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INTRO

Kampanj för bistånd inför valet
FOTO: MALIN HOELSTAD

UNDER VALRÖRELSEN har SAK 
arbetat för att lyfta biståndets 
unika roll för att minska fattig-
dom och förtryck i en värld där 
behoven ökar. Vi har träffat politi-
ker och berättat om vårt arbete, 
och visat att bistånd fungerar 
även i en svår kontext som Af-
ghanistan. 

Tillsammans med medlemmar 
och andra organisationer har vi 
bidragit till kampanjen Rädda 
Biståndet, som syftat till att 
motverka stora nedskärningar i 
biståndet.

Nu efter valet blir det viktigt 
att fortsätta arbetet och visa till-
trädande regering och riksdags-

ledamöter på vikten av att stå 
upp för Sveriges biståndsåtagan-
den. En minskning av biståndet 
skulle få allvarliga konsekvenser 
för världens fattiga. Situationen i 
Afghanistan är ett exempel på de 
stora behov som finns. Där kan 
Sverige göra stor skillnad.

HEDVIG SÖDERLUND
SAK deltog i kampanjen  
”Rädda Biståndet”.

 ”Varje morgon när vi sade hej då tog 
vi farväl som om det kunde vara 
sista gången vi sågs”, berättar en 
kollega i Kabul om tiden innan tali-
banerna tog över makten och kriget 

därmed var slut. Kvällen innan, nu i augusti, har 
en bomb dödat över 20 personer i en shiamoské, 
en nyhet som nådde till svensk media men som 
kollegerna på Kabul-kontoret knappt noterade. 
Det är vad som händer när våldet blir vardag. 

Våldet är alltså inte över, men det har minskat 
betydligt. För en del innebär det en stor lättnad. 
Som för barnen vars skolväg blivit mycket säkra-
re. Men för alltför många väger det inte upp mot 
det förlorade framtidshoppet. Det gäller i högsta 
grad för kvinnor och flickor, men även många 
män känner uppgivenhet. Utbildade kvinnor 
och män ser få möjligheter i sitt hemland. 

”TACK FÖR ATT ni vågar åka hit!”
Vi sitter i ett litet rum fyllt med kvinnor och 

skönhetsprodukter i Ghazni. Jag har äntligen 
kommit iväg till Afghanistan.  

I krönika efter krönika har jag skrivit om hur 
viktigt det är att fortsätta hålla kontakten och 
att förmedla afghanernas berättelser till oss här i 
Sverige. Jag har förstått att det är så. Nu fick jag 
känna det. 

Inte minst i Ghazni och Paktika, som det va-
rit alltför farligt för utlänningar att besöka på 
grund av kriget. Men nu går det, nu är strider-
na över. 

På den här lilla salongen får kvinnor med 

Betydelsen
av att mötas

funktionsnedsättning yrkesträning. Jag träf-
far också bybor som ska få en ny skolbyggnad, 
flickor som kan gå ända upp till klass 12 i en 
SAK-skola, i en annan by byggs det rör för rent 
vatten. 

Det betyder självklart oerhört mycket. Men 
för kvinnorna på skönhetssalongen, och för kol-
legerna vi möter i Kabul och i Ghazni, finns det 
något annat som också betyder väldigt mycket, 
och det är känslan att inte vara bortglömda. Att 
det finns människor i ett land långt borta som 
ser dem och som bryr sig.      

DET SOM DRYFTADES i samtal och intervju-
er var ofta mycket tungt, sällan särskilt hopp-
fullt. Ändå kände jag så mycket glädje över att 
vara där. Över att få träffa kollegerna och över 
att träffa barn i våra skolor, kvinnor på våra ut-
bildningar, pappor som önskar att deras äld-
re döttrar kunde gå i skolan. Och vi har skrat-
tat. Mycket.     

Alla kan inte åka till Afghanistan. Men ge-
nom tidningen fortsätter vi skapa närhet. Jag vet 
att det är meningsfullt och betyder mycket. För 
oss alla. ●

Utbildade 
kvinnor  

och män ser få  
möjligheter i sitt 
hemland. 

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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Sjuk boskap
JORDBRUK Lumpy skin-sjuk-
domen sprids bland nötkreatur 
i flera provinser i Afghanistan. 
Sedan i somras har tusentals 
kor dött eller nödslaktats. FN-or-
ganisationen FAO har påbörjat 
vaccinering av tre miljoner djur. 

Ännu inte officiell
POLITIK Talibanernas styre är 
efter ett år fortfarande inte en 
officiell regering. Ministrarna är 
endast tillförordnade och det 
finns ingen konstitution. Inget 
annat land har erkänt styret som 
en legitim regering.

Drönarmissnöje
POLITIK Utrikesminister Amir 
Khan Muttaqi anklagar USA för 
att olovligen bedriva övervak-
ning med drönare i Afghanis-
tans luftrum. Enligt Muttaqi 

bryter det mot avtalet taliba-
nerna slöt med USA 2020. 

Biografer öppnar
KULTUR Några biografer har 
öppnats igen och ska visa 37 
filmer och dokumentärer. Skå-
despelarna har fått bidra med 
egna pengar till filmerna. Bara 
en skådespelare är kvinna. 

Kaféer stängs
POLITIK Talibanerna har be-
ordrat kaféägare i provinsen 
Nimroz att stänga. Abdul Gha-
far Farooq, provinsdirektör för 
främjande av dygd och förebyg-
gande av laster, menar att det 
behövs för att 
bringa ord-
ning och 
värna den 
yngre ge-
nerationen.

Inträdesprov i höst
UTBILDNING De försenade 
inträdesproven till universitet 
har nu schemalagts till oktober. 
Omkring 200 000 studenter 
beräknas göra proven över hela 
landet. 

Övertagande firades
POLITIK Talibanerna har utlyst 
årsdagarna av maktövertagan-
det i Kabul respektive de sista 
amerikanska truppernas uttåg 
ur Afghanistan till nationella 
helgdagar. Det firades bland 
annat med fyrverkerier.  

Attack vid ambassad
VÅLD Två ambassadanställda 
och fyra andra personer döda-
des i en självmordsbombning 
utanför Rysslands ambassad i 
Kabul den 5 september. Islamis-
ka Staten tog på sig ansvaret. 

Illegala avrättningar
VÅLD Talibanerna anklagas för 
utomrättsliga avrättningar i 
Panjshir. En film visar hur solda-
ter skjuter en grupp män, som 
ska vara stridande från National 
Resistance Front. De facto-
styret uppger att de ska utreda 
anklagelserna. 

Tiggare samlas in
FATTIGDOM 3 048 tiggare har 
samlats in av en nytillsatt kom-
mission i Kabul, enligt Mullah 
Abdul Ghani Baradar, landets 
vice premiärminister. En tred-
jedel bedömdes vara ”behö-
vande” och hänvisades till Röda 
Halvmånen för stöd.  

Imam dödad
VÅLD Två protalibanska religiösa 
ledare har dödats. Imamen 
Mujib Rahman Ansari dödades 

tillsammans med minst 17 andra 
personer i en attack i Herat. 
Rahimullah Haqqani dödades i 
Kabul i en attack som Islamiska 
Staten tog på sig ansvaret för.

Krigskritik i USA
KONFLIKT Femtio procent av 
amerikanerna anser att det var 
ett misstag av USA att sända 
militära styrkor till Afghanistan. 
Det framgår av en Gallup-
undersökning gjord ett år efter 
tillbakadragandet.

Tiktok blockeras
TELEKOM Tiktok och spelet 
”PUBG: Battlegrounds” kommer 
att blockeras inom kort, enligt 
en överenskommelse mellan de 
facto-styret och representanter 
för telekom-företag. Spelet 
är även förbjudet i Indien och 
Pakistan.

Ökad äppelskörd
JORDBRUK 140 000 ton äpplen 
beräknas skördas I provinsen 
Wardak i år, en rejäl ökning från 
förra årets 92 000 ton. Men på 
grund av exportrestriktionerna 
är det svårt för odlarna att hitta 
en marknad för alla äpplen. 

Järnväg till Kina
TRANSPORT Representanter 
från Afghanistan, Uzbekistan, 
Kina och Kirgizistan har skrivit 
under en överenskommelse 
om att bygga en järnväg för att 
gynna handeln.

Ny UNAMA-chef
FN Roza Otunbayeva har utsetts 
till FN:s speciella representant 
för Afghanistan och chef för 
FN:s samordningsorgan,  
UNAMA. Hon har tidigare  
varit president och minister  
i Kirgizistan. 

Kvinna vann uppdrag
EKONOMI Ett företag ägt av en 
kvinna, Aziza Afzali, vann upp-
handlingen att leverera kol till 
polismyndigheten. Hon uppma-
nar andra kvinnliga företagare 
att delta i upphandlingar.

En rapport från Rädda Barnen visar hur 
flickor drabbats ännu hårdare än pojkar 
sedan maktövertagandet och den därpå 
ökande ekonomiska krisen. 

97 procent av familjerna har svårt att 
har råd med tillräckligt med mat. 80 
procent av barnen hade gått till sängs 
hungriga under de senaste 30 dagarna, 
och det gällde flickor dubbelt så ofta 
som pojkar. 46 procent av flickorna upp-
ger att de inte går i skolan, jämfört med 
20 procent av pojkarna. Krisen har också 
påverkat flickors psykiska hälsa. Enligt 
intervjuer med föräldrar visar 26 procent 
av flickorna tecken på depression jämfört 
med 16 procent av pojkarna.

FN:s insats i Afghanistan, UNAMA, går i 
en rapport igenom situationen för mänsk-
liga rättigheter. Urholkningen av kvinnors 
och flickors rättigheter ses som mest an-
märkningsvärt. Men UNAMA oroas också 
över straffriheten vid brott mot mänskliga 
rättigheter. Det rör sig bland annat om 
utomrättsliga avrättningar av personer 
som anklagas för samröre med väpnade 
grupper, och grymma bestraffningar eller 
avrättningar av personer som anklagas 
för att ha begått moraliska brott.  

Al-Qaidas ledare Ayman al-Zawahiri döda-
des i en amerikansk drönarattack i Kabul 
den 31 juli, enligt USA. Al-Zawahiri var en 
av hjärnorna bakom 11 september-attack-
erna 2001 i USA. Han tog över ledarskapet 
för al-Qaida efter Usama bin Ladin. USA 
anklagar talibanerna för att ha brutit mot 
avtalet mellan talibanerna och USA, där de 
lovade att inte ge fristad åt al-Qaida. Enligt 
utrikesminister Amir Khan Muttaqi saknas 
det bevis för att USA dödat al-Zawahiri.

