättar att 
han arbetade fyra år i Iran innan han kun-
de gifta sig. Då fick han ändå låna pengar 
och tvinga sin lillebror utomlands att ar-
beta, eftersom han efter en olycka tvingats 

använda de pengar han sparat ihop i Iran 
till sjukhusräkningar. 

De män som inte kan ta sig utomlands 
lånar pengar från släktingar eller säljer 
land. Yar Muhammed från Mutakhan, i 
Paktika, betalade sin fästmös familj med 
fyra hektar mark i stället för den överens-
komna brudpenningen på 17 176 dollar. 
När han gift sig och hans hustru flyttat in 
hade de bara ett par hektar mark kvar att 
leva av.

Den brittiska forskaren Deborah J 
Smith beskriver i rapporten Decisions, de-
sires and diversity: Marriage practices in 
Afghanistan hur äktenskapet är den insti-
tution som hela det afghanska samhället 
kretsar kring. Eftersom sex endast är till-
låtet inom äktenskapet är äktenskapet ett 
måste för att säkra barnafödande. Äkten-
skapet är också basen i det sociala skydds-
nät som endast nya generationer kan ge 
ett samhälle i frånvaro av ett starkt statligt 
socialt skyddsnät.

Deborah J Smith får stöd av en rapport 
om den afghanska äktenskapstraditionen, 
av det norska utrikesdepartementet. En-
ligt den rapporten har en ogift afghansk 
kvinna låg status och anses inte vara en 
fullvärdig kvinna i samhällets ögon. Hon 
blir dessutom en livslång börda för sin fa-
milj.

MYCKET FÅ AFGHANER förblir ogifta. En-
ligt afghanska myndigheter rörde det sig 
2017 om färre än en procent av alla män 
och kvinnor i åldersgruppen 35–39 år. 

Att finna en partner åt sina barn är en 
av afghanska föräldrars viktigaste uppgif-
ter. Helst bör partnern finnas i familjens 
närhet, det vill säga inom släkten, klanen 
eller samma etniska grupp. Eftersom äk-
tenskapet anses vara ett livslångt kontrakt 
mellan inte bara det äkta paret utan mellan 
deras familjer planeras sällan äktenskap 
med okända familjer.

 Ett äktenskap i Afghanistan inleds 
med en förhandling. Det gäller oavsett 
om brudgummen och bruden fattat tycke 
för varandra eller om bröllopet är helt 
arrange rat. Brudgummens familj kontak-
tar den tilltänktas familj för att fråga om 
det finns intresse av giftermål. 

När familjerna väl är överens för de ett 
samtal om hur bröllopet ska gå till, var,  
vilken slags mat som ska serveras, vilka 
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kläder som ska erbjudas brudparets släk-
tingar, val och betalning av imam och äk-
tenskapskontrakt. Dessa frågor kan av-
göras relativt snabbt, men frågan om 
brudpenningen är avgörande och kan bli 
en utdragen förhandling.

Brudparet är sällan inblandat. Eftersom 
de egentligen inte ens får träffas utan nära 
anhöriga närvarande sköts förhandlingar-
na ofta av deras släktingar. 

ENLIGT MUSLIMSK tradition ska brud-
gummen betala en hemgift, eller mahr, till 
brudens familj. Ofta betalas också själva 
bröllopet av brudgummens familj. Det är 
viktigt att bjuda alla släktingar och ibland 
även personer i familjens klan och i små 
samhällen kanske hela byn. Därför kan 
vissa bröllop ha flera hundra, kanske tu-
sen gäster.

Bara med hemgift och själva bröllops-
ceremonin kan kostnaderna för ett bröllop 
gärna skena i väg. Det har på senare tid 
inte bara den afghanska staten och taliba-
nerna utan även lokala byråd försökt råda 
bot på. Afghanistan Analyst Network ger 
i sina studier en rad exempel på hur byråd 
lyckats begränsa kostnaderna för bröllop 
eftersom de riskerat att ruinera hela famil-
jer och även tvingat många unga män att 
skuldsätta sig eller att resa utomlands.

Utöver hemgiften och bröllopskostna-

derna är brudpenningen den största ut-
maningen. Enligt traditionen ska den, rent 
faktiskt olagliga, brudpenningen fungera  
som kompensation för att familjer utan  
söner ska kunna stärka sin ekonomi.  

Brudpenningens baksida är att flickor  
blir en handelsvara som vilken som helst. 
En familj kan höja priset för sin dotter om 
den vet att det finns flera potentiella fria-
re som är beredda att betala. Därför kan 
brudpenningen uppgå till i vissa fall svind-
lande 44 000 dollar, enligt Afghanistan 
Analyst Network.

BRUDPENNINGEN ÖKAR också för yng-
re flickor. Enligt afghansk lag kan en flicka 
gifta sig vid 16 års ålder och en pojke vid 
18 år. FN har dock rapporterat att trots att 
det är olagligt är tre procent av de flickor 
som är gifta i Afghanistan 15 år eller yngre. 

Det har blivit vanligare att män och 
kvinnor själva väljer sin partner i Afgha-
nistan, men det är ändå deras familjer som 
genomför förhandlingarna om under vilka 

förutsättningar äktenskapet ska ingås och 
hur bröllopet ska gå till. 

När väl förhandlingarna är klara och fa-
miljerna är överens om kostnaderna in-
går de trolovade en ”halv nikah”, en förlov-
ning. Det innebär att familjerna officiellt 
meddelar att paret ska gifta sig och därför 
kan träffas, dock utan att ha sexuellt um-
gänge. De får inte heller flytta ihop. Det 
varierar mycket mellan olika grupper och 
mellan städer och landsbygd om paret 
träffas eller inte före bröllopet. 

DET FINNS INGEN gräns för hur lång tid en 
trolovning är giltig, men ibland kan det 
dröja många år innan brudgummen och 
hans familj samlat ihop de pengar som be-
hövs. När det väl är dags för själva bröllo-
pet, nikah, genomförs det i enlighet med 
muslimska traditioner. 

Exakt hur ett bröllop går till skiljer sig 
mellan etniska grupper, landsbygd, städer 
och även vilken ekonomi familjerna har. 
Det finns också en mer eller mindre liberal 
tolkning av vad som är tillåtet enligt mus-
limska traditioner och islam. 

Talibanerna, men även många konserva-
tiva afghaner, har en strikt tolkning för vad 
som gäller för nikah. Enligt dem är musik, 
filminspelningar av ceremonin, bröllops-
palats och för stora ekonomiska utsväv-
ningar förbjudet. 

Jag arbetade sju 
år som chaufför i 

Saudiarabien medan min 
fästmö väntade på mig. 
 Muhammed Nabbi

Brudpenningens 
baksida är att flickor 

blir en handelsvara som 
vilken som helst. 

Kommersen kring bröllop är enorm i Kabul, och många skönhetssalonger specialiserar sig på bröllop. FOTO: TON KOENE/ALAMY En blivande brud tittar på traditionella brudklänningar i en butik.  FOTO: TON KOENE/ALAMY Plats för nygifta.  FOTO: PRIVAT

>>>
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WALWAR – brudpenning på pashto. På 
dari kallas det toyana eller sherbaha. En 
gammal tradition utan förankring i vare 
sig islamsk eller afghansk lag. Brudpen-
ningen betalas av brudgummen och hans 
familj till brudens fader. Summan varierar 
från fall till fall och från plats till plats, men 
ligger i allmänhet på 6 000–7 000 dollar. 
Det finns dock fall med en brudpenning 
på 45 000 dollar, liksom 1 500 dollar. 

MAHR – hemgift på pashto. En gåva från 
brudgummen och hans familj till bruden. 
Brudgåvan är obligatorisk, enligt islamsk 
lag. Gåvan kan bestå av pengar, men till 
exempel också mark, och är brudens för 
att använda som hon vill, men anses ofta 
utgöra en säkerhet för henne och barnen 
om mannen dör eller skiljer sig.

JEHAZ – ungefär brudgåva på pashto. 
En gåva från brudens familj till brudgum-
mens familj, ofta i form av möbler, mattor, 
vitvaror och annat som ett hushåll kan 
behöva, men kan även vara smycken och 
inredningsföremål. Jehaz är liksom walwar 
en gammal tradition som saknar förank-
ring i islam och afghansk lag. Storleken 
på gåvan kan avgöra hur väl bruden tas 
emot i sin nya familj.  

NIKAH – vigselceremonin där bruden, ge-
nom en manlig släkting, bekräftar att hon 
gifter sig av fri vilja. En förlovning kallas 
halv nikah, och är ett sätt för brudgum-
mens och brudens familjer att officiellt 
meddela att de ingått en överenskommel-
se om bröllop. Då kan de trolovade även 
träffas, men inte ha sexuellt umgänge. 

ZINA – sex utanför äktenskapet. Sexuellt 
umgänge är bara tillåtet mellan äkta ma-
kar i Afghanistan. Zina är straffbart med 
fem–tio års fängelse. 

BAADAL – ungefär bytesäktenskap. Detta 
är enligt både islamsk och afghansk lag 
olagligt, men förekommer. Ett skäl är 
fattigdom. Vanligt inom släkt, till exempel 
med syskonpar som gifter sig med annat 
syskonpar.

Kvällen före bröllopet samlar ofta bru-
den sina systrar, kvinnliga släktingar, vä-
ninnor och ibland även kvinnorna från 
brudgummens familj till en sammankomst 
i sitt hem. De dekorerar sig med henna. 

Under själva ceremonin är det män-
nen som styr. Enligt traditionen ska bru-
den inte ens närvara, utan sitta i ett rum 
intill själva vigsellokalen. På senare år har 
det blivit vanligare att bruden närvarar un-
der vigseln, och till och med kan represen-
tera sig själv.

BRÖLLOPET FÖRRÄTTAS av en imam. Om 
inte bruden representerar sig själv, vilket 
blivit vanligare, företräds hon av manli-
ga släktingar. Brudgummen närvarar själv, 
men även han representeras av sina släk-
tingar. När bruden förs på tal sker det ge-
nom hennes fars namn.

Det klassiska vis som ceremonin  
genomförs på, där brudparet represente-
ras av sina manliga släktingar understry-
ker det faktum att äktenskapet handlar om 
mer än att två personer förenas för att bil-
da familj. Det handlar i hög grad om att 
två familjer knyts samman. 

Några skriftliga dokument som under-
stryker äktenskapet tas sällan fram. I stäl-
let anses äktenskapet bekräftas av de när-
varande manliga vittnena. Allt fler kvinnor 
kräver numer att det finns skriftliga doku-
ment som bevisar äktenskapet ifall de se-
nare i livet skulle vilja bevisa vilka över-

enskommelser som skedde i samband med 
bröllopet.

