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INTRO

Biståndet skärs ned med 7,9 miljarder
FOTO: MALIN HOELSTAD
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REGERINGEN HAR meddelat att 
biståndet ska skäras ned med 
7,9 miljarder kronor i år för att 
finansiera mottagandet av flyk-
tingar från Ukraina. Det är en av 
de största nedskärningarna av 
biståndet någonsin och innebär 
att Sverige blir det största mot-
tagarlandet för svenskt bistånd. 

Effekterna för världens fattiga 
blir stora. Stödet till klimatfon-
derna och för hållbar utveckling 
nästan halveras. Detta i ett läge 
när behoven i världen är större 
än någonsin, fattigdomen har 
ökat dramatiskt, inte minst i 
Afghanistan. 

SAK verkar tillsammans 

med Sveriges biståndsorga-
nisationer för att beslutet om 
nedskärningarna ska hävas. 
Självklart ska Sverige ta emot 
och hjälpa människor på flykt, 
men de som lever i fattigdom 
och förtryck ska inte behöva 
stå för kostnaderna.

HEDVIG SÖDERLUND

Flickor i en av SAKs skolor i Taloqan. 
Biståndet till bland annat Afghani-
stan ska skäras ned.

 Det finns ett afghanskt talesätt som 
lyder: En blomma gör ingen vår. 
En av de intervjuade i temat om et-
niska grupper använder det för att 
beskriva hur den etniska mång-

falden i Afghanistan berikar landet. Problemen 
uppstår när politiska och militära ledare utnytt-
jar den etniska tillhörigheten för att uppnå egna 
fördelar och diskriminera andra. 

Det finns minst 14 etniska grupper i Afgha-
nistan. De lever jämte varandra och tillsammans 
med varandra. Det finns skillnader i språk, sed-
vänjor och religion. Men det finns också många 
likheter. De firar samma högtider och islam för-
enar dem, liksom tillhörigheten till landet Af-
ghanistan. 

Med talibanerna vid makten ser experter hur 
risken för spänningar mellan grupperna ökar. 
Talibanerna består nästan enbart av pashtuner, 
den grupp som historiskt suttit på makten, och 
den nya de facto-regeringen har nästan inga mi-
nistrar från andra etniska grupper. 

DET ICKE-INKLUDERANDE styret är inte det enda 
som går åt fel håll i Afghanistan. Talibaner-
na inför hela tiden nya restriktioner och på-
bud, ibland uttalade, ibland underförstådda. 
Kroppsstraff återinförs. Talibanerna verkar vara 
mer upptagna med att begränsa kvinnors liv 
och stänga dem inne än att vidta åtgärder så att 
människorna slipper svälta. Hälften av landets 
befolkning bedöms vara i akut behov av mat.     

Vi måste fortsätta
hålla kontakten

Går det ens att ta in? Det är lätt att tappa hop-
pet. Men vi får, som alltid, inte glömma bort 
människorna. En av de intervjuade till det här 
numret uttryckte glädje över att vi lyssnade på 
henne. Det gav henne hopp att omvärlden inte 
glömt bort afghanerna. Hon vill att människor 
utanför Afghanistan får höra direkt från en af-
ghansk kvinna hur de har det. Hon sade att det 
känns som om omvärlden bara tänker på Afgha-
nistan som ett land fyllt av terrorister. Själv tän-
ker hon inte ens försöka ta sig ut ur landet. Hon 
vill fortsätta arbeta för att kvinnor och flickor i 
Afghanistan ska kunna få möjlighet till en bätt-
re framtid. 

Med teknikens hjälp kan vi komma varandra 
nära även när vi inte kan ses fysiskt. Vi fortsätter 
hålla kontakten och berättar för varandra hur vi 
har det, och vi på SAK förmedlar berättelserna 
vidare. Det är något av det viktigaste vi kan göra.

Nu kommer sommaren, och alla blommorna. 
I Sverige, liksom i Afghanistan. ●

Det icke- 
inkluderande 

styret är inte det 
enda som går åt fel 
håll i Afghanistan. 

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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94 procent lider
UNDERSÖKNING Afghanistan 
har listats som världens olyck-
ligaste land för andra året i rad 
i The World Happiness Report. 
Samtidigt visar en Gallup-
undersökning att 94 procent av 
afghanerna anger att deras liv 
är så eländigt att de lider. 

Barn utan mat
FATTIGDOM 9,6 miljoner barn i 
Afghanistan är hungriga varje 
dag på grund av den ekonomis-
ka krisen, Ukrainakrigets effek-
ter och torkan, enligt Rädda 
Barnen. 19,7 miljoner männ-
iskor behöver akut hjälp. 

Första domarna
BROTT Sju kidnappare, en 
mördare och en bedragare är 
några av dem som talibanerna 
uppger har dömts i en militär-

domstol. Det är första gången 
som kriminella ställs inför mili-
tärdomstol sedan maktöverta-
gandet. Enligt talibanernas ta-
lesperson hade de dömda gett 
sken av att vara talibaner, vilket 
var orsaken till att de dömdes i 
militärdomstol. 

Trädgårdar anläggs
FÖRSÖRJNING 2 000 köksträd-
gårdar anläggs som ett stöd 
till kvinnor i provinsen Kunar. 
Projektet implementeras av 

Afghanistan’s Next Generations 
med stöd från FAO, FN:s mat- 
och jordbruksorganisation. 

Minskad pressfrihet
MEDIA Afghanistan har tappat 
34 placeringar i World Press 
Freedom Index 2022, enligt 
Reportrar utan gränser, och lig-
ger nu på plats 156. 43 procent 
av medierna försvann under 
de första tre månaderna under 
talibanstyret.

Färre studenter
UTBILDNING Privata universi-
tet i Kabul uppger att antalet 
studenter har minskat med 90 
procent jämfört med året innan. 
Orsakerna uppges främst vara 
migration, ekonomiska problem 
och minskat stöd från institu-
tioner till studenter utan egna 
medel. 

20 flyg om dagen
RESOR Ariana Afghan Airlines 
flyger åter till Moskva efter nära 
ett års uppehåll. Enligt trans-
portministeriet går över 20 flyg 
dagligen från Kabuls flygplats. 
Tre är inrikes och resten går till 
Turkiet, Qatar, Iran och Pakistan.

Misstänkt hämnd
VÅLD Nära 500 soldater från de 
tidigare säkerhetsstyrkorna och 
regeringstjänstemän har dödats 
eller försvunnit under taliba-
nernas första sex månader vid 
makten i misstänkta hämndat-
tacker, skriver New York Times.

Fria uttag
EKONOMI Begränsningarna för 
uttag av lön togs bort i april. 
Tidigare fick anställda ta ut 
maximalt motsvarande 200 dol-
lar i veckan. 

Fler mammor dör
HÄLSA Enligt barnmorske-
organisationen Afghanistan 
Midwives Association visar en 
snabbundersökning att mödra-
dödligheten ökar igen. Många 
kliniker har tvingats stänga på 
grund av resursbrist.

Kollapsens orsaker
KONFLIKT En granskande 
rapport från det amerikanska 
kontrollorganet SIGAR visar 
bland annat att beslut från både 
Trumps och Bidens administra-
tion drev på kollapsen av de 
afghanska styrkorna.

Brist på lärare
UTBILDNING Det saknas lärare 
på de statliga universiteten i 
Kabul, eftersom många lärare 
har lämnat landet. Kvinnliga 
studenter har också problem 
med att hitta boende. 

Försöker ta sitt liv
HÄLSA Allt fler kvinnor och 
unga försöker ta sitt liv i pro-
vinsen Badakhshan. De främsta 
orsakerna uppges vara fattig-
dom och våld i hemmet.

Haqqani inför media
POLITIK Sirajuddin Haqqani, 
tillförordnad inrikesminister, 
visade sig för första gången 
offentligt inför media i mars. 
Haqqani leder det så kallade 
Haqqani-nätverket och USA har 
satt ett pris på hans huvud på 
tio miljoner dollar.

Över 100 människor dödades i terrordåd 
under en tvåveckorsperiod. Islamiska Sta-
ten i Afghanistan, Islamiska staten Kho-
rasan, har sagt sig ligga bakom fyra av 
de sju större dåden. Dåden riktar sig mot 
minoriteter och har också som mål att 
underminera talibanernas de facto-styre. 
Ett dåd riktade sig mot en skola i Kabul 
och dödade högstadieelever. Några da-
gar senare utfördes bombdåd mot två 
moskéer och en minibuss. Veckan därpå 
attackerades shiiter och sufi-muslimer i 
tre dåd. 

De dåd som ingen tagit på sig skulden 
för bär IS kännetecken, eftersom även de 
riktat sig mot shiiter och sufi-muslimer 
som IS ser som otrogna.

För första gången sedan talibanerna tog 
över har kroppsstraff utdömts och ge-
nomförts. Sju män piskades och dömdes 
till fängelse. De anklagades för att ha sålt 
och druckit alkohol och för bilstöld. 

Straffen utdömdes efter att biträdande 
chefen för talibanregimens underrättel-
setjänst meddelat att talibanerna kom-
mer att börja tillämpa ”hodood”. Hodood 
är de kroppsstraff som ingår i sharia. 
Andra kroppsstraff är stening till döds, 
hängning och att hugga av händerna.

Allt fler drabbas av mässling i Afghanis-
tan, som är det tredje värst drabbade 
landet i världen enligt WHO och Unicef, 
efter Somalia och Jemen. Enligt Unicefs 
rapport från april har över 41 000 smit-
tats av mässlingen och 270 dött sedan 
årets början. Orsaken är pandemin som 
stoppade de nationella vaccinationspro-
grammen. Sam Mort, Unicef, understry-
ker att det finns ett brådskande behov av 
en vaccinationskampanj.

47 människor, främst kvinnor och barn, dödades i flyg-
attacker genomförda av Pakistan i  april i provinserna 
Khost och Kunar. Sedan talibanerna tog makten har 
spänningarna ökat vid gränsen till Pakistan. Pakistan 
hävdar att pakistanska talibaner baserade i Afghanistan 
har utfört attacker inne i Pakistan. Pakistan har uppgett 
att minst 100 pakistanska soldater dödats i attacker vid 
gränsen och att pakistanska soldater dödat 128 beväp-
nade milissoldater sedan januari. Bara några dagar före 
flygattackerna dödades sju pakistanska soldater i en 
gränsstad. Talibanerna hävdar att de inte ger fristad till 
väpnade grupper som attackerar Pakistan.

Tidigare politiska och militära ledare 
har startat väpnade motståndsrörelser 
och genomfört attacker mot talibaner-
na. Många av de stridande kommer från 
den störtade republikens väpnade 
styrkor, tränade av USA.

Enligt nyhetssajten Gandhara hoppas  
ledare för den tidigare republiken att  
revolten ska förvandlas till ett nationellt 
uppror mot det talibanska styret som för-
trycker kvinnor och utestänger etniska 
och religiösa minoriteter. 

Grupperna är dock splittrade sinsemel-
lan vilket minskar möjligheterna för att de 
ska kunna störta talibanregimen, skriver 
tidskriften Foreign Policy.

Den största av motståndsgrupperna är 
National Resistance Front som leds av Ah-
mad Massoud, son till ledaren av Norra 
Alliansen, Ahmad Shah Massoud, som dö-
dades av al-Qaida 2001. 

MASSOUD KOMMER liksom många av de 
andra motståndsledarna från Panjshir- 
dalen, som därför utsatts för attacker av 
talibanerna. Personer från Panjshir uppges 
ha blivit arresterade, misshandlade, ha för-
svunnit och blivit dödade.

Supportrar till den tidigare inrikesmi-
nistern Masud Andrai har genomfört re-
gelbundna attacker mot talibanerna i An-
drab-dalen i provinsen Baghlan.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

18 miljoner 
människor 

behöver mat akut 
i juni. Men vi har 
bara pengar till 
10 miljoner. Vi tar 
redan mat från de 
hungriga för att ge 
till de svältande.

100 döda i terrordådVäpnat motstånd mot talibanerna

Talibaner patrullerar 
i Panjshir-dalen där 
motståndsgrupper 

fortsätter striderna 
mot talibanerna. 

20 flyg om dagen lyfter från Kabuls flygplats.

Anhöriga till några av offren i ett bomb-
dåd mot en skola i Kabul i april.

27 medlemmar i en familj från byn Mandatah begravdes 
här efter att ha dödats i flygbombningar. 
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I KORTHET

AKTUELLT I AFGHANISTAN 

Sju män dömda  
till kroppsstraff

Mässlingen sprids 
efter pandemin

Kvinnor och barn  
döda i flygattacker

Utländsk tv stoppas
Talibanerna har förbjudit 
BBC att sända tv-program 
i Afghanistan. Även andra 
internationella tv-företag 
har stoppats, som Voice of 
America, Deutsche Welle 
and China Global Television 
Network. Enligt BBC kommer 
det att drabba över sex mil-
joner tittare, som dagligen 
sett på BBC:s sändningar på 
dari, pashtu och uzbekiska. 

Unama, FN:s insats i Af-
ghanistan, fördömer förbu-
det och beskriver det som 
ytterligare ett steg mot ökat 
förtryck av afghanerna.

David Beasley, chef på  
World Food Programme

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

200 ton 
olja ska dagligen utvinnas  
ur den nyligen invigda 
Qashqari-källan i Sar-e-Pul.

David 
Beasley.
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MÅNGFALD – SJÄLVKLAR MEN SÅRBAR
Afghanistan består av en mångfald av etniska grupper. 
Frågan om etnicitet har varit olika betydelsefull genom 
historien. Experter tror att den kan få ökad betydelse 
igen eftersom talibanernas de facto-styre nästan  
enbart består av personer med pashtunsk bakgrund. 
TEXT EVA KELLSTRÖM FROSTE, REDAKTÖR
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Talibaner står vakt medan afghaner firar det  
persiska nyåret nowruz i Kabul den 21 mars i år.  

Under talibanernas förra styre 1996–2001 förbjöds 
firandet, men den nya talibanregimen har sagt att den 

inte kommer att hindra människor från att fira. 