I april deklarerade den talibanska ledningen att opium 
och andra narkotikapreparat förbjuds över hela landet. 
Odling av vallmo skulle därmed bli olaglig. 

Men när årets odlingssäsong närmar sig visar det 
sig att talibanerna inte har genomfört förbudet i någon 
större omfattning. Under det senaste året har 100 hek-
tar med vallmofält förstörts, omkring 2 000 narkotika-
handlare har gripits och 4 270 kilo opium beslagtagits, 
enligt de facto-styrets inrikesdepartement. Det kan jäm-
föras med den förra regeringen, som till exempel 2020 
arresterade drygt 3 100 personer, beslagtog 80 000 
kilo opium och förstörde nära 1 000 hektar vallmofält, 
enligt FN och dåvarande afghanska myndigheter. 

USA kommer att flytta 3,5 miljarder 
dollar av den afghanska centralbankens 
reserver till en fond i Schweiz. Pengarna 
har varit låsta i USA sedan talibanernas 
maktövertagande och de kommer inte 
att ha inflytande över fonden. 

Fonden kommer att kunna använda peng-
arna för att betala för importerad el, skul-
der till internationella finansinstitutioner 
och för att trycka nya sedlar. Förhopp-
ningarna är att detta kan hjälpa till att få 
den afghanska ekonomin på fötter igen. 

Skapandet av fonden kommer efter må-
nader av samtal mellan bland andra USA:s 
president Joe Bidens administration, 

Schweiz och talibanerna. Talibanerna har 
krävt att USA lämnar tillbaka samtliga sju 
miljarder dollar ur centralbankens reser-
ver som USA har kontroll över. 

Övriga 3,5 miljarder dollar hålls låsta av 
USA eftersom en grupp anhöriga till off-
ren för attackerna 11 september krävt att 
få skadestånd med stöd av tidigare rätts-
processer mot talibanerna som de vunnit 
i USA. Domstolar kan fatta beslut om att 
släppa de pengarna till den nya fonden. 

Ytterligare omkring 2 miljarder dol-
lar av den afghanska centralbankens till-
gångar hålls i banker i Europa och Förena-
de Arabemiraten. Även dessa kan hamna i 
den nya fonden. ●

Trots deras 
ilska, frustra-

tion och förlust är 
kvinnor den enda 
gruppen som  
inifrån Afghanistan 
konsekvent pro-
testerar mot tali-
banernas politik.

Flickor drabbas  
hårdast av krisenUSA flyttar låsta pengar till fond
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Krisen slår hårt mot barnen, och särskilt 
drabbas flickorna. 

Bönder skrapar frön från opievallmo. 
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AKTUELLT I AFGHANISTAN 

UNAMA oroas  
över straffrihet

Al-Qaidas ledare 
dödad i Kabul

Talibanerna har inte 
stoppat opium

Skolor öppnades – 
och stängdes igen
När läsåret inleddes var 
flickor plötsligt välkomna på 
fem statliga gymnasieskolor 
i provinsen Paktia. Inflytelse-
rika stamledare hade begärt 
att undervisningen för flickor 
skulle återupptas. Men bara 
några dagar senare blev flick- 
orna tillsagda att gå hem igen. 
Det ledde till att skolflickor 
gick ut i spontana gatupro-
tester i staden Gardiz. Demon- 
strationen upplöstes snabbt 
av lokala säkerhetsstyrkor.

Shahrazad Akbar, tidigare 
ordförande för Afghanistan 
Independent Human Rights 

Commission

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

Plats 180 
av 191. Det är Afghanistans 
placering på Human Deve-
lopment Index som mäter 
livskvalitet.

Ett bra år för afghanska äpplen. 

Förhoppningen är att få 
ekonomin på fötter igen. 

Slutfikat.

FOTO: BRUNSSUM, CC
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KRIGSSLUT  
UTAN FRED

Kriget i Afghanistan upphörde när talibanerna den 15 augusti 
förra året tog över statsmakten. I distrikt som tidigare härjades 
av strider kan nu barn gå till skolan utan att hamna i skottlinjen. 
Men fred och säkerhet handlar inte bara om frånvaro av krig. 
TEXT EVA KELLSTRÖM FROSTE, REDAKTÖR
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För invånarna i det krigs-
drabbade Ghazni har det 
senaste året inneburit en 

stor förändring. Nu kan de 
gå till arbete och skola utan 

att vara rädda för att hamna i 
skottlinjen. 

FOTO: CAJSA WIKSTRÖM 
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ashir Zafari, utbildnings-
ansvarig på SAKs regi-
onkontor i Ghazni, är i 
40-årsåldern och har pre-
cis som de flesta afghaner 
levt hela sitt liv med krig. 

Han har traumatiska min-
nen av krig och våld från sin barndom, och 
hans barn blev stumma i flera dagar efter att 
en raket slog ner på gården utanför huset 
och splittrade fönsterrutorna. 

– Sedan förra året är det bättre, nu kom-
mer inga kulor, nu hör 
vi inte ljudet av raketer. 
Människor kan utan rädsla 
gå till arbete och skola. Det 
är huvudorsaken till att ef-
terfrågan på utbildning har 
ökat, säger han.

Men han kallar det inte 
för fred, och det gör ingen 
annan heller av dem som Afghanistan-nytt 
intervjuat. Den ekonomiska situationen är 
förfärlig för de flesta afghaner, arbetslös-
heten är hög, kvinnor har inte tillgång till 
sina rättigheter, med få undantag får flick-
or från sjunde klass inte gå i skolan och ta-
libanerna inskränker allt fler av de mänsk-
liga rättigheterna. Många vittnar också om 
ökad psykisk ohälsa, som var hög redan 
innan maktskiftet. Deras bild av fred sam-
manfaller med FN:s definition av ”mänsk-
lig säkerhet”, som också är en förutsättning 
för hållbar fred (se faktaruta). 

– Fred är allt för mig. Fred är inte bara 
att det inte pågår strider. Fred är att du har 
god ekonomi, att du har tillgång till utbild-
ning, till dina mänskliga rättigheter, att du 
har ett värde och respekteras som männis-
ka, att regeringen ger dig den service du 
har rätt till. Fred är inga strider och ingen 
fattigdom och inget våld. När det finns en 
dold konflikt bland folket riskerar striderna 
att blossa upp igen, beskriver Bashir Zafari. 

AMINULHAQ MAYEL, programchef på 
SAK, är inte optimistisk om framtiden. 

– När det gäller fysisk säkerhet har män-
niskorna fått det bättre, men de har förlo-
rat sin säkerhet när det gäller levebröd. 

De facto-styret verkar inte vilja gå det 
internationella samfundet till mötes utan 
går snarare åt fel håll med ökade inskränk-
ningar av mänskliga rättigheter, påpekar 
han. Ett litet hopp är att det finns olika 
åsikter bland talibanerna. 

Han tar också upp att Afghanistan töms 
på utbildade människor, eftersom det finns 
så få framtidsmöjligheter i Afghanistan, 
och det gäller inte bara kvinnor. 

– Varje afghan som är utbildad letar ef-
ter möjligheter att lämna landet. Vårt land 
kommer att tömmas på utbildade männ-
iskor, på grund av brist på hopp. 

Striderna har inte helt upphört i Afgha-
nistan. Det finns beväpnade motstånds-
grupper i vissa delar av landet, till exempel 
i Panjshir. Dessutom ökar hoten och at-
tackerna från Islamiska Staten. Men jäm-
fört med tidigare är det ändå stor skillnad. 
Det är enklare att förflytta sig när det inte 
längre pågår ett regelrätt krig och det inte 
längre genomförs flygattacker. Det märks 
till exempel på SAKs sjukvårdsinrättningar 
i den tidigare krigshärjade provinsen War-
dak, där fler nu kan söka vård utan risk att 
hamna mitt i striderna eller behöva förflyt-
ta sig mellan områden som kontrolleras av 
olika sidor.

Men samtidigt minskar tillgången till 
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sjukvård totalt i landet eftersom det nya 
styret inte har förmåga eller resurser att ge 
medborgarna den service de behöver. För 
SAKs del innebär det nya läget en ökad ef-
terfrågan både på sjukvård och utbildning, 
och organisationen expanderar. Men efter-
frågan överstiger med råge tillgången, även 
i de provinser där SAK har verksamhet. 

I PROVINSERNA Ghazni och Paktika var 
säkerhetsläget mycket dåligt under många 
år. När striderna nu upphört ökar efterfrå-
gan på utbildning. Det är flera skäl till det, 
uppger Bashir Zafari. Dels vågar fler sän-
da sina barn till skolan, dels har en del sko-
lor stängt. Inte minst gäller det skolor för 
flickor från sjunde klass. I Ghazni och Pak-
tika är det enbart SAK som har skolor för 
flickor från sjunde klass. SAK utökar just 
nu från 700 klasser 2020 till 1 350 klasser i 
områdena, men det täcker inte behoven.

Inte bara efterfrågan ökar, närvaron 
ökar också. På SAKs alla skolor har närva-
ron ökat med sju procent det senaste året. 

– Förr hade vi rätt stor frånvaro, spe-
ciellt i de högre klasserna, men nu har vi 
hög närvaro och det beror på säkerheten. 
Nu finns inga hinder för föräldrarna att 
våga skicka sina pojkar och flickor till sko-
lorna, berättar Bashir Zafari. 

Det har också blivit enklare att rekryte-
ra kvinnliga lärare även till avlägset beläg-
na byar, eftersom det blivit mycket säkrare 
att ta sig dit. 

Den förra regeringen hade stora pro-
blem med korruption, och att korrup-
tion och strider minskat hör till det som 
kan ses som positivt för flera av dem som 
Afghanistan-nytt talade med. Men för de 
flesta överväger det negativa, och att de 
flesta flickor inte får gå i skolan från sjun-

I den här skolan i Ghazni, som användes av stridande under kriget, går bara pojkar. Det är bara SAK som   har skolor för flickor över årskus sex i Ghazni och Paktika.  

