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vÄLKOMMEN

tema mamma

carla da costa Bengtsson  Redaktör Afghanistan-nytt

det finns en global föreställ-
ning om att människor  
har olika talanger på grund 
av sitt kön, och därmed också 
olika roller i samhället  

och olika värde. Det är inget annat än 
humankapitalförstöring att kvinnors  
erfarenheter och kunskaper inte kommer 
samhället till gagn. Därför är detta nummer 
tillägnat flickor, kvinnor och mammor.

 
Varje halvtimme dör en kvinna av  
förlossningskomplikationer i Afghani-
tan enligt FN (UNSTATS Millennium 
Indicators). Precis som våld i hemmet är 
detta ett politiskt misslyckande, som allt 
för ofta adresseras som en ”kvinnofråga”. 
Därför pågår ett brett arbete för att 
främja jämställdhet och motverka diskri-
minering på grund av kön. Och det ger  
resultat! De senaste tio åren har mödra- 
dödligheten i Afghanistan sjunkit med 
65 procent, enligt Världshälsoorganisa-
tionen.  
 
Ett viktigt initiativ är projektet Barnmor-
skor för fred (sidan 10) försöker bredda 
barnmorskornas roll som fredsbärare i 
lokalsamhället. Det är ofta just barn-
morskorna som får lösa konflikter inom 
familjer, trots att de själva kan vara utsatta 
när de arbetar i osäkra områden. 

 

På grund av pressen att få en son upp-
fostrar en del familjer sina döttrar som 
pojkar. Afghanistan-nytt har träffat den 
tidigare parlamentsledamoten Azita 
Rafaat, som var på besök i Sverige på 
internationella kvinnodagen den 8 mars. 
I en intervju berättar hon om varför hon 
väljer att uppfostra sin dotter som en 
pojke (sidan 5), och om sin egen uppväxt.  
 
Rafaat är även en av huvudpersonerna i 
Jenny Nordbergs reportagebok De  
förklädda flickorna i Kabul. Läs en 
recension av boken som undersöker  
subkulturen som kallas bacha posh 
(sidan 14). Boken andas både hopp och 
förtvivlan och jag har personligen sett 
fram emot den svenska utgåvan länge.

Jag hoppas att du precis som jag har 
haft en inspirerande internationell 
kvinnodag! Jag blir alltid lika peppad 
när jag ser att en bred och brokig skara 
personer kan samlas kring ett gemensamt 
mål: lika mycket makt att forma sam-
hället och våra egna liv, oavsett kön.  
 
 

nils horner

I mitten av mars är det ett år 
sedan Sveriges Radios Asien- 
korrespondent Nils Horner 
blev mördad i Kabul. 

Afghanistan var ett land 
som han besökte många 

gånger och han var särskilt 
angelägen om att ge landets 
utsatta kvinnor en röst. Därför 
bildades en minnesfond i hans 
namn för att stärka afghanska 
kvinnors rättigheter.

Du kan ge ett bidrag till fonden genom SAKs 90-konto. Märk 
inbetalningen med ”Nils Horners minnesfond”. PG 90 07 80-8. FO

TO
 S

v
ER

IG
ES

  R
A

D
IO

.

Du kan fortfarande ge en gåva  
till nils horners minnesfond
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– Tack alla lottköpare! vi är oerhört glada över det stöd vi har 
fått för andra året i rad, säger Anna-Karin Johansson, SAKs 
generalsekreterare. Snö, kyla och brännande sol ger inte de bästa 
förutsättningarna för lärande. Med er hjälp har vi kunnat bygga 
skolhus till barn som tidigare fick sin undervisning under bar himmel.  

Afghanistan har haft en dramatisk ökning av antalet skolbarn, varför 
det i dagsläget är brist på kvalificerade lärare. Därför satsar SAK på 
att öka kvaliteten på undervisningen genom att vidareutbilda lärare i 
pedagogik.

Tio miljoner från   
postkodlotteriet

hur fick du upp ögonen för afghanistan?
Jag såg Khaled Hosseinis film Flyga drake och 
gjorde ett skolarbete om Sovjetunionens invasion 
av Afghanistan. Landets skönhet men även öde 
fångade mig. Jag var 16 år, började få lite ordning 
på mina tankar om världen och insåg vikten av att 
arbeta feministiskt på alla plan. Kvinnors och barns 
rätt till utbildning är något av det viktigaste att få 
ordning på, inte minst i Afghanistan.

vilka är dina utmaningar just nu?
Att googla allt jag inte förstår. Även om jag inte 
är färdig lärare än så är jag van vid att stå fram-
för en klass och arbeta pedagogiskt. Men nu är jag 
på ”andra sidan”, och måste förstå hur allt hänger ihop 
ur en stor internationell organisations perspektiv och 
hänga med i det interna språkbruket. Det är svårt ibland.

vad är det bästa med att jobba här?
Jag känner mig väldigt privilegierad som får 
komma ut i världen redan innan jag är färdigutbil-
dad. Jag älskar nya miljöer och kan inte ens sova i 
bilen på väg hem från kontoret, vilket jag annars är bra 
på. Jag måste ju titta på allt spännande vi kör förbi! 

har du en favoritplats i kabul än?
Darulamanpalatset var häftigt, men när våren kom-
mer vill jag få upp utemöbler till takterrassen på 
gästhuset där jag bor. Därifrån syns de otroliga ber-
gen som omger staden. Dem kan jag titta på hur 
länge som helst. Annars gillar jag min kollega Tama-
ras kontor, där finns det svenskt kaffe!

hallå där.
... Siri Sutcliffe Larsson, 
praktikant på SAKs utbildnings-
program i Kabul.

FOTO POSTKODLOTTERIET . 
TEXT KATARINA HELLSTRÖM.

I Sverige läser Siri till gymnasielärare i samhällskunskap och religion.

Rickard Sjöberg och Anna-Karin Johansson.

FOTO HAJI MUHAMMAD , TEXT CARLA DA COSTA BENGTSSON

tips! Läs Siris blogg  på www.sak.se
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tema mamma 
förklädd frihet

i afghanistan är en mors viktigaste uppgift att föda söner. För den som 
inte lyckas finns ett sista desperat knep för att rädda familjens anseende. 
Den tidigare parlamentsledamoten Azita Rafaat berättar om hur hon ger 
sin dotter ett bättre liv genom att låta henne växa upp som pojke.

FOTO PRIvAT.



Under intervjun säger Azita 
konsekvent ”hon” om sitt barn.

– Det är för att vi pratar 
om de nya möjligheter hon 
fått och som hon inte hade 

haft som flicka. Enligt afghansk lag har alla 
människor samma rättigheter, men så ser 
inte verkligheten ut. Kvinnor betraktas som 
det lägre stående könet och deras rättig-
heter begränsas alltmer. Vi är åter på väg 
mot en mer konfliktfylld situation. 

varför uppfostras din dotter som en son?
Jag hade ett bra jobb och en hög ställning i 
samhället, men det räckte inte för att famil-
jen skulle få vara ifred. Både min man och 
samhället pressade mig att få en son, och 
det här var en bra lösning för att få stopp 
på skvallret och tjatet om fler barn. Om jag 
hade haft en son hade jag inte ens tänkt 
tanken att göra så här.

vad säger era bekanta?
Släkten vet, det är svårt att hålla sådant här 
hemligt. Poängen är att alla ändå behand-
lar henne som en pojke. Om mitt barn hade 
uppfostrats som en flicka hade hon inte 
vågat se män rakt i ögonen och säga vad 
hon tycker, men nu övar hon på det varje 

dag – både i skolan och på fritiden. Det 
kommer att påverka henne positivt res-
ten av livet. Friheten spiller över på hennes 
systrar också, nu när de har en ”bror” kan de 
röra sig mer fritt. Tidigare kunde de knappt 
gå ut själva, kvinnor har ofta svårt att röra sig 
ute utan manligt sällskap. 

hur länge ska hon leva så här?
Hon har varit med i diskussionerna ända 
från början. Då sa vi att det bara var till- 
fälligt, tills hon kommer upp i tonåren. 
Men jag kommer att ge henne mitt fulla 
stöd så länge hon vill fortsätta. 

har du känt sorg över att inte ha en son?
Aldrig! Jag vet vad kvinnor är kapabla till. 
För mig handlar det inte om en längtan 
efter en son eller efter en till man i huset. 
Jag vill visa att flickor inte är det svagare 
könet, att könet inte spelar någon roll. Så 
här har man gjort i Afghanistan länge, på 
grund av otrygghet, dålig ekonomi, kultu-
rella hinder och könssegregation.

hur var din barndom?
Jag har haft en inneboende kraft och nyfi-
kenhet ända sedan jag föddes, jag gjorde 
allt som pojkarna gjorde. Jag klättrade i träd 

och spelade basket och volleyboll. Jag vann 
ofta för jag spelade så aggressivt! 

