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SAK träffade feministiskt nätverk
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I början av februari höll SAK en 
presentation för ett internationellt 
feministiskt nätverk. 

Feminist Action for Afghanistan 
startade under hösten 2021, initi-
alt för att hantera praktiska frågor 
kring de afghanska kvinnorättsak-
tivister som evakuerats. Nätverket 
består av organisationer som 

exempelvis Madre, WILPF och 
Global Fund for Women. De har 
bland annat skrivit ett öppet brev 
som vädjar om att hitta sätt att få 
fram bistånd utan att legitimera 
regimen liksom att säkerställa 
bland annat kvinnor och flickors 
rättigheter. 

SAK ombads presentera hur 

vi ser på situationen i landet, hur 
vår verksamhet har påverkats 
samt hur vi lyckats säkerställa att 
pengarna når fram. SAK lyfte även 
vikten av de frågor som nätverket 
arbetar med och hoppas kunna 
fortsätta ett kunskapsutbyte kring 
kvinnors rättigheter under 2022.
 STEPHANIE ESK

Kvinnor i byn Lamatak i 
Khewadistriktet deltar i en av 
SAKs sparlånegrupper. 

FOTO: MALIN HOELSTAD

 Ett barn beskrivs som föräldralöst i 
den afghanska kollegans text. Orp-
han. Hans far dog i korseld mellan ta-
libaner och regeringsarmén. Jag frå-
gar min afghanske kollega vem som 

tar hand om barnet, om det heller inte finns nå-
gon mamma? Jo, han bor hos sin mamma. Ändå 
beskrivs han som föräldralös. Förklaringen är 
att mamman inte får lämna hemmet för att tjä-
na pengar. 

En annan text, om barnmorskestudenter. Alla 
tre intervjuade är ogifta och bor hemma med 
föräldrar och syskon. Två av dem är glada över 
att de kommer att kunna bidra till sin familjs 
försörjning. Men den tredje uttrycker hur här-
ligt det kommer att bli att själv ha kontroll på 
vad hon kan spendera och spara. Jag frågar skri-
benten hur det kommer sig att de svarar så oli-
ka. Hur ser deras hemförhållanden ut? 

De två första kommer från fattiga förhållan-
den. Den tredje däremot har en far som är in-
genjör och jobbar på ett byggföretag. Familjen 
äger två hus, ett i Kabul och ett i Wardak. 

DET ÄR SÅ MYCKET som ryms mellan raderna, 
jag försöker fånga upp det men det är många ny-
anser av verkligheten jag inte kommer åt. 

Det gör inte heller rapporteringen om Afgha-
nistan.

Enormt mycket är på väg åt helt fel håll och 
den hotande statskollapsen, ofattbart omfattan-
de fattigdomen och de ökande begränsningarna 
av kvinnors liv och rättigheter är ett faktum. 

Utan nyanserna ser  
vi inte människorna 

Men när man pratar med människor i Afgha-
nistan finns det också så många andra berättel-
ser. Det finns fortfarande kvinnor som yrkes-
arbetar. De blivande barnmorskorna på SAKs 
utbildning i Wardak ser fram emot att bli yrkes-
skickliga barnmorskor som kan minska mödra- 
och barnadödligheten och samtidigt arbeta för 
sin och sina familjers försörjning. De flesta flick-
or och kvinnor har hittills berövats sin chans till 
utbildning från tolv års ålder upp till universi-
tetsnivå – men inte alla.

MED SIFFROR SOM pekar på att 3,5 miljoner 
barn lider av akut undernäring och att över 90 
procent av befolkningen lever i fattigdom finns 
ingen anledning att överdriva betydelsen av en-
staka berättelser. Men om vi inte kan se nyanser-
na och komplexiteten tappar vi också kontakten 
med människorna bakom siffrorna, statistiken 
och den svarta rapporteringen.  

Med detta nummer av Afghanistan-nytt hop-
pas jag att jag kunnat förmedla några av de ny-
anserna. Både de mörkaste, och de ljusare. ●

Det är så 
mycket  

som ryms mellan 
raderna.

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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Stål på export
HANDEL 76 ton stål har för första 
gången exporterats till Pakistan 
från Nangarhar. Enligt provin-
sens handelskammare kommer 
exporten att fortsätta eftersom 
det finns efterfrågan.

Kvinnor ska få studera
UTBILDNING Snart ska samtliga 
statliga universitet öppnas igen 
för både kvinnor och män, upp-
ger Abdul Baqi Haqqani, minister 
för högre studier, men utan att 
ge ett datum. Kvinnor och män 
ska undervisas separat.

Minskad mattexport
HANDEL De stängda flygkorrido-
rerna har minskat exporten av mat-
tor kraftigt, uppger organisationen 
för mattproducenter. 2021 produ-
cerades 900 000 kvadratmeter 
varav 95 procent gick på export. 

Inför rätta i Haag
RÄTTVISA Den 16 februari star-
tade en rättegång i Haag mot 
en 76-årig man som misstänks 
för att ha begått krigsbrott på 
1980-talet, när han var befälha-
vare för fängelset Pul-e-Charkhi 
i Kabul.

Självmordsbataljon
MILITÄR En bataljon med själv-
mordssoldater ska vara en del av 
den framtida armén, uppger en 
talesperson för talibanerna. Enligt 
försvarsministeriet ska de bygga 
upp en armé med 100 000 soldater. 

Kommission upplöst
POLITIK Talibanerna har upplöst 
Afghanistans oberoende valkom-
mission, som övervakade val. 
Talespersonen Bilal Karimi sade 
att kommissionen inte längre 
behövdes. 

FN har tagit del av trovärdiga 
anklagelser om mord på över 
100 tidigare soldater och an-
dra personer som var kopp-
lade till den tidigare regering-
en, sade Nada Al-Nashif, FN:s 
biträdande högkommissarie 
för mänskliga rättigheter, i ett 
tal till FN:s råd för mänskliga 
rättigheter. Hon uppgav att 
minst 72 av morden kan till-
skrivas talibanerna. I flera fall 
visades de döda kropparna 
upp offentligt, vilket spridit 
skräck bland befolkningen, 
sade Nada Al-Nashif.

En undersökning som genomförts av Reportrar utan 
gränser och Afghan Independent Journalists Association 
visar att över 230 medier av totalt 543 har stängt ner 
sedan talibanerna tog över, och över 6 400 journalister 
har förlorat sina jobb. 84 procent av de kvinnliga jour-
nalisterna har blivit av med sina arbeten. I 15 av de 34 
provinserna finns det inga kvinnliga journalister, enligt 
undersökningen.

Reportrar utan gränser fördömer också den talibanska 
säkerhetstjänstens ökande trakasserier mot afghanska 
journalister. Journalister utsätts för hot, förhör, våld och 
godtyckliga gripanden. 

USA:s president Joe Biden vill dela 
Afghanistans frusna bankreserv i USA 
mellan humanitära insatser i Afghanis-
tan och kompensation till offren för 
attacken 11 september 2001. 

När talibanerna tog makten frös USA:s cen-
tralbank de sju miljarder dollar som Afgha-
nistans centralbank tidigare deponerat i 
USA. Talibanerna har krävt att få tillgång till 
pengarna, men det gjorde även en grupp 
offer och anhöriga till offren för terrorattack-
erna mot USA 2001, med stöd av tidigare 
rättsprocesser mot talibanerna som de 
vunnit i USA. 

Den 11 februari utfärdade Joe Biden en 
exekutiv order för att inleda en juridisk pro-
cess om att frigöra hälften av pengarna till 
en fond för humanitärt stöd till Afghanistan. 

– USA:s beslut är inte bara djupt orättvist 
utan också kontraproduktivt. De frusna 
pengarna hör till det afghanska folket och 
borde användas till att återupprätta en 
fungerande centralbank och förebygga en 
ekonomisk kollaps. Humanitärt stöd är inte 
en lösning på lång sikt. Det afghanska folket 
orsakade inte 11 september-attackerna men 
det är de som straffas, kommenterar Andre-
as Stefansson, SAKs generalsekreterare. 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

USA vill ge frusna pengar till terroroffer

Fattigdomen, arbetslösheten och svälten ökar i Afghanistan. Här delar SAK ut mat och andra 
förnödenheter till internflyktingar i Mumandar-distriktet i Nangarhar. 

International Criminal Court, ICC, har sitt 
säte i Haag i Nederländerna. 

Redaktionen på tidningen Etilaat Roz packar i ordning 
sitt tidningsarkiv för att flytta till en säker plats efter att 
två av deras reportrar blivit fängslade och torterade. 
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FN: Talibaner  
mördade soldater

Journalister förlorar jobbet

Amnesty riktar kritik  
mot talibanerna
Amnesty International har i en rapport 
dokumenterat tortyr, utomrättsliga avrätt-
ningar och dödligt våld som talibanerna 
bär ansvaret för. De flesta brotten ägde 
rum i slutskedet av maktövertagandet. 
Men även afghanska styrkors mark- och 
luftoffensiver krävde civila offer. 

– De bevis vi har nu visar att det taliba-
nerna hävdar var en friktionsfri maktöver-
gång inte är sant, säger Agnès Callamard, 
generalsekreterare för Amnesty Interna-
tional.

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

Flyr till Iran
MIGRATION Över en miljon af- 
ghaner har lämnat landet sedan 
oktober genom sydvästra Afgha-
nistan, via en av de två huvud-
sakliga vägarna mot Iran, enligt 
migrantforskare. Det är fyra gång-
er fler än samma tid förra året. 

Saffransskörd halverad
JORDBRUK Saffransskörden i He- 
rat har minskat med 50 procent på 
 grund av torkan, från 20 ton till 10, 

uppger odlare. Priset har tredubb-
lats men exporten har avstannat 
sedan maktövertagandet i augusti.

”Investera i kvinnor”
EKONOMI BNP beräknas minska 
med fem procent när restriktio-
ner hindrar kvinnor från att arbe-
ta. Det visar en rapport från FN:s 
utvecklingsprogram UNDP. Att 
inte investera i hälften av landets 
befolkning kan få allvarliga kon-
sekvenser, påpekar UNDP.

Farligt för journalister
PRESSFRIHET Nio journalister 
dödades 2021 i Afghanistan som 
därmed blev det dödligaste 
landet för journalister förra året, 
enligt International Federation of 
Journalists. 

28 dog i jordbävning
NATURKATASTROF Minst 28 
människor dödades och omkring 
tusen hem förstördes eller skada-
des i en jordbävning i provinsen 
Badghis i januari. Jordbävningen 
mättes till 5,3 på Richterskalan.

50 afghanskor i topp
INFLYTANDE Hälften av kvin-
norna på BBC:s lista över de 
100 mest inspirerande och 
inflytelserika kvinnorna i världen 
2021 är från Afghanistan, för att 
uppmärksamma deras mod och 
prestationer i en svår tid.

Vi ger inte 
upp. Vi 
måste visa 

att vi inte behö-
ver vara rädda. Vi 
måste inta den  
offentliga sfären.
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Hamida Aman, grundare av 
Radio Begum, ett radiopro-

gram med och för kvinnor.

Svårt få information
PRESSFRIHET 95 procent av  
journalisterna har problem med 
att få tillgång till information, enligt 
National Union of Afghanistan’s 
Journalists. Sedan maktskiftet 
finns det inte någon lag om rätt 
att ta del av offentlig information.