Inga strider och minskad 
korruption. Amanullah Khandan 
är 45 år och bor i byn Majboor 
Khail i provinsen Paktika. Ur hans 
perspektiv har mycket blivit 
bättre nu. 

– Förut var det krig här. Vi kunde 
knappt ta oss någonstans på grund 
av krig och andra hinder. Jag är en 
neutral man men under den förra 
regeringen var det mycket korrup-
tion. Nu är det lugnt, vi kan ta oss 
vart vi vill både under dagen och 
under natten, och jag är säker på 
att korruptionen har minskat, säger 
Amanullah Khandan.

HAN ARBETADE som chaufför, vil-
ket han beskriver som riskabelt 
av flera anledningar. Amanullah 
Khandan säger att han var nära att 
dö flera gånger, på grund av mi-
nor och på grund av strider. Han 
var också utsatt eftersom han körde 
skottskadade personer. 

– Både regeringsstyrkorna och 
talibanerna har fängslat mig och 
slagit mig. Regeringssoldaterna 
trodde att jag jobbade för taliba-

nerna, och talibanerna trodde att 
jag spionerade för regeringen, sä-
ger han.

AMANULLAH KHANDAN berättar 
att han var regeringssoldat under 
den första regeringen efter att tali-
banerna störtades 2001. Men han 
blev besviken på korruptionen och 
var dessutom rädd för att bli dö-
dad, så han lämnade armén och 
flyttade till Iran. 

Han säger att byn drabbats av 
kriget och flera gånger hamnat mitt 
i striderna. 
Vad är fred för dig?

– Det här är inte fred, för det 
internationella samfundet har 
inte erkänt regeringen. Därför 
är den ekonomiska situationen 
mycket dålig. Det blir konflikter 
mellan människor på grund av 
den dåliga ekonomin och andra 
problem. 
Förstår du varför omvärlden 
inte erkänner de facto-styret?

– Det är en för stor fråga för 
mig, jag kan inte svara på den, sä-
ger han. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

AMANULLAH KHANDAN: 
”Nu är det lugnt här”

Amanullah Khandan tycker att det mesta blivit bättre, när de slipper
striderna och korruptionen.

 Varje afghan som är 
utbildad letar efter  

möjligheter att lämna landet.
Aminulhaq Mayel

Bashir
Zafari
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de klass ses både som ett av de största pro-
blemen och det största hindret som omöj-
liggör att talibanerna kan erkännas av 
omvärlden. 

NAJIB AHMAD RASHID på SAKs program 
för jämställdhet och mänskliga rättigheter 
har svårt att se några möjligheter för ut-
veckling just nu. 

– Utmaningarna ökar för varje dag. Fat-
tigdom, en väldigt hög arbetslöshet som 
drabbar både kvinnor och män, kvinnor 
som stoppas från många jobb. Det går ryk-
ten om att skolan ska öppna för alla flickor 
från sjunde klass, det ger hopp men jag är 
rädd att även detta år kom-
mer att vara ett förlorat år 
för de äldre flickorna. 

Najib Ahmad Rashid vill 
inte kalla tillståndet i Af-
ghanistan för fred. Delvis 
för att det fortfarande pågår 
strider i landet, men också 
av andra skäl.  

– Fred har en tydlig definition som in-
kluderar inte bara fysisk säkerhet utan 
även fred mentalt. Ett stressfritt liv, ingen 
oro för den ekonomiska situationen, sjuk-
vård. Jag vill inte vara pessimistisk men 
inget av detta finns i vårt land nu. Du har 
inte sinnesro, du känner inte fysisk säker-
het för dig själv och din familj. Jag är ex-
tremt orolig för min familjs skull, jag har 
tre döttrar.  

Hans kollega Arezo Ehsan är, i likhet 

med många andra afghanska kvinnor, en-
sam familjeförsörjare. Hon håller med.

– Just nu ser vi inga stri-
der i Kabul, men mentalt är 
det ingen verklig fred. Jag 
och min familj känner oss 
inte säkra. 

Förutsättningarna för de-
ras arbete för jämställdhet 
och mänskliga rättigheter 
har ändrats fundamentalt. 

– Vi är tillbaka på punkt noll, i allting. 
Vi kan inte ens prata om jämställdhet och 
mänskliga rättigheter för de facto-styret 
anser att det är en västerländsk idé, berät-
tar Arezo Ehsan.

LÄRAREN RAHILA AHMADI i Ghazni är 
orolig för kvinnornas situation.

– Vår självständighet har tagits ifrån oss, 
vår möjlighet till utbildning, våra rättighe-
ter. När man inskränker kvinnors frihet i 
samhället släcker man deras livslust. Man 
tar bort deras röster och därmed försöker 
man tysta dem.  Inskränk-
ningarna får många dåliga 
konsekvenser i samhället.

Men hon vägrar ge upp.
– Jag är optimistisk av na-

turen, det är därför jag är 
här med mina elever. 

– Alla borde kunna väl-
ja sin egen väg. Om du sätter 
dina egna mål kommer du att kunna över-
vinna svårigheterna. Framstegen kan ske 
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Begreppet ”mänsklig säkerhet” 
lanserades 1994 i FN:s Human De-
velopment Report som innehöll ett 
kapitel med titeln “New Dimensions 
of Human Security”. Syftet var att 
bredda det traditionella säkerhets-
begreppet som fokuserat nästan 
uteslutande på staters territoriella 
säkerhet från externa militära hot. 

Mänsklig säkerhet handlar bland 
annat om möjligheten att försörja 
sig, tillgång till mat, rätten till hälsa, 
den personliga säkerheten (att leva 
utan risk för våld utövat av stater el-
ler individer), gruppens säkerhet (att 

inte förföljas på grund av religiösa, 
kulturella, eller etniska tillhörigheter) 
och politisk säkerhet (rätten att få 
åtnjuta sina mänskliga rättigheter 
och uttrycka sig fritt). 

Mänsklig säkerhet omfattar as-
pekter som frihet från övergrepp 
och förtryck, men också förhål-
landet mellan jämställdhet och 
fred. FN:s globala mål för hållbar 
utveckling speglar hur hållbar fred 
hör ihop med andra utvecklingsmål 
såsom fattigdomsbekämpning, 
jämställdhet och inkluderande 
samhällen.

även bakom stängda dörrar. Elevernas strä-
van kan bidra till att göra landets framtid 
bättre, säger Rahila Ahmadi. 

En stor majoritet afghaner har levt hela 
sina liv under krig. Bashir Zafari på Ghaz-
ni-kontoret beskriver vilken påverkan det 
har på människor. 

– Vi har haft krig i fyra decennier och jag 
är 40 år. Så jag är född i krig och växte upp 
med krig. Det var väldigt svårt för det på-
verkar allting. Ingenting funkar, allt man 
tänker på är hur man ska överleva. Allt 
man lär sig handlar om våld, inte om ut-
bildning. Om din far är en krigare blir du 
också en krigare. Många människor har dö-
dats, många barn har förlorat sina föräldrar, 
många flickor har inte fått utbildning. 

Han minns hur soldater kom till hans by 
och misshandlade männen, tvingade dem 
att bli soldater för den kommunistiska re-
gimen. 

– På den tiden var du tvungen att an-
tingen strida för regeringen eller för mu-
jahedin (motståndsrörelsen). Byn bom-
bades. Männen drog upp i bergen under 
dagarna för att slippa bli tillfångatagna el-
ler dödade. Det är mina minnen, från när 
jag var fem-sex år. Vi tänkte på det hela ti-
den, det var i våra drömmar. Det påverka-
de våra tankar negativt. Allt förstörs, eko-
nomin är dålig, skolorna fungerar dåligt. 

BASHIR ZAFARI har tidigare arbetat som 
lärare. Han oroas över att så många barn 
inte får gå i skolan och över alla barn som 

Najib Ahmad 
Rashid

Rahila  
Ahmadi

Arezo  
Ehsan

inte får tillräckligt med mat, som tvingas 
arbeta och jaga inkomster. 

Dagens barn har också traumatiska min-
nen av krig, precis som han själv. Hans egna 
barn har kamrater som blivit dödade. Det är 
alla afghaners historia, framhåller han. 

Framtiden är oklar, men han ger inte 
upp hoppet.

– Vi hoppas på en bra framtid och att de 
facto-styret ger efter för omvärldens krav 
så att vi får en regering som kan erkännas 
internationellt: att skolor för äldre flickor 
öppnas, att kvinnor ges makt och rättighe-
ter och att Afghanistan får en inkluderan-
de regering. Om det inte blir en utbildning 
för alla, om kvinnor förvägras sina rättig-
heter, då riskerar vi att hamna i konflikt 
och krig igen, säger Bashir Zafari.

Najib Ahmad Rashid på enheten för 
mänskliga rättigheter och jämställdhet har 
inte heller helt gett upp hoppet. Han tror 
att det går att påverka talibanerna, men att 
det kräver samarbete i nätverk både natio-
nellt och internationellt. 

– Det råder ingen tvekan om att de be-
höver finansiellt stöd, för landet är i eko-
nomisk kris. Jag tror att det finns utrymme 
för förhandlingar. ●

Skolor för flickor i års-
kurs 7 till 12 är stängda i 
24 av 34 provinser, vilket 
innebär att 850 000 
flickor tvingas stanna 
hemma från skolan. Det 
visar en FN-rapport. 
Omkring tre miljoner 
av de 7–8 miljoner barn 
som gick i skolan före 
maktövertagande var 
flickor. 1,1 miljoner av 
dem gick i högstadiet 
och gymnasiet. 

ETT BREDARE SÄKERHETSBEGREPP

STÄNGDA FLICKSKOLOR I 24 PROVINSER

850 000 
flickor i årskurs 7 till 12 tvingas stanna hemma från 
skolan sedan talibanernas maktövertagande.

I Ghazni city står pansarvagnar från Sovjettiden utställda på en lång rad längs en väg. Livet fortsätter som förut på landsbygden. En del kvinnor i städerna bär burka, men inte alla. Trots talibanernas krav fortsätter många kvinnor att visa ansiktet.  FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

Spåren efter 
kriget finns 
kvar i klass-

rummet.
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 Jag är extremt orolig 
för min familjs skull, 

jag har tre döttrar. 
Najib Ahmad Rashid



t
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BASIRA REZA: ”Kriget hörde till vardagen”

SAYED FAZAL HAQ HASHIMI:  
”Fred är att ha lika rättigheter”
När Sayed Fazal Haq Hashimi var tolv år 
gammal klev han på en sovjetisk 
personmina och förlorade sitt ena ben.