När jag var mellan tolv till fjorton år gam-
mal levde jag som pojke på deltid, när 
pappa behövde hjälp i bageriet. Jag hade 
kort hår och efter skolan bytte jag om till 
jeans och skjorta. Jag sålde varor och äls-
kade att ge kunderna bra service. Under de 
kommande tre åren lärde jag mig att tala 
till män och förstå deras sätt att vara. När 
jag senare engagerade mig politiskt och blev 
invald i parlamentet var det lätt för mig att 
göra min röst hörd. 

hur vågar du berätta om din familjs liv? 
Mina barn är min inspirationskälla, jag vill 
inte att de ska behöva ge upp sina dröm-
mar. Jag måste kämpa vidare och stå för den 
livssituation vi alla befinner oss i, för deras 
framtids skull. Jag är deras förebild. 

vilka förebilder hade du när du växte upp? 
Min mamma! Hon stöttade mig i mina 
intressen, i allt från sport till utbildning. Jag 
gick i de bästa skolorna och fick höra att jag 
kunde bli allt jag ville. Helst ville jag bli läkare. 

Och så läste jag om Margaret Thatcher. 
Jag förstod inte hennes politik, men jag gil-
lade hennes pondus som ”järnladyn”. Jag 
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Afghanistan-nytt träffar Azita Rafaat i 
Stockholm när hon firar interna- 
tionella kvinnodagen den 8 mars. 
Där deltar hon i ett samtal om 
kvinnors spelrum i Afghanistan, 
arrangerat av Svenska PEN-klubben. 
Azita är även en av huvudpersonerna 
i Jenny Nordbergs reportagebok De 
förklädda flickorna i Kabul som nu 
finns på svenska. Läs en recension 
av boken på sidan 14.

TEXT CARLA DA COSTA BENGTSSON. 
FOTO CHRISTOFFER HJALMARSSON.

”Jag vill visa att 
flickor inte är det 
svagare könet”.
När Manoush var sex år gammal kom hon tillbaka till  
skolan efter sommarlovet i kortklippt hår och med en  
pojkes skoluniform. Hon blev en han: Mehran. 
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TEMA MAMMA

» Om mitt barn hade uppfostrats som 
en flicka hade hon inte vågat se män 
rakt i ögonen och säga vad hon tycker. 



fascinerades också av Mahatma Gandhis 
ledarskap och konfliktlösning med ickevåld. 
En annan förebild var Mark Twain, som var 
en stor inspiratör för mig när jag skrev poesi.  
Min uppväxttid i Kabul kunde inte ha varit 
bättre, det var som att växa upp i Europa.  
 
vad hände sedan?
När talibanerna tog makten och det där-
efter blev inbördeskrig slogs mina dröm-
mar i spillror. Min familj flyttade ut på lan-
det och pappa gifte bort mig med min tre-
männing, en konservativ fårbonde. Jag fick 
höra att det var för mitt eget bästa, så att jag 
inte skulle kidnappas av rebeller. 

Ibland är det inte hälsosamt att ha själv-
förtroende, livet kan bli mycket svårare då. 
Min man och min svärmor retade sig på 
mitt sätt och satte mig på plats med våld. 
Det var en hemsk tid. Jag förlorade allt och 
försökte ta mitt liv tre gånger. Jag fick inte 
mat, jag sov inte, jag arbetade hårt fastän jag 
var gravid med tvillingar och det blev inte 
bättre av att alla fyra barnen blev döttrar. 
Familjen ville inte bekosta deras mat utan 
jag var tvungen att köpa den själv.

de vinningar för kvinnors rättigheter som 
hittills har gjorts, finns det en risk att de 
går förlorade?
Jag är tacksam för att världssamfundet har 
hjälpt oss i en svår tid. När det gäller just 
kvinnors rättigheter nådde vi några fram-
steg fram till 2006, men sedan började vi 
backa igen. De väpnade konflikterna blev 
fler.  Som mor till döttrar slutar jag aldrig 
att chockeras av barnvåldtäkter och barn-
äktenskap med flickor så unga som 9–13 år. 
Våldet mot kvinnor blir värre och värre för 
varje dag, särskilt i södra Afghanistan.

i nordbergs bok säger du att väst är besatt 
av burkor. är inte burkor ett problem?
Vi kan inte arbeta för att få bort burkan så 
länge kvinnor utan burka inte kan garan 
teras säkerhet, säkerheten måste komma 
först. Dessutom finns det värre alterna-
tiv. Burkan är i alla fall färgglad, jag tycker 
att en svart chador är värre. Där har man 
inte ens händerna fria utan man måste hela 
tiden hålla i tyget. Mycket opraktiskt.

men hur ska landet bli jämställt om kvin-
nor osynliggörs bakom en burka och om 
det är provocerande att kvinnor över-
huvud taget syns i det offentliga rummet? 
Jag tycker inte att en kvinna behöver ha 
burka, så länge hon klär sig ordentligt. Jag 
med flera andra kvinnliga politiker använ-
der inte burka nu. När jag växte upp i Kabul 
täckte jag aldrig håret, men när jag kam-
panjade använde jag burka i sex år. Det var 

Mehran. till vänster, med 
en klasskompis.

TEMA MAMMA

varmt och jag kunde inte andas, men den 
gav mig ett skydd när jag reste på lands-
bygden. Vår regering har aldrig tagit kvin-
nors rättigheter på allvar. De kommer bara 
med tomma ord och kortsiktiga mål. Vi be-
höver en riktig demokrati, parallellt med 
satsningar på det civila samhället.  

vad gör du nu? 
I mitt sista uppdrag som politiker var jag 
talesperson för Ashraf Ghani i hans val-
kampanj. Jag var kampanjens enda offent-
liga kvinnliga talesperson och jobbade i 1,5 
år, tills Ghani blev president. 

Sedan fick jag jobb på en stor och högt 
ansedd amerikansk organisation. Där fick 
jag jobba hemifrån i smyg eftersom tali-
baner hotade att spränga organisationens 
huvudkontor. Ryktet har nog spridit sig, jag 
tror att andra organisationer är rädda för att 
hoten mot mig ska smitta av sig och bli ett 
hot mot dem också. Det är förmodligen en 
anledning till att jag är arbetslös i dag. Jag 
har mod, livserfarenhet och självförtroende, 
så det tär på mig att bara sitta hemma. Jag 
har levt upp alla mina besparingar, sålt alla 
smycken och förstår inte hur jag ska kunna 
försörja en familj på åtta personer. Men jag 
har haft tuffa perioder förut i livet...

hur ser relationen ut till din mans första fru?
Jag älskar hennes dotter och behandlar 
henne som min egen. Systrarna älskar och 

behöver varandra. Men jag tycker synd om 
den första frun, hon har en mycket otrygg 
bakgrund. Jag vill vara vänlig mot henne men 
vi pratar inte särskilt mycket med varandra. 

Jag skaffade ett hembiträde för att göra 
hennes liv lite lättare, men jag märkte att 
mina barn blev rädda i sitt eget hem. De 
fick ingen mat, de var tysta och fick inte tala 
eller leka. Det visade sig att min mans första 
fru och hembiträdet slog barnen. Jag försö-
ker få barnen att förstå att det inte beror på 
dem utan på den första fruns brister. 

Det sårade mig, att de här kvinnorna gick 
bakom min rygg och skadade mina barn 
när jag försökte skapa ett gott liv för hela 
familjen.

hur har du gjort för att hinna vara en god 
muslim, fru, mamma och politiker sam-
tidigt? om jag har förstått det rätt har du 
ofta också fått laga mat till stora represen-
tationsmiddagar flera gånger i veckan.
Det jag saknar mest från mina nio år som 
politiker är mig själv. Under den tiden satte 
jag bara på mig mitt ”happy face” och job-
bade på. I långa perioder sov jag bara tre 
timmar per natt för att hinna planera den 
kommande dagen. Jag var en robot som 
glömde äta lunch, jag saknade mina barn 
och hade ständigt dåligt samvete när jag 
inte träffade dem. Men nu lever jag inte det 
livet längre. Jag måste hitta ett annat jobb, 
där jag har tid att vara mamma också. v
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De afghanska och svenska 
barnmOrsKeförbunden  
inleder ett utbyte
Under 2014 har SAKs lång-
variga partner Barnmorske-
förbundet i Afghanistan 
utvecklat ett utbyte med sin 
motsvarighet i Sverige.