FOTO: STRINGER/EPA/TT

den grundlag som antogs 2004 räknas 
14 etniska grupper upp. De fyra störs-
ta är pashtuner, tadzjiker, hazarer och 
uzbeker. Eftersom någon riktig folk-
räkning aldrig gjorts finns inga exakta 
siffror på hur stor varje grupp är, men 
pashtunerna är den största gruppen och 
tadzjikerna den näst största. Troligen 

utgör hazarerna den tredje största gruppen 
och uzbekerna den fjärde. Pashtunerna ut-
gör uppskattningsvis 40–45 procent av alla 
afghaner och är i sin tur uppdelade i fle-
ra mindre grupper, beroende på härkomst 
och anfader.

Thomas Barfield är an-
tropolog och har bland an-
nat skrivit boken Afghanis-
tan: A cultural and political 
history. 

– Etnicitet i Afghanistan 
saknar ett separatistiskt ele-
ment. Under de senaste 50 
åren har ingen grupp talat om att dela upp 
Afghanistan enligt etniska linjer, och inte 
heller velat förena sig med sin folkgrupp i 
grannländer och skapa ett ”Stor-Tadzjiki-
stan” eller ”Stor-Uzbekistan”. Etniska grup-
per i Afghanistan slåss för att försvara sina 
intressen och vinna fördelar, men inte för 
exklusivitet. Afghanistan har alltid varit ett 
multietniskt samhälle och afghanerna tar 
det för givet, säger Thomas Barfield.

AFGHANISTAN-KÄNNAREN Anders Fänge 
skriver i boken Förstå Afghanistan att et-
nisk tillhörighet i de flesta fall inte är ett 
problem bland vanliga medborgare. Pro-
blemen kan finnas latent, men blir allvar-
liga först då politiska ledare och grupper i 
tider av kris och oro använder sig av etni-
citet i syftet att mobilisera folk till stöd för 
sina maktambitioner.

Thomas 
Barfield

>>>
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Sedan 1747, som brukar räknas som na-
tionens födelseår, och fram till den kom-
munistiska statskuppen 1978, styrdes Af-
ghanistan, med ett kort undantag, av 
pashtuner från den södra delen av landet, 
från stammar i det så kall-
lade Durrani-förbundet. De 
fick under många år ekono-
miskt och militärt stöd från 
britterna. 

Anders Fänge berättar att 
det fanns missnöje bland 
andra etniska grupper som 
ansåg att den pashtun-
ska gruppen fick privilegier som de andra 
grupperna inte fick och att det ledde till en 
del uppror som slogs ner av den huvud-
sakligen pashtunska armén. Men:

– Den etniska frågan blev aldrig existen-
tiell, för ingen grupp var stark nog att hota 
staten.

Allt det ändrades efter kommunistkup-
pen 1978. Det motstånd som bildades, 
mujahedin, fick stöd från länder som Pa-
kistan, USA och Saudiarabien. De gam-
la maktstrukturerna ändrades då etniska 
grupper nu kunde bygga upp militära styr-
kor med hjälp av utländskt stöd, säger An-
ders Fänge. 

Thomas Barfield beskriver organise-
ringen i etniska grupper som pragmatisk 
– ett enkelt sätt att få lojalitet och organi-
sera sig. Så länge mujahedin hade en ge-
mensam fiende var konflikten inte etnisk. 
Pashtuner i mujahedin stred mot pashtu-
ner i regeringsarmén. Men när regimen 
fallit utbröt ett inbördeskrig, och då blev 
konflikten etnisk. 

När talibanregimen föll 2001 kunde de 
väpnade etniska grupperna utifrån den 
makt de byggt upp under krigsåren krä-
va en del av statsmakten. Under åren efter 
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USA:s intervention blev det påtagligt att 
den etniska frågan hade avgörande bety-
delse, säger Anders Fänge. 

– Under samtliga presidentval under de 
20 åren var det en tadzjik som stod emot 
en pashtun i de slutliga omgångarna av 
presidentvalet. De kom relativt jämnt, bäg-
ge utropade sig till segrare och typiskt nog 
intervenerade USA och så utsågs pashtu-
nen till segrare och tadzjiken fick en an-
nan viktig post. 

Han berättar att andra etniska grupper, 
som hazarer och uzbeker, har förordat en 
mera federal statsbildning med större re-
gional autonomi, medan de pashtunska le-
darna har verkat för den starkt centralise-
rade staten. Tadzjikerna har varit delade.

THOMAS BARFIELD menar att det interna-
tionella samfundet förstärkte den etniska 
frågan genom att skapa en stark president-

makt i stället för att stötta ett parlamenta-
riskt system med politiska grupper. Erfa-
renheterna från Balkan ledde fel, menar 
han. Omvärlden trodde att Afghanistan 
behövde en stark centralmakt för att inte 
splittras. Därefter legaliserade aldrig den 
afghanska regeringen politiska partier.

– Det innebar att ingen kunde ställa upp 
i parlamentsvalet med en partibeteckning. 
I avsaknad av det faller väljarna tillbaka på 
den etniska tillhörigheten. Vi fick ett parla-
ment uppdelat efter etniska linjer, säger han.

Det hade inte behövt vara så, och det 
behöver inte alltid vara så framöver heller, 
menar Thomas Barfield. Han tror att de 
nya generationerna är öppna för en annan 
typ av styre. Men med talibanerna tillbaka 
vid makten riskerar de etniska spänning-
arna att öka igen. 

TALIBANERNA ÄR en ultrakonservativ reli-
giös rörelse som till stor del består av
pashtuner, vilket inte innebär att de repre-
senterar alla pashtuner. Deras de facto- 
regim innehåller nästan inga personer 
från andra folkgrupper. I offentlig reto-
rik är talibanerna emot uppdelning i stam-
mar och etniska grupper. Men under ytan 
finns spänningarna, och om inte talibaner-
na släpper in andra grupper i sin de facto-
regim är det spänningar som kan förvärras, 
menar Anders Fänge. Samtidigt finns det 
ingen grupp som på allvar just nu kan hota 
talibanerna, och Fänge tror att de största 
spänningarna är mellan pragmatiska och 
reaktionära personer inom talibanrörelsen. 

En grupp som varit särskilt utsatt histo-
riskt sett är hazarerna. Under den senas-
te tiden har flera bombdåd återigen riktats 
mot dem, troligen utförda av den Islamis-
ka Staten i Afghanistan. Det finns också 
andra hot under talibanernas styre. 

– Kommer hazarerna att förlora land, 
kommer de att bli diskriminerade? Det är 
en verklig risk. De är i en mycket svag po-
sition, säger Thomas Barfield. 

HAZARERNA HAR drabbats både av rasis-
tisk och religiös diskriminering. De fles-

Barn roar sig under firandet av  
det persiska nyåret nowruz i Kabul. 

FOTO: SAIFURAHMAN SAFI/XINHUA/TT

Den etniska frågan 
blev aldrig existen-

tiell, för ingen grupp var 
stark nog att hota staten. 
 Anders Fänge

Jan Mohammad Nabizada  är 
tadzjik. För honom betyder etnicitet 
att känna till sina förfäder, var de 
bodde, vilket språk de talade, vad 
de uppnådde och vilka traditioner 
och kunskaper de hade – men något 
mer betyder det inte, säger han.

– Jag skulle inte vilja bli identifierad 
som tadzjik utan jag vill bli identifie-
rad utifrån min nationalitet, afghan. 
För många människor är etnicitet vik-
tigt, men det är inte särskilt viktigt för 
mig. Jag är inte stolt speciellt över min 
etnicitet.

– Alla etniska grupper i Afghanis-
tan är som en kedja – en del gifter sig 
med någon ur en annan etnisk grupp 
och bildar en ny familj. Våra språk 
och traditioner och vår kultur kom-
bineras. Vi har samma fördelar och 
nackdelar. På kontoren, på vägarna, 
på marknaden, på fälten lever vi och 
arbetar och gör affärer tillsammans. 
Våra liv är relaterade till varandras. 

JAN MOHAMMAD NABIZADA menar att 
etnicitet egentligen inte är särskilt vik-
tigt i Afghanistan, men att individer 
och grupper under de senaste århun-
drandena har använt etnicitet för att 
nå egna fördelar.

– Då blev det viktigt, och det har 
skapat konflikter och krig i landet. 

Vad är speciellt med er kultur?
– Gästfrihet, sport som brottning, 

buzkashi (ett slags hästpolo), laga god 
mat. Lokal musik har en speciell och 
integrerad del i den tadzjikiska kultu-
ren. Den bästa maten serveras till gäs-
ter och åtföljs självklart alltid av en 
kopp utsökt te. Te dricks flera gång-
er varje dag, erbjuds till alla gäster och 
familjemedlemmar och de flesta fa-
miljer har sitt eget recept. 

– Vi äter tillsammans och sitter på 
stora färgglada kuddar – toshak – som 
placeras runt en duk. Vi lagar ofta pa-
lau (ris med kött), kebab (grillat kött) 
och frukt. Till frukost lagar vi shirchai 
(mjölk med svart te, vatten och salt).  
Det finns alltid en ursäkt att äta gott 
på religiösa högtider, vid förlovning 
och bröllop. 

EN ANNAN DEL av tadzjikisk kultur är 
att spela och lyssna på lokal musik, 
berättar han. 

– Någon sjunger kärleksdikter, två 
eller tre andra spelar lokala instru-
ment som danborah, ghijak och tabla, 
och resten lyssnar. Ibland kan vi hål-
la på hela natten. Men under de senas-
te 20 åren har den här typen av möten 
minskat och ersatts av att titta på tv. ●

TEXT OCH FOTO:
QUDRATULLAH ATTAYE

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

TADZJIKEN: ”Alla etniska  
grupper är som en kedja”

Jan Mohammad Nabizada vill inte bli identifierad som tadzjik utan han vill bli 
identifierad utifrån sin nationalitet, som afghan. 

Anders 
Fänge
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ta av dem är shiamuslimer, vilket utgör en 
minoritet på omkring 15 procent i Afgha-
nistan där 85 procent är sunnimuslimer. 

Emir Abdur Rahman bedrev krig mot 
hazarerna på slutet av 1800-talet, tog de-
ras mark och förslavade hazarer. Hundra-
tusentals drevs i landsflykt. Under de sena-
re monarkierna fick de tillbaka delar av sin 
mark och deras situation förbättrades nå-
got, men de var under lång tid exkludera-
de från nästan all regeringsmakt och från 
högre utbildning. 

Efter 2001 har situationen förbättrats. 
Hazarerna erkändes officiellt i konstitutio-
nen 2004. Men de har fortsatt att vara en 
utsatt grupp som blivit offer för våldsdåd. 

Mycket i den afghanska kulturen är ge-
mensamt, som firanden av religiösa fester 
(eid) och det icke-religiösa firandet av det 
persiska nyåret, nowruz, som främst firas 
av de dari-talande. I princip alla är musli-
mer. De traditionella maträtterna äts över 
hela landet. Människor umgås, bildar fa-
milj och politiska allianser över de etniska 
gränserna.

En av de största skillnaderna mellan 
grupperna är språken. Afghanistan har två 
officiella språk, dari och pashtu. Men det 
finns ännu fler språk. 

THOMAS BARFIELD menar att en risk för 
konflikt handlar om språk och kultur. De 
talibaner som nu intagit Kabul kommer 
från landsbygden, är lågutbildade och talar 
enbart pashtu. I Kabul talar de flesta dari 
(en variant av farsi, persiska) eller både 
dari och pashtu. Dari har genom århund-
radena varit det språk som använts i ad-
ministrationen. Härskare har kommit och 
gått, men de persisktalande tadzjikerna 

har skött byråkratin, enligt Barfield. Tradi-
tionellt är pashtu pashtunernas språk, men 
den pashtunska eliten har talat dari. 

ENLIGT ANDERS FÄNGE talar de flesta inte 
öppet om motsättningar mellan olika et-
niska grupper, utan i stället kan det bli in-
flammerade diskussioner om vilka ord 
som ska användas. Ett exempel var den 
upprörda debatten om det ska vara ett 
pashtunskt eller persiskt namn på “univer-
sitet”. Ett annat var när presidenten Ashraf 
Ghani 2018 beslutade att införa ett nytt 
biometriskt identitetskort kallat e-tazkira 
– kortet skulle innehålla både etnicitet (en 
av de 14 grupperna) och nationalitet, ”af-
ghan”. Framför allt var det ordet ”afghan” 
som orsakade protester, för att det histo-
riskt sett och i viss mån fortfarande an-
vänts som synonymt med pashtun.. 

– Afghanistan har aldrig haft en regim 
som erkänt att etniciteten är en avgöran-
de fråga, de har alltid betonat att det är ett 
folk, en religion. Den etniska grupp som 
har stöveln på sig tycker inte att det är nå-
got problem, men det tycker kanske de 
grupper som är under klacken, säger han. ●

Fawzia Koofi är tadzjik, 
och en av Afghanistans 
mest kända politiker och 
kvinnorättsaktivister. 

En hazarflicka klädd i traditionell 
dräkt. Hazarerna är ett persisk-
talande folk från bergsområdet 
Hazarajat i centrala Afghanistan.

En pashtunsk jacka med pärl-
broderier från tidigt 1800-tal.Mohammad Esrrayel visar upp uzbekiskt hantverk. 

Maten är central när det persiska 
nyåret nowruz firas. 
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GEMENSAMMA  
FIRANDEN FÖRENAR
ALLA ETNISKA GRUPPER har två 
religiösa fester varje år då de firar 
stort och hälsar på hos varandra. 
Samtliga fyra personer som inter-
vjuats av Afghanistan-nytt berättar 
om det.

Under den första festen, Eid 
al-Fitr (firandet när fastemånaden 
ramadan avslutats) dukar de upp 
torkad och färsk frukt, kakor och 
tårtor. Varje familj försöker ha ett 
bättre och mer färgglatt bord än 
de andra, berättar Jan Mohammad 
Nabizada. På den andra festen, Eid 
al-Adha (firandet efter tiden för pil- 
grimsresan till Mekka) slaktar varje  
familj ett får, en get eller ko och lagar 
till maten som gäster kan njuta av. 