Efter ceremonin hålls en fest, på lands-
bygden oftast hemma hos brudgummens fa-
milj dit bruden flyttar efter bröllopet. I och 
med äktenskapet lämnar bruden sin familj. 

I STÄDERNA OCH bland familjer med bätt-
re ekonomi kan festen hållas i något av de 
många bröllopspalats som finns att hyra i 
de flesta större samhällen. Män och kvin-
nor firar bröllopet separerat. Bland kvin-
norna tas sällan foton, även om det också 
blivit vanligare. 

Så till vida det inte handlar om konser-
vativa familjer fylls åtminstone kvinnornas 
del av firandet med musik och dans och  
till och med möjlighet för deltagarna själ-
va att spela på instrument. Antalet gäster 
handlar ofta om social status. Ju fler gäster,  
desto viktigare anses familjerna vara, men 
det görs försök över hela landet att hålla 
nere antalet gäster. Trots detta tycks få kun-
na vittna om ett bröllop med färre än 150 
gäster. 

När maten är serverad och uppäten 
långt in på småtimmarna får brudgum-
mens familj en ny familjemedlem i form 
av bruden. Ett sätt att ställa sig in hos sin 
nya familj är att ta med sig en fin brud- 
gåva, eller jahaz, som ett bidrag till hus- 
hållet. Viktigast av allt är ändå att förse  
familjen med barn, helst söner, som kan 
säkra försörjningen i framtiden. ●

Under själva ceremonin är det männen som 
styr. Enligt traditionen ska bruden inte ens 

närvara, utan sitta i ett rum intill själva vigsellokalen.

Frukthandlaren Abdul Ghias, 22 år, 
skulle vilja gifta sig men ser inte hur det 
skulle vara möjligt med den lilla inkomst 
han har. 

 – Faktum är att jag avskyr traditionerna 
kring bröllop i min by. Det är de sämsta 
traditionerna som förhindrar utveckling. 
Enligt min bys traditioner måste den som 
vill gifta sig gå igenom flera steg som alla 
kan vara mycket kostsamma, säger han.

Abdul Ghias bor i byn Sarak Ball i di-
striktet Kalafgan i provinsen Takhar. Han 

berättar om de olika stegen, som alla kos-
tar pengar. De handlar bland annat om att 
skapa kontakt med familjen till den kvinna 
som mannen vill gifta sig med och om för-
handlingar. Sedan är det förlovningsfest, 
bröllop som ska betalas av mannens familj, 
och hemgift.

– I vår by är det vanligt att mannens  
familj betalar flickans familj 400 000 afgha-
nis i hemgift, men kvinnans familj behåller 
inte pengarna (drygt 50 000 kronor) utan 
köper saker till kvinnan, som mattor och 
annat som kan behövas i brudens nya hem. 

Skulle du vilja gifta dig?
– Ja, självklart, precis som alla unga män. 

Här är det inte tillåtet att ha en flickvän, det 
är ett brott. Jag vill ha en fru att dela förtro-
enden med. Det är ett mänskligt behov, att 
leva med en fru och ha en familj. Men det 
är svårt att kunna gifta sig i Afghanistan.
Vilka svårigheter ser du?

– För att kunna gifta sig i Afghanistan 
måste man ha minst 15 000 dollar för alla 
utgifter. Jag undrar hur jag ska få ihop de 
pengarna på min fruktförsäljning. Män-
niskorna i min by lider av en dålig ekono-

misk situation och brist på jobb. Förr stod 
vårt hopp till Iran. Efter skolan kunde vi 
åka dit och tjäna ihop pengarna. Men efter 
USA:s bojkott av Iran har de möjligheter-
na försämrats. Jag vet faktiskt inte hur vi 
ska komma ifrån dessa problem. 
Vilket är ditt råd till andra?

– Jag har inget råd, för den afghanska 
regeringen är inte i stånd att hjälpa oss och 
vårt samhälle förstår inte de ungas pro-
blem. ● 

SAYED QUDRATULLAH ATTAYE
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

Abdul Ghias, 22, en av många ung a som inte har råd att gifta sig

Abdul Ghias är fruktförsäljare och bekymrad 
över att han inte har råd att gifta sig. 

BRÖLLOPSORDLISTA
Henna används i bröllopsceremonin.
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Familjer med god ekonomi håller ofta 
bröllopsfesten i en hyrd lokal i ett 

bröllopspalats. Bilden är från Kabul.
FOTO: TON KOENE/ALAMY
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Valkommissionens chef Hawa Alam Nuristani, mitten, berättar på en presskonferens den 18 februari att Ashraf Ghani vunnit valet och 
fortsätter som president i Afghanistan. 

Den sittande presidenten Ashraf Ghani 
vann presidentvalet med 50,64 procent 
av de registrerade rösterna, enligt 
valkommissionen. 

Valkommissionens chef Hawa Alam Nu-
ristani tillkännagav på en presskonferens 
den 18 februari att Ashraf Ghani är Afgha-
nistans president. Gränsen för att det inte 
skulle bli en andra valomgång var att en av 
kandidaterna fick över 50 procent av rös-
terna. 

– Det är positivt att det nu finns ett val-
resultat, fem månader efter valet. Afgha-
nistan behöver en tydlig politisk ledning 
som kan arbeta för hållbar fred, långsik-
tig utveckling och befolkningens rättighe-
ter, säger Andreas Stefansson, SAKs gene-
ralsekreterare.

UTMANAREN CHEFSMINISTER Abdullah 
Abdullah fick enligt valkommissionen 
39,52. Abdullah ifrågasatte resultatet, upp-
gav att det var han som var vinnare och att 
han tänkte bilda en skuggregering. 

Valdeltagandet var mycket lågt. På val-
dagen, den 28 september 2019, uppgavs 

valresultatet till 2 695 890 röster, motsva-
rande 28 procent av de registrerade väl-
jarna. Men antalet röster som godkänts 
av valkommissionerna sjönk sedan till 
1 824 401 röster, 19 procent av de registre-
rade väljarna. Afghanistans befolkning be-
räknas till cirka 30–35 miljoner och anta-
let som hade registrerat sig för att rösta var 
9,6 miljoner.

ALI YAWAR ADILI på Afghanistan Analysts 
Network drar i en analys slutsatsen att pre-
sidentvalet 2019 kännetecknats av bristfällig 
biometrisk teknik (fingeravtryck och ansikts- 
igenkänning under röstningen), begränsad 
öppenhet, en oförmåga att lösa tvister och 
ifrågasatta beslut om giltiga röster i en sådan 
utsträckning att det hotar utsikterna att nästa 
president får ett trovärdigt, starkt mandat.

Den 22 december 2019 presenterade 
valkommissionen, Independent Election 
Commission (IEC), de preliminära re-
sultaten (som den 18 februari också fast-
slogs). Av de 1 824 401 räknade rösterna 
gick 90 procent till de två toppkandidater-
na. De återstående tio procenten gick till 
tolv kandidater, i topp av dem låg tidiga-

re krigsherren Gulbuddin Hekmatyar som 
fick 3,85 procent.

Efter att de preliminära resultaten pre-
senterats startade valkommissionen för 
klagomål, Independent Electoral Com-
plaints Commission (IECC) en process för 
att registrera och granska klagomål. Drygt 
16 000 klagomål kom in från de fyra stör-
re presidentkampanjerna – Ghani, Ab-
dullah, Hekmatyar och Rahmatullah Na-
bil. Den 5 februari skulle IECC berätta om 
resultatet av granskningen, men presen-
terade fortfarande inte det exakta antalet 
giltiga eller ogiltiga röster. 10-15 procent 
av 300 000 ifrågasatta röster skulle sedan 
genomgå en speciell granskning. Enligt 
Hawa Alam Nuristani är 1 823 984 röster 
äkta, och hon uppgav också att omkring 
1,9 miljoner personer deltog i valet.

TALIBANERNA DÖMDE ut valet som falskt 
och skrev i en kommentar att det var olag-
ligt att utse Ashraf Ghani till president. De 
menade också att det stod i konflikt med 
den pågående fredsprocessen med tanke 
på de känsliga omständigheterna. ●

� EVA KELLSTRÖM FROSTE

Valresultatet klart: Ashraf Ghani 
president med knapp marginal

”Stort bröllop innebär starten på ett nytt liv”
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Ett bröllop ska firas stort för det är 
början på ett nytt liv, anser Fahima 
Sadat, 24 år och nygift. Hon tror att det 
nya livet som gift kommer att bli bra, 
eftersom hon själv fick fatta beslut om 
sin tillkommande och eftersom hennes 
man är utbildad. 

Fahima Sadat kommer 
från byn Khanaqa Takhar. 
Hon är utbildad vid Tak-
hars universitet och är ny-
anställd hos SAK som pro-
jektledare:

– Vi arrangerade bröl-
lopet förra året i enlighet 
med vår bys seder Vi bjöd 

in omkring 500 män och kvinnor, men det 
kom fler än så och vi välkomnade alla gäster.
Varför bjöd ni så många?

– Enligt vårt sätt att se det innebär  
bröllop starten på ett nytt liv, så det är av 

yttersta vikt för oss och vi försöker fira det 
stort. Alla måste förstå att det nya livet är 
viktigt för oss. 
Vilken roll spelar islam i giftermålet, 
och vilken roll spelar traditionerna?

– Det är emot islam med onödiga cere-
monier, men de förfärliga sociala traditio-
nerna har pressat människor till det. Enligt 
islam finns en bröllopsceremoni, men de 
sociala traditionerna får oss att genomföra 
flera ceremonier. De kostar mycket, men 
är obligatoriska för oss alla. Om vi inte har 
dem kommer byborna att klandra oss. 
Hur ser du på framtiden för ditt äkten-
skap?

– Jag är optimistisk, eftersom det här 
bröllopet genomfördes efter en överens-
kommelse med mig och eftersom min 
man är utbildad, förstår mig och tillåter  
mig att arbeta. Han litar på mig och vi är 
ett lyckligt par. Men i andra byar i Afgha-
nistan tillfrågas inte flickorna, och famil-

jerna genomför bröllopet utan hennes 
medgivande. Det kan bli katastrof. 
Vilken blir din roll i din makes familj?

– Det är tio personer i min makes fa-
milj där min mans föräldrar har rollen 
som familjeöverhuvud. Alla andra mås-
te lyda dem. Min och min mans uppgift är 
att hjälpa dem. Det kommer vi att göra. Vi 
hoppas kunna köpa ett eget hem men har 
inte pengar till det nu. 