20 flyg om dagen
RESOR Upp till 20 flyg om dagen 
trafikerar flygplatsen i Kabul, uppger 
en talesperson för transportminis-
teriet. Tre-fyra är inrikes och reste-
rande går till Pakistan, Iran, Förena-
de Arabemiraten och Turkiet.

Separat skola
UTBILDNING Utbildningsminis-
teriet planerar att öppna skolor 
för alla flickor efter det afghanska 
nyåret, den 21 mars. Flickor och 
pojkar ska undervisas separat. I 
större städer kräver talibanstyret 
separata skolbyggnader. 

30 par i massbröllop
FAMILJ 30 par vigdes vid ett 
massbröllop i Kandahar. Cere-
monin betalades av en ideell 
organisation med syftet att mot-
verka de traditionella dyra och 
överdådiga bröllopsfesterna. 
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ICC väljer bort 
att utreda USA
Den internationella brottmålsdomstolen 
ICC kommer inte att prioritera att utreda 
misstänkta krigsbrott av USA. 

– Jag fattade ett beslut med grund i 
bevisningen om att de värsta brotten i 
termer av allvar och omfattning verkar ha 
begåtts av den så kallade Islamiska Staten 
Khorasan och även talibanerna, säger 
ICC:s åklagare Karim Khan. 

Beslutet har mött kritik, bland annat av 
Amnesty International som kallar beslutet 
för missriktat och som uppmanar ICC att 
pröva alla misstänkta krigsbrott, även de 
som begåtts av amerikanska styrkor och 
de tidigare afghanska försvarsstyrkorna. 
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miljoner barn är full- 
vaccinerade mot polio hittills 
i den första kampanjen på tre 
år. Vaccinationsprogrammet 
siktar på att utrota polio.

Högst antal barn 
drabbade av krig
28 500 barn har dödats eller skadats i 
konflikten under de senaste 16 åren i Af-
ghanistan, uppger Unicef, FN:s barnfond. 
Det utgör 27 procent av alla barn som 
bekräftats ha skadats och dödats i krig 
i världen. Siffrorna är enbart de fall som 
bekräftats av den FN-ledda övervaknings- 
och rapporteringsmekanism som etablera-
des 2005 för att dokumentera de grövsta 
kränkningarna av barn i väpnad konflikt.  
De verkliga siffrorna tros vara ännu högre. 

2,6

Mattförsäljare i Kabul. 
 FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Unga afghanska flyktingar i en skate-
park i Irans huvudstad Teheran. Från 
vänster Zahra, Marziye, Mohsen, 
Hossein och Mohammad. 
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är talibanerna tog makten den 
15 augusti i fjol ställde sig värl-
den enig i sin bojkott mot re-
gimen. Banksystemet upphör-
de att fungera, internationellt 
bistånd stoppades och taliban-
styret isolerades. Många bedö-
mare varnade för den humani-

tära katastrof som väntade den afghanska 
befolkningen som redan före maktöverta-
get befann sig i en svår situation orsakad av 
långvarig torka, coronapandemin och ökad 
fattigdom. FN slog tidigt 
larm om att miljoner afgha-
ner skulle få slut på mat före 
vintern och att upp till en 
miljon barn riskerade att dö 
av undernäring.  

– Att överge det afghans-
ka folket nu skulle vara ett 
historiskt misstag, sa Debo-
rah Lyons, FN:s generalsekreterares sär-
skilda sändebud för Afghanistan, vid ett 
möte i FN:s säkerhetsråd i början av no-
vember 2021. 

Hon tillade att efter talibanernas makt-
övertag hade den afghanska befolkning-
en fått känslan av att de var bortglömda, 
övergivna och straffade för omständighe-
ter som låg utanför deras kontroll. 

DEN EKONOMISKA nedgången i samhället 
syntes tydligt på gatorna i Kabul. Den van-
liga kommersen var borta och i stället sål-
de invånarna sina ägodelar på andrahands-
marknaden för att kunna skaffa mat till 
familjen. Omkring en miljon offentligan-
ställda fick inte längre ut sina löner, infla-
tionen ökade, arbetslösheten steg och det 
privata näringslivet stängde i princip igen. 

Deborah 
Lyons

Kvinnor ber om allmosor utan-
för ett bageri i Kabul. Effekterna 
av den ekonomiska  nedgången 
syns tydligt på stadens gator.
FOTO: MOHD RASFAN/AFP/TT
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AFGHANISTANS  
KRIS ETT DILEMMA  
FÖR OMVÄRLDEN

I vinter har humanitär hjälp till viss del lindrat nöden 
för befolkningen i Afghanistan. Men för att undvika 
en samhällskollaps måste den lokala ekonomin och 
utvecklingssamarbetet komma i gång. 
TEXT GÖRREL ESPELUND
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– Den ekonomiska kraschen, bristen 
på pengar och det ökade armodet är folks 
främsta bekymmer, säger SAKs generalse-
kreterare Andreas Stefansson. 

I december lyfte USA och FN delvis på 
de ekonomiska sanktionerna. I början av 
2022 gick FN ut med en appell och väd-
jade till omvärlden om fem miljarder US-
dollar för att lindra den humanitära kri-
sen, och för att stödja grannländerna som 
tagit emot ett stort antal flyktingar. Det 
var det största ropet på hjälp i världssam-
fundets historia. Enligt FN beräknades 22 
miljoner av Afghanistans mellan 29 och 
37 miljoner invånare vara i behov av hjälp 
och FN hoppas att med den stora kraft-
ansamlingen förhindra en total kollaps av 
landets grundläggande samhällsservice. 

Vid tillkännagivandet till-
bakavisade Martin Griffiths, 
FN:s humanitära samord-
nare, påståenden att peng-
arna kan komma att stärka 
talibanernas grepp om mak-
ten. I stället sa han att peng-
arna var avsedda för löner 
till sjukvårdspersonal så att 
delar av vårdsystemet ska kunna upprätt-
hållas – och skulle inte ses som ett stöd till 
statliga myndigheter och strukturer. 

OMVÄRLDEN HAR, sedan talibanerna kom 
till makten, diskuterat vilket förhållnings-
sätt man ska ha till de nya makthavarna. 
Varken FN eller någon enskild nation har 
hittills erkänt talibanstyret, men frågan är 
hur länge det går att isolera det nya ledar-
skapet. I januari bjöd Norge in medlem-
mar från talibanstyret till Oslo för samtal 
med det norska utrikesdepartementet, väs-
terländska diplomater och det afghanska 
civilsamhället i exil. 

”Det här är inte ett erkännande av tali-
banerna men vi måste prata med dem som 
i praktiken styr landet idag för att undvi-
ka en ännu större humanitär 
katastrof,” sa Norges utri-
kesminister Anniken Hu-
itfeldt i ett pressmeddelan-
de före mötet. Den svenska 
biståndsministern Matilda 
Ernkrans var däremot kri-
tisk till samtalen och beto-
nade att Sverige inte har för 
avsikt att bjuda in ”den självutnämnda tali-
banregimen”. 

– Vi överger inte den afghanska befolk-
ningen. Vi har fortsatt fullt engagemang 
för att lindra nöd i den mycket svåra si-

tuation som den afghanska befolkningen 
befinner sig i för att se till att de landvin-
ningar som gjorts under 20 år vad gäller 
flickors tillgång till skola och kvinnors rät-
tigheter behålls. […] Vi kan se att vi behö-
ver gå vidare så småningom från humani-
tärt stöd till utvecklingsbistånd men det 
måste göras utan att man på regeringsnivå 
för några samtal med den självutnämnda 
talibanregimen, sa Matilda Ernkrans i en 
intervju som gjordes av P1-morgon i sam-
band med besöket. 

MÅNGA ANALYTIKER håller inte med hen-
ne om att till varje pris utestänga taliba-
nerna från en dialog. 

”USA måste svälja den beska medici-
nen och börja samarbeta med talibanerna 
för att förhindra en samhällskollaps,” skrev 
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Laurel Miller, chef för Asien- 
enheten på tankesmedjan 
International Crisis Group 
i New York Times i början 
av året. 

– Jag föreslår inte att USA 
och europeiska nationer ska 
återgå till den relation som 
de hade med den förra regeringen. Inte 
heller återgå till samma ekonomiska stöd. 
Det handlar om att ha en pragmatisk in-
ställning till verkligheten och talibanernas 
styre, vilket inte är samma sak som ett for-
mellt erkännande av regeringen, säger hon 
till Afghanistan-nytt. 

Punktinsatser riktade mot statliga in-
stitutioner tror Laurel Miller kan vara helt 
nödvändiga för att ge befolkningen en li-
ten strimma av hopp. 

– Många givare är väldigt generösa 
med humanitära insatser, men humani-
tära insatser kommer inte att kunna ge 
några långvariga lösningar på krisen. Jag 
tror inte att talibanernas tid vid makten 
kommer att bero på huruvida givarna ar-
betar genom statliga institutioner eller 
inte, säger Laurel Miller. 

OM MAN VÄLJER att, som givarna gör nu, 
arbeta parallellt med det befintliga syste-
met och låta biståndet gå via FN och fri-
villiga organisationer, begränsas hjälpen 
nästan uteslutande till humanitära in-
satser. 

– Om man vill hjälpa det afghanska 
folket är det inte ett hållbart arbetssätt. 
Vi har sett exempel från andra håll i värl-
den där man försökt att arbeta genom 

den här typen av parallella system i stäl-
let för statliga institutioner, och det fung-
erar inte särskilt bra, säger Laurel Miller. 

Hon får medhåll av SAKs Andreas Ste-
fansson:

– Parallella system är inte hållbara. 
Det nationella ägarskapet undermineras, 
det blir otydligt vem som har helhetsan-
svar för att sektorn hålls samman och ut-
vecklas. Dessutom blir det svårt för lo-
kalbefolkningen att veta vem de ska hålla 
ansvarig om samhällsservicen brister el-
ler inte är likvärdig. Under 20 år har den 
offentliga sektorn sakta byggts upp och 
nu är risken stor att den faller isär, sä-
ger han. 

Under vintermånaderna har en viss 
ekonomisk aktivitet kommit i gång. FN-
organisationer har bland annat betalt ut 

Afghan Charity Foundation delar ut förnödenheter i Kandahar. Över 90 procent lider brist på mat för         dagen i Afghanistan.   FOTO: EPA/TT

En granat skadade Razia Hakimis båda 
ben under kriget, när hon var tolv år 
gammal. Hon har aldrig gift sig utan 
lever med sin mamma, som är änka, 
och försörjer sig på sömnad. Men nu 
sinar inkomsterna. 

Razia Hakimi bor i provinsen Ghazni. 
Hon och hennes mamma har försörjt sig 
genom att brodera kläder och sy säng-
bäddar till små barn i sitt hem. Det har 
gett dem en liten inkomst. I familjen finns 
också en yngre bror som arbetar som lär-
ling med metallarbete. Han tjänar 500 af-
ghanis i veckan, omkring 45 kronor. 

På grund av sin funktionsnedsättning 
gifte sig Razia Hakimi aldrig. Kvinnorna 
förväntas ta hand om barn och alla hus-
hållssysslor, och hon trodde inte att äk-
tenskap skulle vara möjligt för henne. 