– Mitt liv gick in i en ny fas, säger han.

Sayed Fazal Haq Hashimi är ordförande 
för en organisation för personer med funk-
tionsnedsättningar i provinsen Ghazni. 

För honom innebar de två decennierna 
efter talibanernas fall 2001 att mycket blev 
bättre. Det fanns fler möjligheter för både 
män och kvinnor, och han beskriver de ti-
digare regeringarna som demokratiska. 

– Med talibanerna har ekonomin för-
värrats mycket, och problemen har ökat, 
inte minst för personer med funktionsned-
sättningar, säger han. 

Det handlar både om ekonomi, jobb-
möjligheter och de stängda skolorna för 
flickor. Tidigare fick personer med funk-
tionsnedsättning ersättning genom Världs-
banken. De pengarna finns inte längre. 

Men hans problem handlar inte bara om 
hans egen försörjning, utan om att hans 
barn hamnat i samma situation som så 
många andra i Afghanistan. 

– Mina barn känner osäkerhet och är 
deprimerade. Min äldsta son är 23 år och 

hittar inget arbete. Han är hemma hela ti-
den, gör ingenting och känner sig värde-
lös. Jag har en 18-årig dotter som gick i 
tolfte klass och bara hade ett år kvar när 
talibanerna stängde skolorna. Hon har va-
rit hemma sedan dess. Jag har också en 
14-årig dotter som inte heller hon kan gå i 
skolan. Hon frågar mig hela tiden när tali-
banerna ska öppna skolan igen.

Han har dessutom en 11-årig son som 
har en cp-skada, men som inte kan få den 
medicinska hjälp han behöver eftersom fa-
miljen inte har råd. 

VÅLDET HAR MINSKAT, men Sayed Fazal 
Haq Hashimi påpekar att det inte försvun-
nit helt. 

– Det är klart att kriget påverkade oss 
mentalt. Området var inte säkert, männ-
iskor dödades. Vi var ledsna. Nu är det lite 
säkrare men vi får fortfarande rapporter 
om människor som dödats utan att vi vet 
vem som är skyldig. 
Vad betyder ”fred” för dig?

– Fred handlar inte bara om att stri-
derna upphört. Fred är lika rättigheter, att 
kunna göra egna val i livet, fred är rätt till 
utbildning för alla. När vi kan välja vilka 

som ska styra landet och flickor och kvin-
nor har samma rättigheter som pojkar och 
flickor, då har vi fred. Fred betyder att vi 
kan leva som människor. Det här – svält 
och depression – är inte fred. 

Så länge det inte finns utbildning för alla 
och så länge landet styrs av outbildade tali-
baner har han svårt att se ljust på framtiden. 

– Jag beklagar att allt jag säger är sorg-
ligt men sådan är situationen. 

– Det enda som är viktigt är människo-
kärlek. Religion är inte det viktigaste för 
mig utan att vi får leva som människor. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

15-åriga Basira Reza var rädd när hon 
gick till skolan men kände sig inte säker 
hemma heller. 

– Nu känner vi oss säkra. Det är en 
positiv förändring, säger hon. 

Basira Reza går i en av SAKs skolor i 
Ghazni, en provins där strider pågick un-
der många år.

– Jag har sett kriget. Det är normalt för 
oss, det hör till vardagen. Det är inte vårt 
fel. Vad kan vi göra? Vi kan bara leva, fort-
sätta våra liv, säger hon först.

Men sedan fortsätter hon med att be-
skriva den ständiga skräcken, det fanns 
ingen säkerhet någonstans. 

– Det var många som var hungriga under 
kriget, ingen kunde köpa allt de behövde. 

Under de sista striderna mellan taliba-
nerna och de forna regeringssoldaterna 
stängdes skolan i flera månader av säker-
hetsskäl.

– Ena dagen var jag i skolan, den andra 
såg jag talibaner där. Vi blev väldigt leds-
na och grät. 

Efter två månader smög hon sig till sko-
lan. Då träffade hon lärare som sa att sko-
lan var öppen igen och att hon var väl-
kommen tillbaka. 

– När det gäller säkerheten är det inget 
som är negativt längre, men för alla andra 
flickor över tolv år är skoldörrarna stäng-
da, det är negativt, säger hon.  

HENNES FAMILJ kämpar som så många 
andra med dålig ekonomi. Hennes far är 
drogberoende, hennes mor tar hand om 
allt där hemma och sköter om familjens 
odlingar. Tack vare hjälp från släktingar 
överlever de. Hon börjar gråta och förkla-
rar att det både är för sin mammas skull 
och för alla klasskamrater som också har 
det kämpigt. 

– Det är många som är i samma situa-
tion, säger hon. 

Men trots svårigheterna har hon en 
stark tro på sig själv.

– Jag vill bli läkare. Sedan jag gick i fjär-
de klass är det mitt drömyrke. Jag tror att 
det är möjligt, jag uppmuntrar mig själv. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE 

Sayed Fazal Haq Hashimi är orolig för sina 
barn och deras framtid. 

Basira 
Reza.
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Shiamuslimer är särskilt utsatta för terrorattacker. Minst fem personer dog i en attack i maj mot Hazrat Zakaria-moskén i Kabul. 

Sedan talibanernas maktövertagande 
har terrorgruppen ISKP trappat upp 
sina attacker i Afghanistan. Attentaten 
har tagit flera hundra liv. Målet verkar 
vara att undergräva det talibanska 
styret. 

En dryg månad efter att talibanerna tog 
kontroll över Kabul 2021 attackerades sju 
olika taliban-posteringar i staden Jalalabad 
samtidigt. Bakom attentaten låg ISKP som 
trappat upp sina attacker mot talibanerna 
under de drygt tolv månader som gått se-
dan de tog makten. 

ISKP (Islamic State – Khorasan Provin-
ce) har funnits i landet sedan 2015 och är 
en gren av den sunniextremistiska terror-
gruppen Islamiska Staten (IS). 

– ISKP:s främsta mål är att visa vilket 
misslyckande talibanernas maktöverta-
gande har varit, säger den oberoende fors-
karen Abdul Sayed till nyhetsplattformen 
Gandhara. 

Enligt hans utredning ligger ISKP bak-
om flerfaldigt många fler attacker jämfört 
med samma period föregående år. Däref-
ter har organisationen tagit på sig ansvaret 
för ytterligare attacker. De flesta har rik-
tat sig mot talibanledare alternativt landets 

säkerhetsstyrkor. ISKP tog också ansva-
ret för attentatet mot Kabuls flygplats i au-
gusti 2021 då 170 människor dog och 200 
skadades. 

Talibanerna, påpekar Abdul Sayed, har 
tampats med övergången från rebellrörelse 
till en fungerande regering, samtidigt som 
de står inför en ekonomi i fritt fall, inter-
nationell isolering och interna splittringar. 
ISKP:s attacker utmanar talibanernas styre 
ytterligare och motsäger den bild som ta-
libanerna velat måla upp av sig själva som 
en rörelse som kan bringa fred och stabili-
tet till landet.

ETT ANNAT OROSMOMENT är det ökade 
våldet i gränstrakterna. ISKP försöker dri-
va in kilar mellan talibanstyret och grann-
ländernas regeringar, säger Asfandyar Mir, 
expert vid USA:s fredsinstitut, till Voice of 
America. 

Även människorättsorganisationen Hu-
man Rights Watch (HRW) har granskat 
ISKP:s våldsspiral.

– Talibanerna och ISKP skiljer sig åt så 
till vida att IS är ett bredare nätverk som 
försöker bygga ett nationsöverskridande 
islamiskt kalifat, medan talibanerna häv-
dar att de är en nationalistisk rörelse som 

vill upprätta ett islamiskt emirat i Afgha-
nistan, säger Fereshta Abbasi, som forskar 
på Afghanistan för HRW.

NYLIGEN SLÄPPTE HRW en rapport där 
organisationen pekar ut hazarerna, som 
huvudsakligen är shiamuslimer, som en 
särskilt utsatt grupp. Minst 700 personer 
har skadats eller dödats det senaste året.  

– ISKP attackerar särskilt shia eftersom 
de anser att de inte är muslimer. Vår rap-
port fokuserar på tiden efter maktöver-
tagandet och jag kan inte säkert säga om 
antalet attentat [mot hazarer] som ISKP 
ligger bakom har ökat, men antalet döda 
har stigit, säger Fereshta Abbasi.

Konsekvenserna av de dödliga attack-
erna räknas inte enbart i antalet döda och 
skadade. HRW-rapporten beskriver hur 
familjer som förlorar en manlig medlem 
också oroar sig för framtiden ekonomiskt. 

– Vi har talat med kvinnor som förlorat 
familjens inkomst på grund av att männen 
i familjen dödats i bombdåd. Talibanernas 
restriktioner gör det svårt för kvinnorna 
att ta över rollen som familjeförsörjare, sä-
ger Fereshta Abbasi. ●

GÖRREL ESPELUND
FRILANSJOURNALIST

Terrorgrupp trappar upp våldet
FOTO: EPA/TT



KANDAHAR En bagare med sitt bröd till försäljning. 
Till alla afghanska måltider serveras gärna bröd i 
riklig mängd. Det är alltid platt men bakas ut i alla 
storlekar och former, från näsdukssmå till så långa 
som en meter.  FOTO: MICHAEL RUNKEL, IMAGEBROKER/TT

BILDENBILDEN
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Med hjälp av dekret och uttalanden har talibaner-
na samtidigt skapat parallella regler och riktlinjer för 
landets journalister. Enligt dessa är förtal och kritik 
av regeringsföreträdare förbjudet, och rapportering 
som kan påverka allmänheten negativt eller som skul-
le kunna anses vara omoralisk bör godkännas av tali-
banerna i förväg. 

Dessa av varandra motstridiga lagar och regler försät-
ter journalisterna i en svår situation som ofta leder till 
självcensur, eller i värsta fall att ingen rapportering görs 
över huvud taget. Osäkerheten och rädslan för straff 
och åtgärder från de styrande makthavarna är för stor. 