I Afghanistan är det vanligt att de ny-
gifta bor med mannens föräldrar och sys-
kon i fem–tio år, för att sedan försöka hitta 
ett eget hem. En del bor dock kvar med sina 
föräldrar. Andra lämnar sina föräldrars hem 
direkt efter giftermålet. Föräldrar som bara 
har en son tillåter sällan att sonen lämnar 
hemmet, medan de som har flera söner kan 
tillåta dem att lämna hemmet under det för-
sta eller andra året som gifta. ●

QUDRATULLAH ATTAYE
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

”Jag hade tur och fick välja min fru”
När utbildningsnivån stiger är det fler 
som tillåter sina barn att själva välja 
vem de ska gifta sig med, i strid med 
traditionen. Hekmatullah Hekmat, 29 
år, och hans fru valde varandra, men 
trots utbildning och bra jobb tog det 
honom flera år att spara ihop till 
bröllopet. 

– Jag hade en väldig tur, 
jag gifte mig med min egen 
utvalda flicka. Min fru är 
också utbildad. Hon stude-
rar ekonomi och jag kom-
mer att stödja henne i att 
tjäna samhället när hon ta-
git sin examen. 

Miljontals afghaner emi-
grerar utomlands och en 

av orsakerna är svårigheterna att ha råd att 
gifta sig. På grund av de höga kostnaderna 
tvingas många unga män utomlands samti-
digt som många kvinnor får tillbringa sina 
unga år hemma hos sina föräldrar. 

ENLIGT ISLAM har män och kvinnor rätt 
att välja vem de ska gifta sig med men 
framför allt flickor berövas i många fall det 
valet. De senaste åren har en högre utbild-
ningsnivå dock lett till att fler tillåter sina 
barn att välja vem de ska gifta sig med. 

Hekmatullah Hekmat har en kandidat-
examen och arbetar på en välgörenhetsor-
ganisation. Hans brudpenning var 400 000 
afghanis och kostnaderna för bröllopet var 
över 400 000 afghanis, totalt motsvarande 
nästan 100 000 svenska kronor. 

– Omkring 2 500 personer kom till mitt 
bröllop – män, kvinnor och barn. 

Hekmatullah Hekmat tycker ändå att han 
hade tur med kostnaderna för de hade kun-
nat vara ännu högre, och han är också glad 
över att hans familj kunde gå emot traditio-
nerna när det gällde det egna valet av fästmö.

Han hade velat gifta sig tidigare. Trots 
bra utbildning och jobb tog det många år 
att klara kostnaden. Men nu ser han opti-
mistiskt på framtiden både för sig, sin fru 
och deras kommande barn, eftersom de 
båda har en bra utbildning. 

– JAG OCH MIN FRU vill leva med mina för-
äldrar och mina bröder för jag tror att 
lyckan ligger i att leva tillsammans med 
sin familj. ●

SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

Hekmatullah 
Hekmat

Fahima Sadat

Några av de 2 500 personer som deltog vid Hekmatullah Hekmats bröllop.
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 F örhandlingarna mellan USA och talibanerna 
i Qatar om ett amerikanskt militärt tillbaka-
dragande från Afghanistan dras med fortsatta 
problem. Den afghanska regeringen, som står 

utanför förhandlingarna, skärper sin indirekta kritik 
av USA, och talibanledningen tycks ha svårigheter att 
övertyga alla inom rörelsen om att förhandlingar är 
vägen framåt.

Den förra förhandlingsomgången avbröts av Do-
nald Trump, då han i september förra året plötsligt 
förklarade att ”de är döda, döda”. Anledningen an-
gavs till att talibanerna hade dödat en amerikansk sol-
dat; något som var ett osedvanligt ihåligt skäl, då sam-
manlagt 22 amerikanska soldater hade mist livet i 
Afghanistan under de nio månader som förhandling-
arna pågått. Den verkliga orsaken var snarare en mas-
siv kritik från republikanerna i kongressen mot att 
Trump i sin iver att få hem de amerikanska trupperna 
hade gått med på ett avtal som gav talibanerna avgö-
rande fördelar på den afghanska regeringens bekost-
nad. 

Av de ursprungliga fyra frågorna, som USA krävt 
enighet om i förhandlingarna – ett tillbakadragande 
av amerikansk trupp, en försäkran från talibanerna att 
inte tillåta internationella terrorister i Afghanistan, ett 
eldupphör och en ”intra-afghansk dialog”, som skul-
le inkludera den afghanska regeringen – hade bara 
de två första tillgodosetts, medan USA hade kapitule-
rat på de två sista. Eldupphöret skulle gälla enbart för 
amerikansk trupp, det vill säga att talibanerna skul-
le få fritt fram för attacker mot den afghanska armén, 
och skrivningarna om den ”intra-afghanska dialogen” 
var så allmänna, att det inte gick att utläsa huruvida 
talibanerna gått med på att förhandla med den af-
ghanska regeringen. 

REDAN I NOVEMBER meddelade Trump under ett kort 
besök i Afghanistan, att förhandlingarna mellan USA 
och talibanerna skulle återupptas, vilket sedan skedde 
den 7 december. 

Inom den afghanska regeringen har det ända sedan 
förhandlingarna började 2018 funnits en misstanke 
att Trumps prioritet är ta hem de amerikanska solda-
terna, och att han lägger mindre vikt vid vad som se-
dan händer i Afghanistan. 

För Afghanistans president, Ashraf Ghani, är det 
en svår balansgång, då hans regering och inte minst 
den afghanska armén är helt beroende av USA. Det är 
uppenbart att han är missnöjd, men en alltför öppen 
kritik riskerar att äventyra USA:s stöd. Ghanis ställ-
ning som president är inte heller stark, främst därför 
att han inte lyckats med att reformera den afghanska 
staten och bekämpa den utbredda korruptionen och 
maktmissbruket, men också därför att han vann med 
en hårsmån i presidentvalet, där deltagandet var histo-
riskt lågt. Enligt de officiella siffrorna röstade mindre 
än tio procent av de valberättigade på honom. 

Trots sin svaga ställning har den afghanska reger-

ingen skärpt tonen i sitt förhållande till USA, främst 
genom att hävda ståndpunkter, som inte är i överens-
stämmelse med dem som USA driver. Det gäller till 
exempel presidentvalet, som USA enligt källor i Kabul 
ville ställa in – sannolikt för att underlätta förhand-
lingarna med talibanerna – men där den afghanska 
regeringen beslöt att genomföra det. 

Ytterligare ett exempel där politiken går isär är kra-
vet på ett eldupphör. Den afghanska regeringen har 
envist hävdat att det ska gälla i en månad för samtli-
ga stridande parter. Talibanerna å sin sida är inte alls 
intresserade av ett eldupphör utan har sagt att de är 
beredda att gå med på ”sju dagars minskning av vål-
det” efter att ett avtal med USA är klart. Vad denna 
”minskning” betyder i praktiken har inte förklarats. 
USA tycks luta mot talibanernas ”minskning av vål-
det” men förespråkar en längre tidsperiod. Och vad 
det gäller den ”intra-afghanska dialog”, som är tänkt 
att följa på ett eventuellt avtal mellan USA och taliba-
nerna, pekar det mesta på att regeringen kommer att 
ingå i en delegation som förhandlar med talibanerna. 

Förhandlingar med många  problem och osäkra kort

För talibanledningen är det också en svår balans-
gång. Av allt att döma finns det en majoritet inom led-
ningen som anser att förhandlingar med USA gagnar 
rörelsens långsiktiga intressen. Men deras vägran att 
acceptera ett totalt eldupphör beror sannolikt på att 
det finns åsiktsskillnader bland talibanerna. Inom rö-
relsens olika fraktioner och bland dess fältkommen-
danter finns uppfattningar om att den enda vägen 
framåt är fortsatt krig, och att förhandlingar med USA 
och i ett andra steg med den afghanska regeringen är 
oacceptabla eftergifter. Ledningen vill givetvis hålla 
ihop rörelsen men om den blir sedd som att gå med 
på alltför stora kompromisser, blir risken för splitt-
ring större.

 
YTTERLIGARE EN JOKER i leken är president Trump. 
Frågan är om hans prioritet är att uppfylla vallöftet att 
ta hem trupperna, eller om han inte vill bli ihågkom-
men som den president som ”förlorade” Afghanistan 
med allt vad det innebär för USA:s strategiska intres-
sen i regionen. 

I skrivande stund rapporteras att ett avtal mellan 
USA och talibanerna kan komma att skrivas under 
i slutet av februari; att det ska följas av en veckas 
”minskning av våldet”, och en ”intra-afghansk dialog”, 
där den afghanska regeringen finns med. Detta ska se-
dan följas av ett stegvis amerikansk militärt tillbaka-
dragande, som ska vara beroende av hur det går i de 
afghanska förhandlingarna, och i vilken mån taliba-
nerna lever upp till sina löften. Den afghanska reger-
ingen har svängt och har enligt uppgift förklarat sig 
nöjd med upplägget.

Men ännu är det inte klart, och som alltid är det 
svårt för att inte säga oklokt att försöka förutsäga vad 
som ska hända i Afghanistan. Inte desto mindre är det 
en någorlunda gissning att det finns två vägar till fred 
i Afghanistan. Antingen blir det någon slags maktdel-
ning med talibanerna som del i en regering, eller så 
väntar talibanerna tills att USA har lämnat och kör se-
dan på och återupprättar sitt Islamska Emirat. ●

ANDERS FÄNGE
Afghanistankännare, tidigare SAKs landchef i Afghanistan

Det är  
uppenbart 
att han är 
missnöjd, 
men en allt-
för öppen 
kritik riskerar 
att äventyra 
USA:s stöd.

ANALYS

Mohammad Nabi 
Omari (tvåa från 
vänster), tidigare 
Guantanamo-fånge, 
Abbas Stanikzai 
(trea från vänster), 
talibanernas förhan-
dlare, och den 
tidigare biträdande 
underrättelseche-
fen för talibanerna, 
Mawlawi Abdul Haq 
Wasiq (till höger), 
under sommarens 
intraafghans ka 
samtal i Doha i 
Qatar. Processen 
stannade upp när 
USA senare avbröt 
förhandlingarna, 
men nu förhandlar 
återigen amerikaner 
och talibaner.

FOTO: KARIM JAAFAR/AFP/TT
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MAZAR-E SHARIF Dokumentären om organisationen Skateistan, Learning  
to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) av Carol Dysinger och Elena  
Andreicheva, har vunnit filmpriserna Oscar och Bafta. Skateistan vänder sig 
till barn i fattiga och utsatta stadsområden och lär dem också att läsa. 
 FOTO: ANDY BUCHANAN/SKATEISTAN

BILDEN



Nr 1 2020 | AFGHANISTAN-NYTT    1918    AFGHANISTAN-NYTT | Nr 1 2020

KULTUR

Valven stöds av små pelare. Varje nisch har 
en öppning i mitten där små figurer antag-
ligen har stått, men de är sedan länge för-
svunna. Ovanför frisen, mot öst, finns en 
tredelad nisch i ett valv där tre Buddha-
statyer troligen har stått. 