RAZIA HAKIMI har gått på en av SAKs  
yrkesutbildningar och lärde sig sy säng-
bäddar till bebisar. 

– När jag hade lärt mig yrket kunde 
jag hjälpa min mamma med hantverks-
arbete hemma vilket ändå knappt gav 
oss mat för dagen. Men nu står hant-
verksverksamheten nästan helt still. 
Marknaden har kylts ner eftersom kvin-
nor inte vågar gå ut och alla har fått det 
sämre, berättar Razia Hakimi.

Razia Hakimi har nu svårt att betala 
tillbaka på sina lån till SAK i tid. 

Under den tidigare regeringen fick 
personer  med funktionsnedsättning-
ar som orsakats av kriget ersättning från 
staten, omkring 60 000 afghanis (om-
kring 5 400 kronor) om året. Razia Ha-
kimi var en av dem. Men sedan taliba-
nernas maktövertagande har inga sådana 
pengar betalats ut och det är oklart vad 
som kommer att hända framöver. ●

TEXT & FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

Sömmerskan: 
”Alla har fått 
det sämre”

Tack vare SAKs utbildning i sömnad kunde 
Razia Hakimi bidra till familjens försörjning. 
Men nu har kunderna slutat komma. 

Martin  
Griffiths

Matilda  
Ernkrans

Laurel Miller

TEMA | VÄGEN FRAMÅT
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Hakima Akrami i provinsen Ghazni 
skadades av en mina när hon var barn 
och har svårt att gå sedan dess. Hon 
har haft många motgångar i sitt liv 
men före maktskiftet kunde hon 
försörja sig själv och hade lärlingar i 
sin syverkstad.

Hakima Akrami utbildades till sömmer-
ska på SAKs yrkesutbildning för perso-
ner med funktionsnedsättningar 2018 
och har sedan dess fått två lån för att 
kunna starta en syverkstad i sitt hem. 
Hon kunde försörja sig på sin verkstad, 
bland annat tack vare att hon sydde klän-
ningar som såldes till klädbutiker. Hen-
nes genomsnittliga inkomst var 15 000 
afghani, drygt 1 300 kronor. 

Men efter maktskiftet den 15 augus-
ti har inkomsterna minskat drastiskt och 
som en följd av det lider hon nu dessut-
om av depression.

– Förr kämpade jag med de vanliga 
svårigheterna i livet och mitt öde men nu 
har de ekonomiska problemen och ar-
betslösheten blivit ytterligare en huvud-
värk för mig, berättar Hakima Akrami.

– JAG BRUKADE ha fem lärlingar i verk-
staden men efter augusti blev jag tvung-
en att säga upp allihop eftersom efter-
frågan minskade till tio procent jämfört 
med innan. Nu syr jag klänningar till en-
staka privatpersoner. Jag har svårt att be-
tala tillbaka på lånet till SAK i tid.

Hakima Akrami kan inte läsa eller 
skriva. Hennes man är gammal och nar-
koman. De har inga barn. Hon berättar 
att hennes man är borta hela dagarna och 
ibland inte kommer hem ens på nätterna. 

– Jag kan inte planera för framtiden, 
och jag vet inte hur jag ska kunna över-
leva. Jag överlämnar mig till Gud och fo-
gar mig i mitt öde, säger hon. 

– Jag ställs just nu inför flera allvarli-
ga ekonomiska problem. Mina lärling-
ar kontaktar mig och vill att vi ska öpp-
na verkstaden igen, men jag måste säga 
nej eftersom det inte finns någon efter-
frågan. De sitter också hemma utan att 
kunna arbeta och var och en av dem har 
ansvar för familjens utgifter, berättar Ha-
kima Akrami. ●

TEXT & FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI
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pengar för att hålla vissa projekt flytande. 
Världssamfundet har också hittat ett sätt 
att, utan att bryta mot rådande finansiel-
la sanktioner, flyga in kontanter till landet. 
Det underlättar vardagslivet och gör att lö-
ner till en del offentliganställda har börjat 
betalas ut. Men för att exempelvis utbild-
ningssektorn ska fungera krävs förstås mer 
än lärarlöner, påpekar Andreas Stefansson. 
Utbildningsministeriet har haft en viktig 
roll bland annat i att sätta nationella regel-
verk, bygga skolor, ansvara för lärarutbild-
ning, skriva läroplaner och 
se till att det finns skolmate-
rial i klassrummen. 

– Det är ett komplext sys-
tem och om den här typen 
av myndigheter slutar fung-
era tar de lång tid att bygga 
upp igen. Menar omvärlden 
allvar med att hjälpa det af-
ghanska folket finns ingen annan väg att 
gå än dialog med talibanerna, säger An-
dreas Stefansson. 

ATT EU PLANERAR att återupprätta ett kon-
tor i Kabul ser han som positivt. För att 
kunna ha konstruktiva samtal med ledar-
skapet måste man finnas på plats och träf-
fas regelbundet för att bygga förtrolighet 
och undvika missförstånd. 

– Då kan man komma ganska långt, sä-
ger Andreas Stefansson. 

Situationen för kvinnor och flickor i Af-
ghanistan har försämrats sedan regim-
skiftet. Människorättsorganisationer och 
kvinnorättsaktivister har sedan talibaner-
na kom till makten vädjat till omvärlden 
att fortsätta skydda och driva frågor om 
kvinnors rättigheter. Och trots risken för 
hot och trakasserier finns det organiserade 
nätverk av kvinnor som vågar göra mot-
stånd mot de nya ledarna. 

– Jag beundrar de afghanska kvinnor-
na som fortfarande, i dessa mycket svåra 
förhållande, protesterar. Det är små pro-
tester och endast i urbana miljöer, men i 
alla fall. Alla samhällsförändringar börjar 
i det lilla och drivs av modiga människ-
or som vågar stå främst i ledet, säger Lau-
rel Miller. 

HON ÄR FÖRSIKTIG med att uttala sig om 
hur mycket omvärlden kan påverka taliba-
nernas inställning till kvinnors roll i sam-
hället. 

– Vi måste vara realistiska. Kampen för 
kvinnors rättigheter i Afghanistan är lång, 

>>>

för de ibland säger ”rätt” saker om kvinnors 
rättigheter, exempelvis. Det visar att de är 
medvetna om hur de ses och att de bryr sig 
lite  grand om hur de uppfattas. Och det är 
något att jobba med för att driva saker i en 
bättre riktning, säger Laurel Miller. 

EN AV DE VIKTIGASTE pusselbitarna för att 
mildra krisen och stabilisera samhället är 
att få de ekonomiska och finansiella syste-
men att fungera.

– Idag har folk ingen köpkraft. Den lo-
kala ekonomin måste stimuleras ner på 
bynivå. UNDP (FN:s utvecklingsprogram 
red:s anm.) arbetar med att få igång stora 
arbetsintensiva insatser som skulle kunna 
rädda många familjers inkomst. Jag skulle 
också vilja se att större insatser görs för att 
rädda de system som finns inom den of-
fentliga sektorn och att man börjar tänka 
mer i termer av långsiktigt utvecklingsar-
bete, säger Andreas Stefansson. 

Redan före talibanernas maktövertag 

Personer som tigger har blivit en allt vanligare syn på Kabuls gator.  FOTO: MOHD RASFAN/AFP/TT

Menar omvärlden 
allvar med att hjälpa 

det afghanska folket finns 
ingen annan väg att gå än 
dialog med talibanerna. 
 Andreas Stefansson

var landets ekonomi svag och kraftigt be-
roende av utländskt stöd. Biståndet fi-
nansierade bland annat 75 procent av den 
offentliga sektorn och stod för knappt hälf-
ten av Afghanistans BNP. De sanktioner 
som tidigare införts av USA och FN mot 
talibanrörelsen drabbade efter 15 augus-
ti hela landet. USA frös även den afghans-
ka centralbankens valutareserv. De lättna-
der som USA och FN gjort, främst för att 
underlätta den humanitära insatsen, an-
ser Laurel Miller inte är tillräckligt. Sank-
tionerna slår hårt mot befolkningen som 
är beroende av att ekonomin och de finan-
siella systemen fungerar.

– Att förändra sanktionssystemet tar 
lång tid, men det är dags att börja tänka 
på vad som skulle kunna vara en mer för-
nuftig riktad sanktionsregim. Det handlar 
inte om att göra talibanerna en tjänst, utan 
att västerländska regeringar faktiskt har ett 
intresse av att Afghanistan inte faller sam-
man, säger Laurel Miller. ●

Sömmerskan: ”Jag tvingades 
säga upp alla mina  lärlingar”

Hakima Akrami försörjer sig själv med hjälp av sömnad, men förlorade de flesta av sina 
kunder efter maktskiftet. 

Hakima Akrami hade fem lärlingar i sin 
verkstad innan försäljningen rasade till en 
tiondel. 

oavsett vem som styr. Den kommer att ta 
generationer, och det finns begränsning-
ar för vad någon utifrån kan åstadkomma. 
Men om man inte har någon kontakt med 
talibanerna har man noll möjlighet att på-
verka, säger Laurel Miller. 

Det är tydligt, påpekar hon, att taliban-
styret går en balansgång mellan olika in-
tressen som de vill bevaka. 

– Först och främst vill de behålla mak-
ten, och tillfredsställa de grupper som stöd-
de deras kamp för att nå dit. Men de vill 
också bli erkända av omvärlden. Det är där-

Andreas 
Stefansson

beräknas  
Afghanistans 
BNP minska med 
inom ett år enligt 
UNDP, från 20 
miljarder dollar 
2020 till 16 mil-
jarder dollar. BNP 
befaras sjunka 
med 30 procent 
de följande åren, 
till 14 miljarder 
dollar. 

– eller 8 miljarder 
dollar – av landets 
BNP utgjordes av 
bistånd före tali-
banernas makt-
övertagande.
Afghanistans 
centralbank hade 
deponerat mer-
parten av sina 
pengar utom-
lands, 7 miljarder 
kronor i USA och 
2 miljarder i an-
dra länder. Dessa 
frystes vid makt-
övertagandet. 

20%

40%
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Demonstration i januari i Kabul. Kvinnor har under hösten och vintern demonstrerat för kvinnors rättigheter.  FOTO: WAKIL KOHSAR, AFP/TT

Talibanernas maktövertagande har fått 
många kvinnor i Afghanistan att tappa 
hoppet om framtiden. Men det finns 
också en stark vilja att försvara de 
rättigheter kvinnor kämpat för i 
årtionden.

Under hösten och vintern har små grup-
per med unga kvinnor i Kabul regelbun-
det trotsat talibanernas förbud mot att 
demonstrera utan tillstånd. De har kom-
municerat med varandra via krypterade 
mobilappar för att utan förvarning samlas 
med plakat och slagord på olika platser.

– Vi demonstrerade för rätten till ut-
bildning, arbete och frihet. Våra enda slag-
ord var arbete, mat och utbildning, säger 
en 24-årig kvinna som Afghanistan-nytt 
intervjuat via ombud. Av säkerhetsskäl 
skriver vi inte ut hennes riktiga namn, 
utan kallar henne Shukria.

– Vi gjorde det tydligt att vi aldrig kom-
mer att låta oss tystas, att kvinnor inte är 
skapade för att bli trampade på. Vi kom-
mer att kräva rättigheter och rättvisa till 
den sista droppen blod, säger hon.