Förbunden vill bland annat 
dra nytta av varandras 
kunskap och erfarenheter 
när det gäller organisations-
kultur, vårdetik, forskning 
och högre utbildning för 
barnmorskor. 

Under tre workshopdagar 
samlades 45 deltagare från 
olika distrikt i landet för att 
diskutera med besökare från 
det svenska förbundet.

Hej! 
Nu är jag är på besök i Afghanistan. Med mig från Sverige är också den tidigare SAK-anställda Gertrud Pålsson, som utvecklade barnmorskeutbildningen i Wardak under tre och ett halvt år. Deras skola förstördes tyvärr i samband med ett bombattentat mot den närliggande polisstationen, men som tur var skedde det en fredag så att varken lärare, elever eller deras medföljande barn skadades. Nu har skolan fått nya lokaler. 

Jag har också sällskap av Anna Nordfjell, Svenska Barnmorske-förbundets internationella sekreterare. Hon har hållit en workshop om patientsäkerhet, som avslutades med ett grupparbete om ett praktiskt fall. 
Alla våra workshops innehåller gruppdiskussioner och grupp-redovisningar. Delar av grupparbetena redovisas antingen av de deltagare som pratar engelska, eller tolkas till engelska från pashto. Efter redovisningarna får deltagarna diskutera vilka önskemål de har och vad de själva vill bidra med till sin organisation. Då brukar det bli engagerad diskussion! Det är fantastiskt att se hur strukturerat deltagarna arbetar och med vilken säkerhet de talar inför gruppen.

 

Lunchen äter vi i en matsal med en skiljevägg, där kvinnor 
och barn sitter på ena sidan och män på den andra. Många 
kvinnor har med sig sina barn. Värmekällan är en gasolkamin.

Ett av målen med den här resan är att undersöka hur vi  
kan samarbeta för att göra den afghanska barnmorske-
utbildningen mer akademisk. Det finns nämligen inte så 
många möjligheter för barnmorskor här att vidareutbilda sig 
på, och vissa barnmorskor har till och med utbildat sig till 
läkare i stället. Därför har vi besökt det privata universitetet 
Zawul Institute, som har en tvåårig bachelorutbildning för 
barnmorskor.

Nu hoppas vi på en långsiktig relation mellan våra förbund, 
jag tror att vi kan lära oss massor av varandra! 

Vänliga hälsningar,

Karin Reimegård,
barnmorska på Skåne universitetssjukhus i Malmö och 
medlem i Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.

Från vänster: Mursal Mursawi, verkställande chef på det  Afghanska barnmorskeförbundet och Karin Reimegård, Svenska Barnmorskeförbundet.
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Det finns ett behov av att 
bredda begreppet fred till att 
även inbegripa fredsarbete på 
bynivå, som dialog och 
mäklande inom familjer. 
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TEXT ANNIKA KARLSSON, SAKS SAMORDNARE  
FÖR ENHETEN FÖR CIvILA SAMHÄLLET, 
FOTO MALIN HOELSTAD.

TEMA MAMMA

Barnmorskor 

i rollen som barnmorska ingår mer än 
bara de medicinska delarna, berättar 
Kamela Saer, läkare och handläggare 
inom SAKs hälsoprogram. Det krävs 
uthållighet och god förmåga att föra 

dialog. Utan dessa egenskaper är det svårt 
att ta sig till de områden som kontrolleras av 
väpnade grupper. 

Afghanernas förtroende för barnmor-
skorna vilar till stor del på att deras yrkes-
kunskaper är avgörande för kvinnors säkra 
födslar och det lilla barnets hälsa. De reser 
mellan områden som kontrolleras av olika 
väpnade grupper och får ofta tillgång till alla 
sidor av en konflikt. För att vinna förtroende 
i lokalsamhället måste de jobba strategiskt 
och rättvist, till exempel är det avgörande att 
patienterna känner att de blir behandlade 
likvärdigt oavsett grupptillhörighet. 

– Vi barnmorskor hjälper till när den lilla 
människan börjar sitt liv. Då måste vi också 
arbeta för att människor ska få leva. Vi måste 

arbeta för fred, säger en barnmorska och 
deltagare på seminariet som arrangeras inom 
Barnmorskor för fred. 

Projektet startade under våren 2014 och är 
ett samarbete mellan ett flertal aktörer som 
arbetar med barnmorske- och fredsutbild-
ningar. Syftet är att erbjuda seminarer och 
plattformar för barnmorskor att mötas och 
diskutera sitt yrke. Det finns ett behov av att 
bredda begreppet fred till att även inbegripa 
fredsarbete på bynivå, som dialog och mäk-
lande inom familjer. 

Norunn Grande utbildar sedan många år 
i fredsfrågor på den norska organisationen 
Nansen Fredssenter. Hennes kollega, Deeva 
Biabani, är barnmorska från Afghanistan 
men utbildad och verksam i Norge. Tillsam-
mans guidar de åhörarna genom frågorna 
som diskuteras under det veckolånga  
seminariet. Ett femtontal barnmorskor och 
deltagare från SAK och Norska Afghani-
stankommittén trängs runt bordet med te 

 för freD
Barnmorskor utsätter sig dagligen 
för bristande säkerhet när de utövar 
sitt yrke i konfliktområden. Samtidigt 
är deras yrkeskunskaper i sig en 
livsnödvändighet för andra kvinnors 
säkerhet, och för barns hälsa. 

»



”Den kunskap om sjukdomar och graviditet som vi ger till kvinnorna tar de med sig och sprider i sina 
hembyar”, säger Sheringul som har jobbat på Kakass vårdcentral som barnmorska i 17 år och som 
har fått stöd och utbildning av SAK. Hon har själv fem barn och en av dem är barnmorska.

och kaffe. De har nu kommit fram till 
den sista dagen och kanske det viktigaste 
momentet i hela projektet – att få dela 
berättelser och erfarenheter med varandra. 

Flera barnmorskor vittnar om att de 
upplevt hot från väpnade grupper, och att 
de har fått förhandla med dem för att söka 
samförstånd kring att barnmorskornas 
yrkeskunskaper är livsavgörande. Lyckas 
de med det får deras kliniker vara fredade. 

En barnmorska från Kunar utstrålar 
styrka och intigritet när hon berättar om 
hur hon fått argumentera med svärmodern 
till en nyförlöst kvinna. Svärmodern ville 
att familjen skulle lämna kliniken 20 
minuter efter att barnet var fött. Barnmor-
skan lade fram skäl för att kvinnan skulle 
stanna kvar över natten, men lyckades inte 
övertala henne. Svärmodern insisterade på 
att kvinnan skulle bli hemkörd i klinikens 
enda ambulans. 

– Ambulansen finns bara till för akut-
utryckningar så efter mycket förhandling 
lyckades jag få dem att hitta ett annat 
transportmedel i alla fall. Det sista svär-

modern sa innan de åkte var att jag skulle 
få ångra vad jag hade gjort. Nästa dag bad 
min chef mig att gå hem. Kliniken hade 
stängts av traktens talibaner, då kvinnan 
som fött sitt barn var fru till en befälhavare. 
Det krävdes förhandlingar med dessa 
talibaner för att få öppna kliniken igen och 
till slut lyckades vi.

En ung barnmorska från Kandahar  
illustrerar svårigheterna med att vara en 
yrkesverksam kvinna i ett samhälle där 
få kvinnor arbetar utanför hemmet och 
där de behöver manligt sällskap när de 
ska resa. Särskilt svårt är det att åka till 
patienter på natten.

– Jag och min chaufför stoppas ibland 
av väpnade män som ifrågasätter varför en 
kvinna är ute så sent. Men även deras barn 
föds ju på nätterna, säger hon engagerat. 

Genom berättelserna växer bilden av 
barnmorskor som fredsmäklare på lokal 
nivå fram. På landsbygden är de flesta 
analfabeter, så när någon i deras lokalsam-
hälle kan läsa och skriva litar invånarna 
ofta på den personen.

» Jag och min chaufför stoppas ibland av väpnade män  
som ifrågasätter varför en kvinna är ute så sent. 

Projektet BArn-
morskor för freD  
startades 2014 i Afghanistan. Det 
bildades utifrån behovet som 
uppstod när konflikter mellan 
olika etniska grupper i Afghani-
stan överfördes till konflikter 
i barnmorskeutbildningarnas 
klassrum.

Det är ett samarbetsprojekt mel-
lan den norska organisationen  
Nansen fredssenter, Norska 
Afghanistankommittén, SAK 
och det Afghanska barnmorske-
förbundet med syfte att skapa 
en plattform för dialog mellan 
barnmorskor kring deras roll som 
mäklare på lokal nivå.  
 