Många, framför allt de dari-ta-
lande och inte så många pashtun-
er, firar nowruz (det persiska nyåret, 
som firats sedan före islam) och 
dukar upp bordet för att välkomna 
gäster. 

ETT LAND  
– MÅNGA FOLK
I den grundlag som antogs 
2004 stod det att den afghans-
ka nationen består av följande 
etniska grupper: pashtuner, 
tadzjiker, hazarer, uzbeker, 
turkmener, balucher, pashaier, 
nuristaner, aimaker, araber, 
kirgizer, qizilbasher, gujarer, bra-
huier och andra stammar. 

Uttrycket ”andra stammar” 
syftar på ett antal etniska grup-
per som ormurer, mogholer, 
karakalpaker, kazaker, karluker, 
tatarer, turkar, uigurer, afsharer, 
sikher och hinduer. De grup-
perna är alla mycket små.

KÄLLA: FÖRSTÅ AFGHANISTAN

Mohibullah Mahjoor bor i distriktet 
Andar i provinsen Ghazni. Han är 
pashtun, sunnimuslim och hör till en 
stor stam som heter Andars. Han är 62 
år. Förutom religiös utbildning har han 
en utbildning inom matematik. 

Socialt har etniciteten en bra betydelse, 
tycker han. 

– Vi kommer närmare varandra när vi 
följer de kulturella och traditionella sed-
vänjorna. Vår etniska tillhörighet har en 
djupgående påverkan på våra liv och vi är 
skyldiga att respektera vår kultur och våra 
traditioner. 

– Politiskt har frågan om etnicitet haft 
en dålig påverkan på våra liv. Alla etnis-
ka grupper i Afghanistan har fallit offer för 
själviska politiker som hetsar fram för- 
domar för att uppnå sina egna mål. 
Vad betyder etniciteten för dig?

– Allah säger att han har skapat nationer 
och stammar för att vi ska lära känna var-
andra och samarbeta, men ingen stam el-
ler nation är överlägsen någon annan. 

För honom personligen spelar inte etni-
citet så stor roll.

–  Vi är alla muslimer, vi är alla en del av 
det här landet, vi har alla delat smärta och 
lidande, gläjde och sorg. Vi må ha olika 

språk och vanor, men utveckling och till-
bakagång påverkar oss alla på samma sätt, 
så vi behöver arbeta tillsammans. 

– Etnicitet kan ha viss betydelse för out-
bildade. Man kan tänka att någon som kan 
mitt språk och är från min region bättre 
kan förstå mitt lidande än ledare från an-
dra stammar. 

– En viktig poäng är också att för en del 
har etnicitet blivit ett sätt att vinna förde-
lar, att få bättre privilegier än andra. Bort-
om frågan om etnicitet finns deras person-
liga motiv och krav. 
Vad är speciellt med er kultur?

– För egen del tillskriver jag inte egen-

skaper till enbart pashtuner eftersom alla 
stammar i Afghanistan har relativt liknan-
de kultur och traditioner. Pashtuner har 
några särskilda sedvänjor som till exem-
pel gästfrihet. När en gäst kommer till ett 
pashtunskt hem ska han bemötas med re-
spekt och få god mat. 

MOHIBULLAH MAHJOOR berättar om några 
andra sedvänjor, som  hashar: Om en per-
son behöver hjälp med något bjuder han 
in människor att delta i arbetet och ser till 
att det finns mat. 

Jirga (råd) har en speciell status i den 
pashtunska kulturen. En del dispyter löses 

med hjälp av jirgas. Ofta är det de äldre, 
personer med infytande och religiöst lärda 
som deltar i jirgan. 

ÄLDRE PASHTUNSKA MÄN bär ofta turban, 
de flesta har skägg och bär rätt långa  
klädesplagg som kallas kamis och par-
toog, och tar på en sorts sjal, sadar/pato, 
över axlarna för att värma sig under vin-
tern. Kvinnorna bär långa tunikor och 
tekrai, lokalt namn för slöja. Många pash-
tunska kvinnor döljer sitt ansikte för 
främlingar. ●

TEXT & FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

PASHTUNEN: ”Själviska politiker hetsar fram fördomar”

Afghanistan har 
aldrig haft en regim 

som erkänt att etniciteten 
är en avgörande fråga, de 
har alltid betonat att det är 
ett folk, en religion.  
 Anders Fänge
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Aimaker
Balucher
Hazarer
Kirgizer
Nuristaner
Pamirer
Pashtuner
Tadzjiker
Turkmener
Uzbker
Övriga
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HAZAREN: ”Etnicitet påverkar människors liv”

UZBEKEN:  
”Skillnaderna 
berikar, när de 
inte utnyttjas”
Qari Khal Mohammad är uzbek. Han är 
journalist på Takhar National TV med 
den uzbekiska kulturen som specialitet, 
han har bland annat gjort program om 
uzbekernas kultur och traditioner. 

– Etnicitet, språk, seder och tradition-
er är en del av vår identitet och hjälper 
oss att känna igen varandra. Vi afghaner 
har ett talesätt: En blomma gör ingen vår. 
Fler färger ger våren större skönhet. Skill-
nader i språk, kultur och etnicitet berikar 
landet, så länge inte diskriminering blir en 
del av det. Vilket ibland händer. En del ut-
nyttjar skillnaderna och använder dem till 
sin egen fördel, och det skapar konflikt och 
krig, säger Qari Khal Mohammad.

Uzbeker är en turkisk grupp som  
främst bor i Uzbekistan men som också 
finns i norra Afghanistan, där de för- 
utom uzbekiska talar dari. De flesta är  
sunnimuslimer. 

Qari Khal Mohammad upplever att  
uzbeker blir förtryckta av andra större  
etniska grupper i Afghanistan. Uzbeker  

får heller inte studera på sitt språk. 
Hans uzbekiska identitet har en djup på-

verkan på hans liv och han känner stolthet: 
uzbekerna delar språk, kultur och traditio-
ner, och han känner till sina förfäder. Men 
det finns vissa seder och traditioner som 
han ogillar starkt.

– Som utbildad uzbek tycker jag väldigt 
illa om några av våra seder och traditioner, 
eftersom många ser på kvinnor som sla-
var och inte respekterar deras rättigheter. 
Kvinnor och flickor berövas sina mänsk-
liga rättigheter. De flesta får inte välja sin 

man, och några får inte ens träffa sin till-
kommande förrän vid bröllopet. Det är 
bara männen som får fatta beslut i familjen 

Han berättar att månggifte är vanligt.
– Män i familjer som har råd gifter sig 

flera gånger. Många av dem är stolta över 
det och tycker att det ger ett bättre liv. En 
del gör det för att få fler barn, speciellt poj-
kar, och de vill göra sin stam större och 
starkare. ● 

TEXT OCH FOTO:
SAYED QUDRATULLAH ATTAYE

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

Amir Dad Paiman bor i distriktet  Behsud 
i provinsen Wardak. Han är hazar och 
shiamuslim och är utbildad inom 
datavetenskap och ekonomi. Hans 
etniska tillhörighet påverkar honom 
både positivt och negativt, samtidigt 
som han egentligen inte tycker att 
etnicitet är det viktigaste.

Amir Dad Paiman menar att hazarer har 
goda sociala, kulturella och ekonomiska 
relationer med andra etniska grupper i Af-
ghanistan.

– Men när det gäller regering och den 
statliga nivån har hazarer alltid blivit dis-
kriminerade.  

Det blev bättre under republiken (de se-
naste 20 årens styre) men nu blir det sämre 
igen, säger han.  

– På det stora hela har politiker i Afgha-
nistan vant sig vid att använda etniska och 
språkliga fördomar som ett redskap. De som 

drabbas av det är de vanliga människorna. 
Han ser etniciteten som direkt kopp-

lad till kultur och traditioner som gör att 
människor kommer närmare varandra, vil-
ket han tycker är bra. Men samtidigt säger 
han att etnicitet inte är så viktigt för honom. 

– Nationen är viktig. För mig är smärtan 
hos en pashtunsk eller tadzjikisk broder i 
Nangarhar och Mazar lika stark som smär-
tan hos en hazarbroder i mitt grannskap. 

– Egentligen är etnicitet inte viktigt, 
men i Afghanistan är det viktigt eftersom 
det har en direkt påverkan på människors 
liv. Afghanistan är ett fattigt, outvecklat 
land där folket och de etniska grupperna 
inte är enade och därför värderas etnici-
tet högt.

AMIR DAD PAIMAN berättar att kvinnornas 
kläder ofta är broderade. Typiska kläder 
för män är en dekorerad huvudbonad, väst 
och en lång skjorta. Gosht kocha (kött och 
vete som kokas ihop), halwa (bakverk), 
qaruti  (yoghurt och bröd) och shurwa 
(soppa med kött och grönsaker) är popu-
lära maträtter. ●

TEXT & FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

Qari Khal Mohammad med några av sina barn: Dottern Mariam Mahmoodi, 12, sonen 
Mahmood Mahmoodi, 4, och den yngste familjemedlemmen Mahfooz Khan Mahmoodi, 2.

Amir Dad 
Paiman.

NYHETER

Nyhetspresentatören Lima Spesaly på 1TV tvingas dölja ansiktet. I början trotsade de kvinnliga journalisterna talibanernas påbud.  
Här intervjuar hon Hujatullah på Afghan Independent Journalists Association (AIJA). 

Kvinnor måste täcka ansiktet och helst 
ska de inte lämna hemmet alls. Det är 
det senaste beskedet från Afghanistans 
de-factostyre.

I början av maj meddelade departemen-
tet för främjande av dygd och förebyggan-
de av laster att kvinnor inte får visa mer än 
ögonen när de kommer ansikte mot an-
sikte med en man och att klädseln inte får 
vara så tight eller tunn att kroppens form 
kan anas. 

”Det allra bästa sättet att observera hijab 
är att inte lämna hemmet om det inte är 
nödvändigt,” står det i kungörelsen. 

Påbudet presenterades som rådgivan-
de men samtidigt listas straff som kan ut-
dömas – och det är inte kvinnorna själ-
va som straffas om de bryter mot reglerna. 
Kvinnans manliga familjeöverhuvud kom-
mer först att få en varning och vid uppre-
pade regelbrott stegras straffet till tre dagar 
i fängelse eller än strängare påföljd om fal-
let går till domstol. Jobbar mannen för re-
geringen kan han bli av med sin tjänst.

ÄN SÅ LÄNGE finns inga kända fall där 
straff utdelats, även om kvinnor blivit till-
sagda av patrullerande moralpoliser att 
täcka sig. Som med många andra påbud 
under talibanerna är det oklart vilken lag-

lig status klädesreglerna har eftersom  
Afghanistan i dag saknar ett fungerande 
rättssystem. Osäkerheten kring vad som 
gäller skapar stor oro, säger Arezo Eh-
san, tillförordnad chef för SAKs enhet för 
jämställdhet och mänskliga rättigheter i 
Kabul. 

– Kvinnor är väldigt pressade, de är 
stressade och deprimerade.   

HON BERÄTTAR ATT de flesta kvinnorna i 
huvudstaden fortfarande inte täcker ansik-
tet. Många bär munskydd och hoppas att 
det ska anses vara tillräckligt. Varje gång 
de kommer till en vägspärr växer nervo-
siteten.

– Klädsel är något personligt. Hur du 
klär dig styrs av din kultur, religion och fa-
milj. Det finns ingenting i islam eller Kor-
anen som säger att kvinnor ska täcka hela 
ansiktet.

Intervjuer som Afghanistan Analysts 
Network gjort med kvinnor i tio olika pro-
vinser ger en blandad bild. Flera har börjat 
bära mer täckande klädesplagg eller täcka 
ansiktet som en försiktighetsåtgärd. Men 
ingenstans har det nya påbudet blivit strikt 
implementerat. 

Kvinnliga nyhetsuppläsare måste följa 
de nya reglerna. På kanalerna Tolo News 
och 1TV protesterade manliga kollegor i 

ett par dagar mot beslutet genom att bära 
munskydd i sändning.

ÄVEN MÄN KÄNNER av talibanernas strik-
tare regler. Män som arbetar för regering-
en måste ha skägg och bära traditionel-
la kläder, och män med alltför moderna 
frisyrer riskerar att stoppas på gatan. I 
Kabuls parker får kvinnor och män inte 
vistas tillsammans, ens om de är släkt. 
Undervisning är helt segregerad, och på 
vissa universitet har veckans dagar delats 
upp mellan manliga och kvinnliga stu-
denter. 

De flesta högstadie- och gymnasiesko-
lorna för flickor är stängda trots upprepa-
de löften från talibanerna att de ska öpp-
na. Kvinnors möjligheter att arbeta har 
inskränkts liksom deras rörelsefrihet. De 
får inte resa mellan städer eller utomlands 
utan en man, och från Herat kommer rap-
porter om att myndigheter inte längre ut-
färdar körkort för kvinnor. 

Kvinnorättsaktivisten Elham Kohistani 
som lämnade Afghanistan efter talibaner-
nas maktövertagande följer utvecklingen 
från Sverige med sorg i hjärtat.

– Kvinnor i Afghanistan är begravda le-
vande. De andas, men de lever inte. ●

CAJSA WIKSTRÖM
PRESSEKRETERARE PÅ SAK

Allt striktare regler för kvinnor
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förhandla sina lån. Några fick sälja sina marker och 
sin boskap, eller till och med gifta bort sina döttrar för 
att kunna betala av sina skulder. 

Likheterna med dagens situation är slående: svår 
torka, få eller inga länder som erkänner talibanstyret, 
sanktioner och ett behov av nödhjälp. 

ÄN EN GÅNG står talibanerna inför kravet att strypa od-
ling och export av opium, men även de gamla kraven 
består: respekt för mänskliga rättigheter och kvinnors 
rätt, upphöra att stödja internationella jihadistorganisa-
tioner, så som al-Qaida med flera. Den politiska risken 
med att driva igenom det nya förbudet är också hög 
med tanke på att hundratusentals landsbygdsbor kom-
mer att bli av med sitt levebröd. Då som nu är opium 
för många bönder ett pålitligt alternativ i osäkra tider. 