Trumman står på en fyrkantig bas,  
36 meter på varje sida, som ACHCO nyli-
gen grävt ut. Även basen är dekorerad med 
väggpelare och har trappor på sin östra 
och västra sida. 

DEN ARKEOLOGISKA FORSKNINGEN i Af-
ghanistan har varit sporadisk och antalet 
ordentligt utgrävda platser är fortfarande 
litet, jämfört med grannländerna Pakistan  
och Iran. Seriösa arkeologiska utforsk-
ningar började först i början av 1920-talet. 
Andra världskriget och krigen sedan 1978 

Topdara-stupan berättar  
om det buddistiska arvet
Topdara-stupan var troligen en del av den blomstrande  
buddistiska kulturen på 400-talet. Den upptäcktes på 1800- 
talet men föll sedan i glömska – till för några år sedan.

e Safi-bergen som bakgrund. Den ligger 
som en krona på ett högt beläget område 
ovanför byn Topdara. 

När Afghanistan Analysts Network 
(AAN) besökte området våren 2019 hade 
den afghanska ideella organisationen Cul-
tural Heritage Consulting Organisation  
(ACHCO) börjat reparera och bevara ku-
polen, trumman. 

Stupan och dess trumma är 23 meter i 
diameter och 30 meter hög. Trumman  
är dekorerad med utsirade dubbla S-for-
made kurvor i ett band med 56 identiska  
nischer inramade av rundade valv.  

hindrade att de kunde följas upp. Därför  
ger Massons nedtecknade skildringar från 
1800-talet fortfarande ovärderliga inblickar i 
Afghanistans tidiga historia. 

Masson dokumenterade över 100 olika 
buddistiska platser mellan 1833 och 1835. 
Massons upptäckter är troligen de första re-
lativt detaljerade beskrivningarna av detta 
kulturarv i Afghanistan. Men flera årtionden 
senare ifrågasattes i Europa det buddistiska  
arvet i Afghanistan. Till exempel anfördes  
flera andra förklaringar till de enorma 
Buddha-statyerna i Bamyan. 

Det var först när en reseberättelse från 
500-talet av den buddistiska munken Huan 
Tsang översattes till engelska 1906 som det 
slutligen blev bekräftat för européer att det 
verkligen var Buddha-statyer i Bamyan. 

TOPDARA-STUPANS historia är fortfarande 
okänd. Men med tanke på dess läge nära den 
antika staden Kapisa (där Bagram nu ligger)  
tror ACHCO att stupan kan ha byggts på 
400-talet. Buddismen blomstrade i och om-
kring Kapisa under flera hundra år, vilket 
bevisas av alla buddistiska monument i om-
rådet, några upptäckta och utgrävda, andra 
inte. Topdara var troligen en del av många 
stupor längs huvudvägen från Kabul till Ka-
pisa. En mer väldokumenterad och forsk-
ningsstödd historia om Topdara-stupan, och 
den civilisation som den var en del av, åter-
står att skriva. ●

JELENA BJELICA
Afghanistan Analysts Network

Översättning och textredigering: 
Eva Kellström Froste

Texten är en förkortad version av The Largest 
Standing Stupa in Afghanistan: A short history 
of the Buddhist site at Topdara publicerad på 
Afghanistan Analysts Network.

Titel: Dom som stod kvar
Författare: Thord Eriksson
Förlag: Natur & Kultur
Utgivningsår: 2019

BOKTIPS Journalisten Thord 
Eriksson går på en manifestation 
som uppmärksammar självmor-
den bland unga asylsökande afghaner. 
Den väcker ett starkt behov hos honom 
att göra något mer. Han får kontakt 
med Aria, en tonåring från Afghanis-
tan. När han går igenom avslaget på 
Arias asylansökan tänker han att något 
måste ha blivit fel. 

Thord Eriksson får genom ”Vi står 
inte ut” kontakt med både asylsökande 
och med alla de svenskar som engage-
rar sig för att hjälpa tonåringarna. Och 
snart blir han övertygad om att Aria 
inte är den enda tonåringen som inte 
fått sin sak rättssäkert prövad. 

Han visar på fall efter fall med god-
tyckliga åldersuppskrivningar – en 
enda blick från en oerfaren tjänsteman 
som avgör en människas öde – och en 
massa andra exempel på rättsosäker-
het i asylprövningen. 

Men inte minst berättar 
han om alla de människor 
som drabbas på olika sätt av 
den nya politiken sedan 2015. 
De unga afghanerna – och de 
svenskar som upplåter sina 
hem och sina famnar eller ger 
oändligt med tid för att stötta 

på andra sätt. Det är fina porträtt och 
hjärtskärande historier.

VID ETT SYMBOLISKT tillfälle tvingas 
Thord Eriksson välja mellan att visa sig 
som journalist eller aktivist. Han väljer 
det senare. Det är inget konstigt val, 
och det är en given utgångspunkt i 
boken att den inte är skriven av den 
opartiska journalisten. Men jag tror att 
boken hade haft större möjlighet att 
påverka med sitt starka innehåll om 
han målat med lite mindre svartvit pen-
sel och behållit en del av den sakliga 
journalistens kritiska blick. 

Med det sagt – det är en välskriven 
bok som bygger på omfattande  
research och starkt patos. Och den 
visar gränslös medmänsklighet.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Rättsosäkra prövningar  
– och gränslös medmänsklighet

Premiär för prisad film om biograf

DEN KUPOLFORMADE antika buddistiska 
Topdara-stupan beskrevs av den brittiska  
upptäcktsresanden Charles Masson på 
1800-talet som ”kanske det mest kom-
pletta och vackra monumentet i sitt slag 
i dessa länder, eftersom det är ett av de 
största”. Han upptäckte stupan 1833, men 
efter det föll stupan i glömska och fick få 
besök tills en afghansk organisation för  
bevarande av kulturarvet 2016 påbörjade 
utgrävningar och restaurering. 

När man närmar sig Parwans provins-
huvudstad Charikar på huvudvägen från 
Kabul syns stupan till vänster, med Koh-

Stupans så kallade trumma är dekorerad 
med utsirade dubbla S-formade kurvor i ett 
band med 56 identiska nischer inramade av 
rundade valv. FOTO: JELENA BJELICA

Topdara-stupan med bergen ovanför Kohestan i bakgrunden. Bilden är tagen i september 2019.  FOTO: ACHCO

Dokumentärfilmen Cinema Pameer som 
handlar om en biograf i Kabul, har haft 
premiär på Göteborg Film Festival. Den 
kommer närmast att visas på film-
festivalen Tempo i Stockholm i mars. 

Afghanistan-nytt berättade om arbetet 
med filmen i nr 3/18. Filmens skapare, 
fotografen och filmaren Martin von 
Krogh, belönades vid premiären med 
Svenska kyrkans filmpris, Angelopriset.

Tio år tog det att färdigställa filmen.  FOTO: MARTIN VON KROGH
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Engagemang och många 
ideella timmar byggde SAK
Julen 1979 invaderar Sovjetunionen 
Afghanistan. Ur reaktionerna på 
invasionen föds Svenska Afghanistan-
kommittén, som i år fyller 40 år. Under 
året kommer Afghanistan-nytt att 
berätta om olika delar av SAKs historia. 
Första delen handlar om organisatio-
nens start i Sverige.

Den första tiden bestod SAK av några få 
men mycket engagerade aktiva personer. En 
del hade tidigare protesterat mot USA:s krig 
i Vietnam, andra hade rest i Afghanistan 
och kände stark samhörighet med afgha-
nerna. Kommitténs verksamhet har byggts 
upp av enorma mängder ideellt arbete. För 
flera av de aktiva ledde engagemanget till en 
helt ny och oväntad bana i livet.

En av grundarna är Anders Forsberg, 
som är medlem nummer 1 – det var han 
som byggde upp medlemsregistret och den 
första medlemmen han registrerade var sig 
själv. Han blev efter ett par år kommitténs 
första anställda och han är fortfarande aktiv 
i lokalföreningen i Uppsala. Anders engage-
mang för Afghanistan började med att han 
blev granne i studentkorridoren med en  
afghansk professor i 35-årsåldern, de blev 
goda vänner och fortsatte hålla kontakten. 
När det var dags att skriva uppsats i kultur-
geografi valde Anders Forsberg därför att 
1975 ta sig till Afghanistan där han inter-
vjuade 300 jordbrukare om ett bevattnings-
projekt. Hans arbete ledde till att han fick 
kontakter både i Afghanistan och i Sverige. 

EFTER SOVJETS INVASION fick han tips om 
att några som kallade sig Svenska Afghani-
stankommittén skulle hålla en demonstra-
tion i Stockholm. Han minns inte riktigt när, 
men han minns att hans tåg var försenat.

SAK 40 ÅR

Ingemar Andersson kom in i SAK ge-
nom den lokalkommitté han varit med att 
starta i Karlstad, troligen redan 1980, som 
han minns det. Han engagerade sig av två 
skäl, det ena var att han rest flera gånger i 
Afghanistan. 

– Det skapade en märklig kärlek till  
Afghanistan, till landet och folket, och en 
stark känsla för afghanerna när Afghani-
stan ockuperades. 

DET ANDRA SKÄLET var hans bakgrund i 
Vietnamrörelsen och hans engagemang i 
solidaritetsrörelsen.

– Det gjorde att jag snabbt fick kontakt 
med andra kompisar och vi bildade Karl-
stads lokalkommitté. 

– Jag kom för sent och irrade omkring 
på Sergels torg. Där träffade jag på några 
personer som packade ihop efter demon-
strationen. De tyckte att det var för jäk-
ligt med Sovjets ockupation, och jag sa att 
jag har kontakter, vi kan ordna något bi-
ståndsprojekt för flyktingar. 

Den 6 maj 1980 bildades en interims-
styrelse. Redan från start handlar det om 
en solidaritetsrörelse som ska bilda opinion 
mot Sovjets ockupation, sprida information 
om Afghanistan och stödja de krigsdrabba-
de afghanerna med humanitärt bistånd. 

TILL DET FÖRSTA årsmötet den 21 oktober 
1980 kom knappt tio personer. Starten var 
trög, Sovjets ockupation av 
Afghanistan och den bru-
tala krigföringen fick inte 
så mycket uppmärksam-
het i Sverige. Många som 
engagerade sig kom från 
Vietnamrörelsen och rea-
gerade på att en stormakt 
invaderade ett neutralt 
land. Jan Stolpe var en av dem. 

– Jag blev väldigt upprörd. Det var natur-
ligt att många av oss som tidigare varit en-
gagerade i Vietnamrörelsen engagerade oss 
för Afghanistan. Sovjet var en stormakt som 
betedde sig på ett rysligt, brottsligt sätt. 