Shukrias nätverk har organiserat 19 gatu-
protester i Kabul. Hon säger att de flesta av 
dem bröts upp med våldsamma metoder.

– Talibanerna sköt i luften, de slog de-

monstranter och använde tårgas. De föro-
lämpade oss och sa att vi var prostituerade 
och spioner för väst. De lät aldrig media 
bevaka protesterna, berättar hon. 

SKOLOR FÖR FLICKOR över årskurs 6 har 
hållits stängda i Kabul och i stora delar av 
landet sedan talibanerna tog makten i au-
gusti. De flesta kvinnor inom statsförvalt-
ningen kan inte längre gå till jobbet och 
för att en kvinna ska få resa mer än sju mil 
krävs att hon har sällskap av en manlig an-
hörig. Osäkerhet om vilka regler som gäl-
ler och godtycklighet i hur talibanernas fot-
soldater implementerar dekret från högsta 
ledningen har också fått en del kvinnor att 
självmant ändra sina vanor och sin klädsel.

Att höja sin röst mot talibanerna är inte 
utan risk. Efter en protest 16 januari där 
kvinnor brände en burka hårdnade taliba-
nernas respons. Fyra av deltagarna fördes 
bort från sina hem av beväpnade män, en-
ligt Front Line Defenders och andra män-
niskorättsorganisationer som engagerade 
sig i deras fall. Talibanerna förnekade att 
kvinnorna arresterats. Men tre veckor ef-
ter att de två första aktivisterna förts bort 
skrev UNAMA, FN:s samordningsorgan i 
Afghanistan, i ett uttalande att de fyra fri-
givits ”av de faktiska makthavarna”. 

Shukria har liksom många andra de-
monstranter lämnat sitt hem.

– Vi är inte säkra någonstans. Vi tvingas 
söka skydd hos släktingar och byter sov-
plats regelbundet, berättar hon.

”Situationen för kvinnliga aktivister har 
försämrats kraftigt de senaste månaderna. 
Talibanerna, uppmuntrade av sin seger, har 
slagit ner på avvikande röster genom gri-
panden, tortyr och försvinnanden”, skrev 
Amnesty International och 19 andra orga-
nisationer i ett uttalande där de uppmanade 
det internationella samfundet att sätta press 
på talibanerna att respektera civilsamhället.

DEEBA FARAHMAND, en aktivist som orga-
niserat flera demonstrationer, säger att det 
blivit omöjligt att protestera på gatorna ef-
tersom myndigheterna lyckats spåra akti-
visternas kontaktvägar. Men hon är säker 
på att de snart kommer att hitta nya sätt 
att uttrycka sitt motstånd.

–  Alla kvinnor, även de som är analfa-
beter eller utan tillgångar, måste resa sig 
och kräva sina rättigheter. Vi måste höja 
våra röster på alla sätt vi kan. På sociala 
medier, arbetsplatser, på gatan. Vi måste 
skydda våra barn och våra liv, men att vara 
tyst är inte ett alternativ. ● 

 CAJSA WIKSTRÖM

Kvinnor protesterar i Kabul

TEMA | VÄGEN FRAMÅT NYHETER

Många barn lider av hunger på 
grund av den ökande fattigdo-
men och arbetslösheten som 
följde talibanernas maktöverta-
gande. Sjuåriga Shamsia och 
åttaåriga Aminullah i Nangarhar 
är två av dem. 

– Vår situation är förfärlig. Min far 
var soldat i den afghanska armén, 
han är arbetslös nu. Vi har inte 
pengar så vi kan köpa mat och mjöl. 

Ibland får vi hjälp av grannarna. Jag 
går ofta till sängs utan att ha ätit, 
berättar Shamsia.

ÅTTAÅRIGA AMINULLAH är en pojke 
som lever i extrem fattigdom. Hans 
far dödades i kriget när Aminullah 
var fem år. 

– Min far dödades i korseld för 
tre år sedan. Vi har ingen famil-
jeförsörjare eller någon som kan 
stödja oss ekonomiskt. Sedan reger-

ingen föll har vi inte haft tillräckligt 
med mat. Jag är glad de gånger vi 
kan få någonting att äta, säger Ami-
nullah, som bor i Pekha-dalen i di-
striktet Achin.

Innan regeringen föll kunde släk-
tingar hjälpa hans familj, men därefter 
försämrades även deras situation. ●

TEXT OCH FOTO: 
ZABIHULLAH SHINWARI 

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR  
I JALALABAD

Shamsia, 7 år: ”Vår situation är förfärlig”

miljoner barn 
under fem år 
riskerar akut 
undernäring, 
enligt en 
rapport från 
Food Security 
and Agricul-
ture Cluster of 
Afghanistan 
i samarbete 
med FN. Uni-
cef och WFP 
varnar för 
att en miljon 
barn riskerar 
att svälta ihjäl 
om de inte får 
omedelbar 
vård. 

3,2

97%

Systrarna Aisha och Shamsia går ofta till sängs hungriga. Aminullahs familj har inte tillräckligt med mat. 

av afghanerna 
beräknas 
hamna under 
fattigdoms-
gränsen i mit-
ten av 2022, 
enligt FN-
organet 
UNDP.

Butiksägaren: ”Kunderna har inte råd att handla”
Gul Chehra har en funktionsnedsätt-
ning på grund av cerebral pares. Med 
hjälp av rehabilitering och lån från SAK 
har hennes liv förbättrats och hon 
kunde öppna en butik. Men nu har den 
ekonomiska situationen försämrats. 

Gul Chehra bor i byn Bahlol i hjärtat av 
provinsen Ghazni. Hon har fått fysioterapi 
hos SAK under många år vilket har mild-
rat hennes fysiska besvär betydligt. Hon 
har fått lån ett par gånger genom SAKs re-
gionkontor i Ghazni. Med hjälp av lånet 
har hon kunnat öppna en liten affär med 
mat och andra varor i sitt hus. I sju år har 
hon arbetat med affären. Hennes historia 
är en av många liknande.

– Människorna i vår by köper mat och 
andra förnödenheter av mig. Men sedan 
talibanerna tog makten har människors 

ekonomiska situation försämrats så myck-
et att mina kunder ofta ber mig att få köpa 
varor de behöver varje dag på krita. Men 
jag kan inte ge dem varor utan att få betalt 
direkt för jag måste själv betala för varor-
na, berättar Gul Chehra.

FÖRUT SÅLDE Gul Chehra för omkring 
1 200 afghani om dagen (drygt 100 kronor) 
men nu har försäljningen sjunkit betydligt 
på grund av den höga arbetslösheten. Nu 
säljer hon för 200–300 afghani om dagen.

Gul Chehra uppmanar det internatio-
nella samfundet att hjälpa det afghanska 
folket. Folket behöver mer än någonsin ti-
digare omvärldens stöd och uppmärksam-
het, menar hon. ●

TEXT OCH FOTO:
SAMMAR GUL SAMSOOR

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI
Gul Chehra fick hjälp av SAK med lån så att 
hon kunde öppna sin butik. 
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BILDEN

KABUL Försäljare utanför en statlig myndighet i Kabul 
erbjuder kopiering och utskrifter av dokument till förbi-
passerande. Deras utrustning drivs av solpaneler, en allt 
vanligare lösning när elpriset stiger. Nära 80 procent av 
landets elektricitet är importerad.  FOTO: HUSSEIN MALLA/AP/TT
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 För första gången efter de många decenniernas 
konflikt som afghanerna behövt utstå sedan 
kommunistkuppen 1978 råder det till stor 
del fred i Afghanistan. För bara andra gång-

en under den perioden styrs landet av ett enda enhet-
ligt styre.  Det är ett historiskt ögonblick, men kom-
mer det att vara? 

Den islamiska republikens fall påminde mest om 
talibanernas fall 2001. I båda fallen var det snarare re-
geringens svaghet än styrkan hos de attackerande som 
drev på kollapsen. 

Det som hände när talibanerna besegrades 2001 har 
betydelse för hur säkert talibanernas andra emirat sit-
ter vid makten. 2001 var känslan av lättnad och hopp 
enorm bland afghanerna. Det hoppet var inte specifikt 
kopplat till att talibanerna besegrats, utan till känslan 
av att det långvariga kriget äntligen kunde vara över. 
Afghanerna led länge innan det nya styrets och dess 
amerikanska uppbackares agerande utlöste revolt hos 
några. 

Den nya regeringen hade inte valts av folket. Om-
kring fyra femtedelar av den första regeringen var före 
detta stridande eller civila medlemmar i politisk-mili-
tära fraktioner. De som fick maktpositioner tog sedan 
in nätverk och strukturer som utvecklats under krigs-
åren i den nya staten. 

Detta grepp om makten, som sedan upprätthölls 
med uppbackning av USA och med internationell fi-
nansiering, kunde ses i hela Afghanistan och färgade 
republikens karaktär de följande 20 åren. 

Trots det som skulle visa sig vara systematiska pro-
blem, var chansen till varaktig fred stor 2001. Taliba-
nerna hade obestridligen besegrats. Ändå jagade ame-
rikanerna det fåtal som fanns kvar. Politiken att strida 
mot vad som i verkligheten var en fantasi om fortsatt 
väpnat motstånd skulle så småningom orsaka verk-
lig revolt. 

DET ANDRA STÖRRE övergreppet som den nya reger-
ingen begick mot sina medborgare mer generellt var 
korruption. Nivån på mygel och mutor i president 
Karzais administration chockade allmänheten och un-
dergrävde regeringens legitimitet. 

Talibanernas uppror var inte oundvikligt. Hybris 
låg bakom mycket av det som gick fel efter 2001, och 
en vägran att behandla de besegrade med värdighet 
och respekt. 

Nu när talibanerna är tillbaka vid makten riskerar 
de att duka under i samma fälla som republiken, ge-
nom att alienera sig från den befolkning de nu styr 

över. Deras regering, med enbart män, nästan alla ta-
libaner och dominerad av pashtuner, är till och med 
ännu mer exkluderande och ännu mindre represen-
tativ än regeringen 2001-2002 var. Samtidigt kan vad 
som ser ut att vara systematiska mord på dem de an-
ser vara fiender eller förrädare samt landstölder och 
tvångsförflyttningar orsaka uppror. 

Att den risken förstärks är en av de stora skillnader-
na mot hur det såg ut när talibanerna kom till makten 
på 1990-talet. Förutom i några delar i norra Afghanis-
tan välkomnades ofta talibanerna av människor som 
var utmattade och desperata av det brutala inbördes-
kriget. 

Nu är det annorlunda. På några ställen har civilbe-
folkningen precis som på 90-talet sett talibanerna som 
en befriande styrka som satt stopp för våldet. Men 
på många andra ställen ses talibanerna som en ock-
upationsmakt. I städer som Kabul associeras de inte 
med att bringa fred och ordning utan med att ha dö-
dat många människor i storskaliga attacker mot civila, 
med bomber och riktade mord. 

ÄVEN PÅ DEN afghanska landsbygden har dödssiffran 
under talibanernas väpnade uppror varit hög. 