MEDAN ALLT MER av landet hamnar i medieskugga får 
vi utanför Afghanistan allt mindre veta. Det gör det 
också svårare, än vad det redan är med talibanerna, att 
bedriva bistånd och långsiktiga utvecklingsprojekt. 

Som internationell biståndsaktör är det i princip 
omöjligt att i dag ägna sig åt demokrati och mänskliga 
rättigheter i Afghanistan, men som medieföretag finns 

fortfarande stora möjligheter att bistå – genom att ut-
nyttja den kompetens som finns på plats, stärka press-
frihet och journalisters möjligheter att arbeta. Anlita 
lokala afghanska journalister som får berätta om ut-
vecklingen och verkligheten i landet, ge dem trygghe-
ten och säkerheten av en större internationell medie-
aktör i ryggen. 

Som Ahmed Walid Rashidi konstaterar när vi pra-
tar, han kan åka hem. Talibanerna ger sig på de loka-
la journalisterna utan kontrakt med utländska medier. 
Dem som vi lämnar kvar. 

Afghanistans journalister och kvinnor kämpar vida-
re under stora risker, för de rättigheter som vi bistod 
dem med. Vänder vi dem ryggen är vi också medskyl-
diga till att de förlorar dem. 

I Reportrar utan gränsers senaste pressfrihetsindex 
placerades Afghanistan på plats 156 av 180, mellan 
Ryssland och Pakistan. Bland världens absolut värsta 
länder vad det gäller pressfrihet. ●

ERIK HALKJAER

Av de 2 756 
kvinnor 
som arbe-
tade som 
journalister 
innan taliba-
nerna kom 
till makten 
jobbar i dag 
endast 656. 

ANALYS

ter som var verksamma under första halvåret 2021 var 
endast 4 759 kvar. Av 547 medier fanns 328 kvar.

I KABUL HAR HÄLFTEN av de medier som fanns innan 
maktövertagandet fått slå igen. Detsamma gäller sju 
av landets andra provinser. I fyra regioner har de få 
medier som fanns tidigare upphört helt. I 13 provinser 
verkar endast en handfull medier. 

Av de 2 756 kvinnor som arbetade som journalister 
innan talibanerna kom till makten jobbar i dag endast 
656. Av dem jobbar fler än 8 av 10 i Kabul. I en tredje-
del av landets provinser finns inte enda kvar. 

Vi hör sedan mer än ett år inget om journalis-
ter som dödas, men desto mer om journalister som 
grips, försvinner, kidnappas, misshandlas och torteras. 
Många har sett sig tvingade att gömma sig. 

Det bisarra är att den afghanska konstitutionen från 
tidigare fortfarande gäller. Det är den som de afghans-
ka journalister som ännu jobbar pekar på när taliba-
nerna försöker tysta dem. 

 Ahmed Walid Rashidi hör av sig via ett di-
rektmeddelande i en app. Han är skakad. 
Inte så mycket för sin egen del, utan för sin 
afghanska kollegas del. Nyheten om att han 

och kollegan suttit fängslade i Afghanistan i tre dagar 
har nyligen släppts. 

Själv är Ahmed Walid Rashidi på väg hem till familj 
och vänner i Danmark där han lever sedan många år. 
Kvar i Afghanistan är hans kollega, skadad, i behov av 
vård och gömd för att slippa repressalier från talibanerna. 

Någon dag senare visar det sig att även en norsk 
journalist gripits och slagits av talibanerna i Kabul. 
Även han med afghanskt påbrå och med lokala af-
ghanska kollegor som också drabbas. Själv reser den 
norska journalisten hem. Kvar är kollegorna. 

FÖR 22 ÅR SEDAN rådde det totalt mediemörker under 
talibanerna. Med talibanernas fall 2001, internatio-
nella militära insatser och bistånd växte mediesektorn 
återigen till sig. 

Med nästan 12 000 journalister verksamma i cirka 
550 medier över hela landet och en konstitution med 
starkt skydd för pressfrihet fanns det stora möjligheter 
att vara journalist i Afghanistan. För unga kvinnor blev 
journalist ett sätt att ta kampen för kvinnors rättigheter. 

Reportrar utan gränser placerade i april förra året 
Afghanistan på plats 122 av 180 i sitt pressfrihetsin-
dex. Inget annat land i regionen kunde då skylta med 
en så bra pressfrihet. Samtidigt var det på grund av 
kriget farligt att vara journalist. Under perioden 2016–
2021 dödades 60 journalister i Afghanistan. Det var 
ett av de dödligaste länderna i världen för journalister. 

Med talibanerna tillbaka vid makten i augusti 2021 
fruktade många en återgång till mörkret på 1990-talet, 
men det är svårt att ta människors fri- och rättigheter 
ifrån dem. Tack vare de gångna 20 årens relativt goda 
förutsättningar att bedriva journalistik är det fortfa-
rande många som tar fajten.

Tyvärr har de länder som tidigare stoltserade med 
sitt militära stöd och bistånd till Afghanistan i mångt 
och mycket vänt landet ryggen. Det märks inte minst i 
det bristande stödet till landets journalister och medier.

Medan medier i Sverige samlar in utrustning och 
pengar till sina kollegor i Ukraina skramlar ingen ens 
en krona till de afghanska kollegorna. Under det år som 
gick efter huvudstaden Kabuls fall var de lokala journa-
listerna i princip osynliga i medier utanför landet.

Sen kom årsdagen och de utländska journalisterna 
var på plats igen. 

De redaktioner som inte skickade ner några report-
rar till Afghanistan vände sig till afghanska journalister 
som lämnat landet. Samtidigt som det fortfarande fanns 
verksamma, duktiga afghanska journalister på plats. 

När Reportrar utan gränser inför årsdagen samman-
ställde svaren från en enkät som journalister och före-
trädare för journalistorganisationer i Afghanistan fått 
svara på blev resultatet dystert. Av de 11 857 journalis-

De lokala journalisterna behöver omvärldens stöd

Erik Halkjaer är ord-
förande för Reportrar 
utan gränser Sverige 
(RSF Sverige) och 
chefredaktör för Sve-
riges Natur. Tidigare 
bland annat chefre-
daktör för tidningen 
OmVärlden och  
även redaktör för 
Afghanistan-Nytt. 

Mediebevakning av 
matutdelning i Ka-
bul. Allt färre journal-
ister är verksamma 
i Afghanistan. I en 
tredjedel av landets 
provinser finns inte 
en enda kvinnlig 
journalist kvar. 

FOTO: ALI KHARA,  
REUTERS/TT



Nr 3 2022 | AFGHANISTAN-NYTT    19

Var med du också! 
Att alla barn har samma rättigheter är en självklarhet 
– men samtidigt så långt ifrån självklart! Just nu 
befinner sig många barn på flykt från sina hem eller 
i andra utsatta situationer som skapar 
oro och otrygghet. Tillsammans med 
tiotusentals engagerade kavlar vi 
upp ärmarna för världens barn. 
Vill du vara med?
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”De bästa stunderna i mitt liv är de jag tillbringar i skolan. Jag lär mig läsa och skriva och här har jag mina bästa vänner”, 
säger Sarra, som går tredje och sista året i den förberedande SAK-utbildningen för barn med funktionsnedsättningar.

Årets Världens Barn 
insamling pågår året ut.

Varmt tack för ditt 
stöd och för ditt 

engagemang!

HÄLSA, SKOLA OCH TRYGGHET

FÖR VÄRLDENS ALLA BARN

GÅ IN PÅ

VARLDENSBARN.SE

210x280_VärldensBarn_SAK_2022.indd   1 2022-05-31   09:06

AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN
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Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 S å var den äntligen klar, SAKs strate-
giska plan (2023–2025). Det skulle 
den egentligen ha varit redan förra 
året, men vi fick pausa arbetet i och 
med talibanernas maktövertagande. 

Först i våras, när konturerna av de nya förutsätt-
ningarna börjat klarna något, kunde vi återupp-
ta planerandet. 

En tydlig slutsats är att 
SAKs uppdrag är mer rele-
vant än någonsin. Med en 
ekonomi i fritt fall och en 
dysfunktionell stat, blir vår 
och andras samhällsservice 
avgörande för den afghans-
ka befolkningen. I och med 
att vi har en så robust och erfaren organisation, 
är det flera finansiärer som vänder sig till oss 
och undrar om vi kan skala upp. Vi har nu också 
möjlighet att nå ut i områden som tidigare varit 
otillgängliga på grund av kriget. 

DET ÄR VIKTIGT ATT vi fortsätter kroka arm med 
lokalbefolkningen och mobiliserar försvar för 
de landvinningar som gjorts, inte minst vad gäl-
ler kvinnors rättigheter. Här kommer vi bland 
annat att hålla regimen ansvarig för konsekven-
serna av dess restriktioner. Om flickor enbart 
får undervisas av kvinnor så måste fler kvinnli-
ga lärare utbildas. Och en växande yrkeskår av 
kvinnliga lärare kan bli en viktig pusselbit i att 
kvinnor på sikt syns och hörs mer i offentlighe-
ten.

Men vi ställer också om för att i större ut-
sträckning möta de humanitära behoven. Här 

Trofasthet 
i en oviss framtid

stärker vi till exempel insatser för att förebygga 
och behandla undernäring, samt erbjuda skol-
barn ett mellanmål. Samtidigt är det viktigt, i 
humanitära insatser, att människors aktörskap 
och värdighet värnas. Att vi, enkelt uttryckt, er-
bjuder arbete snarare än matköer. Vårt program 
för landsbygdsutveckling har här en viktig roll i 

att stärka inkomstmöjlighe-
ter hos fattiga, stimulera lo-
kala marknader och bygga 
motståndskraftiga lokalsam-
hällen.

INOM SAKS STÖD till organi-
sationer ser vi en ökad be-
toning på bynivån samt 

civilsamhället. Regimens repression, evakue-
ringen av utbildade afghaner, samt svårigheter-
na att överföra pengar, har sammantaget sla-
git mycket hårt mot civilsamhället. SAK 
har en viktig roll här i att motver-
ka denna kollaps och främja möj-
ligheterna för våra målgrupper att 
organisera sig, i till exempel by-
kommittéer, lärarförbund, själv-
hjälpsgrupper och barnmorskeför-
bund. 