I maj 1981 hölls en tribunal i Stock-
holm för att granska Sovjets agerande i 
Afghanistan, arrangerad av en aktivist-
grupp. SAK fanns med och när tribunalen 
var över hade den både gett stor uppmärk-
samhet medialt och möjlighet för SAK att 
kanalisera det engagemang som uppstod. 
Det var då Jan Stolpe började engagera sig 
i SAK. I många år var han vice ordförande 
och något år också ordförande. 

– Det var en spännande tid, allt skulle 
improviseras.

En framgångsfaktor som lyfts fram i in-
tervjuerna är SAKs bredd: föreningen, 
och styrelsen, samlade aktivister, bistånds-
proffs och politiker från alla dåvarande 
fem partier i riksdagen. 

En annan person som fick kontakt med 
SAK genom tribunalen var 
Peter Hjukström, svetsare  
från Alvesta. Även han 
kom från Vietnamrörel-
sen och såg likheterna när 
Sovjet invaderade Afgha-
nistan. 

– I början trodde jag 
att det skulle utvecklas en 
snabb spontan rörelse i so-
lidaritet med afghanerna, men det hände 
ingenting. Det var några protester i Stock-
holm men det var en västanfläkt.

När initiativet togs till tribunalen var 
Peter Hjukström en av dem som samlade 
in pengar till den. Efter tribunalen tog han 
kontakt med SAK och bildade något år se-
nare en lokalkommitté i Växjö. 

– Vi var väldigt framgångsrika. Under 
flera år var vi ute på stan varannan lör-
dag med våra bössor. Under senare delen 
av 1980-talet samlade vi in mellan 200 000 
och 250 000 kronor varje år.

Det var naturligt att 
många av oss som 

tidigare varit engagerade i 
Vietnamrörelsen engage-
rade oss för Afghanistan. 
 Jan Stolpe

I Karlstad hade de en aktiv kärna och 
växte snabbt. 

Ingemar Anderssons engagemang led-
de honom sedan till att han började arbeta 
med SAKs biståndsarbete i många år, först 
i Peshawar i Pakistan och senare i Kabul. 

ANDERS FORSBERG arbetade först enbart 
ideellt. 1983 kunde föreningen anställa ho-
nom. 

– Att starta en förening är lite som att 
starta ett företag. Det krävs mångsidighet, 
entreprenörsanda och envishet, säger han.

Peter Hjukström fick senare jobbet som 
förbundssekreterare. Föreningen växte i 
Sverige samtidigt som biståndsverksamhe-
ten expanderade i Afghanistan. En nyckel  

till framgången för SAK som han bland 
annat pekar på är att föreningen tidigt för-
enade opinionsarbetet med att ge möjlig-
heter att engagera sig för humanitära in-
satser för krigets offer.

Både han och Anders Forsberg lyfter 
fram den bokutgivning som SAK under 
många år framgångsrikt ägnade sig åt. 

TACK VARE de två benen – opinions- och 
informationsarbetet hemma och bistånds-
verksamheten i Afghanistan – kunde för-
eningen ta sig genom den svacka som kom 
när Sovjet lämnade Afghanistan och in-
bördeskrig utbröt. Men det är en senare 
historia. ● 

TEXT & FOTO EVA KELLSTRÖM FROSTE

23 MARS 1985 Uppskattningsvis mellan 6 000 och 
8 000 personer samlades till den första större de-
monstrationen i Stockholm mot kriget i Afghanistan. 
SAK och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
var huvudarrangörer. De följande åren arrangerades 
demonstrationer som lockade tusentals att delta. 
Manifestationer ordnades också i bland annat Göte-
borg, Lund och Uppsala. På bilden håller Jan Stolpe till 
vänster och Tomas Magnusson, dåvarande ord- 
förande för Svenska Freds, till höger, i banderollen.

MAJ 1981 Aktivister samlade 
in en halv miljon kronor på 
gräsrotsnivå för att tribunalen 
där Sovjets agerande i Afgha-
nistan granskades skulle 
kunna genomföras i maj 1981. 
Genom tribunalen ökade upp-
märksamheten kring Sovjets 
ockupation och många bör-
jade engagera sig i SAK. 

2 FEBRUARI 1980
Under namnet Svenska Afgha-
nistankommittén samlades 
några engagerade för att ar-
rangera en demonstration mot 
Sovjets ockupation av Afgha-
nistan. Demonstrationen ska 
ha samlat 1 500 personer och 
ett 20-tal organisationer skrev 
under uppropet.

6 MAJ 1980 SAK konstitu-
erar sig genom att bilda en 
interimsstyrelse och anta 
stadgar. Sisela Björnsson är 
ordförande.

21 OKTOBER 1980
SAKs första årsmöte. Till 
ordförande väljs Jan Samu-
elsson, fil dr och islamolog.

Jan Stolpe

Peter 
Hjukström

Anders Forsberg, en av SAKs grundare, bläddrar bland bilderna från de första åren. På bordet finns flera av de böcker som SAK gett ut. I bakgrun-
den syns världens första väggkarta över Afghanistan, som skapades på hans initiativ och som han och kartritaren lade 700 timmars ideellt jobb på. 

Protokoll  
från första  
styrelsemötet.



KULTUR

Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 T änk dig fler än 6 000 anställda i ett 
område stort som Sverige söder om 
Sundsvall. I området bor ungefär tio 
miljoner människor. Många av dem 
lever på i snitt tio kronor om dagen. 

Rättsväsendet fungerar inte. Landet är ett av de 
mest korruptionsdrabbade i världen. De mest 
grundläggande resurserna saknas. Det är krig.

I den miljön hålls du ansva-
rig för 90 000 elevers skolgång i 
motsvarande 80 kommuner. Or-
ganisationen ska hjälpa till att 
arrangera val till lokala råd i 500 
byar. Och sedan stödja dessa 
500 byar att planera, ansöka om 
medel och genomföra sina prioriteringar – må 
det vara vattenförsörjning eller ekonomiska för-
eningar. 

Du hålls också ansvarig för att vårdcentraler-
na och sjukhusen i ett landsting tar emot drygt 
en miljon patienter. Du och organisationen du 
arbetar för ska årligen ansvara för en investering 
i hälsa, utbildning, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter som motsvarar 320 miljoner kronor. 

RESULTAT SKA UPPNÅS och inga resurser får för-
skingras eller gå till något som kanske helt mot-
verkar vad du vill uppnå. Arbetets omfattning 
gör att antalet situationer som uppkommer där 
konflikt, korruption och kriminalitet kan påver-
ka arbetet är närmast oändliga. Men att ge upp 
är inte ett alternativ. 

Myndigheter, lagar, givare och SAKs medlem-

Kontroll – en utmaning  
och ett måste

mar ställer med rätta hårda krav på SAK att leva 
upp till sin neutralitet och sin nolltolerans mot 
korruption. Och vi eftersträvar transparens. Vårt 
arbete och våra metoder ska gå att granska. 

FÖR ATT TACKLA dessa utmaningar har vi många 
verktyg – system, metoder och rutiner – som 
egentligen kan sammanfattas väldigt enkelt: 

Nolltolerans mot korruption. I 
alla dess former. I en artikel på 
sak.se kan du läsa mer om hur vi 
arbetar för att fokusera på män-
niskors rättigheter i en konflikt-
miljö och om vårt arbete mot 
korruption. 

Men mer än en uppsättning kontrollfunktio-
ner och riktlinjer tycker jag att artikeln under-
stryker ett helt förhållningssätt; vad vi kan 
och ska göra är att alltid anstränga oss 
till det yttersta för att undersöka, 
vara öppna, utbilda oss själva, disku-
tera våra värderingar och våra grän-
ser. Och alltid påminna oss själva 
om varför och för vilka vi arbetar – 
för ett Afghanistan fritt från fattig-
dom, våld och diskriminering. ●

Vårt arbete 
och våra 

metoder ska gå 
att granska.
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AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN

ANDREAS HAR ORDET

TRE SAKER JAG TÄNKER PÅ NÄR DET SNÖAR I AFGHANISTAN 

1 Afghan Ski Challenge. Trots att 
det inte finns några liftar i backarna 

samlar tävlingen många glada delta-
gare varje år. I år är det tionde gången 
tävlingen hålls i provinsen Bamiyan. 

3 Igensnöade vägar. Konflikt-
nivån sjunker ofta på vintern på 

grund av minskad framkomlighet. 
Vintern innebär därför för många ett 
välkommet avbrott i stridigheterna. 

2 Kylan. Den biter extra hårt på 
dem som redan har det väldigt 

knappt. Många tvingas elda med 
dåligt bränsle. Tack vare att det snöar 
eller regnar blir luften dock lite renare.
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Årsmöte
●  Anmäl dig senast 4 april 2020 genom att fylla i formu-

läret på sak.se. 
●  Som medlem har du närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 

på årsmötet. 
●  Rösträtt har du som betalat medlemsavgift före 30 maj 

2019, betalat avgiften för 2020 och anmält dig senast 
4  april.

●  Handlingar skickas per e-post till dig som har anmält ditt 
deltagande samt publiceras på SAKs hemsida 29 april.

●  Du som medlem eller lokalförening har rätt att lämna in 
motioner till årsmötet.

●  Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 
4  april, åtta veckor före årsmötet. Skicka dem till  
info@sak.se eller per post till Svenska Afghanistan- 
kommittén, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.

Årsmötet hålls lördag 30 maj kl 10–17 på Ersta Konfe-
rens, Erstagatan 1K, Stockholm, varefter SAKs 40-års-
firande tar vid. Kvällen avslutas senast kl 22. 

VÄLKOMMEN TILL 
ÅRSMÖTESHELG 

OCH 40-ÅRSFIRANDE!
30–31 maj på Ersta Konferens i Stockholm

SAK fyller 40 år
I samband med årsmötet kommer vi också att upp-
märksamma Svenska Afghanistankommitténs 40-års-
jubileum. På lördagskvällen firar vi med middag, musik 
och andra festligheter tillsammans. Vi vill också rama in 
årsmöteshelgen med pusselbitar från vår historia. Har du 
SAK-kuriosa hemma (banderoller, foton, posters, böcker 
etc)? Kontakta i så fall enayatullah.adel@sak.se så att vi kan 
hjälpas åt att förbereda firandet!

På söndagen har vi också ett spännande seminarium 
om bistånd och biståndspolitik, framgångar och framtids-
spaningar för Afghanistan med beslutsfattare och SAK-
representanter från Sverige och Afghanistan. Vi kommer 
även att börja förbereda för SAKs nästa strategiska plan 
(2022–2025), där medlemmar och föreningar kommer att 
vara med i arbetet. 

Söndagens event börjar kl 10 och avslutas kl 13.  
Mer information om programmet kommer på hem-
sidan, www.sak.se
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SAK I KORTHET

SAKS PROVINSSJUKHUS i Wardak tar dag-
ligen emot 500–600 patienter och har ny-
ligen öppnat en intensivvårdsavdel-
ning med ett rum för män och ett 
för kvinnor.