Freden 2021 var heller inte välkomnad på samma 
sätt som freden 2001. Då reste sig landet ur isolering 
och armod med hopp om en bättre framtid. 2021 er-
sattes lättnaden över att inte längre behöva frukta at-
tacker snabbt med skräcken för vad den kollapsande 
ekonomin skulle innebära. 

Jämfört med tidigare regeringar finns det flera saker 
som talar till talibanernas fördel. De kontrollerar hela 
territoriet. Det finns inga fristäder där militär eller po-
litisk opposition kan inrätta en bas. 

Dessutom har många av landets mest kunniga per-
soner lämnat Afghanistan, med hjälp av de internatio-
nella evakueringarna, vilket har tömt landet på många 
av de afghaner som skulle ha kunnat ansluta sig till el-
ler leda civilt eller militärt motstånd. 

EN ANNAN FÖRDEL för talibanerna är deras relati-
va enighet, särskilt vid jämförelse med det uppbåd av 
fraktioner som utgjorde mujahedin.

Men ändå: Talibanernas beslut att prioritera intern 
enighet, inklusive att belöna kärntrupper och de olika 
nätverken inom rörelsen med regeringsposter, bety-
der att det är en mycket exkluderande administration. 
Det medför sina egna risker: att mullor får uppdrag 
som erfarna professionella hade klarat bättre, att de 
flesta afghaner inte erkänner regeringen som sin re-

Historiska paralleller visar 
nya styrets svagheter

presentant alls, och att relationer med potentiella gi-
vare hotas.

LÄRDOMAR FRÅN HISTORIEN är talande, men det är 
också viktigt att understryka att Afghanistan självt har 
förändrats under de senaste 20 åren. Talibanerna har 
nog redan noterat att det är mycket knepigare att re-
gera och få legitimitet hos folket än när de senast hade 
makten. 

I synnerhet kvinnor har haft möjligheten att bli syn-
liga medborgare, med betalda jobb och för somliga att 
bli politiker eller aktivister. Inte alla kvinnor har haft 
dessa möjligheter, men som vi såg när vi intervjuade 
kvinnor på landsbygden fanns det hos dem en stark 
önskan om större rörelsefrihet, utbildning för sina 
barn och en större roll både inom och utanför sina fa-
miljer. Det kan vara enkelt att införa restriktioner för 
kvinnors liv nu, men det kan också leda till att de väl-

utbildade afghaner som emiratet behöver bestämmer 
sig för att lämna landet för sina döttrars skull. 

Afghanistans befolkning är mer urban, mer utbil-
dad och mer sammankopplad både med omvärlden 
och sinsemellan genom den nya tekniken.  Missnöje 
med talibanernas regim kan övergå till samlat ci-
vilt motstånd. Trots republikens korruption och ne-
potism förändrade afghanernas möjligheter, eller åt-
minstone förhoppningar, deras förväntningar på vad 
en stat ska leverera och vad de själva kan sträva ef-
ter i livet.  

Talibanerna var väldigt duktiga på att genomföra 
ett väpnat uppror. Nu står de inför den mycket svåra-
re och mer komplicerade uppgiften att styra ett helt 
land. ●

KATE CLARK
Afghanistan Analysts Network

Översättning och bearbetning: Eva Kellström Froste

ANALYS

Talibanerna var skickliga på att ta över makten med våld. Frågan är om de kan behålla den. En historisk jämförelse visar att de har vissa för-
delar jämfört med tidigare styren, men också att de är på väg in i samma fälla som den nyss störtade republiken.  FOTO: MAXIM SHIPENKOV, EPA/TT

Det var 
snarare 
regeringens 
svaghet än 
styrkan hos 
de attack-
erande som 
drev på  
kollapsen. 

Texten är en förkortad 
version av artikeln 
”Republic collapse and 
Taleban victory in the 
long view of history” 
publicerad på Afghanis-
tan Analysts Networks 
hemsida.
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AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN

Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 V i skumpar omkring medan bilen 
väjer för gropar från bilbomber, på 
vägen mellan Wardak och Ghazni. 
284 attacker registrerades för den-
na vägsträcka 1 januari–15 augus-

ti 2021, men efter att talibanerna tog makten har 
inga nya attacker skett. Därför får jag nu till-
låtelse av SAKs säkerhetsansvariga att för första 
gången på många år resa landvägen till Ghazni 
när jag besöker Afghanistan i november.

TVÅ LÄRARE, Ferozan och Sidiqa, visar mig runt 
på SAKs grund- och gymnasieskola för flickor i 
Nawabad, utanför Ghazni. De berättar stolt att 
trots att lokala talibaner för 
några år sedan försökt för-
bjuda tonårsflickor att gå 
i skolan så har alla klasser 
fortsatt vara öppna. Hur har 
ni lyckats? undrar jag. ”Vi 
har en kommitté av lärare, 
aktiva föräldrar och byäldste 
som skickade en delegation 
till talibanledningen i Pakis-
tan. Efter någon vecka kom 
de tillbaka med garantier om att skolan kan fort-
sätta och sedan dess har vi inte haft problem, 
inte ens nu när talibanerna tagit över.”

Vi pratar om förändringarna som skett i lan-
det och jag undrar vad de skulle vilja säga till 
makthavare. ”Menar du det nya ledarskapet i 
Kabul? Vårt budskap är glasklart: Förhindra 
inte oss kvinnor att arbeta! Så fort vi ges möjlig-
het ska vi se till att vårt lärarförbund lyfter detta 
krav med dem. Men om du syftade på interna-
tionella makthavare säger vi: Vänd oss inte ryg-

Fortsatt lyhördhet  
i en ny tid

gen, nu mer än någonsin behöver vi ert stöd. Du 
får gärna framföra det till dem!” Vi går vidare i 
samtalet då Sidiqa plötsligt stannar upp. ”Men 
du, även SAK är makthavare. Utbilda oss i hur 
man undervisar i kemi! Har ni gett oss ett labb 
får ni också visa hur man gör.”

PÅ DEN SKUMPIGA vägen tillbaka till Kabul tän-
ker jag på hur SAKs mångfacetterade uppdrag 
samverkar till att flickorna på Nawabadskolan 
får studera. Det är inte bara lärarlöner och skol-
böcker som behövs. Även stödet till skolkom-
mittéer och lärarförbund är viktigt. Likaså att 
afghanska lärares röster förmedlas till beslutsfat-

tare. Men det som ändå be-
rörde mig mest var att Sidiqa 
tog tillfället i akt att utkräva 
ansvar även från SAK. Hon 
förväntar sig att vi är ly-
hörda. Och just vår 
lyhördhet för våra 
målgruppers be-
hov och krav är 
fundamentalt om 
vi ska göra skill-

nad i denna nya svåra tid. Vare sig 
det gäller rätten att arbeta, dialo-
gen med talibanerna, eller kvalite-
ten på kemilektionerna. ●

Det är inte bara 
lärarlöner och 

skolböcker som  
behövs. Även stödet 
till skolkommittéer och 
lärarförbund är viktigt.
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TRE RAPPORTER PÅ MITT BORD JUST NU

1 FN:s generalsekreterare Antó-
nio Guterres rapport till säker-

hetsrådet, med rekommendatio-
ner kring målsättningarna med ett 
fortsatt mandat för FNs särskilda 
organ för Afghanistan, UNAMA.

2 World Report 2022 av Human 
Rights Watch, om hur makt-

skiftet i Afghanistan förvärrat den 
humanitära krisen, medfört hår-
dare restriktioner för kvinnor och 
begränsat yttrandefriheten.

3  Utkastet till SAKs årsrapport 
2021, som beskriver de stora 

utmaningar det afghanska folket 
och SAK gått igenom under året, 
men där verksamheten ändå  
uppnått imponerande resultat.
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH 40-ÅRSFIRANDE

Välkommen på SAKs årsmöte med  
40-årsfirande och barnvagnsmarsch

DATUM: 21–22 maj 2022.
TID: Årsmötet börjar 
på lördag klockan 9.30 
och slutar klockan 13 på 
söndag.
PLATS: Stockholm  
(Park Inn Hotell i Solna 
är preliminärt bokat)

Hej medlem!
Välkommen till SAKs års-
möteshelg 21–22 maj 2022 
och 40-årsfirandet av SAKs 
biståndsverksamhet!

Vi planerar för ett fysiskt års-
möte i Stockholm. 

Det har varit en mycket drama-
tisk utveckling i Afghanistan 
och en katastrof riskerar nu 
att drabba Afghanistans folk. 
Årsmötet blir en viktig solida-
ritetsmanifestation och jag 
hoppas att vi blir många som 
deltar. Efter två digitala års-
möten är ett fysiskt möte verkligen efterlängtat 
om restriktionerna tillåter. Om pandemin inte 
skulle tillåta oss vara på plats kommer vi att ha 
ett digitalt årsmöte. Mer info om detta kommer 
längre fram. 

I samband med årsmötet kommer vi också att 
uppmärksamma SAKs 40 år av biståndsarbete. 
Under helgen kommer SAK också att delta på 
RFSU:s manifestation Barnvagnsmarschen mot 
mödradödlighet, mer information om detta 
kommer. 

 
Årsmöte lördag-söndag med paus  
för Barnvagnsmarschen lördag 
Årsmötet öppnas på lördag morgon med in-
ledande formaliapunkter fram till lunch. Efter 
lunch ansluter vi oss till Barnvagnsmarschen.  
På kvällen äter vi middag och därefter firar vi 
SAKs 40 år av biståndsarbete. 

Resterande årsmöteshandlingar kommer  
att återupptas på söndag förmiddag fram  
till kl 13.

 
Anmälan görs senast den 26 mars 2022   
på SAKs hemsida 
Varje medlem har närvaro-, yttrande- och för-
slagsrätt på årsmötet.

Vem har rösträtt?  
Enligt SAKs stadgar krävs för att en medlem 
ska ha rösträtt att man varit medlem i minst 
ett år vid tidpunkten för årsmötet och erlagt 
medlemsavgift föregående och pågående 
verksamhetsår. Det vill säga du ska ha betalat 
medlemsavgift före 21 maj 2021 samt betalat 
avgiften för 2022 senast den 26 mars. 

 
Anmälda efter 26 mars kan delta  
på årsmötet men har inte rösträtt 
Medlem, liksom lokalförening, har rätt att lämna 
motion till årsmötet. Motion ska ha kommit in till 
info@sak.se senast 26 mars. 

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

Årsmöteshandlingar e-postas till lokalförening-
arnas ordförande och till de anmälda medlem-
mar som vi har e-postadress till.

Vill du ha handlingarna direkt till dig så lämna 
din e-postadress till kansliet på enayatullah.
adel@sak.se. 

Vi ser fram emot att träffa dig på årsmötet! 

Hälsningar 
Bengt Ekman,  

Ordförande för SAK 

Anmäl  
dig senast 
26 mars!
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SAK I KORTHET

ROYA NAZRI har fått sitt andra 
barn under utbildningen till fy-
sioterapeut, men det har inte 
stoppat henne.

– Det är min dröm att arbeta 
med kvinnorna i distriktet där 
jag föddes. De vet inte ens 
vad fysioterapi är. Det kom-
mer att vara den största 
äran att kunna hjälpa dem, 
säger Roya Nazri.