Nansen Fredssenter står för 
utbildningsinnehållet och är en 
norsk organisation som fram-
förallt arbetar med fredsutbild-
ningar i Norge och på västra 
Balkan. De arbetar med dialog 
som metod med avsikt att föra 
människor som lever i konflikt när-
mare varandra genom förståelse 
och tolerans. Norges fredsfond 
har finansierat de två seminarier 
med barnmorskor som hållits.  

»

/ En barnmorska från Kandahar.
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SAKs barnmorskor  
tar examen hösten 2014.

» Jag och min chaufför stoppas ibland av väpnade män  
som ifrågasätter varför en kvinna är ute så sent. 

TEMA MAMMA

– En barnmorska är även lärare, 
förhandlare och fredsambassadör, säger 
Mursal Mursawi, verkställande chef på 
det Aghanska barnmorskeförbundet, 
en av SAKs partnerorganisationer. Hon 
ser sig själv som en viktig medlare, ofta 
mellan man och hustru och framför allt 
om kvinnors problem. 

Vi som lyssnar sitter tysta, tagna av 
berättelserna. Fat med nötter och rus-
sin skickas runt och tacktalen tar vid. 
Mursal Mursawi berättar för mig att 
en barnmorska förklarat att hon innan 
seminarierna inte hade förstått vilken 
stor roll barnmorskor spelar för freds- 
utvecklingen i Afghanistan. Att projektet 
nu har gett henne djupare insikt i deras 
betydelse, men också i vad hon kan göra 
ytterligare.

Snart är de alla på väg hem till sina 
stationeringsorter, städerna Kandahar 
och Herat och byar i provinserna Lag-
man och Kunar. I morgon är det vanlig 
arbetsdag igen, en dag av fredsarbete på 
gräsrotsnivå. v

saK har hittills utbildat 259 
barnmorskor i provinserna 
Wardak, samangan, sar-e-pul, 
Kunduz och nuristan.  
 
Just nu utbildas tre klasser på 
sammanlagt 72 kvinnor i Wardak, 
laghman och samangan. 
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bOKrecensiOn

BOKEN DU  
måste LÄSA

(andra böcker kan du läsa sen...)

mycket av det vi ser som 
självklart är inte givet 
av naturen, utan har sin 
grund i sociala överens-
kommelser. Ett exempel 

på det är äktenskapsritualer och de roller de 
leder till. Språkfilosofen J.L. Austin menade 
att uttrycket ”Härmed förklarar jag er man 
och hustru” inte bara beskriver att två  
personer har ingått äktenskap, utan att 
det snarare är själva uttrycket i sig som får 
äktenskapet att bli till. Orden ger bok- 
stavligt talat makarna nya roller, både inför 
varandra och inför samhället. 

Särskilt tydligt blir detta i ett land som 
Afghanistan, eftersom nedskrivna äkten-
skapshandlingar sällan förekommer där. 
Innan de ”magiska orden” har hunnit ut-
talas skulle en sexuell förbindelse mellan 
två ännu ogifta personer betraktas som ett 
brott. Efter ceremonin räknas däremot inte 
ens en våldtäkt som ett brott, eftersom det 
är i sin ordning att man och hustru har sex-
uell samvaro oavsett samtycke. Anledningen 
till att samhället uppfattar den sexuella 
samvaron på två helt olika sätt är den sociala 
överenskommelsen kring äktenskapet.

Jenny Nordberg skildrar i sin bok sub-

kulturen bacha posh, även den en social 
överenskommelse. Bacha posh ger 
flickor en ny könsidentitet, genom ett 
pojknamn vilket intressant nog accep-
teras brett i samhället, så länge som 
de fortfarande är barn. Detta trots att 
alla vet att pojkarna ”egentligen” är 
flickor. 

 
anledningarna till bacha posh är 
många, karaktärerna som skildras i boken 
visar på funktionens bredd. Några behöver 
ett barn som kan arbeta och ge familjen en 
extra inkomst. Bland dem som säljer godis, 
putsar skor och tvättar bilar på städnas gator 
finns det alltså förklädda flickor och för de 
barnen finns det inte plats för personlig fri-
görelse. Andra familjer tänker att pojkkläder 
innebär mer säkerhet för barn när de går till 
och från skolan. Ytterligare andra gör det för 
att familjen måste se komplett ut, det vill 
säga ha minst en son. 

Familjer utan söner betraktas som svaga, 
utan möjlighet att försörja och försvara sig. 
Patriarkala traditioner från stamsam- 
hällena erbjuder mer stabilitet än de reger-
ingar som kommer och går. Sonen arbetar  
och stannar hos familjen, han och hans 

söner bidrar till familjens uppehälle.  
Dottern gifts bort; hennes arbete och barn 
tillhör i framtiden någon annan. Även om 
dessa normer är svagare i storstäderna lever 
de i mångt och mycket kvar, vilket märks 
tydligt i synen på flickor och kvinnor som 
underlägsna.

Även om anledningarna till bacha posh 
varierar är det inte klass, utbildning eller 
etnicitet som är avgörande i första hand. 
Det familjerna har gemensamt är att de 
lever i ett samhälle som kräver söner till 
varje pris. Det finns också en övertygelse 
om att familjer med endast döttrar kan höja 
sina chanser att få en son genom att låta en 
av döttrarna förkläs som pojke. Detta anses 

Genom subkulturen bacha posh, där flickor uppfostras 
som pojkar, utforskar Jenny Nordberg kvinnors ställning i 
Afghanistan. I sitt reportage följer hon några kvinnor som 
försöker vidga sin begränsade frihet genom att anta en 
annan könsidentitet och könsuttryck än det biologiska.



JENNy NORDBERG. FOTO ANNA SCHORI.
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som ett sätt att visa för Gud hur angelägen 
familjen är om att få en son. 
 
nordbergs reportagebok bygger på 
det klassiska greppet ”show – don´t tell”. 
Alltså innehåller den få resonemang kring 
vad bacha posh kan säga oss om synen på 
kön och kultur. Hon låter läsaren bilda sig 
en egen uppfattning. För egen del saknar 
jag en djupare analys. Nordberg nosar på 
hur könsidentiteter bildas, men den delen 
lyfter aldrig. Några feministiska teoretiker 
nämns, bland annat Judith Butler och hen-
nes antagande att vår uppfattning om köns-
tillhörighet skapas utifrån vårt sätt att agera. 

När jag läser boken kan jag inte låta bli 
att tänka på om bacha posh är ett sätt för 
afghanska flickor att förbigå de många  
hindren i kampen för jämställdhet och 
hoppa direkt in i en värld där de, åtmin-
stone på individnivå, närmar sig en mer 
jämställd relation med männen. Det som 
talar emot är anledningen till den utbreda 
acceptansen av bacha posh, nämligen att 
den poängterar att könet är avgörande. Män 
är överordnade kvinnor och har alla privile-
gier. Eftersom funktionen överensstämmer 
med den etablerade maktordningen mellan  
könen är den inte hotfull. Det är därför mullor,  

lärare, släkt och vänner godtar situationen. 
Det är bättre med en dotter i pojkkläder  
än ingen son alls, då pojkar ”är viktigare”.

Om bacha posh har visat sig vara ett sätt 
att komma runt kravet på söner och kunna 
ge sin dotter större möjlighet att leva tryggt 
och fritt blir följdfrågan: Varför gör inte alla 
så här? Livsstilen får ofta ett traumatiskt 
slut i tonåren, med giftermål där många har 
svårt att anpassa sig. Få lyckas att stanna 
kvar i en manlig identitet. De som gör det 
förblir ogifta, barnlösa och får rollen som en 
neutral farbror som kan befinna sig på både 
männens och kvinnornas arena i släkten.  
De som inte lyckas riskerar att stigmatiseras 
och utsättas för våld.

 
här skulle boken kunna komma in på 
det verkligt intressanta. Varför tror vi att 
dessa unga kvinnor spelar en roll? Är de 
kanske bara sig själva? Om de har uppfostrats 
på detta sätt större delen av livet och det 
känns naturligt för dem spelar de väl inte 
en roll mer än någon annan gör? Funk- 
tionen bacha posh borde göra det tydligt 
för oss att människor bär på många identi-
teter samtidigt, och att just könsidentiteten 
inte behöver vara den viktigaste. 