Afghanistan-nytt skrev om 
sjukhuset i Maidan Shar, cen-
tralort i provinsen Wardak, 
2016. Då hade sjukhuset börjat 
expandera. Bland annat stod just 
en intensivvårdsavdelning på öns-
kelistan.

MOHAMMAD NADER Rahmani är relativt 
ny som direktör för sjukhuset. Det första 
han gjorde var att genomföra en analys av 
sjukhusets styrkor och svagheter. 

– Jag utformade en plan för att komma 
till rätta med bristerna och lyckligtvis hade 
vi möjlighet att öppna ett återhämtnings-
rum och två intensivvårdsrum, för män 
respektive kvinnor, med avancerad hälso-
vårdsutrustning, berättar Mohammad Na-
der Rahmani.

Sjukhuset har också renoverats och fått 

en del nya lokaler som reception, kök, 
tvättrum och laboratorium. 

Tidigare fick vissa patienter i behov 
av intensivvård skickas vidare till 

Kabul, men nu kan sjukhuset i 
Wardak ta emot dem. 

Varje dag tar sjukhuset emot 
500–600 patienter. 4–6 större 
kirurgiska operationer genom-

förs varje dag och det finns 110 
bäddplatser. 

– Det här är ett krigsdrabbat områ-
de. Dessutom går motorvägen mellan He-
rat och Kabul genom provinsen, så vi får ta 
emot många patienter med svåra skador, 
säger Mohammad Nader Rahmani. 

I genomsnitt genomförs tolv förloss-
ningar per dag. Det finns fyra huvudavdel-
ningar på sjukhuset: kirurgi, internmedi-
cin, barn samt gynekologi och förlossning. 
Dessutom finns mottagningar för orto-
pedi, öron-näsa-hals samt psykisk ohälsa. 
Vården är kostnadsfri för besökarna. ●

MOHAMMADULLAH KAMAL
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I WARDAK

SNART ÄR DET omfattande SAK-
projektet att bygga en vattenled-
ning i distriktet Rustaq i norra Af-
ghanistan klart. För att resultatet 
ska bli så effektivt som möjligt 
arrangerar lokal SAK-personal 
kurser i vattenhushållning i de 14 
byar som kommer att få tillgång 
till vatten. Fram till slutet av 2019 
har uppemot 5 000 boende i 
distriktet gått vattenkursen. 

– Kursen handlar om allt från 
hur vatten används på ett för-
nuftigt och sparsamt sätt till hy-
gien och hur toaletter ska hållas 
rena, berättar Taj Mohammad, 
som är ledare för byn Bakhmal 
Bassom uppe i bergen i Rustaq. 

Taj Mohammad ser fram 
emot att vattenledningen ska 
bli klar.  

– Vi är 350 familjer här och 
ledningen kommer att underlätta 
oerhört. I stället för fem timmars 
väg med åsnor kommer vi att 
kunna hämta vatten hemma, på 
plats.   

KAJSA WAAGHALS

Nu har sjukhuset intensivvård
Afghanistan-nytt nummer 2, 2016.

Asila Malakzai, 29 år, arbetar med 
jämställdhetsfrågor på SAKs region-
kontor i Jalalabad sedan 2016. 

Berätta om dig själv!
– Jag föddes i Khewa-distrik-

tet i provinsen Nangarhar. Jag 
har avslutat min universitets- 
utbildning vid fakulteten för 
juridik och statsvetenskap vid 
Kabuls universitet. 
Hur är det att arbeta på SAK?

– Det finns många fördelar och det 
är en bra arbetsmiljö, speciellt för kvin-
nor. Jag känner mig väldigt bekväm med 
att arbeta här och det har gett mig avgö-
rande fördelar. Jag har kunnat utveckla 
min kompetens i enlighet med min ut-
bildning och lärt känna en ny region. Jag 
älskar mitt jobb och min position efter-
som den är relaterad till mitt yrkesfält. 

– Jag arbetar hårt. Min önskan är att 
alla afghanska kvinnor ska få ett bra liv 
och tillgång till all grundläggande ser-
vice. Mitt största ansvar är att öka den 
allmänna medvetenheten om jämställd-
het i samhället. 

Vilka förändringar i ditt yrkesområde 
ser du som mest hoppfulla?

– Allt som jag gjort känns grundläg-
gande och meningsfullt. Jag har fått 

viktig yrkeserfarenhet på SAK. 
Förr tränade jag utbildade 

människor i kapacitetsupp-
byggnad. Nu utbildar jag 
människor från avlägsna 
områden på landsbygden, 

både män och kvinnor, i 
jämställdhet. Det är en enorm 

förändring för mig. 
Hur ser dina planer för framtiden ut?

– Nu är mina barn små. När de är 
äldre skulle jag vilja fullfölja min ma-
gisterexamen inom området inter-
nationella relationer. För närvarande 
bedriver jag studier online på master-
programmet ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants) vid 
American University of Afghanistan. 
Min avslutande examen återstår, men 
jag kommer snart att få min magister-
examen som revisor. ●

ZABIHULLAH SHINWARI
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I JALALABAD

Hej med- 
arbetare!
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Asila Malakzai utbildar personer på landsbygden  
i kvinnors rättigheter. Hon älskar sitt jobb.

Vad  
hände  

sedan?

Utbildas i att 
spara vatten

I ETT KLASSRUM i byn Yrskin i norra Afghani-
stan fnissar barnen när de ska visa vad de  
kan och huvudläraren Zaria Amani, 34 år, 
hyssjar och försöker dämpa alla uppspelta 
känslor.

– Jag är själv född här i byn så trots utma-
ningar kan jag se möjligheterna som finns. 
Föräldrarna vill att barnen går i skolan och 
barnen är intresserade, de gillar att lära sig att 
läsa och matematik är också populärt. 

– Jag vågar påstå att snart har vi inga anal-
fabeter kvar i byn, säger hon hoppfullt. 

FRAM TILLS FÖR BARA några år sedan var 
enda möjligheten till skolgång att skicka bar-
nen till ett större samhälle flera mil bort, vilket 
blev för långt. Men sedan några år driver SAK 
två skolor i olika ändar av byn och dalen. I 
väster, inhyst i ett gammalt och väldigt litet 
hus, en skola för barn i åldern sju till nio år 

”Snart har vi inga analfabeter kvar i byn”

med sammanlagt 65 elever, 35 flickor och 30 
pojkar. Där arbetar Zaria Amani. När barnen 
blir äldre kan de ta sig själva till den nyare och 
större skolan i andra änden av byn. 

I DEN STÖRRE SKOLAN går nästan 220 barn 
i åldern sju till tolv år och det är något fler 
flickor än pojkar bland eleverna. En av lärarna 
är Kamila Rahim, 25 år, som började arbeta för 
fyra år sedan. 

– Det fanns ett par olika skäl till att jag ville 
bli lärare. Dels för att hjälpa människorna och 
barnen i min hembygd, särskilt flickorna. Fat-
tigdomen är utbredd och det slår särskilt hårt 
mot flickor. Får de utbildning har de en chans. 
Dels för att jag får en egen lön och kan bidra 
ekonomiskt hemma. 

Kamila Rahim berättar att hon giftes bort 16 
år gammal och trots att hon pluggade vidare 
ville hennes man först inte att hon skulle 
arbeta efter examen.

– Men när han blev arbetslös tyckte han det 
var okej. Vi har fyra egna barn att försörja. 

Som flera andra kvinnliga lärare med egna 
familjer undervisar Kamila Rahim halva dagen 
och sköter allt på hemmaplan resten av tiden. 

KAJSA WAAGHALS
KOMMUNIKATIONSRÅDGIVARE PÅ SAK I KABUL

”Jag vill att alla kvinnor ska få det bra”

Pojkar och flickor upp till nio år kan gå i samma klass, sedan delas de upp efter kön. Både 
skolan och skolmaterialet är gratis. Till höger läraren Kamila Rahim, 25 år.

28 600

Maqbullah Amirullah och Patria 
Aidi Mohammad får lära sig i 
skolan om hur dricksvatten ska 
hållas rent och förvaras. 

Barnläkaren Nisar Ahmad Naimy med ett barn 
som nyss fötts på SAKs sjukhus i Wardak.
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gånger spreds historien i socia-
la medier om Mia Khan, pappan  
som kör sina döttrar 12 km på 
motorcykel varje dag för att de 
ska kunna gå i SAKs skola  
i provinsen Paktika.



26    AFGHANISTAN-NYTT | Nr 1 2020

 

Nr 1 2020 | AFGHANISTAN-NYTT    27

nå provinsens center. Människorna i vårt 
distrikt har inte tillgång till fysioterapi, de 
vet inte ens vad det är. Kvinnor lider också 
av det och ibland drabbas de av funktions-
nedsättning på grund av bristen på fysio-
terapi, berättar Roya Nazari.

HENNES FAR och hennes man stödjer hen-
ne och har uppmuntrat henne att ansöka 
till utbildningen och sedan påbörja den. 
Bara att genomföra ansökan innebar  
stora ansträngningar. Av säkerhetsskäl var 
hon tvungen att resa via Tadzjikistan för 
att kunna komma till provinsen Takhar, 

där hon kunde genomföra ansöknings-
provet.

Roya Nazaris drivkraft är att återvända 
till sitt distrikt och hjälpa människor.

– En av anledningarna till att jag kände 
mig motiverad att söka det här program-
met är de problem som människorna lider 
av i mitt distrikt, särskilt kvinnor. Jag lovar 
att jag kommer att återvända och jobba på 
kliniken i mitt distrikt. 

Zakia Yama Samadi har 14 års erfaren-
het av att arbeta som fysioterapeut och är 
nu lärare på utbildningen. Hon förklarar 
varför fysioterapi är så viktigt. 

– Bristen på fysioterapeuter är ett av de 
största problemen i Afghanistan. Både i 
städer och i avlägsna områden på lands-
bygden lider människor på grund av det 
och drabbas av funktionsnedsättningar. 

– Fysioterapi kan förebygga många ska-

Roya blir fysioterapeut för    att hjälpa kvinnor

ROYA NAZARI är 25 år, har en son och är 
från distriktet Nosay Darwaz i provinsen 
Badakhshan. Där är det brist på fysiotera-
peuter (på svenska även sjukgymnast) och 
långa avstånd till närmaste fysioterapeut. 

I höstas tog hon ett nytt steg när hon 
blev en av de 49 studenter (24 män och 25 
kvinnor) som påbörjade ett tre år långt  
fysioterapiprogram i Mazar-e Sharif i pro-
vinsen Balkh. Det är andra gången som 
den treåriga utbildningen startar där. Ele-
verna kommer från åtta provinser. 