Det afghanska folket går en 
mycket oviss framtid till mötes. Vi 
planerar för att trofast stå kvar vid 
deras sida. ●

Vi har nu möjlig-
het att nå ut i 

områden som tidigare 
varit otillgängliga på 
grund av kriget.
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ANDREAS HAR ORDET

TRE SAKER JAG SER FRAM EMOT I HÖST

1 Att delta i jubileums-
firandet i Kabul av SAKs 

40 år i Afghanistan.
3 Att få besöka vår 

nystartade lokal-
förening i Dalarna.

2 Att få bidra med SAKs erfarenheter, till den 
parlamentariska utvärderingen av Sveriges 

samlade engagemang i Afghanistan 2001–2021. 
Tidigt SAK-bistånd. En mini-
buss med mediciner 1983. 
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SAK I KORTHET

SAK har tagit över utbildningen av 16 
barnmorskestudenter från Nuristan 
från en lokal organisation. De går nu sin 
sista termin i Kabul och ska sedan 
återvända till sina hembyar.

Nuristan är en fattig och underutvecklad 
provins där stora delar av befolkningen bor 
flera timmar till fots från en klinik. I en un-
dersökning från 2018 framkom att endast 
12 procent av de gravida kvinnorna träffa-
de någon medicinsk personal före förloss-
ningen. Många kvinnor föder hemma med 
risk för sina liv, vilket studenten Rahela 
Haidiri själv bevittnat. Hon säger att det är 
slumpen som avgör om en kvinna överlever 
förlossningen eller inte, och det vill hon 
ändra på genom att bli barnmorska. 

–  Om en familj förlorar sin mamma är 
det som att taket på deras hem försvinner. 
De förlorar allt, säger hon.

STUDENTERNA BOR och lagar mat på övre 
plan i skolbyggnaden som ligger i ett bo-
stadsområde i centrala Kabul. Där finns 

också barnpassning för studenternas och 
lärarnas barn. 

Efter utbildningen kommer barnmor-
skorna att arbeta på så kallade Family 
Health Houses som drivs av SAK och fi-
nansieras av FN:s befolkningsfond, UNF-
PA. Det är små sjukvårdsposteringar i av-
lägsna byar där en barnmorska assisterar 
vid förlossningar, ger vård till mödrar före 
och efter födseln och erbjuder familjepla-
nering. Ett Family Health House har ett 
upptagningsområde med omkring 1 500–
3 000 personer. Det är ett stort ansvar för 
endast en barnmorska, men Rahela Haidi-
ri är fast beslutsam att göra allt hon kan för 
att hjälpa kvinnorna i sin by.

– OM JAG KAN hjälpa en enda kvinna gör 
det mig glad, säger Rahela Haidiri.

SAK utbildar också barnmorskor i pro-
vinsen Samangan och i höst påbörjar en 
kull på 25 studenter från provinserna Par-
wan och Panjshir sin utbildning i Parwan. ●  

CAJSA WIKSTRÖM
PRESSEKRETERARE, SAK

Arzo Bahar är ordförande för Female 
Staff Organization, FSA, på SAKs 
kontor i Kabul och vikarierande chef 
på administrationen för lagret.  
– Kvinnor mår dåligt, många vill 
lämna Afghanistan, många har 
tappat hoppet. Vi hade hop-
pats att allt skulle ändras i mars, 
att de äldre flickorna skulle få 
gå tillbaka till skolan, men när 
det inte hände grät alla, jag med. 
Många kvinnor här på SAK ville 
lämna landet då men när det inte gick be-
stämde vi oss för att vi ska stödja kvinnor-
na, här på SAK och även andra kvinnor.
Hur då?

– FSA har startat ett projekt för fattiga 
kvinnor och personer med funktionsned-
sättningar, vi ska dela ut matpaket till per-
soner som inte får hjälp av någon annan. 
Vad arbetar FSA med på kontoret?

– En sak vi driver är att göra det möj-
ligt för kvinnor att studera vidare digitalt 
på arbetstid. Många kvinnor är liksom 
jag den enda försörjaren i familjen. Dess-

utom ska vi ta hand om hushållet och 
barnen hemma. Det går inte att studera 
hemma. Jag har fått avstå från att studera 

min masterutbildning för att jag måste 
arbeta och ta hand om familjen.

Varför är det viktigt att kun-
na studera vidare?

– För att kvinnor ska kunna 
konkurrera med männen om 
fler jobb. Flera kvinnor som 

hade chefstjänster på SAK har 
lämnat Afghanistan. SAK har ny-

anställt många kvinnor, men borde ock-
så satsa på att stärka kompetensen här så 
att vi kan internrekrytera till ledande po-
sitioner. 
Hur är det att arbeta som kvinna på 
kontoret?

– FSA får i allmänhet bra stöd från 
ledningen och SAK anstränger sig för 
att anställa fler kvinnor. Det finns några 
manliga kolleger som har problem med 
sitt tankesätt, det är svårt att ändra på 
dem, man får strunta i dem. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Hej med- 
arbetare!
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nedsatta får  
utökat stöd

”  Kvinnor mår dåligt  
och behöver extra stöd” VERKSAMHETEN för personer 

med funktionsnedsättningar 
utökas i provinsen Bamiyan. 
Programmet omfattar fysisk 
rehabilitering, till exempel fysio-
terapi, ortopediska hjälpmedel 
och specialklasser för barn. För-
hoppningen är att kunna utöka 
programmet till fler distrikt i 
provinsen. 

Barnmorskestudenten Rahela Haidiri tillsammans med sin dotter Suzan. På SAKs utbildning 
för barnmorskor i Nuristan finns barnpassning och boende. 

SAK stöttar 500 hushåll som 
drabbades av den förödande 
jordbävningen i Paktika den 
22 juni. Tusentals hus rasade 
i jordbävningen som kan ha 
varit den dödligaste på 20 år. 
Minst 1000 personer omkom.

Hjälpen består av mat, hygien- 
artiklar, tillfälligt skydd och an-
dra förnödenheter samt peng-

ar, men SAK arbetar också för 
ett mer långsiktigt stöd, efter-
som människorna i de drabba-
de områdena förlorat sina möj-
ligheter till försörjning. Många 
familjer försörjer sig genom 
djurhållning, en inkomstkäl-
la som nu satts ur spel eftersom 
mycket av boskapen dödades 
eller skadades i jordbävningen. 
Brunnar har förstörts och by-

borna måste gå långa avstånd 
för att hämta dricksvatten.

– Vi undersöker möjlighe-
terna för finansiering av lång-
siktiga hållbara lösningar för 
att kunna upprätthålla nödvän-
dig service när det gäller sjuk-
vård, utbildning, matsäkerhet 
och jordbruk, såväl som reha-
bilitering och återuppbyggnad 
av infrastrukturer och försörj-

ningsmöjligheter, berättar Da-
niel Madhani, SAKs landchef i 
Afghanistan. 

SAKS INSATS finansieras av 
UNDP genom ABADEI-pro-
grammet, som stöttar landets 
långsiktiga utveckling och det 
afghanska folkets möjligheter 
till försörjning. ●

 SAMMAR GUL SAMSOOR

Arzo Bahar, ordförande i en förening för de 
kvinnliga anställda på kontoret i Kabul. Drygt tio 
procent av personalen på kontoret är kvinnor. 

ALLT FLER BARN som lider av 
klumpfot kommer till SAKs klinik 
i Taloqan för att få hjälp. Förra 
året behandlades 300 barn med 
klumpfot, men i år uppskattar 
personalen på kliniken, dit männ-
iskor från flera närliggande pro-
vinser också kommer, att över 
1 500 barn kommer att ha fått 
behandling. Klumpfot är medfött 
och orsakerna är inte kända. 

Fler barn lider 
av klumpfot
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Ortopediska hjälpmedel är en 
viktig del av programmet.

Wahidullahs dotter har opererats 
flera gånger på kliniken i Taloqan. 
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500 hushåll får stöd efter svåra jordbävningen

” Kan jag hjälpa en enda 
kvinna gör det mig glad”

9 000
patienter besökte SAKs ortope-
diska center i Balkh det senaste 
året. Det är en 10-procentig 
ökning jämfört med tidigare år 
En orsak till ökningen tros vara 
den förbättrade säkerheten. 

Qesmata, 8, förlorade  
18 familjemedlemmar  
i jordbävningen,  
däribland sin far. 

Karin Khan, 12 år, är en av dem 
som får stöd från SAK. Han blev 

föräldralös i jordbävningen.  
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ningen är flickor och kvinnor, och islam 
ger dem rätt att fortsätta sina studier, och 
till att arbeta, säger Afsana Rafiye.

Sajia Muhammadi som ville bli journa-
list är en av de besvikna. Hon ser ändå ett 
stort värde i att utbilda sig.

– Jag växte upp med en mamma som 
inte hade någon utbildning. Jag vill inte ha 
det så, barnen lider av det, säger hon.

Nasima Muhammadi och Zarghona Mi-
akhel framhåller också båda hur viktigt 
det är att ha en utbildning, oavsett om det 
leder till yrkesjobb eller inte. 

– När en kvinna är utbildad leder det till 

styrkorna och talibanerna hamnade skolan 
mitt i korselden. Fönsterrutorna splittra-
des. Som tur var ägde den här striden rum 
en fredag, när barnen var lediga. 

Ghazni är en av de mest krigsdrabba-
de provinserna. Under de sista månader-
nas strider stängdes skolan av säkerhets-
skäl. Nu har striderna upphört och barnen 
kan gå till skolan utan rädsla. Två av dem är 
15-åriga Nasima Muhammadi och 16-åri-
ga Zarghona Miakhel, som båda går i nion-
de klass. De blev väldigt ledsna när taliba-
nerna deklarerade att flickor från och med 
sjunde klass inte skulle få gå i skolan längre.

– Jag grät och det gjorde hela min familj 
också, berättar Zarghona Miakhel. 

När de fick information om att de var 
välkomna tillbaka till skolan blev de glada. 

– Men jag skulle vara gladare om skolor 
var öppna för alla flickor i Afghanistan. 

Nasima Muhammadi framhåller att 
flickor och pojkar har samma rättigheter 
och hon kräver att talibanerna tillåter även 
flickor att studera. 

LÄRAREN AFSANA RAFIYE berättar att elev-
erna är ivriga att komma till skolan och 
lära sig, och hon är nöjd med sitt arbete. 
Men även hon är orolig för deras framtid. 