Roya Nazri började på 
utbildningen till fysiotera-
peut 2019 i Mazar-e Sharif. 
Hon har ett år kvar, sedan 
tänker hon återvända till 
sitt hemdistrikt och hjäl-
pa människorna där. Hon är från distriktet 
Nosay Darwaz i provinsen Badakhshan. 

DET VAR INTE ENKELT för henne när hon 
bestämde sig för att bli fysioterapeut. Hon 
var tvungen att resa en lång väg för att 
göra inträdesprovet i provinsen Takhar, för 
att sedan fara vidare till Mazar-e Sharif.

– Men nu när jag gått här i två år är jag 
glad över det. Jag har lärt mig mycket nytt 
och träffat många nya människor. 

Hennes liv har förändrats även på andra 
sätt. Hon har fått sitt andra barn och är 
väldigt lycklig. Det finns barnpassning på 
SAKs utbildning.

– Mitt andra barn föddes när jag var stu-

dent. Den första dagen tänkte jag 
att jag inte kommer att kunna 
fortsätta min utbildning. Men 
jag hade fel. En mor kan vara 
student och jag bevisade det. 

När regeringen föll och tali-
banerna tog över blev 
Roya Nazri orolig över 
hur det skulle gå med 
utbildningen.

– Alla kvinnor och 
flickor hade samma 
oro. Möjligheten att ut-
bilda sig har fördröjts 
för de flesta av dem. 
Men efter två veckors 
försening kunde vi fort-

sätta ha lektioner igen, berättar hon. 
Hennes man fortsätter att ge henne sitt 

fulla stöd. 
– En av nyckelfaktorerna bakom min 

framgång är min man, som alltid stöttar 
och uppmuntrar mig. Utan hans stöd hade 
jag inte kunnat fortsätta. 

SAK BEKOSTAR HELA utbildningen, inklu-
sive praktiska övningar, tillgång till labo-
ratorier, transport, bibliotek, tillgång till 
internet och boende för de studenter som 
inte bor i eller nära Mazar-e Sharif. ●

TEXT & FOTO:
BASHIR AHMAD FAYAZ

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

” En mor kan vara student  
– jag bevisade det”

Rent vatten till  
12 000 familjer
12 000 familjer får tillgång till 
rent dricksvatten efter att SAK 
under 2021 byggde vattenled-
ningar i Pekha-dalen i distriktet 
Achin i Nangarhar.

Roya Nazaris dröm är att återvända till sitt hemdistrikt och hjälpa kvinnorna där. 
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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 funktionsnedsättning på grund av bristen på fysioterapi, berättar Roya Nazari.

HENNES FAR och hennes man stödjer henne 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 ansökningsprovet.
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 programmet 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 erfarenhet 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 landsbygden 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 fysioterapeuter (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 Mazare Sharif i provinsen Balkh. Det är andra gången som den treåriga utbildningen startar där. Eleverna 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 
TIQRAprojektet (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 Mazare 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 Mazare Sharif.
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SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING

En stark vilja att hjälpa kvinnor och förebygga funktionsnedsättningar 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 hjälpa mot sjukdomar och förebygga behov av kirurgi om patienten får behandling i tid. Mediciner har ofta biverkningar och fysioterapi är behandling utan medicin. 
Att ge avlägsna områden tillgång till fysioterapi innebär en möjlighet att förebygga 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 fysiska funktionsnedsättningar. Personer som har fysiska problem kan ha svårt att delta i samhällslivet och tvingas leva isolerade. Det behövs också fysioterapeuter av båda könen för att nå ut till både kvinnor och män.

EXEMPEL PÅ fysiska funktionsnedsättningar som fysioterapeuterna behandlar är effekter av cerebral pares, medfödd höftledsluxation och medfödda deformationer. 
Utbildningen är kostnadsfri och innehåller både teori och praktiska övningar. Det ingår också laboratorium, transporter, bibliotek, internet och boende för de studenter som kommer från grannprovinserna. ●

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

Afghanistan-nytt nr 1 2020.

Vad 
hände 

sedan?

Mohibullah Gran, 60 år, är ekonomi-
ansvarig på SAKs regionkontor i 
Taloqan. Han har arbetat med 
ekonomi hos SAK i över 30 år. 
De första åren var det största 
finansiella problemet att få in 
kontanter i Afghanistan. 

Vilka var svårigheterna?
– Kontoret i Taloqan startades 

1991. I början var det brist på kon-
tanter och vi fick ofta transportera peng-
ar från Pakistan till Afghanistan på åsnor. 
Vägarna var dåliga och gick genom höga 
berg, det var väldigt kallt och det var far-
liga resor. Där fanns olika grupper som 
hade sina egna regler. Men vi accepterade 
riskerna för att kunna stödja de mest ut-
satta i vårt land. 
Varför vill du arbeta på SAK?

– Varje människa arbetar för sin över-
levnad och för att kunna förbättra sitt liv. 
Men min andra prioritet är att SAK är en 
väldigt lugn och bra arbetsplats. För mig 
är det också väldigt viktigt att SAK är en 
transparent, opartisk och icke-korrupt or-
ganisation. Under mina år här har jag ald-
rig sett några stora fall av allvarlig korrup-
tion. Vid fall av mindre korruption har de 
ansvariga avslöjats och bestraffats. 

Berätta om något särskilt minne från 
din tid på SAK!

– En gång var det en förfärlig jordbäv-
ning i Rustaq. Jag och mina kolleger fick i 
uppdrag att leverera nödhjälp dit. Jag fick 
kontanter. Vägarna och omgivningarna var 
väldigt osäkra, och det var för mycket peng-
ar för att kunna gömma dem i kläderna. Jag 
lade pengarna i en låda av järn. Jag skakade 

av rädsla. Till slut anlände vi till området. 
Det började bli mörkt. Jag grävde ner lådan 
under ett träd. Jag kunde inte sova utan jag 
satt vid ett fönster och bevakade trädet hela 
natten. Så snart det var morgon lämnade jag 
över pengarna till myndigheterna. ●

 TEXT OCH FOTO:  
 SAYED QUDRATULLAH ATTAYE

REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

”Pengar transporterades på farliga resor”

Kvinnlig personal avgörande för att alla ska få hjälp
Under talibanernas maktö-
vertagande hade kvinnor av 
olika skäl svårt att återvända 
till sina jobb.  Det innebar att 
många kvinnor inte fick 
tillgång till den samhällsser-
vice de behövde. Fysiotera-
peuten Huma Azimi Zaki är 
glad över att kunna behandla 
kvinnor och flickor igen.

– Det var en förfärlig situation 
för kvinnor, vi fruktade fy-
siskt och psykiskt våld när ta-
libanerna intog Taloqan. Men 
framför allt kunde vi inte åter-
vända till våra plikter och ge 
service till kvinnor. Tusen-
tals kvinnor i städerna och 
på landsbygden blev beröva-
de våra tjänster. Jag är väldigt 
glad att jag kan erbjuda vår 
hjälp, säger Huma Azimi Zaki, 

fysioterapeut hos SAK i Ta-
loqan.

15-åriga Aqilah är en av dem 
som väntat och som nu fått 

hjälp på SAKs center med fysio-
terapi och ortopedisk verkstad. 

– För tre månader sedan 
skadades mitt vänstra ben i en 

bilolycka. Jag var väldigt rädd, 
jag kunde inte gå. Min far fick 
rådet att ta mig till SAK för att 
få behandling. Min pappa var 
för rädd för talibanerna för att 
våga ta mig till manlig perso-
nal. Så fort vi fick veta att här 
fanns kvinnlig personal tog vi 
oss hit. Jag har fått behandling 
nu under 15 dagar och jag är 
väldigt glad i dag, för fysiotera-
peuten sa att jag inte kommer 
att få en funktionsnedsättning 
och att mitt ben kommer att bli 
bra igen, berättar Aqilah. 

Närvaron av kvinnlig perso-
nal är avgörande för att kvin-
nor i de nordöstra provinser-
na i Afghanistan ska kunna få 
hjälp. ●

TEXT OCH FOTO:
SAYED QUDRATULLAH ATTAYE

REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

Huma Azimi Zaki ger Aqilah behandling för sitt skadade ben. 

Mohibullah Gran berättar om de svåra och riskabla resorna för att få in kontanter och mate-
rial när kontoret i Taloqan öppnades. 

Hej med- 
arbetare!

Ny skola  
med solceller
I januari invigdes den nya hög-
stadieskolan i Asad Khel, Nang-
arhar. Mer än 1 000 elever ryms 
i skolan som byggdes av SAK 
med finansiering av Sida. Den är 
utrustad med solceller, toalet-
ter och rent dricksvatten. Den 
tidigare skolan i byn förstördes 
under väpnade strider. 

Barnen slipper gå och hämta  
vatten varje dag. 
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LÄKAREN Ahmad Shah Ahmadi 
undersöker Safiullah på Dr. 
Parween-kliniken, en av SAKs 
kliniker i Nuristan. SAK tog över 
all sjukvård i Nuristan i oktober. 
Innan dess hade sjukvårdsperso-
nalen inte fått lön på ett år och 
vården var eftersatt. 

– Jag är väldigt glad över att 
det finns en klinik i vår by. Jag har 
fått behandling och mediciner, 
berättar Safiullah. 
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till hemorten som en utbildad yrkeskvinna 
betyder mycket för henne och för samhäl-
let, på flera olika sätt: 

–Jag kommer att bidra till att minska 
mödra- och barnadödligheten. Jag känner 
mig väldigt tacksam, eftersom jag kommer 
att kunna bidra till utgifterna i familjen. 
Min familj hjälper mig nu, sedan kan jag 
hjälpa min familj. 

RAHILA ELHAM HAR många förhoppningar 
inför framtiden, men viktigast för henne 
är att hon vill vidareutbilda sig och studera 
till en master inom sitt yrkesområde.

Hennes klasskamrat Soraya Saheby är 

”Det är min barndomsdröm att bli barnmorska”

– Jag hade en bror och en syster som var 
tvillingar. De dog när de var åtta månader 
till följd av att vintern var så kall. Jag gick 
i andra klass. Det var då jag bestämde mig 
för att bli barnmorska för att kunna hjäl-
pa människor i sådana situationer, berättar 
Rahila Elham.

Hon är 20 år och en av studenterna. Alla 
studenter är från provinsen Wardak. Un-
der veckorna bor de på SAKs internat, på 
helgerna åker de hem till sina familjer. 

– Afghanistan är fullt av svårigheter. 
De flesta i vårt distrikt har inte tillgång till 
sjukvård och vi har ekonomiska problem.

Att ha ett yrke och att komma tillbaka 

Minskad dödlighet
Den ökande tillgången till mödrahälso-
vård har lett till att mödradödligheten 
och spädbarnsdödligheten minskat 
kraftigt, även om den fortfarande är en 
av de högsta i världen. Den beräknas 
ha minskat från 1 600 kvinnor som dog 
vid förlossning per 100 000 födslar av 
levande barn 2002 till 638 per 100 000 
födslar 2019.

En orsak till att kvinnor inte får tillgång 
till vård är den mycket stora bristen på 
utbildad kvinnlig hälsopersonal. För att 
motverka detta driver SAK skolor för 
barnmorskor och för sjuksköterskor. 
Kvinnorna studerar i två år varefter de 
återvänder till det område de kommer 
från, anställda som barnmorskor eller 
sjuksköterskor av SAK eller andra orga-
nisationer. 