– Distriktet där jag bor ligger avlägset 
och vi måste resa minst 30 timmar för att 

Stor brist på  
fysioterapeuter
Ett av SAKs mål är att afghaner ska ha 
bättre tillgång till sjukvård av god kvalitet 
och att människor ska kunna förebygga 
sjukdomar bättre. Kvinnor, barn och 
funktionsnedsatta är särskilt utsatta och 
därför SAKs prioriterade målgrupper.

Bakgrunden till SAKs utbildningar för 
fysioterapeuter är en kartläggning av 
behovet av fysioterapeuter i Afghani-
stan som genomfördes av SAK tillsam-
mans med Handicap International och 
det afghanska hälsoministeriet. Bristen 
på fysioterapeuter är stor, särskilt på 
kvinnliga fysioterapeuter. Det så kallade 
TIQRA-projektet (Towards Improved 
Quality Rehabilitation Services in Af-
ghanistan) startades 2015 med finan-
siering från EU. Inom projektet finns sju 
center i Afghanistan. Tre av dem drivs 
av SAK och finns i Mazar-e Sharif, Ta-
loqan och Jalalabad. 

Urvalet av studenter baseras på 
behovet av fysioterapeuter på distrikts- 
och provinsnivå. Eleverna har förbundit 
sig att återvända till sina distrikt och 
arbeta där. Hälsodepartementen i pro-
vinserna å sin sida har åtagit sig att de 
ska anställa fysioterapeuterna i deras 
hemdistrikt när de är klara med sin 
utbildning. 

Fysioterapi kan 
förebygga många 

skador i kroppen. Det kan 
till och med hjälpa mot 
sjukdomar och förebygga 
behov av kirurgi.  
 Zakia Yama Samadi, lärare

Rektorn Kamila Aqeel på utbildningen i 
Mazar-e Sharif.
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SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING

En stark vilja att hjälpa kvinnor och förebygga funktionsnedsätt-
ningar och ett stort intresse för fysioterapi fick Roya Nazari att 
börja på SAKs utbildning av fysioterapeuter i provinsen Balkh.  
TEXT OCH FOTO: BASHIR AHMAD FAYAZ, SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

40 studenter från fem nordliga 
provinser tog examen i Mazar-e Sharif  
i mars 2019.

49 studenter började i höstas. 

98 fysioterapeuter tog examen  
i våras vid SAKs tre utbildningar.

53 av dem var kvinnor.

dor i kroppen. Det kan till och med hjäl-
pa mot sjukdomar och förebygga behov av 
kirurgi om patienten får behandling i tid. 
Mediciner har ofta biverkningar och fysio-
terapi är behandling utan medicin. 

Att ge avlägsna områden tillgång till fy-
sioterapi innebär en möjlighet att förebyg-
ga funktionsnedsättningar. Första steget 
är att öka medvetenheten om att fysiote-

rapi finns. Många känner inte ens till att 
den typen av hjälp finns att få och att det 
kan avhjälpa och förebygga en del fysis-
ka funktionsnedsättningar. Personer som 
har fysiska problem kan ha svårt att del-
ta i samhällslivet och tvingas leva isole-
rade. Det behövs också fysioterapeuter av 
båda könen för att nå ut till både kvinnor 
och män.

EXEMPEL PÅ fysiska funktionsnedsättning-
ar som fysioterapeuterna behandlar är ef-
fekter av cerebral pares, medfödd höftleds-
luxation och medfödda deformationer. 

Utbildningen är kostnadsfri och inne-
håller både teori och praktiska övningar. 
Det ingår också laboratorium, transpor-
ter, bibliotek, internet och boende för de 
studenter som kommer från grannprovin-
serna. ●

Roya Nazari vet att 
många kvinnor lider av 
bristen på fysioterapi, 
och efter utbildningen 
vill hon återvända hem 
och hjälpa dem.

SAKs utbildning av fysioterapeuter 
ingår i ett projekt där fysiotera-

peuter utbildas på sju olika ställen 
i Afghanistan. SAK driver tre av 

dem. Bilden är från den första om-
gångens utbildning i Jalalabad.

FOTO: MALIN HOELSTAD
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ENGAGEMANG

70 %

79 %

 Jag hoppas att du har börjat 2020 med 
ny energi och att det blir ett år av mer 
engagemang och glädje för oss. Som ett 
steg i satsningen på medlemsrörelsen 
har vi anställt Begmohammed Deraks-

hande-Tomadj som medlems- 
och engagemangsutvecklare. 
Han presenteras mer här  
nedanför. 

Årsmötet äger rum i Stock-
holm den 30 maj. I år prövar vi 
något nytt: vi går från delegat-
system till en medlem, en röst, 
från representativ demokrati 
till direktdemokrati. Det innebär alltså att varje 
medlem som uppfyller kraven (se sidan 22 i tid-
ningen) har rösträtt på årsmötet. Årsmötet är ett 
viktigt forum för medlemmarna att träffas, dis-
kutera och fatta viktiga beslut som rör Svens-
ka Afghanistankommitténs verksamhet. 2020 är 
också året då medlemsorganisationen SAK fyller 
40 år och det firar vi i samband med årsmötet. 

Jag hoppas också att du hittar olika former för 
engagemang inom SAK. Ett sätt att engagera sig 

redan nu är att delta på något av de många års-
möten som lokalföreningarna genomför runt 
om i landet. Alla lokalföreningar måste hålla  
sina årsmöten före mars månads utgång. Du 
kan också engagera dig i utbildnings- eller 

jämställdhetsnätverk. Är du  
intresserad, skriv till mig på 
enayatullah.adel@sak.se så be-
rättar jag mer. 

SOM MEDLEM har du rätt att 
skriva en motion som diskute-
ras och som föreningens års-
möte fattar beslut om. En mo-

tion ska ha rubrik, motivering och att-satser. 
Motionen ska ha kommit in till kansliet (info@
sak.se) senast 4 april, och anmäl ditt deltagan-
de till årsmötet senast det datumet också!

Vi ses på årsmötet i Stockholm, om inte  
tidigare. ●

Varje  
medlem 

som uppfyller 
kraven har röst-
rätt på årsmötet.

Nytt år och nya möjligheter
att hitta sätt att engagera dig

Enayatullah Adel
föreningshandläggare, SAK

av SAKs medlem-
mar uppger att de 
är aktiva på en nivå 
som passar dem. 

FOTO: MALIN HOELSTAD/SAK

Olika sidor av Afghanistan

Expertlunch i Södertälje

”Jag hoppas på fler nya  
och unga medlemmar”

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 
andersbostrom28@gmail.com

o  STOCKHOLM Saskia Hoffsten, 
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  
Haron Askaryar 
haron1askaryar@
hotmail.com
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Den 16 januari kom drygt 30 
personer till en föreläsning med 
Anders Rosén i MALMÖ. Han be-
rättade om upplevelserna under 
de 2,5 år han tjänstgjorde som 
informationssamordnare på SAK 
i Kabul. Med många vackra och 
informativa bilder visade han 
ett Afghanistan som har många 
positiva sidor men också en fat-
tig och farlig sida.

Anders Rosén fick många 
frågor. Han berättade att säker-
hetsläget i Afghanistan har blivit 

svårare, men pratade också om 
framstegen, framför allt när det 
gäller utbildning och hälsovård. 
Den framtidstro och drivkraft 
som afghanerna har leder lan-
det framåt. Det visade han med 
finstämda bilder och berättelser 
om hur livet blir efter att, som 
några exempel visade, personer 
fått benprotes, utbildning eller 
mikrolån med hjälp av SAK.   

ILSE CORT WAHLROOS
LÄS INTERVJUN MED ANDERS ROSÉN  

PÅ SIDAN 30.

Saffran, böcker 
och textil såldes
Den 31 november och 1 december 
deltog lokalföreningen i VÄNERS-
BORG på julmarknaden i Väners-
borgs Folkets Hus. Föreningen 
sålde saffran, textila alster och 
boken Förstå Afghanistan samt 
samlade in pengar till SAK.

På årsmötet i maj slutar 
Peder Jonsson som 
ordförande för SAK, efter 
tio år i styrelsen varav sex 
som ordförande. 

– Det har varit väldigt  
roligt. Men det har ju  
också varit en krävande och 
grannlaga arbetsinsats. Det 
som varit stimulerande är 
den stora bredden på frå-
gor som föreningsstyrelsen 
hanterar. 
Vad har hänt under dina 
tio år i styrelsen?

– Massor. Men de stora  
dragen är en ökad profession- 
alisering, en generations-
växling i medlemsrörelsen 
och en försämrad säkerhets-
situation i Afghanistan. Just 
säkerheten är väl det som 
många utanför medlems-
kåren känner till men jag 
vill framhålla att vi trots  
försämringen kunnat upp-
rätthålla och utifrån vår 
ökade kompetens kunnat 
öka våra insatser med goda 
resultat. 
Vilken typ av frågor har 
du hanterat i styrelsen?

– Bredden har innebu-
rit många typer. I somras at-

tackerades och mördades 
personal vid en av våra kli-
niker i Wardak, då är det ju 
kris, en dramatisk och svår 
fråga. I andra änden finns 
den långa processen med 
förnyelse av stadgarna vilket 
har varit strategiskt viktigt. 
Vilka stora utmaningar 
ser du för SAK framöver?

– Det ena är de komman-
de förändringarna i Afgha-
nistan med talibanernas 
ökade anspråk på politiskt 
inflytande. Detta måste vi 
följa noga och det är inte 
någon lätt sak att hantera. 
Det syns tydligt i samband 

med fredsförhandlingarna.
– Det andra är frågan om 

hur biståndet ska se ut när 
det nuvarande biståndsåta-
gandet från Sverige upphör 
om några år. Det finns en 
begynnande diskussion här 
hemma om biståndet i sig. 
Vi behöver ha regelbundna 
kontakter med politikerna, 
både för att informera oss 
och för att själva få möjlig-
het att informera.

– Att vi började jobba 
med strategiska planer på 
fyra år och har med med-
lemsrörelsen i planen tror 
jag är ett oerhört viktigt 
verktyg inför de förändring-
ar som kommer. 
Något minne som etsat 
sig fast?

– Jag besökte en sparför-
ening utanför Mazar-e Sha-
rif. Kassören visade mig sin 
bokföring och hur en per-
son hade fått låna pengar 
till en ko så att han kunde 
få mjölk och ost att sälja, en 
annan hade fått låna pengar 
till ett enkelt skrädderi. Det 
fanns en otrolig stolthet hos 
alla i sparföreningen.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Peder Jonsson slutar efter tio år:
”Roligt, krävande och stimulerande”
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Peder Jonsson har sett en 
ökad professionalisering  
under sina tio år i styrelsen.