– Efter att talibanerna tog makten har 
flickor blivit modfällda. En del flickor säger 
att även om de går till skolan så har de ändå 
inte möjlighet att arbeta. De kommer att få 
arbeta hemma och de är besvikna för att de 
inte kan utvecklas. 50 procent av befolk-

att hela familjen blir utbildad, när en man 
är utbildad innebär det bara att han själv 
har en utbildning, säger Zarghona Miakhel. 

MEN ZARGHONA MIAKHEL själv har fler 
planer än att bli en god mor och hustru. 
Hon arbetar redan extra som lärare för 
klass 1 i en by i närheten av sitt hem, och 
hon vill bli läkare.

– Jag vill stödja människor så att flera 
kan studera, och jag vill bli en duktig, pro-
fessionell läkare. I Afghanistan behöver vi 
fler kunniga läkare, säger hon.

Läkare och lärare är det fåtal yrken för 
kvinnor som talibanerna uppmuntrar, så 
det kan förklara varför så många flickor 
svarar att de antingen ska bli läkare eller 
lärare. Men när vi frågar eleverna i klass-
rummen vad de vill bli räcks händer upp 
vid karriärval som jurist, ekonom, dator-
kunskap, journalist och ingenjör. ●

”Jag kommer åtminstone att vara  en utbildad kvinna”

– FÖRE MAKTSKIFTET HADE JAG så många 
förhoppningar men nu hoppas jag inte så 
mycket längre. Jag ville bli journalist men 
nu är det svårt. Jag kommer åtminstone 
att vara en utbildad kvinna, så att jag kan 
uppfostra mina framtida barn bättre, säger 
Sajia Muhammadi, som är 19 år. 

Hon går i Nawabad-skolan, en av SAKs 
skolor i provinsen Ghazni och en av de 
få som har undervisning för flickor från 
sjunde klass till och med tolfte. 

Runt flera av fönstren i byggnaden är 
det fullt med kulhål. Under de sista må-
nadernas krig mellan de forna regerings-

Äldre flickor  
i SAKs skolor
Alla barn har rätt till utbildning. SAK 
arbetar med så kallade bybaserade 
skolor, för att nå ut i områden där det 
saknas skolor. När talibanerna tog över 
makten stängde de skolor för flickor 
från sjunde klass. Stängningen skulle 
vara tillfällig tills det nya de facto-styret 
kommit fram till regler för hur undervis-
ning skulle få ske, men när denna text 
skrivs är de flesta skolor fortfarande 
stängda för äldre flickor.

SAK har dock kunnat hålla sina skolor 
öppna även för de äldre flickorna efter 
lokala överenskommelser, ofta möjliga 
tack vare att SAK samarbetar med 
lokalsamhället som sätter press på det 
lokala styret. 

Rektorn för skolan i reportaget, Ghu-
lam Sakhi Haiderzada, berättar att det 
finns ett starkt lokalt stöd för skolan, 
och det finns också en ökad efterfrå-
gan. Fler flickor har kommit till skolan 
efter maktövertagandet, sedan de 
statliga skolorna stängdes för dem. 

I Nawabad-skolan går de yngre bar-
nen, både pojkar och flickor, i skolan 
på förmiddagen. De äldre barnen, då 
enbart flickor, går i skolan efter lunch. 

Flickor i de högre årskurserna i skolan i 
Nawabad.  FOTO: MOHAMMADULLAH KAMAL

Skotthålen vittnar om striderna förra året, 
när skolan hamnade mitt i korselden.

Lärobok i samhällskunskap. Just nu läser 
klassen om nomader i Afghanistan.

På Nawabad-skolan går yngre barn på förmiddagen och de äldre flickorna efter lunch. 

Nasima Muhammadi vill ha fred i sitt land och menar  
att en utbildad befolkning ökar chansen för det. 

Zarghona Miakhel vill bli läkare, ett av få yrken som 
talibanerna uppmuntrar kvinnor att utöva.

Sajia Muuhammadi går i tolfte klass och tycker att utbildningen är värdefull, även om 
hon inte kommer att få sitt drömjobb i framtiden.

SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

2 466 FLICKOR 
går i klass 7 till 12 i SAKs skolor  
(september 2022).

94 700 BARN 
går I SAKs skolor just nu.

63% av dem är FLICKOR.

Sajia Muhammadi går sista året i skolan. Hon är glad att  
hon kunnat fortsätta i skolan men efter talibanernas makt- 
övertagande har hon förlorat hoppet om drömjobbet. 
TEXT EVA KELLSTRÖM FROSTE, MUHAMMADULLAH KAMAL OCH MUNISA RASHID   
FOTO MUNISA RASHID

Efter att talibanerna 
tog makten har 

flickor blivit modfällda. 
Afsana Rafiye, lärare
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ENGAGEMANG

 Hösten är redan här och vi på kansliet 
och våra lokalföreningar är i full gång. 
Just nu pågår Världens Barn-kampan-
jen som våra lokalför-

eningar tillsammans med 13 an-
dra organisationer engagerar sig 
i. Världens Barn fyller 25 år och 
tillsammans med alla involvera-
de aktörer har vi samlat in mer 
än 1,8 miljarder kronor under 
dessa 25 år för Världens Barn. 

Kära medlemmar, det här blir min sista kröni-
ka eftersom jag slutar jobba på SAK. Jag är myck-
et glad och stolt över att ha jobbat för SAK i fem 
år, men mitt engagemang för SAK sträcker sig 
längre än så. Jag blev medlem redan när jag gick 
i gymnasiet. Jag engagerade mig i Stockholms lo-
kalförening 2012 för att jag ville stödja SAKs fan-
tastiska arbete för de mest utsatta människorna i 
Afghanistan och lära känna medlemsrörelsen. Jag 
hade också en dröm att någon dag jobba här. Jag 
ville hjälpa Afghanistans folk där jag har mitt ur-
sprung, informera om SAKs fina arbete och vara 
en del av medlemsrörelsen. Det som fascinera-
de mig mest var det stora engagemanget och soli-
dariteten hos SAKs medlemmar och givare. Min 

tid som engagerad medlem och anställd har be-
tytt mycket och jag har träffat många fantastiska 
människor. Jag slutar som anställd men jag kom-

mer att fortsätta vara medlem i 
en av Sveriges bästa medlems-
och biståndsorganisationer. 

DET HAR NU GÅTT lite mer än 
ett år sedan talibanerna tog 
kontroll över Afghanistan och 
situationen för den afghanska 

befolkningen har dessvärre blivit mycket säm-
re när det gäller ekonomi, politik och mänsk-
liga rättigheter. Trots de stora utmaningarna 
fortsätter SAK att driva sin verksamhet med ut-
bildning, även för flickor över tolv år, hälso-och 
sjukvård och landsbygdsutveckling. SAK fortsät-
ter tack vare ditt stöd som medlem och givare. 

Vill du engagera dig i SAK men är osäker  
på hur? Hör av dig till min kollega Laura, på 
laura.lindholm@sak.se!

Allt gott! ●

Jag är mycket 
glad och stolt 

över att ha jobbat 
för SAK i fem år.

Engagemanget och
solidariteten fascinerade

Enayatullah Adel
föreningshandläggare, SAK

” Kvinnorna och flickorna  
behöver omvärldens stöd”
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På årsdagen av talibanernas maktöver-
tagande arrangerade lokalföreningen i 
Stockholm en manifestation för afghanska 
flickors rätt till utbildning.

Talarna Meira Omar, Azadeh Rojhan Gus-
tafsson och Maria Leissner tog alla upp hur 
situationen för kvinnor försämrats drastiskt 
under det senaste året. Meira Omar, influ-
encer, beskrev hur den afghanska kvinnans 
lidande blivit osynligt.

– ’Jag har inget kvar att leva för, allt känns 
så hopplöst’, skriver en ung kvinna till mig 
på Instagram. Jag på andra sidan skärmen 
är konsumerad av en överlevnadsskuldkäns-
la. Över att min familj lyckades ta sig ut på 
90-talet. Jag svarar henne att det kommer 
nog att bli bättre, det måste bli det. Jag vet 
nämligen inte hur jag ska berätta för hen-
ne att ingen hör henne och ingen ser henne, 
berättade Meira Omar, och fortsatte:

– Så jag står här i dag och vill å hennes 
vägnar säga, att utbildning för kvinnor och 
flickor är en fundamental rättighet, och just 
nu är kvinnors rättigheter världen över un-
der attack. 

SAKS ORDFÖRANDE Azadeh Rojhan Gus-
tafsson talade om alla de framsteg som 
gjorts under de senaste 20 åren och hur 
kvinnor kunnat ta allt större plats på arbets-
platser och i samhället.

– Från att i stort sett alla flickor var ute-
slutna från utbildning 2001 så utgjorde 
flickor över 40 procent i alla skolor 2021. 
Kvinnorna och flickorna minns framstegen, 
vad det betyder, och de är inte villiga att för-
lora dem. Men de behöver vårt stöd, om-
världens stöd. 

Maria Leissner, tidigare ordförande för 
SAK, lyfte fram att kvinnors rättigheter är 
en grundbult i demokrati, och att demokrati 
är den bästa förutsättningen för att bekäm-
pa fattigdom och skapa utveckling och fred. 

– Först när kvinnor får tillbaka sina full-
ständiga politiska rättigheter i Afghanistan 
finns en möjlighet för resten av befolkning-
en att njuta av utvecklingens frukter, sade 
Maria Leissner.

Hon berättade om hur hon suttit med af-
ghanska flickor på landsbygden och pratat 
med dem om deras längtan efter utbildning, 
och om att det är möjligt på lokal nivå att få 
till stånd dialog och förändring även i kon-
servativa samhällen.

– Ha hopp. Jag tror på att trycket un-
derifrån kan förändra världen, sade Maria 
Leissner. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Qais Nooris intresse för att cykla 
allt längre sträckor ledde honom 
till Marocko, men utmaningen att 
cykla 3 700 kilometer räckte inte. 
Han ville ha ett syfte med resan 
också, och därför bestämde han 
sig för att samla in pengar till SAK.

– Jag ville berätta för mina vän-
ner om resan, och samtidig använ-
da intresset för att uppmärksam-
ma Afghanistan. Och jag lyckades 
verkligen med att få deras uppmärk-
samhet!