Tidpunkten innebär att om talibanerna inte har för 
avsikt att förstöra årets skörd och existerande lager, så 
finns det tid att tänka om. Mansfield föreslår att för-
budet ”kan vara ett försök att styra bort debatten från 
sådana ämnen som talibanerna inte vill diskutera – 

flickors utbildning och mänskliga rättigheter”. 
Den strategin fungerade inte förra gången. Då, 

2000/2001, var al-Qaidas närvaro i Afghanistan vikti-
gare för USA och andra internationella aktörer än vad 
opiumskörden var. I dag, 2022, är flickors möjlighet 
till högre utbildning den mest brännande frågan, ock-
så för att den även berör andra kränkningar av kvin-
nors rättigheter, de ofta våldsamma angreppen mot 
fria medier, dissidenter och aktivister, samt attacker 
mot medlemmar ur den tidigare säkerhetstjänsten. 

Det säger sig självt att om påbudet drivs igenom 
kommer det att orsaka stora problem för de afgha-
ner som är beroende av den illegala narkotikaindu-
strin. Det är heller inte säkert att det kommer att göra 
givarna mer vänligt inställda. Opiumodlingarna i Af-
ghanistan är i deras ögon inte på långt när lika pro-
blematiskt som begräsningarna för äldre flickor att gå 
i skolan, och attackerna mot landets fria media samt 
oppositionellas rättigheter. ●

JELENA BJELICA 
med bidrag av Kate Clark

Då som nu 
är opium 
för många 
bönder 
ett pålitligt 
alternativ i 
osäkra tider.

ANALYS

ret ett förbud mot opium. Sandeep Chawla som då var 
chef för UNODC:s forskningsenhet lovordade först 
förbudet som ”en av de mest betydande framgångarna 
någonsin”, men förtydligade senare sitt uttalande med 
”sett ur ett narkotikakontroll-perspektiv var det en 
framgång utan motstycke, men ur ett humanitärt per-
spektiv var det en total katastrof ”. 

Talibanerna stod vid den här tiden på FN:s sank-
tionslista. Enligt säkerhetsrådets resolution 1267 kräv-
des att talibanerna skulle överlämna Usama bin La-
den, ledare för al-Qaida, och att Afghanistan skulle 
upphöra att ”vara fristad och övningsfält för interna-
tionella terrorister och deras organisationer”. Resolu-
tionen tog även upp talibanernas diskriminering av 
kvinnor och flickor, samt landets produktion och han-
del med opium. Av dessa tre – bin Laden, kvinnors 
rättigheter och opium – verkade opium vara det lät-
taste för talibanerna att ta itu med. 

Den skada som åsamkades landets lantbrukare 
2000 var långtgående. De som var belånade hade svårt 
att överleva. De gick antingen i konkurs eller fick om-

 Odling och export av opiater har stor bety-
delse för den afghanska ekonomin, men sju 
och en halv månad efter maktövertagan-
det har talibanerna förbjudit opium. Regle-

ringen kommer att få stora konsekvenser för landet. 
Den 3 april i år deklarerade den talibanska ledning-

en att opium och andra narkotikapreparat förbjuds 
över hela landet. Odling av vallmo blir därmed olaglig 
och ”om någon bryter mot förordningen kommer od-
lingen att förstöras omedelbart och straff utmätas i en-
lighet med sharialagarna”. 

Om lagen drivs igenom kommer den att få långt- 
gående konsekvenser. Förbudet infördes i början av 
opiumskörden och många afghaner har redan svårt att 
klara sig sedan ekonomin kraschat. 

Opiater – opium, morfin och heroin – är Afghanis-
tans största illegala handelsvara, enligt FN-organet 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Cri-
me). UNODC beräknar att bruttovärdet av den olagli-
ga opiatekonomin 2021 uppgick till mellan 1,8 och 2,7 
miljarder dollar. 

I ett globalt perspektiv stod Afghanistan 2020 för 
cirka 85 procent av världens opiumproduktion, enligt 
UNODC:s rapport från 2021.

FÖRBUDET KOMMER inte som någon överraskning. 
Många bedömare har väntat på att löftet om ett ”nar-
kotikafritt Afghanistan”, som talibanerna gav strax ef-
ter maktövertaget 2021, skulle infrias. Inte desto min-
dre kan de politiska och ekonomiska konsekvenserna 
av förbudet bli allvarliga. 

En förändring som inträffade när talibanerna kom 
till makten var att opiumpriset steg. Bönder från Kan-
dahar, Herat, Farah, Laghman och Balkh, som Afgha-
nistan Analysts Network intervjuade i oktober i fjol, 
uppgav att prishöjningen var en klar anledning för 
dem att odla opium. 

En del tvekade dock om fortsatt odling säsongen 
2021/2022. Dels på grund av rädsla för talibanerna, 
dels på grund av den långa torkan som orsakat en ge-
nerell vattenbrist i landet. Trots det planerade de flesta 
av de intervjuade att så opium under hösten 2021. 

De lantbrukare som nu hört om förbudet är an-
tagligen lättade över att det åtminstone har kommit 
i början av skördesäsongen. Tidpunkten har fått den 
brittiske experten på Afghanistans illegala narkotika-
handel, David Mansfield, att dra slutsatsen att det är 
”väldigt osannolikt att förbudet kommer att träda i 
kraft den här säsongen.” 

Oavsett är det betydelsefullt att talibanerna valt att 
bannlysa grödan trots att bönderna redan kämpar för 
att få ekonomin att gå ihop efter att ha drabbats av tor-
kan, och trots den förödelse som kriget och den eko-
nomiska kollapsen fört med sig. Dagens situation är 
anmärkningsvärt lik hur det såg ut när talibanerna 
förbjöd opium förra gången de satt vid makten.

I juli 2000 förkunnade det dåvarande talibansty-

Talibanernas opiumförbud  drabbar fattiga lantbrukare

Översättning och 
textbearbetning: 
Görrel Espelund.

En bonde skördar opium  
på ett vallmofält i Kandahar.

Texten är en för-
kortad version av 
artikeln The New 
Taleban’s Opium 
Ban: The same 
political strategy 20 
years on? publice-
rad på Afghanistan 
Analysts Networks 
hemsida

FOTO: JAWED TANVEER, AFP/TT



KABUL Afghanska kvinnor säljer böcker på Kabuls 
gator, med anledning av bokveckan i landet. Ett 
antal kvinnliga utställare har lanserat en bokhandel 
i syfte att främja läsning av böcker.   FOTO: EPA/STRINGER/TT
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AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN
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Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 N är talibanerna tog makten lovade  
de inför hela den internationella 
presskåren att kvinnors rätt till ut-
bildning skulle respekteras. Men 
tio månader senare är majoriteten 

av Afghanistans skolor för flickor över årskurs 
sex fortfarande stängda. Löftet att de skulle öpp-
na igen i mars bröts och förväntansfulla flick-
or blev hemskickade med tårar i ögonen efter en 
plötslig vändning från talibaner-
nas högsta ledning. 

Över en miljon flickors skol-
gång riskerar nu att avbrytas för 
gott. I den handfull provinser där 
utbildningsdirektörer trotsat den 
nationella policyn och hållit sko-
lor öppna är osäkerheten stor. 
Kan man lita på att flickorna får 
gå klart skolan, eller kommer ett nytt besked i 
morgon? Föräldrar som vill säkra framtiden för 
sina döttrar söker desperat efter möjligheter att 
lämna landet. 

FÖR VARJE DAG skolor förblir stängda ökar ris-
ken att flickor gifts bort och aldrig avslutar sin 
utbildning. Risken förstärks av den nu så utbred-
da fattigdomen där brudpriset blir en attrak-
tiv inkomstkälla för familjer utan mat på bordet. 
När flickor blir fruar ökar risken att de utsätts för 
övergrepp och med fler tonårsgraviditeter kom-
mer mödra- och spädbarnsdödligheten, som 
minskat kraftigt de senaste 20 åren, att öka igen. 

Det finns nog ingenting som är mer avgörande 
för en flickas framtid än den utbildning hon får, 

Framtiden hotas när  
flickor portas från skolan

eller inte får. Kvinnor med utbildning får kunskap 
och självförtroende att ta kontrollen över sina 
egna liv. Utbildning är en avgörande faktor i att 
lyfta Afghanistan ur fattigdom och ojämlikhet.

SAK HAR LYCKATS hålla sina skolor öppna, även 
för tonårsflickor. Det är vi såklart glada och stol-
ta över, men vi kan inte nöja oss med det. Vi, 
och omvärlden, måste göra allt vi kan för att 

varje flicka i Afghanistan ska få 
gå i skolan. Vi måste stödja de 
framsteg som kan uppnås genom 
lokala överenskommelser, sam-
tidigt som vi krokar arm med ci-
vila krafter i landet som försöker 
förmå talibanstyret att säkerställa 
flickors utbildning på alla nivåer. 
Flickor var i stort sett uteslutna 

från utbildning under den förra talibanregi-
men. Förra året gick ungefär tre miljo-
ner flickor i skolan. Vi får inte låta 20 
års utveckling gå om intet.

Det vore lätt att tappa hoppet. Men 
det som får mig och mina kollegor 
att fortsätta kämpa är den skillnad 
vi vet att vårt arbete gör. Den för-
ändring vi bevittnat i byar där flick-
or för första gången fått gå i skolan, 
tack vare SAK. Det arbetet måste 
fortsätta. ●

Över en 
miljon 

flickors skolgång 
riskerar nu att av-
brytas för gott.
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ANDREAS HAR ORDET

TRE STARKA KVINNOR UR AFGHANISTANS HISTORIA

1 RABIA BALKHI (900-talet) 
Tros vara den första kvinnan 

inom nypersisk poesi. Skrev 
djärvt om kärlek och erotik. 

3 DROTTNING SORAYA (tidigt 
1900-tal) Kvinnokämpe och 

den första drottningen i den mus-
limska världen med en offentlig roll.

2 MALALAI MAIWAND (1800-talet) 
En afghansk motsvarighet till 

Jeanne d’Arc, som hjälpte till att driva 
ut den brittiska armén ur Afghanistan.
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KULTUR

Reportaget om hur fanatiska IS-anhänga-
re tagit över en hel by och drillar barnen i 
skolan att bli IS-soldater är isande. 

FILMEN VISAR vilket övertag talibaner-
na hade under många år. Precis som un-
der Vietnamkriget förstod den amerikan-
ska ledningen att kriget inte kunde vinnas 
men fortsatte ändå. Filmen visar också hur 
terrorister som IS tagit sig in i landet och 

Unika bilder visar maktövertagandet
Kvinnors rättigheter ska respekteras 
enligt islam och sharia. De ska få arbeta 
och studera. Våld ska inte användas för 
att tvinga människor att följa talibaner-
nas påbud, utan predikningar. Så har 
det låtit från talibanerna sedan de tagit 
över makten i Afghanistan. 

FILM Dokumentären ”Talibanernas åter-
komst”, som visas på SVT Play till novem-
ber 2023, visar verkligheten bakom orden. 
Dokumentären gjordes i höstas så det är 
inte längre någon nyhet att den verklighe-
ten är långt mer brutal och förtryckande än 
talibanernas initiala löften. Men journalis-
ten Najibullah Qhuraishi har unik tillgång 
till personer och miljöer. Hans intervjuer 
och bilder ger en stark inblick i hur framför 
allt journalister, människorättsförsvarare 
och kvinnorättsaktivister förföljs och stop-
pas, och om kvinnornas utsatta situation.

Dokumentären berättar, trots det korta 
formatet, två historier. En om situationen 
framför allt i Kabul och för de välutbilda-
de (hur det är på landsbygden får vi inte 
veta). Men också om vad som ledde fram 
till att talibanerna kunde ta över. Najibul-
lah Qhuraishi har följt både krigande tali-
baner och IS-anhängare under flera år, och 
dessa reportage klipps in i dokumentären. 

Vad innebär ordet ”hem” för dig?
Frågan inleder den animerade doku-
mentären ”Flykt” och går som en röd 
tråd genom berättelsen om Amin. 
Filmen kom 2021 men kan nu ses på 
SVT Play. 

FILM Ramberättelsen i filmen är Amins 
flykt med sin familj från inbördeskrigets 
Afghanistan på 90-talet. För första gången 
berättar han om flykten, och det gör han 
för sin gamla klasskompis, filmens regissör, 
Jonas Poher Rasmussen. Amin kom ensam 
till Danmark som ung tonåring. Nu är han 
36 år och framgångsrik akademiker.

Samtidigt som filmen handlar om 
Amins flykt handlar den också om vad 
som händer med honom när han berät-
tar om sitt liv för sin gamle klasskamrat. 
Han ligger på en schäslong som hos en te-
rapeut. Han måste ta månadslånga pau-
ser i berättelsen, det blir för tungt. Vi får 
följa hans liv från barndomens Kabul till 
nutidens Danmark, genom åren som il-
legal flykting i Moskva och under livsfar-

Animerat drama om att hitta hem efter flykten

berättar om risken att al-Qaida kommer 
tillbaka. 

För de redan väl insatta kanske do-
kumentären inte bjuder på så mycket 
nytt, men för oss som fortfarande försö-
ker greppa allt som händer i Afghanistan, 
vilka talibanerna är och hur de kunde ta 
makten igen, ger dokumentären nya pus-
selbitar. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Vad innebär talibanstyret för Afghanistan? Reportern Najibullah Qhuraishi berättar om osäk-
erheten som råder, och den afghanska befolkningens rädsla. 

liga flyktförsök. Vi lär känna honom och 
hans familj. 