Björn-Åke Törnblom från SAKs lokalförening i Stockholm talade på 
biblioteket i SÖDERTÄLJE den 5 december under en expertlunch, 
med rubriken Förstå Afghanistan. Omkring 35 personer lyssnade på 
föredrag med bildvisning. 

Projektet Medlemsrörelse 
2021 ska väcka nytt engage-
mang och få fler att bli med-
lemmar i SAK. Som ett steg 
på vägen har Begmohammed 
Derakshande-Tomadj an-
ställts som ny medlems- och 
engagemangsutvecklare på 
kansliet. Begmohammed har 
tidigare jobbat med medlems-
rekrytering och yrkesfrågor på 

fackförbun-
det Akademi-
kerförbundet 
SSR.

– Jag ser   
fram emot att 
bidra till en aktiv och livaktig 
medlemsrörelse. Jag hoppas 
att vi har fler nya och framför 
allt fler unga medlemmar vid 
årets slut, säger han.

Anders  
Rosén väckte 
engagemang 
och fick många 
frågor när  
han föreläste  
i Malmö.  
 Derakshande-

Tomadj

av SAKs medlem-
mar anser att  
Afghanistan-nytt 
är en inspirations-
källa för att känna 
sig mer engage-
rade. Det visar 
några av siffrorna 
ur engagemangs-
enkäten 2019. Tack 
alla som deltog!

Björn-Åke 
Törnblom
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Varför är du så engagerad i SAK?
– Jag arbetade som informationssam-

ordnare för SAK i Afghanistan 2012–2015. 
Har man en gång bott och arbetat i Afgha-
nistan finns det alltid med en, det engage-
manget går inte att stoppa. Jag har på plats 
sett resultatet av SAKs arbete och vad det 
betyder för människor. För egen personlig 
del är det roligt och det ger en kick att ge 
nyanser, berätta om sådant som inte är så 
känt i Sverige och se hur många vaknar till 
och känner att det finns en mening med 
att arbeta för Afghanistan. 

Hur menar du?
– Nyheterna handlar om bombatten-

tat, förhandlingar som inte leder någon-
stans, fattigdom och hopplöshet. Men det 
finns så mycket annat, det finns ljuspunk-
ter, det finns ett engagemang och en tro på 
framtiden bland människorna där. De för-
söker sköta sin vardag: jobb, familj, barn, 
få ihop pusslet med försörjning. Afghaner 
är levnadskonstnärer som anpassar sig ef-
ter den situation som råder. Jag brukar be-
rätta konkreta historier om hur de tar till-
vara prylar. I kvarteret där jag bodde fanns 
en möbeltillverkare som gjorde möbler av 
lastpallar. Det är så uppfriskande, vi har en 
del att lära av det.

”Jag har på plats sett vad vårt
arbete betyder för människor”
Anders Rosén, 63 år, drar  
fulla hus i Dalarna varje gång 
han föreläser om Afghanistan. 
Han sitter i SAKs styrelse sedan 
i våras. Det finns ingen lokal-
förening i Dalarna men Anders 
Rosén engagerar sig på andra 
sätt, som genom att skriva och 
föreläsa i hela landet.

ANDERS TIPS VID FÖRELÄSNINGAR

1 SAMARRANGERA. Ofta går det lättare om 
det är en annan arrangör, som kulturför-

valtningar, bibliotek, kyrkor. De har marknads-
föringskanalerna och vet hur man ska få dit 
folk. Så har det varit för mig. Det måste inte 
vara SAK som arrangerar.

2  PAKETERBJUDANDE. Föreläsningar är 
ett jättebra sätt att möta nya människor. 

Många frågar hur de kan engagera sig. Då är 
det bra med ett paket att erbjuda. Jag brukar 
säga: Bli medlem, köp boken, följ oss och 
dela på sociala medier. 

3  SKAPA NÄTVERK. I orter utan lokal-
förening behöver man hitta andra sätt att 

fånga upp engagemanget när det finns ett in-
tresse. Kanske kan man skapa ett nätverk. Man 
kan börja med boken och starta en studiecirkel, 
det finns ju en handledning. 

Varför kommer så många?
– Jag tror att det finns ett stort intres-

se för Afghanistan, och för att höra om en 
annan bild. Vi har också många afghaner, 
och svenska vänner som de fått anknyt-
ning till. Där finns en nyfikenhet. Även 
bland afghaner – det händer ofta att af-
ghaner kommer fram efteråt och säger att 
jag berättat saker som de inte hade någon 
aning om. De har inte alltid rest så myck-
et i sitt eget land, så även för dem breddas 
bilden. 

Det kommer ofta in pengar till SAK  
efter dina föredrag – hur kommer det 
sig?

– För det första försöker jag beröra, och 
hela föredraget är uppbyggt kring att be-
rätta om SAK utifrån människorna. Jag vi-
sar att vi gör nytta. En del handlar om den 
politiska situationen och säkerheten, men 
också om hur skolor byggs och om barn-
morskan som utbildas. Avslutningsbilden 
är Swish-numret till SAK. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Anders Rosén vid sitt hem i Rättvik. Det finns ingen lokalförening i Dalarna men Anders Rosén har 
hittat andra sätt att engagera sig för SAK. 

ENGAGEMANGMEDLEMSINTERVJUN

PÅ GÅNG

Dags att nominera till SAKs solidaritetspris!

Skicka din nomine-
ring till azadeh.
rojhan@gmail.com 
senast den 28 mars. 
Skriv ”solidaritets-
priset” i ämnes-
raden.

●  att inom något område verka för att stärka 
solidariteten med det afghanska folket.

●  att motverka fördomar, eller stärka tole-
ransen och förståelsen för afghanerna 
och deras land.

●  att stärka fred, mänskliga rättigheter, 
och utveckling i Afghanistan.

Vem är din kandidat till att ta emot SAKs årliga solidaritetspris?  
Pristagaren ska vara en person eller organisation med bas i Sverige som arbetat aktivt med: 

INFORMATIONSBORD  
PÅ KVINNODAGEN

8/3 Lokalföreningen i  
Vänersborg deltar 

med informationsbord, bokför-
säljning och insamling på den 
internationella kvinnodagen. 
TID: 14–18.
PLATS: Bohusläns Museum i 
Uddevalla.
ARR: Lokalföreningen i Väners-
borg i samarbete med bland 
annat kommunen och Bohus-
läns Museum.

ÅRSMÖTE GÖTEBORG

15/3 SAKs lokalförening 
i Göteborg håller 

årsmöte.
TID: 10.
PLATS: Göteborgs Litteratur-
hus i Lagerhuset, Heurlins 
Plats, Göteborg.

AFGHANSK KULTUR

17/3 Enayatullah Adel, 
föreningshandläg-

gare på SAK, och Begmoham-
med Derakshande-Tomadj, 
medlems- och engagemangs-
utvecklare på SAK, besöker 
lokalföreningen i Göteborg 
under en studiecirkelkväll 
kring boken Förstå Afghani
stan. Enayatullah Adel berät-
tar kring frågorna ”Afghansk 
kultur – vad är det? Går det att 
ena landet?” och informerar 
om SAKs arbete i Afghanistan.
TID: 18.
PLATS: Sensus lokaler på  
Drottninggatan 30.
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FÖRELÄSNING  
OM AFGHANISTAN

18/3 Enayatullah Adel, 
föreningshandläg-

gare på SAK, föreläser om den 
senaste utvecklingen i Afgha-
nistan och visar bilder. 
TID: 18.
PLATS: Helenaskolan,  
Skövde.

ÅRSMÖTE LUND  
MED FÖRELÄSNING

22/3 SAKs Lunda-
avdelning håller 

årsmöte. Håll utkik på Face-
book för mer information! 
Kallelse med information om 
föreläsare och fika kommer 
också att skickas till alla med-
lemmar som föreningen har 
mejladress till. 
TID: 14.
PLATS: i Amnesty Lunds lokal, 
Ö Vallgatan 61, Lund.

ÅRSMÖTE VÄNERSBORG 
MED FÖRELÄSNING

28/3 SAKs lokalförening 
i Vänersborg håller 

årsmöte. Abdurrahman Torya-
lay, ledamot i SAKs styrelse, 
inleder med att föreläsa om 
SAKs verksamhet och kultu-
rella skillnader mellan Sverige 
och Afghanistan.
TID: 14.
PLATS: Vänersborgs Museum.

FÖRENINGSMÄSSA

4/4 Lokalföreningen i 
Vänersborg deltar 

med informationsbord, bok-
försäljning och insamling på 
föreningsmässa. 
TID: 11–15.
PLATS: Bohusläns Museum i 
Uddevalla.
ARR: Lokalföreningen i Väners-
borg i samarbete med bland 
annat kommunen och Bohus-
läns Museum.

AFGHANISTAN OCH  
KLIMATRÄTTVISA

16/4   Människor i Afgha-
ni stan är minst 

skyldiga till klimatförändringar, 
men samtidigt de som drabbas 
hårdast. Hur kommer landet att 
påverkas av den globala upp-
värmningen? Krister Holm från 
SAK tar upp situationen i Af-
ghanistan och Jordens Vänner 
tar upp begreppet klimaträtt-
visa i ett globalt perspektiv.
TID: 18.
PLATS: Stadsbiblioteket Lund.
ARR: SAKs lokalförening i Lund 
och Jordens vänner Malmö/
Lund.

LJUNGSKILEDAGEN

13/6 Lokalföreningen i 
Vänersborg deltar 

med informationsbord, försälj-
ning och insamling på Ljung-
skiledagen i Ljungskile.
TID: 10–15.

På föreläsningen i Skövde berättar Enayatullah Adel om en annan sida av Afghanistan än den som oftast 
visas. På bilden afghaner på utflykt vid Band-e-Amir-sjön i Bamyan.

Senast 
28 mars 

2020

Personen eller organisationen som får priset 
ska ha genomfört ett ”gott arbete under 
året”, det vill säga under 2019 och att det 
inte är ”lång och trogen tjänst” som i för-
sta hand premieras. I priskommittén ingår 
Azadeh Rojhan Gustafsson, Björn-Åke Törn-

blom, Inger Blennow och Enayatullah Adel. 
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Vill du stödja det afghanska folket?
Engagera dig i SAK nu!

FOTO: MALIN HOELSTAD/SAK

Swisha  
medlems- 
avgiften till 
900 7808 

Bli medlem direkt i ett Swish  
– det har aldrig varit lättare!
Swisha medlemsavgiften till 900 7808. Medlemsavgiften 
är 280 kr, eller 110 kr om du är under 25 år eller studerande. 
Skriv ”medlem” och ditt namn i meddelandefältet. Tack! 

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig  
som medlem i Afghanistankommittén? 
Läs på sak.se/engagera-dig

WALANTINA SAKHRA

Det är 
viktigt 

och roligt att 
vara aktiv i 
Afghanistan-
kommittén.