SAK startade utbildning av barnmor-
skor 2004. Det beräknas att det finns 
totalt cirka 4 500 barnmorskor i Afgha-
nistan. 9,4 procent av dem har utbildats 
av SAK. 

Kunskapen om familjeplanering är låg 
vilket leder till många och täta gravidite-
ter. Det ingår i barnmorskornas uppdrag 
att informera patienterna om amning, 
hygien och näringskunskap, liksom 
att informera om familjeplanering och 
preventivmetoder. 

Jag känner mig  
väldigt tacksam 

eftersom jag kommer att 
kunna bidra till utgifterna  
i familjen.  Rahila Elham

En flicka  
besöker en av 

SAKs kliniker för 
en hälsokontroll. 

SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING

På SAKs barnmorskeutbildning i Wardak går en kull studenter 
sin sista termin. De vill minska mödra- och barnadödligheten i 
sina samhällen, och ser också fram emot att tjäna egna pengar 
och att bli förebilder som yrkesutbildade kvinnor i sina hembyar.
TEXT OCH FOTO: MOHAMMADULLAH KAMAL, SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I WARDAK

401 barnmorskor har tagit 
examen sedan SAKs barnmorske- 
utbildning startade år 2004.

25 barnmorskestudenter tar 
examen i vår.
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22 år och kommer från byn Aadinkahil i 
distriktet Saidabad. 

– Det är min barndomsdröm att bli 
barnmorska och hjälpa kvinnorna i vårt 
samhälle. Jag har sett hur kvinnor fått ge-
nomlida komplicerade förlossningar på 
grund av hårda levnadsvillkor och för att 
de inte har tillgång till sjukvård och barn-
morskor. 

Både hon och Rahila Elham understry-
ker hur viktigt stödet från familjen är.

– Enligt mig är det omöjligt att nå fram-
gång med utbildning och i livet utan stöd 
från familjen. Barnmorskans arbete sker 
tillsammans med familjen och med sam-
hället, om barnmorskan inte har det stödet 
kan hon inte arbeta i samhället. 

Hon känner sig stolt över att utbilda 
sig till ett så viktigt yrke. Hon kommer att 
kunna hjälpa sin familj med hjälp av in-
komsterna, och de mest utsatta i samhället 
tack vare de kunskaper och färdigheter ut-

bildningen ger henne. Hela sitt liv har hon 
levt med begränsade ekonomiska resurser.

PARWIN SHARIFI är lärare på barnmorske-
utbildningen. 

– Utbildningen har stor betydelse. Vi 
lär ut nya metoder i mödra- och barna-
vård. När barnmorskor med dessa kunska-
per kommer ut i samhället kan de minska 
mödra- och barnadödligheten.

Det är enligt henne också av stor vikt att 
kvinnorna får en professionell utbildning.

– De kan hjälpa andra kvinnor och öka 

kunskap och medvetenhet om frågor som 
rör kvinnor i samhället. Utbildning främ-
jar utveckling. Om en kvinna är utbil-
dad kan hon till exempel starta bybaserad 
utbildning vilket skapar möjligheter för 
flickorna i byn. 

En annan av hennes elever är Zamzama 
Shirzad, 19 år och från byn Muli Khail i 
distriktet Saidabad. 

– Folk har förlorat sina nära släktingar på 
grund av att det inte finns någon barnmor-
ska, så alla stödjer mig så att jag ska kunna 
fylla det tomrummet och hjälpa dem. 

Hon hoppas att hon kommer att vara en 
begåvad och skicklig barnmorska när hon 
tar examen från barnmorskeutbildningen. 

– Jag kommer verkligen att ställas in-
för många svåra situationer då en mors el-
ler barns liv står på spel. Med Guds nåd 
kommer vi att bekämpa svårigheterna och 
vi ska vinna i kampen om att rädda barns 
och mödrars liv. ●

Barnmorskestudenterna övar på att föra in en spiral. Eleverna tränar på att behandla ett nyfött barn som har svårigheter att andas. 

Parwin  
Sharifi, lärare.

Soraya 
Saheby, elev.

Rahila  
Elham, elev.

41,4%
av förlossningarna i Afghanistan 
genomförs med barnmorskor.

KÄLLA: AFGHANISTAN HEALTH SURVEY 2018
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ENGAGEMANG

 Vilken uppskattning som vi-
sats SAK efter talibanernas 
övertagande i augusti! 

Regeringen har uttalat sin 
starka förhoppning om att 

SAK kan fortsätta sitt stöd till det afghans-
ka folket, Sida har kraftigt utökat det fi-
nansiella stödet till SAK så 
att SAK bland annat kan 
fortsätta och till och med 
utöka att driva hälso- och 
sjukvård, nu i två provin-
ser. Och inte minst har det 
svenska folket visat sin so-
lidaritet – hundratals nya 
medlemmar och miljontals 
nya kronor i gåvor. Stort tack för det star-
ka stödet!

FÖR SAK INNEBÄR detta att vi nu har en 
viktig uppgift: att verkligen vårda alla 
medlemmars, gamla som nya, engage-
mang och stöd för det afghanska folket. 
Visa vad vi gör och lyckas med, men också 
vara uppriktiga med de stora svårigheter 
och utmaningar som finns under de nya 
omständigheterna.   

Framåt är utvecklingen i Afghanistan 
dyster. Den humanitära katastrofen där 
det förutspås mycket omfattande svält, 
nöd och död är förfärande. FN och givar-
länder utökar därför nu sent omsider det 
humanitära stödet.

Politiskt har talibanregimen ännu inte 
erkänts av någon stat. Samfällda krav på 
en inkluderande regering och att säkra 
kvinnors och flickors rättigheter har inte 
hörsammats alls av regimen. Den ägnar i 
stället stor energi åt att inskränka kvinnor 
och flickors rättigheter att arbeta, röra sig 

fritt, gå i skolan och delta i 
politiska livet. Kvinnor har 
närmast satts i husarrest.

DET SÄGER mycket om tali-
banernas kvinnosyn när den 
högsta ledaren behöver slå 
fast att kvinnor är mänskli-
ga varelser och inte någons 

egendom. Modiga kvinnor demonstre-
rar mot inskränkningarna, med-
an andra kvinnor och män 
(människorättsförsvarare, 
domare, journalister, et-
niska minoriteter, akade-
miker med flera) lämnar 
landet för att undkomma 
dödshot eller söka en bätt-
re framtid för sig själva och 
sina barn. 

Talibanregimen 
har däremot 
ägnat betyd-
ligt mindre 
energi åt att 
få igång eko-

nomin, som är i fritt fall, och fungerande 
institutioner. Att det primära politiska an-
svaret för det afghanska folkets överlev-
nad och statsapparaten ligger på talibanre-
gimen syns det få tecken på att regimen tar 
på det allvar som krävs, att döma av dess 
handlingar och uttalanden. Något mer om-
fattande utvecklingsbistånd genom den af-
ghanska staten är under dessa omständig-
heter svårt att tänka sig. En tydlig nationell 
utvecklingsplan och transparens i statsfi-
nanser är några av kraven som givarsam-
fundet ställer för sådant bistånd generellt. 
Situationen idag under talibanstyret är 
mycket långt från att uppfylla sådana krav. 
Nya mekanismer för finansiering och orga-
nisation måste därför till så snart som möj-
ligt så att basservice som sjukvård och ut-

bildning ändå kan fungera.

SAK FORTSÄTTER, under alla nuva-
rande och säkert kommande svårig-
heter, att driva verksamheten och rät-

tighetsfrågor vidare. Vi överger inte 
det afghanska folket! ●

Talibanerna 
 ägnar sin 

energi åt att in-
skränka kvinnors 
rättigheter.

Humanitära situationen förfärande

Bengt Ekman
Ordförande, SAK

FOTO: OLA JACOBSEN

UPPDATERAD INTEGRITETSPOLICY
VI UPPDATERADE vår integritetspolicy den  
19 januari. I den beskrivs hur vi hanterar dina 
personuppgifter som givare eller medlem.
●  Vi har lagt till fler detaljer angående de syften 

som vi använder personuppgifter till, mer  
exakt vilka uppgifter vi behandlar och hur 
länge vi sparar dem.

●  Ansvarsfördelningen mellan SAK och våra 
lokalföreningar har förtydligats.

●  Våra cookieinställningar har fått ny utformning 
i enlighet med gällande EU-regleringar kring 
integritet på internet.

●  Förtydligande av hantering av personuppgif-
ter utanför EU.

För mer information, se sak.se/gdpr.

Medlemsrörelsen involveras i SAKs 
påverkansarbete under valrörelsen. 
Fokus är att lyfta vikten av biståndet i en 
tid när det blir alltmer ifrågasatt. 

SAK har satsat på att arbeta med opinions-
bildning inom medlemsrörelsen de senas-
te två åren. Lokalföreningar har publice-
rat debattartiklar, uttalat sig 
i lokala medier och orga-
niserat kampanjer i socia-
la medier.

– Nu ska vi knyta ihop 
medlemrörelsen med SAKs 
policyrådgivare och den 
nya påverkanssamordnare 
som rekryterats för att arbe-
ta under valrörelsen, berät-
tar Begmohammed Deraks-
hande-Tomadj, ansvarig för medlems- och 
engagemangsutveckling.

DEN ÅRLIGA engagemangsenkäten visar att 
det finns ett stort intresse för SAKs opini-
onsbildande arbete inom medlemsrörelsen.

– Man går ju ofta med i en organisation 
för att man sympatiserar med värderingar-
na. Att fånga upp intresset att kunna vara 
med och påverka är ett bra sätt att enga-
gera människor. Sedan är det mycket som 
står på spel nu, säger Begmohammed Der-
akshande-Tomadj.

Stephanie Esk, påverkanssamordnare 
på SAK, förklarar att även om bistånd säl-
lan blir en av de största valfrågorna är det 
ändå av största vikt att be-
driva påverkansarbete un-
der valrörelsen.

– I det här valet har vi en 
opposition där flera av par-
tierna vill skära ner bistån-
det, i vissa fall nästan halv-
era det. Det måste vi jobba 
aktivt för att förhindra ge-
nom att visa på biståndets resultat och 
goda exempel. 

DE FRÅGOR SOM är i fokus för SAK är ett 
bibehållet enprocentsmål, kvinnor och 
flickors rättigheter och ett effektivt, lång-
siktigt bistånd till Afghanistan.

– För vår del handlar det om hur man 
ska kunna fortsätta stödja befolkning-
en utan att stötta talibanerna, och att ver-
ka för att Sverige måste vara modigt för att 
kunna jobba långsiktigt, säger Stephanie 
Esk. ● EVA KELLSTRÖM FROSTE

Dags att nominera till  
SAKs solidaritetspris!

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

●  att motverka fördomar, eller 
stärka toleransen och för-
ståelsen för afghanerna och 
deras land.

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

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

Senast 
26 mars 

2022

SAK kraftsamlar  
inför valrörelsen

Dalarna kan få lokalförening igen
Björn Henriksson och några andra 
medlemmar i Dalarna hoppas att 
lokalföreningen kan återuppstå. Ett 
startskott blir ett öppet möte och 
visning av SAKs nya fotoutställning 
i mars.
– Det är ett sådant läge nu att det 
känns väldigt viktigt att göra något. 
Miljontals människor riskerar att sväl-
ta ihjäl, det finns ett akut behov av 
hjälp och stöd. Vare sig vi får en lo-
kalförening på plats eller inte måste vi 
göra något, säger Björn Henriksson.