Det är anledningen till att jag avslutnings- 

vis vill uppmana läsaren att inte luras av 
bokens missvisande titel. ”De förklädda 
flickorna i Kabul” är en översättning av det 
dariska uttrycket bacha posh som betyder 
”Flickor som klär ut sig till pojkar, men de 
levnadsöden Nordberg skildrar handlar om 
mycket mer än flickor i pojkkläder. Det är 
inte någon ”Tootsie” av Dustin Hoffman 
eller ”Mrs Doubtfire” av Robin Williams, 
rolltolkningar inom två amerikans familje-
komedier där humorn grundar sig i anta-
gandet att alla känner till de sociala regler 
som ska skilja människors beteenden åt på 
grund av deras biologiska kön. Där det som 
antas vara humoristiskt upprätthåller  
normen och uppfostrar oss om hur det 
egentligen ska vara. Bacha posh är en  
kreativ lösning på den könssegregation  
och de brister som det afghanska samhället  
lider av på grund av den oerhörda ojäm-
ställdheten. 

När Nordberg i boken frågar om skillna-
derna mellan män och kvinnor säger de till-
frågade att skillnaden är att män har  
frihet medan kvinnor inte har det. Det som 
dröjer sig kvar när jag har läst boken är 
just det: den oförglömliga komplexiteten i 
afghanska kvinnors liv, visat ur perspektivet 
hos kvinnor som försöker fly sitt kön. v

fakta
titel De förklädda flickorna i Kabul. 
författare Jenny Nordberg.
publiceringsår 2015 på svenska, 
2014 på engelska. 
genre Reportage.

”Frågan är också hur mycket av 
Zahras önskan att vara pojke 
som har direkt samband med 
situationen för kvinnor i Afghan- 
istan. Skulle hon verkligen vilja 
vara man i någon annan miljö, 
där de flesta inte bryr sig om 
hon bär huvudduk eller ett par 
byxor och där kvinnor har fler 
möjligheter? Zahra kanske 
skulle kunna ses som sundare 
än de flesta.  Måste hennes 
önskan att inte behöva gifta sig 
och att få ha på sig byxor verk- 
ligen botas? Kanske är det något 

annat som borde definieras som 
sjukt. Zahras situation kan kan-
ske till och med ligga till grund 
för en helt ny kategori på världs- 
hälsoorganisationen WHO:s 
lista:  »Könsidentitetsstörning 
på grund av djup och långvarig 
segregation«. När ett av könen 
är så ringaktat, avfärdat och 
undertryckt, på en plats där 
döttrar är uttryckligen önskade, 
kanske både kroppen och själen 
hos en växande människa till 
slut revolterar mot att bli 
kvinna”.

Utdrag ur de förklädda flickorna i kabul:



hej 
medlem!
elva månader går fort när man 
har roligt. När du läser detta har 
jag slutfört mitt vikariat och Frida 
Engman är åter på plats som 
föreningshandläggare.

”Föreningen gör ett fantastiskt arbete. Jag är stolt 
över att kunna bidra med det lilla jag kan”. 

Jag kan konstatera att SAK är en fantastisk orga-
nisation och arbetsplats. Det har varit en ynnest 
att få arbeta med alla energiska, kloka och trevliga 
medlemmar. 

Eftersom medlemsrörelsen är ett ständigt myller av 
aktiviteter i stort och smått gör jag inget bokslut, 
men jag kan med säkerhet säga att 2014 var ett 
otroligt aktivt medlemsår. För att vara lite mer ex-
akt har ni medlemmar träffat över 7 000 personer. 
Det är viktigare nu än någonsin. 

I en tid då världen har krympt 
är Afghanistan nämligen fort- 
farande svårtillgängligt. Svens-
ka medier tvekar inför att skicka 
korrespondenter till landet av 
säkerhetsskäl och få kan resa 
där på egen hand. Då blir det 
direkta mötet med en enga-
gerad SAK-medlem ett sätt att 
komma närmare Afghanistan 
och känna solidaritet med 
människorna som lever där. 

Jag tror att det finns en växande vilja att engagera 
sig i folkrörelser igen. Så när tillfälle ges, visa vad 
SAK är för organisation och glöm inte att bjuda in 
de personer ni träffar till att bli aktiva! vi kan säkert 
bli ännu bättre på att berätta om vad vi kan göra 
och att det alltid finns plats för nya idéer. 

Tack för den här tiden. Hoppas att vi ses på något 
evenemang. Jag är ju kvar som medlem!

MARTIN HEDBERG 
Föreningshandläggare

ENGAGEMANG
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stolta medlemmar
Så skriver en av de som svarat på 
den enkätundersökning SAK ge-
nomförde under hösten, riktad till 
medlemmar och andra engagerade 
i SAK. Tio procent av medlemmarna 
svarade. Av de som svarat deltar 
hälften regelbundet i aktiviteter 
och många är medlemmar sedan 
flera år tillbaka.

Även om undersökningen inte är 
representativ för alla medlemmar 
är det tydligt att många trivs inom 
SAK och att det finns en stolthet 
över att vara en del av organisatio-
nen. Det som förenar medlemmar-
na är viljan att bidra till utvecklingen 
i Afghanistan genom att stödja 
SAKs arbete. Det finns också andra 
viktiga skäl att vara medlem, men 
många känner en stark dragning 
till landet och vill lära sig mer. Ett 
flertal medlemmar har personliga 
kopplingar till Afghanistan, antingen 
genom arbete, ursprung eller resor 
i landet, i en tid då det var lättare än 
i dag. 

De flesta som svarat på enkäten 
är nöjda med hur organisationen 
arbetar och tycker att SAK fokuse-
rar på rätt frågor. SAK är skickliga på 
att förmedla kunskap om Afghanis-
tan och ett vanligt önskemål är att 
organisationens kanaler ska fyllas 

med fler reportage från verksamhe-
ten. Statistiskt sett är det nästan 40 
procents chans att du som svarat 
på enkäten läser den här texten, för 
så många är det som anger att de 
läser hela tidningen. Det är faktiskt 
så att hela 96 procent uppger att 
de åtminstone öppnar och bläddrar 
igenom den. 

Kanske borde tidningen använ-
das ännu mer för att öka kunska-
perna om SAKs arbete och vad 
som är på gång. I en medlemsstyrd 
organisation som SAK är det viktigt 
att medlemmana har tillgång till 
den information de behöver för att 
kunna vara med och fatta viktiga 
beslut om organisationens framtid. 
Tilliten till de som fattar besluten är 
i dag stor, vilket är bra. Men många 
av de som svarat på enkäten anser 
sig inte ha tillräckliga kunskaper 
för att vara med i beslutsfattandet. 
Det tolkar vi som att vi behöver bli 
bättre på att informera, resonera 
och diskutera på ett sätt som inte 
bara är begripligt för de redan 
invigda. Det är viktigt både för den 
interna demokratin och för att ge 
en djupare förståelse för hur SAKs 
inkluderande, långsiktiga och 
framgångsrika biståndsarbete ser 
ut i praktiken.  

 PS! Missa inte kallelsen  
till årsmötet och passa på att  
gå på årsmötesseminarier 
den 30 maj i Uppsala. Läs 
mer på sidan 18.
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MARTIN HEDBERG
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medlems-intervjun

1Bjud in till föreläsning med före detta 
soldater som varit i Afghanistan. Det gjorde 
vi på lokalkommittén i Stockholm och det 

var populärt. De var kritiska till vad de varit med 
om och besvikna på att försvarsmakten inte 
ville ta till sig deras erfarenheter.  

2Läs Anand Gopals bok No good men 
among the living. vi behöver hela 
tiden påminnas om afghanernas eget 

perspektiv, annars kan vi inte förstå situationen 
fullt ut. 

3visa ditt engagemang med en afghansk 
matta! Det finns fina begagnade mattor 
på auktionsfirmorna.

Jan-Inges  
engagemangstips!