Tack vare animationen kan allt illustre-
ras. Det animerade varvas stundtals med 
autentiska dokumentära bilder, sömlöst 
inklippta och ibland väldigt överraskande. 
Animationerna kanske inte är de vackras-
te, men det är starkt, gripande och spän-
nande. Det finns ofattbart grymma och 
sorgliga händelser, men det visas också så 

mycket kärlek och värme. Animationerna 
lyfter det dokumentära, det blir både lite 
overkligt och samtidigt väldigt levande.
Åren på flykt, uppoffringarna som hans fa-
milj gjort för honom – allt kommer med 
ett pris. Amin inser under filmandet vilket 
tungt bagage han bär på. Hemmet i barn-
domens Kabul finns inte mer. Men kanske 
går det ändå att hitta hem. ●
 EVA KELLSTRÖM FROSTE

FOTO: CLOVER FILMS

Amin tillsammans med 
pojkvännen Kasper. 
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SAK I KORTHET

NÄR PANDEMIN KOM utökade 
SAK sin verksamhet för att han-
tera covid-19. Nu är situatio-
nen betydligt lugnare men vår-
den av svårt sjuka i covid-19 
fortsätter. 

Abdul Wakeel, 60 
år, bonde och daglö-
nare, är en av patien-
terna på SAKs sjukhus 
för covid-sjuka i pro-
vinsen Wardak. Han 
kom till sjukhuset för 
18 dagar sedan.

– Jag var nära att 
dö. Jag kunde inte an-
das och behövde syr-
gas och annan medi-
cin. Nu känner jag mig frisk. 

Familjen är fattig och har låga inkom-
ster. Covid har bidragit till att öka famil-
jens fattigdom. Abdul Wakeel hade inte 
klarat av att betala för sjukvård, men efter-
som SAKs sjukvård är kostnadsfri behövde 
han inte göra det. 

Pandemin märks inte lika mycket längre 
i samhället där han bor, berättar han.

– Just nu är hungern människornas 
största problem.

BAS BIBI, 50 ÅR och hemmafru, har drab-
bats av covid-19 flera gånger. Det här är 
tredje gången hon behöver uppsöka SAKs 
sjukhus för vård av covid-sjuka. 

– Covid har verkligen påverkat min 
hälsa, jag har problem att andas och kän-

ner mig väldigt nedstämd och 
sjuk. 

Hon har fått hjälp dygnet 
runt med syrgas, mediciner och 
mat. Bas Bibi tror inte att hon 

överlevt om hon inte fått vård på 
SAKs sjukhus. 

Eid Mohammad 
Mulakhail är läka-
re på sjukhuset. Han 
var en av de första 
läkarna som fick 
börja arbeta med  
covid-sjuka. 

– Det var å ena si-
dan väldigt tufft att 
arbeta med covid när 
sjukdomen först bör-

jade spridas 2020. Många blev smittade, en 
del läkare lämnade sina arbeten och många 
människor dog på grund av viruset. Å an-
dra sidan är jag väldigt stolt över att jag bi-
drog till att rädda liv, och jag uppskattar 
verkligen att arbeta med människor. 

SITUATIONEN när det gäller covid-19 
är lugnare nu och under kontroll, jäm-
fört med tidigare, enligt Eid Mohammad 
Mulakhail.

– Den dödligaste vågen kom när delta-
varianten började spridas i juni 2021. Sjuk-
huset var överfyllt med patienter vars till-
stånd var kritiskt. ●

TEXT OCH FOTO: 
MOHAMMADULLAH KAMAL

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I WARDAK

”Jag var nära att dö av covid”

Ali Ahamad Ahmadzai, 52 år, har varit 
chaufför hos SAK sedan 2002. 

– Jag drömde om att utbilda mig, men 
på grund av kriget och fattigdom kunde 
jag inte fortsätta. Nu investerar jag 
i stället i mina barns utbildning. 
Jag vill att också mina dött-
rar ska kunna försörja sig själ-
va. De går i gymnasiet men nu 
hindras de från att gå i skolan.
Varför blev du chaufför?

– Jag behövde arbeta och jag gil-
lar att köra bil. Det är ett intressant jobb 
att vara chaufför, man får se nya platser.
Hur kommer det sig att du började 
på SAK?

– Jag hade väldigt dålig ekonomi, jag 
hade inte ens något att äta hemma. När 
jag fick min första lön var jag så lycklig, 
och jag var tvungen att titta flera gånger 
på pengarna, jag trodde att jag drömde.
Hur är jobbet?

– Det är svårt att köra när det är 
mörkt, och vi måste vara försiktiga för att 
undvika rån och bomber. Men trots svå-

righeterna älskar jag mitt jobb, jag tycker 
om att arbeta med kollegerna.
Hur är det att köra i Kabul?

– Det är väldigt svårt. Ibland kan 
man inte följa reglerna. Om du 

följer reglerna kan du vara 
tvungen att vänta i timmar. Att 
köra bil här är utmanande och 
kräver tålamod. 

Hur är säkerhetssituatio-
nen?
– Vi har fått träning i säker-

het flera gånger. Jag har personligen inte 
drabbats av någon säkerhetsincident, 
men mina kolleger har det. Innan tali-
banerna tog över höll vi alltid ett öga på 
omgivningarna för att vara beredda på 
korseld. Nu är situationen verkligen för-
virrande. Ibland tror jag att den ska bli 
bättre, ibland att den plötsligt kan bli 
sämre. De flesta är mer oroade över de 
höga matpriserna än över säkerhetsfrå-
gor. ●

SHUKRIA SAFI
TIDIGARE KOMMUNIKATÖR I KABUL

Hej med- 
arbetare!
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D Glädje och 
besvikelse  
vid skolstart

” Att köra bil är utmanande 
och kräver tålamod”

DEN 23 MARS var det skolstart 
i Afghanistan efter vinteruppe-
hållet. Men besvikelsen blev stor 
när ett dekret från talibanstyret 
i sista stund stoppade flickor 
från sjunde klass att återvända. 
Många fick vända tillbaka hem. 
SAK har dock fortsatt kunna 
hålla klasser öppna även för 
äldre flickor, efter lokala över-
enskommelser. 

Abdul Wakeel blev svårt sjuk i covid-19 och fick vård på 
SAKs sjukhus för covidsjuka i Wardak.
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Sahak, teknisk chef för projektet i Parwan. Nasrullah Amini är medarbetare i ett av teamen i Parwan. Han jobbar denna dag på universitetet i Parwan för att testa studenter som ska skriva inträdesexamen. De delar också ut munskydd till studenterna. 
– Vi har varit här sedan kl 5 i morse, och nu, kl 10, har vi undersökt över 2 000 personer. Av dem hade 25 feber. Vi frågade dem om andra symtom på covid-19, som huvudvärk, värk i kroppen och hosta. Vi lyckades övertyga studenterna att berätta om sina symtom.

Studenterna hindrades inte att skriva in-

SAK smittspårar och vårdar s juka i nya provinser
Från början av juni drogs hälsoprojekt igång i provinserna Kapisa, Panjshir och Parwan. 14 speciella covid-19-arbetsgrup-per, ”Rapid Response Teams”, arbetar i de tre provinserna. 

– Huvuduppgiften för grupperna är att öka medvetenheten i samhället, identifie-ra och ställa diagnos på drabbade perso-ner och hänvisa dem till sjukhus. Om en arbetsgrupp till exempel identifierar fem personer med symtom och dessa testar po-sitivt så kommer de att undersöka alla per-soner som dessa haft kontakt med: nära fa-milj, släktingar och vänner, säger Farooq 

Verksamhet  
ställdes om
Strategierna för att hantera corona-
pandemin i Afghanistan har handlat 
om att nå ut med kunskap, bevakning, 
förebyggande och behandling, och SAK 
har deltagit i det arbetet. I provinsen 
Wardak ansvarar SAK för hälsovården 
och där ställde SAK om verksamheten i 
våras samt satsade av egna medel för att 
minska smittspridning och ta hand om 
allvarligt sjuka. 

Nio så kallade Rapid Response Teams 
arbetar i Wardak med att undersöka 
indikatorer på om människor misstänks 
vara sjuka, då de hänvisas vidare, och 
med förebyggande arbete, som under-
visning i handhygien. Arbetet sker i 
samarbete med lokala byråd. 

SAK har också förstärkt sjukvården 
med utrustning, personal och fler plat-
ser på isoleringsavdelningar. 

I juni fick SAK uppdrag från hälso-
ministeriet att också bedriva sjukvård 
av covid-19-sjuka och skicka ut Rapid 
Response Teams i tre nya provinser: 
Kapisa, Panjshir och Parwan.

Mörkertalet tros vara stort när det 
gäller hur många som har insjuknat i 
covid-19 och hur många som dött. 

Huvuduppgiften är 
att öka medveten-

heten i samhället, identi-
fiera och ställa diagnos på 
drabbade personer och 
hänvisa dem till sjukhus.   
 Farooq Sahak, teknisk chef

Medarbetarna i SAKs Rapid Response 
Teams undersöker om besökare har 
feber vid sjukhuset i Parwan.
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SAKS VERKSAMHET | HÄLSA

På begäran av det afghanska hälsoministeriet har SAK utökat sin verksamhet i tre nya provinser för att hantera coronapandemin.  
TEXT: SHUKRIA SAFI KOMMUNIKATÖR PÅ SAKS HUVUDKONTOR I KABUL

39 422 bekräftade fall  
av covid-19 den 6 oktober.

1 466 bekräftade dödsfall  
på grund av covid-19.

31,5 procent av afghanerna,  
10 miljoner personer, har insjuknat i 
covid-19, beräknar hälsoministeriet.

72 procent är fattiga i Afghanistan 
2020, beräknar Världsbanken, en 
ökning från 55 procent 2019.

trädesprovet – efter tolv års skola var det bara under dessa tre timmar de hade möj-lighet att skriva det, sedan skulle de vara tvungna att vänta ett helt år – men när tea-met identifierade misstänkta fall kunde det följa upp dem.
– Sedan hade vi uppföljningssamtal med dem som hade feber via telefon. Vi tog prover på dem som hade symtom och hän-visade dem vid behov till sjukhus, berättar Nasrullah Amini.

MOJTABA MOHABBAT, en annan medarbe-tare i teamet, berättar att de under tre dagar undersökte omkring 6 700 deltagare i exa-mensproverna före examensdagarna för att identifiera personer med feber. De fann 523 misstänkta fall och av dem som senare tog tester var det fyra som hade covid-19. 
Under ledning av detta projekt ansva-

de i fyra dagar och mår mycket bättre. Lä-karen Nabiullah Habibzai berättar att Baba Jan hade feber och allvarlig andnöd när han skrevs in. Nu har hans hälsostatus för-bättrats med 60 procent och han kommer troligen att bli utskriven inom två dagar. 

HASHMATULLAH Daneshyar, chefsläkare på isoleringsavdelningen i Parwan, berät-tar att de har 51 sjukvårdspersonal som tar hand om covid-19-patienter dygnet runt. Det finns också en plats för gravida kvinnor med covid-19 på förlossningsavdelningen. – Det har gått fyra månader sedan vi etablerade den här avdelningen på sjukhu-set. Under den perioden har vi kunnat tes-ta 1 200 personer varav nästan 400 testade positivt. Av dessa behövde 240 läggas in. 195 av dem blev friska igen, de övriga dog dessvärre. ●

rar SAK också för akutsjukvård av patien-ter som insjuknat i covid-19 på tre sjuk-hus. De har mellan 15 och 20 bäddar redo för intensivvård av patienter med covid-19 i varje provins. 
En av de patienterna är Baba Jan. Han är 72 år och ligger i en av sängarna på sjuk-huset i Parwan. Han har varit sängliggan-
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RISK FÖR SPRIDNING TILL AVLÄGSNA BYAR
Det afghanska 
hälsoministeriet be-
räknar att covid-19 
kommer att spridas 
till landsbygdsområ-
den som är svåra att 
nå. Enligt en studie 
från den nationella 
myndigheten för 
statistik och in-

formation (NSIA) 
beräknas mellan 
10 och 20 procent 
av afghanerna inte 
ha tillgång till ba-
sal hälsovård. När 
vintern kommer 
räknar SAK med att 
behovet av vård av 
covid-sjuka kommer 

att öka och därför 
förbereder sig SAK 
för att stärka mobila 
hälsocenter och 
nå ut med kunskap 
i områden som är 
svåra att nå. 

Övervakningssys-
temet för att upp-
täcka nya fall tidigt 

kommer också att 
stärkas. Att Rapid 
Response Teams 
når ut till fler områ-
den som är svåra att 
nå bedöms rädda 
liv genom förebyg-
gande arbete och 
tidig upptäckt av 
nya fall. 

Baba Jan, 72 år, har fått vård på sjukhuset i Parwan och mår nu mycket bättre.  
FOTO: HAJI MOHAMMAD

Mujtaba Muhabat och Nasirullah Amini arbetar i ett Rapid Response Team med att under-söka om examensdeltagare har symptom på covid-19.  
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Vad 
hände 

sedan?

SAK drabbas när Sverige  
skär ned på biståndet
Regeringen har beslutat att 
sammanlagt 7,9 miljarder kronor 
ska tas från biståndet under 2022 
för att bekosta flyktingmottagan-
de i Sverige. Beslutet fattades 
med anledning av kriget i Ukraina.

– Självklart ska Sverige ta emot 
ukrainska flyktingar. Men vi mås-
te kunna göra det utan att skapa mer 
mänskligt lidande på andra håll i 
världen. Att ta pengarna från stödet 
till fattiga människor i bland annat 
Afghanistan, som också har drabbats 
av decennier av krig, är inte bara 
moraliskt förkastligt utan också kon-
traproduktivt, kommenterar SAKs 
generalsekreterare Andreas Stefans-
son på SAKs hemsida. 

SAK har fått direktiv från Sida att 
minska årets budget med 35 miljo-
ner kronor när det gäller det så kall-
lade kärnstödet till verksamhet i 

Afghanistan, och med 900 000 på 
budgeten för informationsarbete i 
Sverige. 

SAK har påpekat att minskningar-
na riskerar att drabba de mest utsatta 
grupperna i Afghanistan. SAK arbe-
tar nu med att se över sin budget och 
med att hitta andra finansiärer så att 
verksamheten i Afghanistan inte ska 
drabbas av nedskärningarna. 

Den aviserade nedskärningen 
motsvarar nästan hälften av kostna-
den för utbildningsprogrammet som 
ger över 100 000 barn tillgång till ut-
bildning, varav 60 procent flickor, 
och som sysselsätter mer än 3 000 
lärare.