Han tror att det finns ett ökat in-
tresse för Afghanistan och att många 
undrar hur det ska gå, framför allt för 
flickor och kvinnor. Det intresset vill 
han och några andra aktiva i Dalarna 
fånga upp. 

Björn Henriksson har varit med i 
SAK sedan föreningen bildades och 
var tidigt med och bildade en lokalför-

ening i Dalarna. Han engagerade sig 
när Sovjet hade invaderat Afghanis-
tan, vilket var startpunkten för SAK.

– Sedan var jag fast. Jag har varit 
flera gånger i Afghanistan som jour-
nalist, och jag har arbetat för SAK i 
Peshawar. Det blir så konkret när folk 
kliver in på kontoret och säger: Vi har 
inga böcker, inga lärare, inget rent vat-
ten. Att jobba med en organisation 
som ordnar de sakerna – det är väldigt 
övertygande. 

NÄR SAK STARTADE sitt biståndsarbe-
te 1982 utgick arbetet från Peshawar i 
Pakistan.

Björn Henriksson har jobbat på tv 
i nästan 40 år som fotograf, tv-produ-
cent och reporter stationerad i Falun. 
Tre gånger har han varit tjänstledig för 
att göra filmer om Afghanistan. ● 

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Björn Henriksson på uppdrag i Afghanistan 
för ungefär 35 år sedan. 

Björn Henriksson hoppas kunna 
starta en lokalförening i Dalarna igen. 

FO
TO

: A
N

D
ER

S 
SU

N
D

EL
IN

FO
TO

: K
A

JS
A

 H
EN

RI
KS

SO
N

Begmo- 
hammed  
Derekshande- 
Tomadj

Stephanie 
Esk

Skicka din  
nominering  
till azadeh. 
rojhan@gmail.
com senast 
den 26 mars. 

Personen eller organisatio-
nen som får priset ska ha 
genomfört ett ”gott arbete 
under året”, det är alltså inte 
”lång och trogen tjänst” som i 
första hand premieras.

I priskommittén ingår 
Azadeh Rojhan Gustafsson, 
Björn-Åke Törnblom, Inger 
Blennow och Enayat Adel.

LOKALFÖRENINGEN I LUND 
har arrangerat föreläsningar, 
deltagit på julmarknad och 
visat utställning. I november 
föreläste Anders Fänge på 
temat ”Afghanistan – förr och 
nu” och föreningen deltog 
på Internationell verksam-
hetskonferens i Malmö med 
Socialdemokraterna i Skåne. 
Deltagarna hade många frå-
gor om det nuvarande läget 
och framtida perspektiv i 
Afghanistan. I början på året 
visades utställningen ”Ung
i Afghanistan” på Domkyrko-
forum i Lund med bilder
av Börje Almqvist och Kajsa
Waaghals.Julmarknad på Kulturen i Lund. 
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Nader Barekzai, 56 år, blev 
medlem i SAK 1991, ett år efter 
att han kom till Sverige från 
Afghanistan. Lika länge har 
han varit engagerad i styrelsen 
i lokalföreningen i Malmö, där 
han är ordförande sedan tre år.

Varför blev du medlem i SAK?
– Därför att det är det bästa, mest effek-

tiva och enklaste sättet att stödja afghaner 
i Afghanistan. Under inbördeskriget, när 
alla andra lämnade det krigshärjade Af-
ghanistan åt sitt öde, förlorade jag hoppet. 
Men sedan blev jag medlem i SAK. SAKs 
vision väckte hopp hos mig.
Varför fortsätter du att vara engage-
rad?

– Av samma skäl. Jag är stolt över att 
vara medlem. Vi stödjer ett av världens 
mest utsatta folk och väcker hopp hos värl-
dens minst lyckliga barn.
Vilken fråga känner du starkast för?

– Utbildning ligger alltid väldigt nära 
hjärtat. Alla barn, pojkar och flickor, har 
rätt till utbildning men det räcker inte – de 
måste ha möjlighet till utbildning också. 
Utbildning är nyckeln till framtiden, det 
ger våra barn hopp.
Berätta lite om dig själv!

– Jag utbildade mig till byggnadsingen-
jör i Kabul. I Trollhättan utbildade jag mig 
till utbildningsledare och nu är jag plats-
chef i Malmö på en av Sveriges största och 
äldsta trafikskolor.
Hur ser ditt engagemang ut?

– Jag föreläser och försöker stärka lokal-
föreningen genom att nå nya grupper och 
genom att träffa ungdomar. Jag tror på att 
ses ansikte mot ansikte, sociala plattfor-
mar räcker inte. Jag föreläser om landet, 
om den politiska situationen, klimatet, om 
varför det har blivit som det blivit. Ungdo-
mar vill gärna veta mer. Folk är intressera-

”Utbildning ger våra barn hopp”

1 KOMMUNIKATION Bättre samordning på 
alla nivåer – mellan lokalföreningar, indi-

vider och mellan riks-lokalt-medlemmar. Det 
har blivit bättre men det finns fortfarande 
glapp. Bästa kommunikationen sker ansikte 
mot ansikte, inte på sociala plattformar.

2 REPRESENTATION Både unga och 
äldre och människor från olika delar 

av landet behöver vara representerade i 
styrelsen, och lokalt behövs också både 
yngre och äldre. För vår framtid är det 
viktigt med en generationsväxling.

3 INFLYTANDE Vi är många som har varit 
medlemmar länge och suttit på beslutan-

de nivåer och tagit mycket plats. Vi behöver 
släppa in fler och yngre och ge dem inflytan-
de. Både unga och äldre ska kunna känna sig 
uppskattade och delaktiga i verksamheten.

de av politiken men också av historien.
Hur tänker du kring utvecklingen i  
Afghanistan och SAKs arbete?

– SAK har redan arbetat i Afghanistan 
i 40 år, det är en väldigt respekterad orga-
nisation i landet. Jag hoppas och tror att vi 
kan fortsätta vårt arbete. Vi har inget med 

politiken att göra. Engagemanget i Sverige 
ökar, många kontaktar oss. För afghaner-
na är utvecklingen negativ, de kanske har 
fred och stabilitet men inte demokrati och 
respekt för mänskliga rättigheter, vilket vi 
ska sträva efter. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Nader Barekzai är ordförande för SAKs lokalförening i Malmö. En utmaning för föreningen är 
att få fler aktiva medlemmar, och särskilt svårt är det att nå ungdomar, berättar han. 

FOTO: PAIWA AGHA
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PÅ GÅNG SAKs lokalföreningar
e  GÖTEBORG Tomas Jansson  

goteborg@sakforening.se

r  LUND Inger Blennow 
lund@sakforening.se

t    MALMÖ Nader Barekzai  
naderbarekzai@hotmail.com

u  SKELLEFTEÅ Karl-Erik Wiklund 
skelleftea@sakforening.se

i  SKÖVDE/SKARABORG  
Anders Boström 
skovdeskaraborg@sakforening.se

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

p  SUNDSVALL Åke Johansson 
sundsvall@sakforening.se

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  
Enayatullah Adel  
enayatullah.adel@sak.se
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FOTOUTSTÄLLNING

7–19/3 Fotoutställningen ”Afghans-
ka klassrum” med bilder av 

Kajsa Waaghals visas.
PLATS: Falan Galleria, Falun.

KVINNORS RÄTTIGHETER

13/3 Anders Rosén 
berättar om 

läget i Afghanistan och 
samtalar med männis-
korättsaktivisten Najiba 
Sanjar om kvinnors 
situation. Vilken väg tar 
talibanerna, hur kommer 
omvärlden att agera och vad händer med 
Afghanistan?
TID: 15–17.
PLATS: Gamla Elverket, Ölandsgatan 8 Falun.

SAKRAPPORTEN

17/3 Medlemsmöte med Klas Bjurström 
om den senaste utvecklingen.

TID: 17.30–18.15.
PLATS: Zoom, mejla enayatullah.adel@sak.se 
för tillgång till länk. 

ÅRSMÖTE LUND 

20/3 SAKs lokalförening i Lund håller 
årsmöte.

PLATS: Västerkyrkan i Lund.
TID: 14.30.

SAKRAPPORTEN

6/4+26/4 Medlemsmöte med 
Klas Bjurström om 

den senaste utvecklingen.
TID: 17.30–18.15.
PLATS: Zoom, mejla enayatullah.adel@sak.se 
för länk.

FÖRELÄSNING OM AFGHANISTAN

11/4 SAKs lokalförening i Skövde/Skaraborg 
arrangerar en föreläsning om historia, 

nutid och SAK hos FN-föreningen i Lidköping.
TID: 18.30.
PLATS: Biblioteket i Lidköping.

SAKS ÅRSMÖTE

21–22/5 Se mer information på 
sidan 18.

TID: 9.30.
PLATS: Stockholm. Park Inn Hotell i Solna (prel).

BARNVAGNSMARSCHEN  
– FÖR GRAVIDA I AFGHANISTAN

19–24/5 Mödradödligheten är 
en tyst katastrof som 

varje dag skördar hundratals människoliv. 
Under talibanerna får inte frågor om kvinnors 
rättigheter ta plats, och landets mödravård 
står på spel. Hjälp oss att bryta tystnaden och 
uppmärksamma behovet av hjälp och stöd till 
gravida i Afghanistan.

Barnvagnsmarschen är RFSU:s stora kam-
panj mot mödradödlighet. I år är SAK och Lä-
kare Utan Gränser med. Den fysiska marschen 
i Stockholm samordnas med SAKs årsmöte, 
lördagen den 21 maj. Har du inte möjlighet att 
närvara där så kan du gå på en barnvagns-
marsch nära dig under perioden 19-24 maj. 

Din röst är viktig och tillsammans kan vi öka 

trycket för förändring. Du kan visa ditt engage-
mang digitalt på barnvagnsmarschen.se där du 
kan skapa din egen marsch och räkna dina steg.
INFO: Läs mer hur du deltar på barnvagns- 
marschen.se.

Den 21 december, årets mör-
kaste natt (Shabi Yelda) bjöds 
representanter från olika 
afghanska kulturföreningar i 
MALMÖ till Bellevuegården. 
Kvällen inleddes med en dis-
kussion om SAKs lokalförenings 

debattartikel och information 
om SAKs verksamhet i Afgha-
nistan. Nader Barekzai, lokalför-
eningens ordförande, berättade 
om SAKs vision och lovade att 
SAK aldrig kommer att överge 
den afghanska befolkningen:

”Vem som än bestämmer i 
Afghanistan har vi alla fortfa-
rande ett medmänskligt an-
svar att förhindra att miljoner 
människor dör av svält.”
Läs en intervju med Nader 
Barekzai på föregående sida! 

SAK Malmö i möte med lokala kulturföreningar



BLI MÅNADSGIVARE!

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

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

kostnaderna vilket ger mer pengar till vår verksamhet i Afghanistan.

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

nedsättningar och fler blivande mammor överlever sin förlossning.

Bli månadsgivare redan idag på sak.se

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

Svensk insamlingskontroll granskar 
insamling till 90konton.

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