Jan-inge Bengtsson, ordförande i 
Stockholms lokalkommitté vill återuppväcka 
drakfesterna på Gärdet - med afghanskt stuk! 

hur upplever ni intresset för afghanistan?
Det svåra är att hitta publiken, när vi väl har 
gjort det är det inte svårt att få den intresse-
rad. vi har satsat på att berätta om de senaste 
årens positiva utveckling inom allt från utbild-
ning, hälso- och sjukvård och rent vatten till 
bättre vägar och den ökande mobiltelefonin. 
Men också om hoten mot framstegen, och 
det har fallit väl ut. 

vad har ni på gång nu? 
vi tänker så här: Styrelsen är ungefär lika stor i 
alla lokalkommittéer, och då blir det lätt så att 
styrelsens ork avgör hur stor verksamheten 
blir. I Stockholm är vi 1 100 medlemmar. Om vi 
organiserar självstyrande arbetsgrupper kring 
olika uppgifter kan fler personer bli kontinuer-
ligt aktiva. I dag har vi tre sådana grupper. En 
genomförde en kulturbasar i mars, en sam-
manställer en studiecirkel om Afghanistan 
och en arbetar med hur vi ska ge grundskolor 
information. Det finns många idéer till andra 
grupper som skulle kunna jobba med till 
exempel insamling, försäljning, sociala medier 
och drakflygning.  

drakflygning, berätta mer!
Jag har en dröm om att återuppväcka 
1970-talets drakfester ute på Gärdet, fast med 
afghanskt stuk. Då måste jag få unga afgha-
ner att tända på idén och det har jag tyvärr 

inte lyckats med än. Men vi hade en mindre 
förövning i Hagaparken i Stockholm i höstas, 
jag hoppas att det blir mer av det! 

hur lyckades stockholmskommittén 
genomföra närmare 30 föreläsningar 2014?
I Stockholm är det svårt att arrangera före-
läsningar på egen hand, vi når sällan utan-
för vår egen krets. Därför har vi gjort det till en 
strategi att knyta oss till andra, redan befint-
liga plattformar. Om inte berget kommer till 
Muhammed, får Muhammed komma till ber-
get. vi har letat adresser på internet och 
erbjudit våra tjänster genom mejl till aktörer 
som brukar ha föredrag på programmet, som 
Pensionärernas riksorganisation, SPF senio-
rerna, Aktiva seniorer, Rotary och Lions. Flera 
av dem har nappat. 

vi har också sett till att finnas på ABF-huset i 
Stockholm. Det är ett fantastiskt kultur- och 
debattcentrum med ungefär 20 arrange-
mang varje vecka i olika ämnen. Där finns en 
intresserad allmänhet som hänger med i tiden 
och är aktiva på olika håll i samhället. I hös-
tas satsade vi på en föredragsserie där med 
tre program. Det var lyckat! I vår har vi fem 
program. Ambitionen är en folkbildning kring 
Afghanistan, med hög kvalitet förstås!

mArtin heDBergMARTIN HEDBERG



på gång:

malmö 
lokalkommittés 
årsmöte  
DEN 25 MARS. 
Klockan 18:30 i Hyllie Park Folkhögskola 
Malmö, i Biblioteket. Efter årsmötet 
visar vi bilder från vår verksamhet i 
Afghanistan med tid för diskussion. vi 
bjuder på te, kaffe med tilltugg.

ordinarie årsmöte 2015

årsmötesseminariUm

DEN 30 MAJ
Plats: Uppsala, lokal meddelas senare. 
Klockan 10:00-18:00 
09:00 Registrering och kaffe. 09:15 Introduk-
tion till årsmötet och föreningskunskap.  
 
Ombud som valts av lokalkommittéerna har 
rösträtt. Övriga medlemmar är välkomna 
att delta med närvaro, yttrande- och 
förslagsrätt.  
 

Motioner ska skickas till kansliet senast 
den 4 april. Årsmöteshandlingar skickas 
via e-post till ombud och lokalkommit-
téer samt finns tillgängligt på www.sak.
se senast åtta veckor före årsmötet. Pap-
perskopior på årsmöteshandingar kan 
beställas genom att kontakta SAKs kansli.  
varmt välkomna till Uppsala!

välkomna till SAKs årsmötesseminarium!
DEN 31 MAJ,  
Klockan 09:00 – 12:00. 
I Uppsala. Lokal meddelas senare. 

 
hälsovård  
Under attack  
Attacker mot hälsoinrättningar har 
ökat i konfliktdrabbade länder över 
hela världen. Under de senaste åren 
har flera attacker även skett mot SAKs 
hälsoinrättningar. Jörgen Holmström, 
SAKs landchef i Afghanistan, berättar 
hur det kommer sig att attackerna har 
ökat och vilka utmaningar detta medför i 
SAKs arbete. Seminariet hålls på svenska.  

 
 
 
 
Fler barn än någonsin går i skolan 
i Afghanistan. Det är en framgång 
som medför utmaningar som brister i 
utbildningens kvalité och att försöka nå 
de miljoner barn som fortfarande saknar 
tillgång till utbildning. Många av dem är 
flickor, barn med funktionsnedsättningar 
och nomader.  Farahnaz Farah, chef för 
SAKs utbildningsprogram i Afghanistan, 
berättar om organisationens 
erfarenheter efter mer än trettio års 
arbete med utbildning i landet och om 
de utmaningar vi står inför i dagsläget. 
Seminariet hålls på engelska. 

Se www.sak.se för mer information och anmälan!

Lokala årsmöten: 

i Uppsala
SaK kallar härmed till 

vänersBorgs 
lokalkommittés 
årsmöte 
DEN 19 MARS.  
Klockan 18:30 i vänersborgsbibliotekets 
hörsal. På årsmötet får du träffa Azada 
Najafi från Göteborg med rötter från 
Afghanistan. Hon kommer dela med sig 
av sina personliga erfarenheter och sitt 
fotoalbum från när hon åkte tillbaka för 
att hälsa på släktingar och vänner.

UtBildning i 
afghanistan  
(Med reservation för ändringar).

fotoUtställning 
people that matter 
DEN 15 FEBRUATI - 31 MARS:
Kulturkvarteret Pedagogien i Hjo. 
DEN 9 - 30 APRIL: 
På Frölunda Kulturhus.

– Kvinnor i Afghanistan har generellt en 
undanskymd roll men genom de här 
bilderna tar de makten att själva berätta 
sin historia, säger Lisa Brunzell, en av 
projektledarna för utställningen i Sverige.

Den togs fram av SAK tillsammans  
med organisationen Tolo Cultural Service 
Organisation (TSCO) i staden Mazar-e 
Sharif i norra Afghanistan. Under 2013 
utbildade TSCO 20 afghanska kvinnor 
mellan 13 och 31 år i fotografi. 

De flesta av kvinnorna hade aldrig 
använt en kamera innan de började 
utbildningen. Fotograferna fick 
uppdraget att porträttera människor som 
betyder något för dem. 

De hundratals bilderna ger en unik 
inblick i en afghansk vardag, sedd med 
unga kvinnors ögon. En inblick som 
ligger långt från den bild som ges av 
Afghanistan i medier. Det är inte ett 
Afghanistan i krig och konflikt fotograferna 
vill visa upp. 

Kontakta info@sak.se för att få  
visa People that matter på din ort.

ENGAGEMANG



 
MAUD JOHANSSON
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saK  
agerar
...för en utvärdering av det svenska 
engagemanget i Afghanistan.
 
”Just nu pågår historieskrivningen om de militära insatsernas 
inverkan och resultat i Afghanistan”, skrev SAKs generalsekreterare 
Anna-Karin Johansson i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 28 
november 2014. ”vi menar att det behövs en oberoende och bred 
utvärdering”. 
 
Den internationella insatsen i Afghanistan har inneburit en riskfylld 
sammanblandning mellan civila och militära insatser, och SAK 
har det senaste året på olika sätt agerat för att en utvärdering 
ska genomföras.  Diskussionen har intensifierats i och med 
att det nu finns ett beslut om att utvärdera Sveriges insatser. 
Försvarsdepartementet ansvarar för att ta fram direktiv för 
utvärderingen, men det är fortfarande oklart vem som ska göra den 
och vad som egentligen ska utvärderas. 

SAK har därför på olika sätt verkat för att utvärderingen ska innehålla 
fördjupade analyser av de aspekter som är viktiga för biståndet och 
civilbefolkningen. Till exempel fick SAK en artikel publicerad på Folk 
och Försvars webbplats den 11 januari 2015, under rubriken Civil-
militär samverkan en riskfylld gråzon. Artikeln argumenterar för att 
det vore mest lämpligt att UD ansvarar för en oberoende utvärdering 
som ska omfatta både de civila och militära delarna av den svenska 
insatsen i Afghanistan, samt gråzonen däremellan.  

Den 12 januari skickade SAK tillsammans med Läkare Utan Gränser, 
Kvinna till Kvinna och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
ett öppet brev till utrikesministern och försvarsministern med 
önskemål om att de ansvariga ska föra dialog med och lyssna på de 
folkrörelser som kan Afghanistan när utvärderingen planeras och 
genomförs.  

Den 5 februari överräckte SAKs landchef Jörgen Holmström ännu 
ett brev till försvarsminister Peter Hultqvist, när de träffades vid ett 
möte i Kabul. Brevet framhöll återigen vikten av att utvärderingen blir 
bred och oberoende och tar upp frågeställningar kring civil-militär 
samverkan.  