Minskningen av stödet till kom-
munikation i Sverige innebär att möj-
ligheterna att informera svenskarna 
om hur biståndet används i Afghanis-
tan minskar kraftigt.● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Ali Ahamad drömde om att utbilda sig men 
hade inte råd. Nu sparar han pengar så att hans 
barn ska kunna utbilda sig. 

HAJI MOHAMMAD ALI är del 
av en spargrupp i provinsen 
Samangan. Med stöd från SAK 
har han och tre andra personer 
i byn Talakh kunnat bygga ett 
växthus där de drivit upp plan-
tor efter att ha fått utbildning 
av SAK. De har planterat 12 000 
pistageträd och därefter har de 
odlat dyvelsträck (en kryddväxt) 
och grönsaker.

– Vi sålde skörden på markna-
den och inkomsten var viktig för 
vår försörjning, säger Haji Mo-
hammad Ali. Han berättar också 
att ett pistageträd växer upp 
på sju år och sedan kan leva i 
hundratals år.SAK TOG I MARS över utbildningen av barnmorskor i 

provinsen Nuristan och i Samangan. Studenterna från 
Nuristan studerar i Kabul, där 16 barnmorskor kommer att 
ta examen i december. I Samangan utbildas 21 blivande 
barnmorskor som även de ska ta examen i december. 
SAKs barnmorskeutbildning i Wardak examinerade nyss 
de sista studenterna för den här gången.

1 200 pistage-
träd i växthus
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SAK utbildar barnmorskor 
i ytterligare två provinser

Studenter i Wardak tog examen som barnmorskor i maj.
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ÅR HAR GÅTT sedan SAK 
inledde sin verksamhet  
i Afghanistan 1982. 

Skolstart på SAKs skola Shaheed 
Sadat i Wardak. 

Läkaren Eid Mohammad 
Mulakhail.

Bas Bibi är fortfarande svag.

40 Haji Mohammad Ali i växthuset. 
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inga mediciner och ingen fick lön. Trots 
alla utmaningar gick jag ändå till jobbet på 
sjukhuset. Vi gjorde vad vi kunde. 

DR PARWEEN-CENTRET är en av de sjuk-
vårdsinrättningar som SAK nu driver i 
Nuristan. Centret erbjuder sjukvård till 
de omkring 5 000 boende i Paroon. Där 
finns fysisk och psykisk hälso- och sjuk-
vård, sängplatser och bland annat kirur-
gi, röntgen och tandvård. Där finns läkare, 
varav en kvinna, sjuksköterskor och barn-
morskor. 

– Jag var bekymrad. Jag kunde inte prata 
med någon om graviditeten, och jag kän-
de skam. När jag kom till sjukhuset upp-
muntrade barnmorskorna mig och gav 
mig energi. De sade till mig: Det är lätt, du 
kommer snart att vara frisk och återställd. 
Jag var på sjukhuset i tre dagar. 

– Barnmorskorna hjälpte mig myck-
et under flera dagar. De visade mig hur 
jag skulle ta hand om bebisen och hur jag 
skulle amma honom. Jag visste ingenting, 
och de berättade om varje viktigt steg. 

Hennes önskan är att andra föräldrar 
inte ska gifta bort sina döttrar när de är för 
unga och noga tänka igenom vilka kon-

sekvenser det kan få, som de hon fått ge-
nomlida. 

ZARMEENA ATIQANI, 39 år, är en av barn-
morskorna på distriktssjukhuset. Hon har 
arbetat som barnmorska i 18 år på olika 
platser i Nuristan.

– Jag växte upp i Nuristan och har sett 
fruktansvärda saker här. Jag var besviken 
och ledsen och det var därför jag ville bli 
barnmorska. Människorna hade inte till-
gång till sjukhusvård – det fanns bara ett 
sjukhus och det var långt borta. Kvinnorna 
var tvungna att föda hemma. Jag har varit 
med om att många kvinnor förlorat sina 
liv, berättar  Zarmeena Atiqani.

Hon är väldigt glad över sitt jobb som 
barnmorska och över att SAK har tagit 
över ansvaret för all sjukvård i Nuristan. 

– Vi hade extremt stora problem inn-
an dess. Under nästan nio månader fanns 

– Sjukvårdssektorn har gått från para-
lyserat till aktivt läge sedan SAK tog över 
ansvaret. Nu kan vi möta behoven och har 
tillräckligt med medicin på kliniken. Vi 
har tagit emot fler patienter. Vi hade inte 
fått lön på över ett år, men nu existerar 
inte det problemet längre, berättar läkaren 
Ahmad Shah, chef för Dr Parweens sjuk-
vårdscenter. 

Noorullah, 30 år, har kommit till SAKs 
sjukvårdscenter med sin son Mutasim, två 
år, som drabbats av en allvarlig lunginflam-
mation. Mutasim blev inlagd i fyra dagar. 

– Min son var mycket sjuk och vi var 
väldigt oroliga. Han hade feber, andnöd 
och ökad andningsfrekvens. Han kun-
de inte äta och inte andas. När vi kom 
till kliniken fick min son behandling och 
blev frisk. Jag är så tacksam. Läkarna har 
räddat livet på mitt älskade barn, säger 
Noorullah. ●

Sjukvård tillbaka efter ett år utan löner och medicin

HUMAIRA NURISTANI blev gift när hon 
bara var 15 år. För två månader sedan föd-
de hon sin son Rajab på SAKs distriktsjuk-
hus i Want Wigal.

– Jag hade inte kunnat föreställa mig 
att jag skulle gifta mig vid denna unga ål-
der. Jag var inte lycklig över det tidiga äk-
tenskapet. Jag fick inte tillräckligt med 
mat under graviditeten. Min situation var 
väldigt besvärlig, och förlossningen var 
mycket svår. Allt var väldigt överraskan-
de för mig, jag trodde inte att jag skulle bli 
gravid så tidigt. 

Hon oroade sig under hela graviditeten 
och var rädd inför förlossningen. 

Dålig infrastruktur 
försvårar sjukvården
Ett av SAKs huvudsakliga mål är att för-
bättra tillgång till hälso- och sjukvård av 
god kvalitet. Det gör SAK bland annat 
genom att ansvara för all sjukvård i två 
provinser, Wardak och Nuristan. 

SAK tog över ansvaret för sjukvården 
i Nuristan i oktober 2021. Det är en av 
de fattigaste och mest underutveck-
lade av Afghanistans 34 provinser. 

SAK ansvarar för tre sjukhus och 
drygt 30 sjukvårdsstationer. Nuristan 
har omkring 165 000 invånare och är 
en mycket bergig provins med dålig 
infrastruktur. Det gör det svårt för in-
vånarna att få tillgång till sjukvård. 

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

SAK ger särskilt hög prioritet till att 
nå ut med mödravård eftersom mödrar 
och barn är särskilt drabbade av den 
dåliga tillgången till vård. 

Terrängen kring Dr Parween-kliniken i 
Paroon är bergig och svårframkomlig. 

FOTO: ZABIHULLAH SHINWARI

Noorullah tillsammans med sin tvåårige son Mutasim, som kom till SAKs sjukvårdscenter i Paroon med allvarlig lunginflammation. 

SAKS VERKSAMHET | SJUKVÅRD

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

15% AV FÖRLOSSNINGARNA 
i Nuristan har haft assistans av utbil-
dad personal, att jämföra med det na-
tionella genomsnittet på 59 procent.

12% AV KVINNORNA hade 
minst ett sjukvårdsbesök under gra-
viditeten, jämfört med genomsnittet i 
landet på 64 procent.

UPPGIFTER FRÅN NÄR SAK TOG ÖVER I NURISTAN

16-åriga Humaira Nuristani fick hjälp på SAKs sjukhus under en 
svår förlossning. Hon är en av dem som nu fått bättre tillgång 
till sjukvård i Nuristan sedan SAK tog över ansvaret 2021.
TEXT OCH FOTO ZABIHULLAH SHINWARI, SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I JALALABAD

Sjukvårdssektorn 
har gått från paraly-

serat till aktivt läge sedan 
SAK tog över ansvaret.  

Ahmad Shah, läkare och sjukhuschef

Humaira 
Nuristani med 
sin son Rajab. 
Hon var rädd och 
kunde ingenting 
om graviditet 
och förlossning 
när hon kom 
till sjukhuset. 
Barnmorskorna 
lugnade henne.

Saidullah, 60 
år, tillsammans 
med läkaren 
Ahmad Shah 
på ett av SAKs 
sjukvårdscenter 
i Nuristan. 
Saidullah har fått 
behandling för 
högt blodtryck. 
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REGIONKONTOR
 Mazar-e-Sharif 

 Taloqan 

 Wardak

 Jalalabad

 Ghazni

 Kabul Management Office

 Aybak (förbindelsekontor)

 Kunduz (förbindelsekontor)

 Metharlam (förbindelsekontor)

 Parwan (förbindelsekontor)

Försörjningsmöjligheter
Under året har SAK stöttat fler än 1000 sparlåne kassor. 
85 nya sparlånekassor har bildats. Detta för att ge 
människor på landsbygden tillgång till mikrolån för att 
utveckla sin försörjning. 

Covid- 19
Under pandemin tar SAK ansvar för att bekämpa sprid-
ning och vårda sjuka i tre provinser där tidigare ingen 
aktiv verksamhet fanns, förutom den provins där SAK 
redan hade ansvar för hälsovården.

Hälsovård
Under 2020 gjordes fler än 1,75 miljoner patient-
besök vid hälsovårdsverksamhet stödd av SAK. Drygt 
940 000 av dessa gjordes av kvinnor.

Utbildning av barnmorskor
och sjuksköterskor
Trots pandemin påbörjade under året 25 blivande 
barnmorskor och 24 blivande sjuksköterskor sina 
studier vid SAKs utbildningsprogram.

Rehabilitering
Drygt 22 500 människor behandlades med fysio-
terapi. Drygt 16 000 fick någon form av ortopediska 
hjälpmedel.

Utbildning
SAK tillhandahöll utbildning till drygt 104 000 barn 
under 2020. Av dessa var 60 procent flickor.

Insatser i urval
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Humanitär kris och hotade  
rättigheter efter maktskiftet

När USA lämnade Afghanistan tog talibanerna över makten. Stoppat bistånd, frysta 
tillgångar och stoppade pengaöverföringar ledde till en djup humanitär kris. Talibanerna 
införde restriktioner för kvinnor och flickor. SAKs arbete fortsatte trots svårigheterna, 
även med utbildning av äldre flickor, och tog över sjukvården i ytterligare en provins.

TEXT: CHRISTER BENGTSSON, KLAS BJURSTRÖM OCH EVA KELLSTRÖM FROSTE

2021 PRÄGLADES AV att talibanerna tog 
över styret av Afghanistan. Året innan 
hade USA och talibanerna ingått ett av-
tal som innebar att USA skulle dra tillbaka 
sina trupper. Det blev ingen vapenvila och 
den afghanska regeringen var inte delak-
tig. De förhandlingar som inleddes samma 
höst i Qatar mellan talibanerna, regering-
en och andra politiska aktörer kom aldrig 
längre än till procedurfrågor.

USA annonserade först sitt tillbakadra-
gande till den 1 maj 2021, vilket efter det 
amerikanska presidentbytet ändrades till 
31 augusti. Den 1 maj inledde talibaner-
na en offensiv med början i landsbygdsdi-
strikt där de redan hade ett övertag. I juli 
togs de första provinshuvudstäderna, och 
i mitten av augusti hade talibanerna nått 
fram till Kabul. När nyheten kom att pre-

sident Ashraf Ghani hade flytt landet gick 
talibanerna in och tog över staden, och 
därmed statsmakten.

Talibanernas övertagande väckte starka 
reaktioner från omvärlden. Inget land er-
kände talibanernas regering. Den interna-
tionella fond med biståndspengar som till 
70 procent finansierat den afghanska sta-
ten frystes. USA frös den afghanska cen-
tralbankens tillgångar på cirka 7 miljarder 
US-dollar. Samtidigt skars banksystemet 
av från omvärlden. 

Konsekvenserna blev en djup huma-
nitär kris som ytterligare förvärrades av 
en långvarig torka. FN beräknade vid 

slutet av året att 24,42 miljoner afghaner 
av landets omkring 40 miljoner invånare 
var i akut behov av humanitärt stöd.

TALIBANERNAS NYA de facto-styre inne-
höll nästan enbart talibaner. Tidigare vaga 
utfästelser om maktdelning, inkludering 
och representation i landets styre verkade 
inte längre vara på agendan.

Talibanerna införde restriktioner för 
kvinnor och flickor. Efter övertagan-
det skedde omfattande trakasserier, hot 
och våld mot civila, kvinnorättsaktivister, 
människorättsförsvarare och journalister. 

Trots svårigheterna efter regimskiftet 
fortsatte SAK sitt arbete och tog dessutom 
över vården i ytterligare en provins. Pro-
blemen med att få in pengar för att bekos-
ta verksamheten löstes efter hand. ●

VERKSAMHETSÅRET 2021

UTBILDNING  
SAK utbildade 104 100 barn under 2021.  
Av dessa var 60 procent flickor.

HÄLSOVÅRD  
1,77 miljoner patientbesök gjordes vid hälsovårdsverk-
samhet stödd av SAK 2021. 940 000 var kvinnor. 

UTBILDNING AV BARNMORSKOR OCH SJUKSKÖTERSKOR  
24 blivande barnmorskor och 24 blivande sjuksköterskor 
påbörjade sina studier vid SAKs utbildningsprogram.

REHABILITERING  
Drygt 22 500 människor behandlades med fysioterapi. 
Drygt 16 000 fick ortopediska hjälpmedel.

COVID-19  
Under pandemin har SAK ansvarat för att bekämpa 
spridning av covid-19 och vårdat sjuka i fem provinser.

FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER  
Under året har SAK stöttat fler än 1 000 sparlånekassor. 
85 nya har bildats. Detta för att ge människor på lands-

bygden tillgång till mikrolån för att utveckla sin försörjning.