Drygt 1200 följare på Instagram 
har följt resan, och på Tiktok har fil-
merna haft 10 000-tals visningar, upp 
till över 100 000 enligt Qais Noori. 
Han samlade in ungefär 10 000 kro-
nor till SAK. 
Varför just SAK?

– För att SAK är en trovärdig orga-
nisation som jobbat och fortfarande 
jobbar i Afghanistan. Det kändes bra. 

Och jag fick nya följare som var in-
tresserade av Afghanistan. 

Qais Noori bor i Malmö och är 
idrottslärare. Han har tidigare gjort 
långa cykelresor i Sverige, men i som-
ras cyklade han de 3 700 kilometrarna 
mellan Malmö och Marocko. Det tog 
40 dagar. Det var både jobbigt, med 
hetta, uppförsbackar och incidenter 
som att cykeln stals, och härligt. 

– Jag lärde känna mig själv och 
fick en massa nya perspektiv.

Det av SAKs arbete han känner 
särskilt för är utbildning, och han är 
glad och nöjd över att både ha samlat 
in pengar och uppmärksammat Af-
ghanistan och SAKs arbete. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

40 dagar på cykel för SAK

10 000

SAK deltog under Almedalsveckan 
i Visby i somras i flera samtal. Ett 
seminarium handlade om situatio-
nen snart ett år efter maktöverta-
gandet, och om hur omvärlden kan 
stötta befolkningen långsiktigt utan 
att stötta talibanerna. Ett annat 
samtal handlade om kvinnornas 
försämrade situation och hur de-
ras rättigheter kan försvaras. På 
seminariet ”Humanitära principer i 
skottlinjen” diskuterades utmaning-
arna med att arbeta i områden där 
det råder väpnad konflikt. 

Seminarierna kan ses i efterhand 
på Sverige i Världens Youtubekanal.

Meira Omar på SAK Stockholms manifestation 
på Norrmalmstorg i Stockholm den 15 augusti. 
Som en symbol för de afghanska skolbarnen 
lades skolväskor på en afghansk matta.  

Andreas Stefansson, SAK, i samtal 
med Ulrika Modéer, UNDP, och He-
lena Storckenfeldt, Moderaterna. 
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Qais Noori cyklade från Malmö till Marocko. 

Flera samtal om  
Afghanistan i Visby

SAK deltog på  
friskvårdsdag
SAKs lokalförening i SKÖVDE-SKARA- 
BORG deltog på den årliga Frisk-
vårdens Dag på berget Billingen i 
Skövde den 4 september. Aktivis-
terna delade ut information, diskute-
rade och svarade på frågor. Fören-
ingen sålde även afghansk saffran, 
böcker och äpple- och päronmust 
till förmån för flickors utbildning i 
Afghanistan. Dessutom sökte med-
lemmarna upp deltagande riks-
dagspartier och överlämnade flyern 
om ”Bistånd behövs” och annan 
information, samt inbjöd till fortsatt 
diskussion och frågor vid sitt bord.

SAK SÖDERTÄLJE deltog i Järna Kulturfest den 
27 augusti. Föreningen hade bokbord och infor-
merade om SAK och läget i Afghanistan. 

kronor samlade Qais Noori in till 
SAK under sin cykeltur.
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SAKs lokal-
förening i 
LUND visade 
en miniut-
ställning i 
entrén till 
Vikens biblio-
tek. På barn-
avdelningen 
visades dess-
utom bilder 
ur utställ-
ningen ”Ung i 
Afghanistan”. 

SAK sålde saffran och must och in-
formerade under Friskvårdens dag. 



           

MEDLEMSINTERVJUN
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PÅ GÅNG

ENGAGEMANG

Hur började ditt engagemang för  
Afghanistan?

– Hösten 2015 blev jag engagerad när så 
många flyktingar från Afghanistan kom till 
Sverige, och sedan har det fortsatt. Vi fick 
kontakt med flera afghanska familjer och 
vi har också en afghansk ung man boende 
hos oss sedan fem år tillbaka. På det sättet 
har Afghanistan blivit som ett andra hem-
land, vi delar traditioner med varandra och 
mina barn har lärt sig äta afghansk mat. 
Hur började engagemanget i den nya 
lokalföreningen?

– Jag blev medlem för några år sedan. I 
våras gick jag förbi SAKs utställning som 
visades i Faluns centrum, och blev glatt 
överraskad över att SAK kommit hit – och 
nyfiken. När jag fick information om ett 
möte på Zoom för att starta en lokalfören-
ing så deltog jag på det. 
Varför det?

– Jag tycker att SAK är en så fantastisk 
organisation som lyckats vara kvar i Af-
ghanistan så länge, och det är bra att SAK 
samarbetar lokalt och respekteras. Jag är 
stolt över att Sverige har en sådan organi-
sation, den är unik. Och så kommer jag 
inte ifrån att jag är en engagerad eldsjäl 
som redan före mötet hade en massa idéer 
om hur vi skulle kickstarta föreningen. 
Vad var det för idéer?

– Jag tänker att vi kan ha ett stort offentligt 
event där vi drar nytta av personer med erfa-

” Jag vill att fler ska bli  
nyfikna på Afghanistan”
En ny lokalförening har startat 
i Dalarna. Läraren Maria 
Holzmann, 47 år, är en av 
ledamöterna i interimsstyrel-
sen som precis påbörjat 
verksamheten. 

MARIAS TRE TIPS FÖR ATT LOCKA NYA MEDLEMMAR

1 MÖTEN MED MAT Jag har tidigare haft 
kaféer för ”gammelsvenskar” och ”ny-

svenskar” med knytis. Människor vill träf-
fas men någon behöver ta dem i handen. 
Mat är alltid bra, därför tänkte jag bjuda 
på mat, och afghansk mat är ju så gott.

2 LOKALA RESURSER Ta hjälp av lo-
kala personer med erfarenhet från 

Afghanistan, alla människor har historier 
att berätta. Till en kickoff tänkte jag att 
vi kunde ha med cricketlaget i Borlänge, 
de flesta i det är från Afghanistan. 

3 KÄNDA NAMN Bjud in kända personer som 
kommer från eller bor i Dalarna och som 

har kunskap om Afghanistan till evenemang, 
som Magda Gad. Det är alltid fullt hus när Anders 
Rosén (styrelseledamot och tidigare SAKs infor-
mationssamordnare i Afghanistan) föreläser. 

renheter från Afghanistan som bor här och 
av kända personer som kommer härifrån.
Vad är din förhoppning med engage-
manget?

– Att fler ska få upp ögonen för Afgha-
nistan som land, att vi kan bidra till mer 
nyfikenhet och till att Afghanistan inte 
glöms bort. Jag brinner för integration och 
har jobbat mycket med det. Och framför 
allt vill jag att de som inte känner till SAK 

ska få reda på vilken fantastisk organisa-
tion Sverige har och vilket arbete SAK gör 
för folket i Afghanistan. 
Är det någon av SAKs frågor du kän-
ner särskilt för?

– Jag är väldigt stolt över skolverksam-
heten och utbildningen av lärare, och de 
lokala läkarklinikerna. Det är ett genom-
tänkt, hållbart sätt att arbeta på. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Maria Holzmann är en av dem som startat en ny lokalförening i Dalarna. Hon är stolt över att 
Sverige har en organisation som SAK och vill att fler ska få upp ögonen för Afghanistan. 
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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

STUDIECIRKEL  
(OKTOBER)
Studiecirkeln i Lunds lokal-
förening är igång, anmälan 
görs till Inger Blennow, 
inger.blennow@gmail.com

BISTÅND OCH  
KONFLIKT

13/10 SAKS lokalför-
ening i Lund 

ordnar en panelde-
batt med rubriken 
”Biståndsarbete 
i konfliktdrab-
bade länder”. 

Medverkande är 
Anna Ek, SAK, Johan 

Berg, Läkare utan Gränser, 
och Minja Peuschel, Rädda 
Barnen. 
TID: 18.00.
PLATS: Stadsbiblioteket i 
Lund.

SAK PÅ MR-DAGARNA

17/11 
Går det 
att leva 
tryggt och 
säkert i 
Afghanistan, 
ett år efter att 
talibanerna 
tagit makten? 
Stridigheterna har minskat 
men i frågan om kvinnors 
rörelsefrihet och rättighe-
ter har det varit stegvisa 
inskränkningar. Seminarium 
med Azadeh Rojhan Gus-
tafsson, Philip Arian Latif 
och Terese Cristiansson. 
TID: 14.30–15.30.
PLATS: Conventum, Örebro.

JUL I LUND

25–27/11 
SAKs lokalförening 
i Lund deltar på jul-
marknad.
PLATS: Kulturen,  
Lund.

UTSTÄLLNINGAR

13/2–2/4 SAKs lokalförening i Lund stäl-
ler ut en blandning av SAKs 

utställningar: Afghanska Klassrum, Ung i Afghanistan 
samt Liv och Arbete. Föreningen kommer också att ha 
informationsbord. 
PLATS: Helsingborgs Stadsbibliotek.

e  DALARNA Björn O Henriksson, 
bjorn.o.henriksson@gmail.com

r  GÖTEBORG Tomas Jansson  
goteborg@sakforening.se

t    LUND Inger Blennow 
lund@sakforening.se

 u  MALMÖ Nader Barekzai  
naderbarekzai@hotmail.com

 i  SKÖVDE/SKARABORG Thomas 
Magnusson skovdeskaraborg@
sakforening.se

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

p  SUNDSVALL Åke Johansson 
sundsvall@sakforening.se

a  SÖDERTÄLJE Hasse Hansson 
sodertalje@sakforening.se

 s   UPPSALA Lina Mälberg 
uppsala@sakforening.se

d  VÄNERSBORG Lennart Olsson 
vanersborg@sakforening.se

f  VÄXJÖ Sahar Mohamadi 
sahar_ros2004@
hotmail.com

Å  JÄMSTÄLLDHETS- 
NÄTVERK  
Laura Lindholm  
laura.lindholm@
sak.se

r
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SCHYSST JUL

3–4/12 SAKs lokalför-
ening i Stock-

holm deltar på Schysst Jul och 
säljer saffran, hantverk och böck-
er samt delar ut information. 
PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm. 

Anna Ek

Azadeh 
Rojhan 
Gustafsson

SAKs lokalförening 
i Stockholm säljer 
bland annat saffran 
på Schysst Jul. 

Kajsa Waaghals  
”Afghanska klassrum”.



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