Beslutsfattarnas respons har hittills varit ganska begränsad, 
men SAKs ståndpunkter verkar ändå ha uppfattats på flera håll i 
Regeringskansliet. SAK fortsätter bevaka frågan och förutsätter 
att organisationens erfarenheter kommer att tas tillvara när en 
utvärdering väl görs.

SAK AGERAR

SAK vill visa hur politiska beslut 
bättre kan stödja  landsbygds- 
samhällen, kvinnor, barn och 
personer med funktionsned-  
sättning. Detta genom att tala för 
målgruppernas rättigheter i 
politisk dialog och låta givare stå 
till svars för de åtaganden de 
gjort för att stödja Afghanistan. 



TEXT MUSTAFA SARWAR, AHMAD TAKAL.  ÅTERPUBLICERAD FRÅN GANDHARA / RADIO FREE AFGHANISTAN,  
ÖvERSÄTTNING CHARLOTTE HJUKSTRÖM.
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Afghanska krigsherrar försöker att putsa upp sin image.  
Kritiker delar inte deras uppfattningar om hur mycket de 
egentligen har förändrats sedan 1990-talet, då hundratusentals 
civila föll offer för krigsherrarnas inbördes strider. 

ANALyS

krigsherrar  
försöker putsa upp sin image...

afghanska  

Vi publicerar artikeln ”Afghanska krigsherrar 
försöker putsa upp sin image” för att till våra 
läsare spegla vilken typ av diskussion som 
pågår i afghanska medier i dag. Artikeln är 
typisk för den återhållsamhet och försiktighet 
som finns i det publika samtalet i Afghan- 
istan. En liknande artikel hade, om den publi-
cerats i Sverige, granskat både de uttalanden 
som görs och de personer som beskrivs betydligt  
mer ingående. Beskrivningen av de forna krigs- 
herrarna kan med rätta betraktas som obefogat 
positiv och de uttalanden som görs från deras 
anställda är tydligt tillrättalagda för att rentvå 
krigsherrarnas rykte. 

Att dem nu i allt högre grad uppträder som 
demokratins förkämpar är svårsmält, framför allt 
för de afghaner som har övergreppen i färskt 
minne.  Analytiker ifrågasätter om det går att 
lita på deras “förvandling”. Vi menar att det 
kan vi inte. Att vända kappan efter vinden är 
inget nytt i Afghanistan. Ändamålet är allt 
som oftast makt och resurser, och ändamålet 
tillåts många gånger helga medlen. 

Vi tycker det är intressant att notera att till 
och med krigsherrarna känner att de har något 
att vinna på att flörta med progressiva krafter.  
Det är ändå positivt att vindarna blåser i en 
demokratisk riktning, och att de blåser så 
starkt att även de mer tjockhudade makt- 
havarna känner det. 

Men det är svårt att se hur just dessa krigs-
herrar ska kunna leda arbetet med den för- 
bättrade samhällsstyrning som Afghanistan 
ropar efter. De är knappast rätt personer att 
bekämpa exempelvis korruptionen. Att de 
ändå sitter där de sitter beror på att det inter-
nationella samfundet valde att ha dem som 
sina allierade. Dels med den USA-ledda  
koalitionens ingripande 2001, som en av de 
citerade analytikerna i artikeln påpekar. Dels 
på FN:s Bonnkonferens samma år, för att 
upprätta fred och säkerhet, där krigsherrar 
inträdde i det afghanska övergångsstyret (fram 
till de allmänna valen 2004). År 2001 var 
krigsherrarna praktiskt taget besegrade, nu är 
de tillbaka i centrala positioner. Det är sorgligt. 

mUJahedin är en benämning 
på olika islamistiska grupper i 
modern tid. I afghanska sam-
manhang syftar det oftast på 
gerillasoldater som bekämpade 
sovjetiska invasionsstyrkor under 
afghansk-sovjetiska kriget 1979-
1989.
 
krigsherrarna stred mot 
talibanerna på 1990-talet och 
begick själva allvarliga männi-
skorättsbrott och omfattande 
övergrepp mot civilbefolk-
ningen i sin jakt på makt och 
kontroll efter den sovjetiska 
ockupationen 1989. Detta med 
privata arméer av beväpnade 
soldater.
 
taliBanerna består av olika 
väpnade grupper, men betrak-
tas ofta som en rörelse. Majo-
riteten erkänner Mullah Omar 
som sin ledare och är överrens 
om flera strategiska mål. Till 
exempel att bedriva krig mot 
regeringen och dess interna-
tionella allierade samt att åter-
upprätta det Islamska emiratet i 
Afghanistan. 

tIPS! Läs mer om  krigsherrarnas fortsatta makt i den färska 
rappoten “Today We Shall All Die - Afghanistan’s Strongmen and the 
Legacy of Impunity” av Human Rights Watch. Publicerad i mars 2015. 
För mer information, se www.sak.se.

kommentar

CARLA DA COSTA BENGTSSON
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a
bdul Abdul Rashid Dostum förfaller 
ha blivit en ny människa. Den tidigare  
krigsherren, som numera är förste 
vicepresident, vill framstå som den 
främste beskyddaren av Afghanistans 
hårt ansatta polis och militär. Han 

har också börjat besöka offren för talibanernas 
attacker, lämnat blod till de afghanska säkerhets- 
styrkorna och visat upp sig i moderiktiga tränings- 
kläder för att motivera soldaterna att träna regel-
bundet. 

Samtidigt har han ett mycket kontroversiellt 
förflutet och har anklagats för grova brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Den burduse före detta 
milis-ledaren började som kommunistisk soldat 
på 1980-talet och blev en av de ledande krigs- 
herrarna på 1990-talet. Nu lägger han ned 
mycket tid på att putsa upp sin image och 
försöker framstå som en äldre statsman. 

Dostums parti Junbish-e Milli har en stabil  
väljarbas inom den etniska grupp Dostum själv 
tillhör, uzbekerna i norra Afghanistan. Han 
trädde fram som en mäktig kandidat inför presi-
dent-valet 2014 och blev vicepresident i samband 
med att medkandidaten Ashraf Ghani gjorde 
upp om att dela makten med sin rival Abdullah 
Abdullah som blev premiärminister.

Enayatullah Babur Farahmand, Dostums 
stabschef, säger att Dostum har bidragit till att 
skapa demokratiska institutioner som bygger på 
social rättvisa och jämlikhet för alla afghaner.

- Han spelade en avgörande roll i segern över 
talibanerna [i slutet av 2001] och grundade 
den första privata tv-stationen för att främja 
yttrandefriheten. I dag är han en av de verkliga 
förkämparna för kvinnors och ungas rättigheter, 
yttrandefrihet och demokrati i Afghanistan, 
säger Farahmand.

Thomas Ruttig är en av dem som driver den 
Kabulbaserade tankesmedjan Afghanistan  
Analysts Network. 

- Jag tror inte att Dostum är typisk för afghan-
ska före detta krigsherrar, eftersom han är den 
ende krigsherren som aldrig varit mujahedin-
ledare [upprorsledare i kampen mot Sovjet]. 
Även om han agerade som krigsherre på 1990-
talet, när talibanerna växte sig starkare och norra 
Afghanistan var under hans kontroll, ville han 
aldrig bryta sig loss från staten.

Ruttig säger också att Dostums beslut att 
ställa upp i presidentvalet visar att han inte är 
intresserad av att bestämma över en viss del av 
Afghanistan, utan att han i stället vill påverka 
politiken på central nivå.

Populistiskt agerande 
Dostums ärkerival Atta Mohammad Noor verkar 
ha lyckats ännu bättre än Dostum med att förän-
dra sin image från rövarhövding till godhjärtad 
makthavare. Noor har varit guvernör i den rela-
tivt välmående provinsen Balkh i norra Afghan-
istan i över 13 år, och är den ende krigsherren 

som har lyckats behålla området han kontrollerar.
Bundsförvanten och den före detta provins-

politikern Afzal Hadeed säger att guvernören 
står för social rättvisa, välstånd och ett öppet 
samhälle.

- Numera är han en världsvan person i väster-
ländsk kostym och slips av högsta kvalitet, han är 
för jämställdhet och vill att kvinnor ska studera och 
få ökade möjligheter. Han har utbildning och 
det har även hans barn. Han vill att Afghanistan 
ska blomstra och att civilsamhället ska utvecklas, 
säger Hadeed.

Noor är den ende av de stora krigsherrarna 
som styrde en provins under den förre presi-
denten Hamid Karzai och som fortfarande  
sitter kvar vid makten. Men även de gamla 

milisledarna som inte längre styr över något  
territorium har stort inflytande, till exempel i 
egenskap av parlamentariker, ämbetsmän, affärs-
magnater och politiker.