Insatser i urval
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Under 2020 gjordes fler än 1,75 miljoner patient-
besök vid hälsovårdsverksamhet stödd av SAK. Drygt 
940 000 av dessa gjordes av kvinnor.

Utbildning av barnmorskor
och sjuksköterskor
Trots pandemin påbörjade under året 25 blivande 
barnmorskor och 24 blivande sjuksköterskor sina 
studier vid SAKs utbildningsprogram.

Rehabilitering
Drygt 22 500 människor behandlades med fysio-
terapi. Drygt 16 000 fick någon form av ortopediska 
hjälpmedel.

Utbildning
SAK tillhandahöll utbildning till drygt 104 000 barn 
under 2020. Av dessa var 60 procent flickor.
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FATTIGDOM, KONFLIKT, traditioner och 
diskriminering bidrar till att uppskatt-
ningsvis fyra miljoner barn i Afghanistan 
inte går i skolan. Efter talibanernas makt- 
övertagande har situationen blivit än svå-
rare. De flesta flickorna utestängdes från 
utbildning över årskurs 6 efter maktskif-
tet. Som svar på krav både inom landet 
och utifrån lovade talibanerna att även 
äldre flickor skulle få gå i skolan, men 
först när de tagit fram ett nytt regelverk 
för flickors utbildning. Regelverket skulle 
bland annat innehålla krav på att flickor 
ska undervisas av kvinnliga lärare. Sam-
tidigt råder brist på anpassade klassrum 
och kvinnliga lärare.

SAK KUNDE DOCK fortsätta utbilda även 
de äldre flickorna i många områden ef-
ter att ha förhandlat lokalt. Vid årsskiftet 
2021–2022 fanns acceptans för att SAK 

utbildade flickor upp till och med gym-
nasiet i alla de 14 provinser där SAK har 
skolor. Trots alla hinder under året – ökad 
konflikt fram till maktövertagandet samt 
pandemin – ökade antalet elever i SAKs 
skolor något under året. 

SAKS SKOLOR DRIVS oftast som byskolor. 
Skolformen utgör en mindre del av den 
afghanska utbildningssektorn, men den 
är viktig för att ge barn på landsbygden 
tillgång till utbildning. Nära 3 000 byklas-
ser drivs av SAK.

Under 2021 har SAKs unika förbere-
dande utbildning för barn med funktions-
nedsättning fortsatt. Utbildningen syftar 
till att ge barnen förutsättningar att delta 
i undervisningen i vanliga skolor på så lika 
villkor som möjligt. Bland annat får barnen 
lära sig braille (punktskrift), teckenspråk 
och sociala färdigheter.

NÅGRA AV ELEVERNA på SAKs 
skolor i Wardak berättar om sina 
drömmar. 

Ruqya, elva år, vill bli läkare 
så att folket kan få vård där hon 
bor. Hon går i en byskola i Qol 
Khushal, tillsammans med bland 

annat Asadullah, elva år. 
Han har en annan dröm:
– Vi saknar en skolbyggnad i 

vår by, så jag vill bli ingenjör för 
att bygga skolor i området, säger 
Asadullah.

Bibi Sara, nio år, går på by-

skolan Ranzi Khail i Saidabad-
distriktet. 

– Jag vill bli lärare, för där jag 
bor finns det inte någon kvinnlig 
lärare, säger Bibi Sara som hop-
pas kunna fylla det behovet i 
framtiden.

104 100
ELEVER gick i SAKs skolor 2021.

60% var FLICKOR.

3 220
BARN gick under året i SAKs förberedan- 
de utbildning för barn med funktions- 
nedsättning.

3 300
LÄRARE var anställda av SAK.

Drömmar om jobb för byns framtid

Äldre flickor fortsatte gå i skolan
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Ruqya är elva år. När hon blir stor vill hon bli läkare.

Asadullah vill bli ingenjör och 
bygga skolor. 

Bibi Sara vill bli lärare efter-
som det inte finns några 
kvinnliga lärare där hon bor.
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SAK ARBETAR tillsammans med lokalsamhäl-
len på landsbygden för att utveckla och stärka 
möjligheterna till försörjning för de mest utsat-
ta. Habiba är en av dem vars liv förändrades 
när hon kom i kontakt med SAK.

Habiba skadade ryggraden när hon var 17 år 
och föll ned i en brunn. Efter det har hon inte 
kunnat gå.

Efter olyckan blev Habiba ensam och isole-
rad. Hon var hemma ett år med vissa avbrott 
för behandling, men ingenting hjälpte. 

Hon minns fortfarande dagen när hon 
mötte en av SAKs anställda, som arbetade för 
personer med funktionsnedsättning i She-
berghan-distriktet, i provinsen Jawzjan. Först 
fick hon en rullstol.

– Efter en lång hemmavistelse var det en 
bra början, men inte tillräckligt. Jag anslöt mig 
till SAKs självhjälpsgrupp och utsågs att leda 
den, utifrån mina förmågor, säger hon

2020 ansökte hon hos Sheberghans orga-

nisation för människor med funktionsnedsätt-
ning att få arbeta med ett projekt om påverkan 
och opinionsbildning. Efter att ha klarat av 
lämplighetstestet och intervjun utsågs hon 
till projektledare för organisationens projekt i 
Jawzjan-provinsen.  BASHIR AHMAD FAYAZ

176 000
personer på LANDSBYGDEN har under 2021 fått stöd 
för att förbättra sig försörjning, varav 96 000 kvinnor.

Habiba syr och påverkar

Rekordstort engagemang  
när talibanerna tog makten

VERKSAMHETSÅRET 2021

Risk och säkerhet  
– en fråga om både 
hot och korruption
BEGREPPEN RISK och säkerhet 
omfattar inte bara hot mot liv och  
hälsa, utan också till exempel brotts- 
lighet, kvalitetsbrister, korruption 
eller att SAK inte lever upp till sina 
skyldigheter gentemot givare och 
målgrupper. I SAKs årsrapport be-
rättas om hur säkerhetsläget sett ut 
för SAKs anställda och målgrupper, 
och om arbetet mot korruption.

Det sammanlagda antalet inci-
denter som rapporterades internt 
och drabbade SAKs anställda eller 
egendom ökade till 168 från 75 året 
innan. I samband med maktöver-
tagandet och upptrappad konflikt 
under sommaren stängdes region-
kontor periodvis. Strider påverkade 
också SAKs målgrupper, både ge-
nom att de drabbades direkt, men 
också då till exempel sjukvårdsklini-
ker ibland behövde hålla stängt.

Några exempel på de rapporte-
rade incidenterna:
5 januari, Wardak: talibaner krä-
ver att SAK ska anställa personer 
utsedda av talibanerna. Kravet 
avvisas.
6 januari, Nangarhar: SAKs insat-
ser lokalt hotas om organisationen 
inte betalar skatt till talibanerna. 
Situationen löses genom medling 
av lokalsamhället.
13 februari, Wardak: granat träffar 
köket till ett distriktssjukhus. Ingen 
skadas.

EN VIKTIG DEL av SAKs arbete är 
nolltolerans mot korruption. Det är 
i praktiken omöjligt för SAK att helt 
undvika fall av korruption, däremot 
kan korruption minimeras. I årsrap-
porten berättas om de strategier 
och medel som SAK arbetar med 
för att minska korruption. 

Alla anmälda misstankar regist-
reras och följs upp. Under 2021 in-
kom sammanlagt 25 anmälningar, 
en minskning från 34 året innan. 
Ett exempel på konstaterad korrup-
tion är en anställd som förfalskat 
namnteckningar och förskingrat 
motsvarande cirka 10 000 kronor. 
Den anställde avskedades. 

Men arbetet med antikorruption 
handlar också till exempel om att 
kontrollera att verksamhet bedrivs 
som den ska. 

VERKSAMHETSÅRET 2017
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EFTER DEN 15 augusti 2021 förändrades 
förutsättningarna drastiskt till det sämre. 
Världsbanken som fram till dess finansie-
rat sjukvården via sin återuppbyggnads-
fond ströp alla utbetalningar. Få organi-
sationer som ansvarade för att bedriva 
sjukvård i provinserna hade ekonomisk 
marginal att arbeta vidare, vilket gjorde 
att 30 av 34 provinser praktiskt taget stod 
helt utan sjukvård. UNDP kanaliserade 
finansiering under oktober, och WHO gick 
in med tre månaders finansiering med 
början i november 2021.

SAK ansvarar för all sjukvård för alla 
medborgare i provinsen Wardak och 

sedan oktober 2021 också i provinsen 
Nuristan. Trots de nya svårigheterna har 
SAK kunnat fortsätta bedriva sjukvården. 
En uppenbar risk är att förlorade rättighe-
ter och fler diskriminerande restriktioner 
för kvinnor kommer att påverka kvinnors 
hälsa negativt framöver. Nära halva Af-
ghanistans befolkning lever på eller under 
svältgränsen. Hälsoeffekterna av det kan 
komma att bli stora.

SAK FORTSATTE under året också med 
insatser för att begränsa spridningen av 
covid-19 i provinserna Parwan, Kapisa, 
Panjshir, Wardak och Nuristan.

Mödravård, insatser mot undernäring, 
vaccinationer och rehabilitering är några 
av de områden SAK arbetar med. SAK 
utbildar fysioterapeuter, barnmorskor och 
sjuksköterskor. 

Störningar och avbrott förekom under 
2021, och flera satta mål kunde inte helt 
nås. 

FÖR SAK ÄR sjukvårdens förankring i lokal-
samhället viktig för att den ska fungera på 
lång sikt. Andelen sjukvårdsinrättningar 
inom SAKs verksamhet med ett fungeran-
de hälsoråd kopplat till sig har också stigit 
från 51 procent till 56 procent. 

Här vårdas 650 patienter om dagen
ABDUL BAQI NIAZI har tagit sitt tvååriga 
syskonbarn, Haseena, till SAKs provinssjuk-
hus i Maidan Shahr i Wardak. Den lilla flickan 
lider av en stor böld runt nacken.

Varje dag vårdas omkring 650 patienter 
vid provinssjukhuset i Maidan Shahr, in-
klusive 300 barn och mer än 150 kvinnliga 
patienter. 

Sjukhuset har en kapacitet på 110 sängar 
och lägger in 85 till 90 patienter varje dag, 
patienter i behov av mödravård eller kirurgi 
inräknade.

Ökad sjukvård trots problem

16 000
PERSONER MED FUNK-
TIONSNEDSÄTTNING 
fick tekniska hjälpmedel 
som proteser, kryckor 
och rullstolar genom 
SAKs verksamhet.

1 770 000
VÅRDBESÖK gjordes vid SAKs sjukvårds-
verksamhet i Wardak och Nuristan 2021.

Abdul Baqi Niazi och systerdottern Haseena.

ETT AV SAKS MÅL är att öka medvetenheten 
och kunskapen om Afghanistan, det afghanska 
folkets situation och SAKs rättighetsbaserade 
utvecklingsarbete. I Sverige är medlemsrörel-
sen central för arbetet med att sprida kunskap 
om det afghanska folkets situation, värva med-
lemmar och bidra till insamlingsarbetet.

Omvärldens intresse för Afghanistan ökade 
explosionsartat när talibanerna tog över mak-
ten i Afghanistan. SAKs talespersoner deltog 
dagligen i olika medier. Uppmärksamheten 
ledde till att tiotusentals personer skänkte 
pengar till SAK och hundratals nya medlem-
mar strömmade till.

Lokalföreningarna ordnade aktiviteter som 
mattbasar, julmarknad, utställningar och digi-
tala studiecirklar, och medlemmar var efterfrå-
gade föreläsare i olika sammanhang. 

I november ordnade SAK en internationell 
konferens om Afghanistans framtid efter 
maktskiftet. Ett 80-tal personer närvarade i 
Stockholm och hundratals följde konferensen 
digitalt.

3 585 MEDLEMMAR fördelade på  
11 lokalföreningar. En ökning med drygt 
600 medlemmar sedan 2020.

Anders Fänge deltog på plats i en av konfer-
ensens paneler där resten deltog digitalt. 
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4 900 
MIKROLÅN har medlemmar 
i sparlånekassor fått för att 
förbättra sin försörjning.

Habiba med sina sömmerskestudenter. 
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ENGAGEMANG

 Det var mycket trevligt att träffa många 
av er på årsmötet i Solna. Det var ef-
terlängtat att ses efter två digitala års-
möten. Mötet i år var 

ett hybridmöte – vi var 71 per-
soner på plats och sju medlem-
mar deltog via länk. En viktig 
möjlighet att erbjuda medlem-
mar som annars inte kan delta. 
Årsmötet valde ny ordförande, 
Azadeh Rojhan Gustafsson, och 
flera andra nya styrelseledamöter. Något som 
var roligt i år är att valberedningen har lyck-
ats värva flera kvinnliga ledamöter, vilket stär-
ker genusbalansen, och vi ser också lite föryng-
ring i styrelsen. 

I samband med årsmötet deltog vi på RFSU:s 
årliga barnvagnsmarsch mot mödradödligheten 
i världen, i år med tema Afghanistan. SAK mar-
scherade tillsammans med Läkare utan gränser 
och RFSU för gravidas rätt till säker förlossning. 

SAK BÖRJADE sitt biståndsarbete i Afghanistan 
1982 och i samband med årsmötet firade vi 40 år 
av bistånd. Kvällen innehöll mingel och samtal 
där vi blickade bakåt på SAKs historia, pratade 

om kontexten idag och blickade framåt för SAKs 
arbete i Sverige och i Afghanistan. SAK ska fort-
sätta stödja lokalbefolkningen i Afghanistan och 

jobba med engagemang och 
påverkansarbete i Sverige. 

Årsmötet röstade också 
fram ett årsmötesuttalande 
som betonade fortsatt bistånd 
till afghanska folket och krav 
på bland annat att talibansty-
ret skapar förutsättningar för 

kvinnors fulla deltagande i samhället. Uttalan-
det betonade också att Sverige och omvärlden 
inte ska vända afghanska folket ryggen. 

NU GÅR VI MOT sommarledighet. Passa under 
tiden på att läsa vår fina verksamhetsberättelse 
på vår hemsida!