Hazrat Ali är en av dem. Han kom in i parla-
mentet 2005 och blev omvald 2010. Han tillhör 
den pashaiska minoriteten och blev en viktig  
ledargestalt för sitt folk när han under 1990-
talet kämpade mot talibanerna i det bergiga östra 
Afghanistan. Han blev sedan ännu mer känd när 
han hjälpte de amerikanska specialstyrkorna i 
jakten på Usama bin Ladin i slutet av 2001.

En annan krigsherre med inflytande är Gul 
Agha Sherzai. Han var tidigare en av de mäkti-
gaste männen i södra Afghanistan och har sedan 
sin storhetstid försökt skaffa sig en bättre image 
genom att agera populistiskt. Han gjorde till 
exempel inget motstånd när han år 2003 ombads 
lämna guvernörsposten i sin hemprovins Kanda-
har, och han har talat varmt om patriotism och 
återuppbyggnad för att stärka sitt nya varumärke. 
Under tiden som guvernör i Nangarharprovinsen 
i öster fick Sherzai smeknamnet ”herr Bulldozer” 
eftersom han byggde vägar, broar och skolor. 

Vill inte längre kallas krigsherre
Ismail Khan, tidigare krigsherre i provinsen 
Herat i västra Afghanistan, var fånge hos tali- 
banerna i flera år. Efter omfattande västerländska 
påtryckningar omkring 2005 lämnade han Herat 
och blev energiminister i Kabul, men han har 
fortfarande ansenlig makt i sina hemtrakter.

Khan säger att han avskyr att kallas för 
krigsherre. ”Amerikanerna och engelsmännen 
försökte misskreditera oss med den benäm-
ningen, men sedan insåg de att de inte kunde 
bekämpa al-Qaida och talibanerna utan vår 
hjälp”, har han sagt till en tysk tidskrift. 

I förra årets presidentval kandiderade Khan 
tillsammans med Abdul Rab Rasul Sayyaf, ytter-

ligare en mäktig krigsherre. De vann inte men 
har fortfarande stort inflytande genom de lojala 
tjänstemän de har berett plats åt i den offentliga 
administrationen på både provinsiell och 
central nivå.

Understödda av väst
Malik Sitez är en afghansk forskare vid det 
Danska institutet för mänskliga rättigheter 
i Köpenhamn. Han hävdar att de afghanska 
krigsherrarna fortfarande har samma grund-
inställning.

- De kan ha lagt sig till med en modernare 
mentalitet, men jag ser inga långsiktiga förändringar. Det 
märks tydligt att de fortfarande vill ha ett starkt 
monopol på makten. Sitez anklagar USA och dess 

allierade för att ha 
stärkt krigsherrarnas 
makt efter tali- 
banernas fall 2001.

-Det interna-
tionella samfundet 

försökte ersätta ett politisktreligiöst talibanstyre 
med demokrati, men de valde de här krigs- 
herrarna som medhjälpare. Det var ologiskt. 
Det går inte att införa mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar med hjälp av personer 
som har anklagats för grova brott mot just detta.

Afghanistans förre inrikesminister Ali Ahmad 
Jalali säger att krigsherrarna har gett en konkret  
form åt de föränderliga maktstrukturerna i 
Afghanistan efter den sovjetiska invasionen 1979. 
Det brukade finnas två maktcentrum i Afghan-
istan. Det ena var staten och det andra var de 
traditionella makthavarna som lokala religiösa 
ledare, mullor, och stamledare. Men under kriget 
uppstod ett nytt maktcentrum. En del människor 
blev krigsherrar. De skaffade sig vapen, pengar 
och beväpnade gäng. De fick så mycket makt att 
de till slut blev ett hinder för arbetet med att åter-
ställa fred och stabilitet.

Jalali, som undervisar vid National Defense 
University i Washington D.C., anser att sådana 
informella maktstrukturer kunde ha kontrollerats 
med hjälp av lagar och nationella politiska partier. 
Detta skedde dock inte i Afghanistan. 

Afghanistan kommer inte utan vidare att gå 
tillbaka till totalt inbördeskrig, men samtidigt 
är det omöjligt att föreställa sig ett stabilt och 
fredligt Afghanistan inom den närmaste fram-
tiden, säger Vishal Chandra, författaren till boken 
”The Unfinished War in Afghanistan: 2001–
2014”. Han hävdar att 1990-talets inbördeskrig 
befäste den politiska splittringen och krossade de 
gamla strukturer som tidigare hade definierat rela- 
tionen mellan den afghanska staten och samhället.

- När Karzai tog över makten [2001] stod han 
inför en enorm utmaning. Han tvingades ta hjälp 
av informella makthavare, bland annat krigsherrar, 
för att kunna utöva auktoritet utanför Kabul. Och 
nu står president Ashraf Ghani inför en liknande 
situation. v

» Det går inte att införa mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar med hjälp av personer  
som har anklagats för grova brott mot just detta.



ANNA-KARIN JOHANSSON REFLEKTERAR

sista ordet.
Den blå burkan reducerar Afghanistans 

kvinnor till en symbol för förtryck och 
instängdhet. Det är en bild vi ständigt 
matas med. En gestalt utan blick, utan 
tal, utan personlighet.  visst är detta 

den skrämmande vardagen för majoriteten av kvinnor  
i landet. Men under de blå burkorna döljer sig 
också något annat – kvinnor som tar plats, som vill 
delta i samhällslivet, som vill tjäna pengar och säga 
sin mening. 

Jag minns fortfarande när de unga kvinn-
liga eleverna jag träffade på sjuksköterske- 
skolan i Lahman lyfte på sina burkor. Alla 
främmande män hade lämnat rummet. vi 
var bara kvinnor kvar och de började titta 
mig i ögonen och tala med tydlig röst om 
sina framtidsplaner och drömmar. Jag 
kunde skymta jeans, spetsblusar och chicka  
väskor. 

Jag träffar otroligt många modiga och 
starka kvinnor i Afghanistan. Barn-

morskorna på hälsoklinikerna som 
trotsar talibaner för att kunna 

stötta födande mammor och 
deras barn. SAKs fysiotera-
peuter i Jalalabad som  
lindrar smärta och skapar 
en miljö där kvinnors krop-
par blir både omhänder-
tagna och synliggjorda. 
De kvinnliga journalis-
terna som mot famil-
jens vilja presenterar 
nyheter i tv. De unga 
på sykursen i Saman-
gan som på eget  

initiativ lär sig läsa och skriva, eftersom de inte till-
låts gå till byn intill där skolan finns. 

och så finns frontfigurerna. Människorätts- 
aktivisten Sima Samar, sångerskan Aryana Saeed 
och parlamentsledamoten Shukria Barakshai. De 
rör sig mest i Kabul, där konventionerna har luck-
rats upp mer än på andra håll. Där har det interna-
tionella inflytandet från hemvändande afghaner 
påverkat normer och regler och högljudda organi-

sationer för en ständig kamp för att lyfta fram kvinnors  
rättigheter. De utmanar och tar den plats de har 
rätt till. De gör det med små eller stora medel, 
inom de möjligheter som ges. De utsätts för våld 
och hot, men väljer att fortsätta. 
 
Tillsammans utgör dessa individer en kraft som 
långsamt öppnar upp livet för afghanska kvinnor. 
Självklart finns där också motståndet, och det för-
sämrade säkerhetsläget innebär just nu att många 
kvinnors rörelsefrihet återigen kraftigt begränsas. 
Rädslan sprider sig och oron för att skadas och 
utsättas för övergrepp är stark. Att stänga in sig 
kan kännas som en väg till större trygghet för såväl 
män som kvinnor. 

Men den kraft jag känner från de kvinnor jag möter 
i Afghanistan stärker min tilltro till att deras situa-
tion kommer att fortsätta förbättras. Något annat 
kommer de inte tillåta. 

» Tillsammans utgör dessa individer 
en kraft som långsamt öppnar upp 
livet för afghanska kvinnor. 

anna-karin Johansson  
GENERALSEKRETERARE, SAK

 
annakarinjohansson.wordpress.com
Läs anna-Karins blogg på
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trebarns-
mamman

sOraya har 
fött  fem  

barn.
I Afghanistan dör vart tionde barn före sin  femårsdag.  Men det 
blir bättre! För tolv år sedan avled så många som vart sjätte barn. 
Hjälp oss att sänka  barnadödligheten  ytterligare. Bli medlem eller 
månadsgivare i SAK på www.sak.se. Tack!