Jag önskar dig en fin sommar! ●

Valbered-
ningen har 

lyckats värva flera 
kvinnliga ledamöter.

Barnvagnsmarsch och firande
av SAKs 40 år i Afghanistan

Enayatullah Adel
föreningshandläggare, SAK

” En stark medlemsorganisation  
stärker biståndsarbetet”
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SAKs nya ordförande Azadeh Rojhan 
Gustafsson vill fortsätta arbetet med 
jämställdhet och med att utveckla 
medlemsorganisationen. 

– Det faktum att vi är en medlemsorganisa-
tion stärker oss som biståndsorganisation. 
Genom att stärka oss som medlemsorgani-
sation ger det oss bättre förutsättningar att 
fortsätta vårt viktiga arbete i Afghanistan, 
säger hon.

Azadeh Rojhan Gustafsson valdes till ny 
ordförande efter Bengt Ekman på SAKs års-
möte den 21–22 maj. 

Hon är riksdagsledamot för Socialdemo-
kraterna och har suttit i SAKs styrelse se-
dan 2018. Hon kom i kontakt med SAK 
omkring 2009 då hon studerade på orienta-
listprogrammet med inriktning på persiska 
språk vid Uppsala universitet.

– Jag är född i grannlandet Iran så det var 
naturligt att följa utvecklingen i Afghanis-
tan. 

Hon är engagerad i SAK för att hon tror 
på organisationens möjlighet att bidra till 
att skapa ett bättre Afghanistan, utan diskri-
minering och där kvinnors och flickors rät-
tigheter respekteras. 

– Jag tror verkligen på devisen ”Alla folks 
frihet, hela världens fred”, jag tror på att ing-
enstans är vi helt fria om det finns människ-
or som inte är fria i andra delar av världen. 
Så för mig har mänskliga rättigheter, kvin-
nors och barns rättigheter, alltid stått väldigt 
högt på agendan. Genom SAK kanaliseras 
det till att jag bidrar till att arbeta för de frå-
gorna i specifikt Afghanistan. 

I styrelsearbetet kommer hon att fortsät-
ta arbetet med att utveckla medlemsorgani-
sationen och med jämställdhetsfrågorna, på 

alla plan – i den professionella organisatio-
nen, i styrelsearbetet och i medlemsorgani-
sationen. 
Hur ser du på att vara ordförande och 
samtidigt vara riksdagsledamot för ett 
parti?

– Jag förstår att det kan upplevas som ett 
problem utifrån men för mig själv så är det 
inte ett problem Det är inte helt ovanligt att 
riksdagsledamöter kombinerar sitt politiska 
uppdrag med uppdrag utanför riksdagen. 
För mig är engagemanget i SAK ett intresse 
och en drivkraft som finns hos mig utöver 
mitt politiska engagemang. Jag kommer inte 
att ha några problem att navigera mellan de 
två olika hattarna. 
Hur ser du på risken att SAK inte ses 
som partipolitiskt oberoende? 

– Om jag är någonstans i egenskap av 
SAKs ordförande, då är jag det och ingen-
ting annat. Jag kommer att respektera det 
som vi har fattat beslut om i SAK och stå 
upp för de principerna varje gång jag repre-
senterar SAK. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Vänd inte det afghanska folket 
ryggen – framför allt inte landets 
kvinnor och flickor. Rädda rätten 
till utbildning, hälsa och egenmakt! 

Det uppmanade SAKs årsmöte som 
hölls den 21–22 maj i Solna utanför 
Stockholm. I ett uttalande som antogs 
på årsmötet kräver SAK att kvinnors 
och flickors rättigheter respekteras. 
SAK uttryckte oro för hur mänskliga 

rättigheter, i synnerhet kvinnors och 
flickors fri- och rättigheter, begrän-
sats alltmer sedan talibanerna tog 
makten i Afghanistan den 15 augus-
ti förra året. 

I uttalandet kräver SAK att taliban-
styret skapar förutsättningar för kvin-
nors fulla deltagande i alla delar av det 
afghanska samhället och säkerställer 
tillgång till utbildning på alla nivåer 
för flickor och pojkar, och att Sverige 

och omvärlden tar sitt ansvar för att 
främja en ekonomisk utveckling i Af-
ghanistan, samt återupptar det lång-
siktiga stödet till det afghanska folket. 

SOLIDARITETSPRISET tilldelades 
SAK-medlemmarna Peter Karlsson, 
Felicia Brito, Lina Mälberg och Ste-
phanie Kilander för deras långvariga 
och mångsidiga engagemang. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Årsmötet krävde långsiktigt stöd för Afghanistans folk

78

Laura Lindholm har 
börjat arbeta på SAK 
som ansvarig för 
medlems- och enga-
gemangsutveckling. 

– Jag kommer att 
jobba tillsammans 
med lokalförening-
arna och medlem-
marna för att stärka och utveckla 
medlemsrörelsen och engage-
manget i SAK. I år är det valår och 
jag jobbar även med att aktivera 
medlemsrörelsen i opinionsarbetet 
med SAKs budskap att biståndet 
till Afghanistan fungerar, berättar 
Laura Lindholm. 

– Nu är det viktigare än någonsin 
att stå bakom och stötta det af-
ghanska folkets rättigheter, inte minst 
flickor, kvinnor och personer med 
funktionsnedsättning, säger hon. ●

Azadeh Rojhan Gustafsson är 36 år, bor i  
Upplands Väsby, är gift och har två barn.

Fotoutställningen ”Afghanska klassrum”.
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personer  
deltog på 
SAKs års-

möte, varav 
sju digitalt.

För första gången sedan 2019 kunde medlem-
marna träffas fysiskt på årsmöte. 

De tidigare ordförandena Lena Hjelm-Wallén och 
Katarina Engberg, delade med sig av minnen. 

En banderoll från de första åren i SAKs 
40-åriga historia. Kväll om Afghanistan 

lockade 30 i Lidköping
Den 11 april arrangerade FN-
föreningen i Lidköping ”En kväll 
om Afghanistan” på Lidköpings 
bibliotek, vilket samlade ett 30-tal 
deltagare.

SAKs lokalförening i SKÖVDE/
SKARABORG hade bjudits in för att 
föreläsa och informera om Afgha-
nistan, historiskt och kring den 
aktuella situationen, om SAK som 
organisation och om dess 40-åriga 
verksamhet i Afghanistan. 

Ny ansvarig för  
medlemsutveckling

Svårt arbeta för 
mänskliga rättigheter

Laura  
Lindholm

Anders Rosén från 
SAK och Najiba 
Sanjar, människo-
rättsaktivist från 
Afghanistan, fram-
trädde vid ett möte 
i FALUN för en tid 
sedan.

Najiba Sanjar kom till Sverige i 
augusti förra året sedan talibanerna 
tagit över i Afghanistan. Hon kunde 
vittna om att arbetet för mänskliga 
rättigheter hade blivit oerhört svårt. 
Kvinnor som vågat protestera har 
gripits, fängslats och försvunnit.

– Vi måste trycka på våra politi-
ker så att de afghanska kvinnorna 
inte överges. 

I samband med mötet visades 
SAKs fotoutställning ”Afghanska 
klassrum” av Kajsa Waaghals i Falun. 

Najiba Sanjar

Årsmötet deltog i Barnvagnsmarschen, RFSU:s årliga 
marsch mot mödradödligheten i världen. I år marsch-
erade deltagarna för gravida i Afghanistan. 1 300 per-
soner på 63 orter deltog i marschen. 



           

MEDLEMSINTERVJUN
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PÅ GÅNG

ENGAGEMANG

Berätta lite om dig själv!
– Jag är utbildad VA-tekniker och ar-

betar som VA-utredare på ett av Sveriges 
största vattenbolag. Jag har tidigare varit 
engagerad i lokalpolitiken och sitter i sty-
relsen för Järfällagymnasterna. Jag är in-
tresserad av musik, sport – särskilt fotboll 
– och att resa. 
Varför är du medlem i SAK?

– Det som lockade från början var ett in-
tresse för Afghanistan och för biståndsfrå-
gor. Sedan fick jag ett bra mottagande av  
lokalföreningen som kontaktade mig när jag 
blivit medlem. Intresset för SAKs professi-
onella organisation har vuxit med tiden. 

– Det som är speciellt med SAK är att 
arbetet i Afghanistan är så handfast, det 
är lätt att förstå och berätta för andra. Vi 
utbildar sjuksköterskor och barnmor-
skor som sedan åker tillbaka till sina byar 
och jobbar, vi utbildar barn med funk-
tionsnedsättningar. Det känner jag väldigt 
starkt för och blir berörd av.
Vad får dig att fortsätta vara engage-
rad?

– Jag har stort förtroende för den pro-
fessionella organisationen. Det är särskilt 
viktiga frågor i dagens politiska läge när 
många vill skära ner på biståndet. Och så 

” Jag känner starkt för arbetet 
med funktionsnedsatta”
Nyfikenhet på Afghanistan 
ledde Peter Karlsson, 43, till 
SAK. Han engagerade sig 
direkt i lokalföreningen i 
Stockholm där han snabbt 
blev invald i styrelsen. Han är 
en av årets mottagare av 
Solidaritetspriset som han 
fick för sitt engagemang. 

PETERS TRE TIPS FÖR ATT NÅ UT TILL FLER

1 FÖRENKLAD INFORMATION. Det är för mycket 
information i de foldrar vi har. En idé jag har är 

att trycka upp små kort – som visitkort – med en 
bild och en rubrik, till exempel afghanska flickor 
och texten ”SAK utbildar flickor” och så en QR-kod 
som leder till en kampanjsida på hemsidan. 

2 AKTIVISM Något vi disku-
terar i lokalföreningen för 

att nå och behålla yngre är att 
arbeta mer med aktivism, utåt-
riktade aktiviteter som aktioner 
och manifestationer. 

3 RÖRLIGA BILDER Vi måste komma ifrån 
att pumpa ut information, folk läser inte 

det, och ett medel är att jobba mer med korta 
filmer. Ett budskap i en mening – det tror jag 
på. Jag tror att både lokalföreningarna och 
kansliet skulle behöva arbeta mer med det. 

är det en väldigt bra styrelse jag sitter i – 
det är så roligt att sitta i den, vi får saker 
gjorda och jag får nya vänner – det gör att 
jag stannar kvar. 
Hur ser ditt engagemang ut?

– Jag arrangerar seminarier tillsammans 
med andra, försöker komma på nya idé-
er och infallsvinklar. Jag har jobbat med 
kulturkvällar där jag försöker hitta perso-
ner som har anknytning till Afghanistan. 

Vi ordnade till exempel en föreställning 
på teater Pero med en kvinna från Afgha-
nistan. 
Är det någon fråga du känner särskilt 
starkt för?

– Programmet för personer med funk-
tionsnedsättningar är otroligt bra. Det är 
en så stigmatiserad grupp i fattiga länder. 
Och kvinnors och flickors rättigheter. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Peter Karlsson är engagerad i lokalföreningen i Stockholm och i dess styrelse. Det känns 
meningsfullt, är roligt och de får saker gjorda, berättar han. 
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SEMINARIUM

4/7 ”Ett år under talibanerna: 
Så drabbas den afghanska 

befolkningen”. Seminarium med 
Ulrika Modéer, UNDP, Helena 
Storckenfeldt, biståndspolitisk ta-
lesperson, Moderaterna, Andreas 
Stefansson, generalsekreterare, 
SAK.
TID: 12.00–12.45.
PLATS: Sverige i Världen, Donners-
gatan 6, Visby.
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En gåva för framtiden
Du vet väl att man kan ge en testamentsgåva till SAK? 

Läs gärna mer på sak.se/testamente

FESTIVAL

6/8 SAKs lokalfören-
ing i Vänersborg 

deltar med information och 
insamling på folkmusikfes-
tival.
PLATS: Bohusläns Museum i 
Uddevalla.

FRISKVÅRDENS DAG

4/9 Skövde-
Skaraborgs 

lokalförening deltar med 
informationsbord vid tips-
promenaden utefter en 
slinga uppe på berget Bil-
lingen. 
TID: 9.30–12.00.
PLATS: Billingen, Skövde.

STUDIECIRKEL

7/9 Nystart för lokalför-
eningens studiecir-

kel kring olika Afghanistan-
frågor och böcker. 
TID: 18.00. 
PLATS: Lund. Intresserade 
nya medlemmar kan höra 
av sig till inger.blennow@
gmail.com.

ALMEDALSVECKAN
SEMINARIUM

6/7 ”Livet under talibanstyret: Vad står på 
spel för afghanska kvinnor?” Semina-

rium med Elham Kohistani, MR- och kvinno-
rättsaktivist, Najiba Sanjar, Urgent Action Fund 
for Asia and Pacific, Anders Pedersen, Röda 
Korset, Anna Ek, landschef SAK. 
TID: 13.00–13.45.
PLATS: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby. 
OBS! Seminarierna i Visby kommer att live-
sändas via Sverige i Världens Youtubekanal.  
Mer information på sak.se.

BOKMÄSSAN

24–25/9 
 

SAK deltar med flera se-
minarier på Bokmässan i 
Göteborg. Den afghansk-
amerikanska författaren 
Nadia Hashimi intervjuas, 
preliminärt som ett frukost-
seminarium söndag den 
25 september kl 9.15. Klas 
Bjurström, senior strategisk 
rådgivare på SAK, talar om 
det aktuella läget under 
rubriken ”Torka, covid 

och talibaner” följt av en 
testund, lördag eller sön-
dag. Se SAKs hemsida för 
uppdaterad info.
PLATS: Svenska mässan, 
Göteborg.

UTSTÄLLNING

6–24/10 SAKs lokalförening i Vänersborg  
deltar med information och insam-

ling i samband med att SAKs utställning Afghanska klass-
rum visas i oktober (prel. datum).
PLATS: Bohusläns Museum.

DISKUSSION

13/10 Lokalföreningen i Lund 
anordnar en diskus-

sion med rubriken ”Biståndsarbete i 
konfliktdrabbade länder.”
TID: 18.00.
PLATS: Stadsbiblioteket i Lund.

Nadia 
Hashimi.

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

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


