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INTRO

Dyster signal till omvärlden
FOTO: MALIN HOELSTAD

I SEPTEMBER presenterade 
regeringen sin budget för 
2023, vilken visar att biståndet 
sänks och enprocentsmålet 
slopas. Det är en dyster signal 
till omvärlden, nu när behoven 
är större än någonsin. Reger-
ingen menar att biståndet 
är ett viktigt utrikespolitiskt 

verktyg för att driva och värna 
svenska intressen. Biståndet 
ska villkoras och fokuseras för 
att utgöra ett verktyg för att 
motverka irreguljär migration, 
öka återvändandet och bidra 
till frivillig återvandring.

SAK anser att biståndet 
gör bäst nytta när det utfor-

mas efter utsatta människors 
behov, tillsammans med 
lokalsamhällen där vi verkar. 
Det är erkända internationella 
principer för effektivt bistånd. 
SAK kommer att fortsätta att 
stå upp för biståndets grund-
läggande principer.

HEDVIG SÖDERLUND
Arbete i en av de SAK-stödda produk-
tionsgrupperna.  FOTO: HUMA HAMTA

 I förra numret skrev jag om hur en situa-
tion utan krig inte betyder att det är fred, 
om att Islamiska staten trappar upp våldet, 
om inskränkta rättigheter för kvinnor och 
minskad pressfrihet. Reportaget om vår 

verksamhet vinklades på 19-åriga Sajia Muham-
madi som förlorat hoppet om sitt drömyrke. 

Eftersom jag var lite extra stolt över förra 
numret – det var första gången jag kunnat be-
söka Afghanistan och göra egna reportage – de-
lade jag ut det till alla jag kom åt, bland annat till 
min kör. Man vet aldrig vilka som läser, blädd-
rar igenom, fastnar för en artikel eller två, läser 
från pärm till pärm eller bara skickar det direkt 
till återvinningen. 

INTE SÄLLAN BLIR jag överraskad. Så även den-
na gång. Vid en middag med kören hamnade jag 
bredvid en av sopranerna som, visade det sig, 
hörde till kategorin ”pärm till pärm”. Hon hade 
många frågor om både Afghanistan och SAK. 
Och hon sa:

Du försöker förmedla en rätt positiv bild, el-
ler hur? 

Det var en intressant och talande observation, 
som säger mycket både om bilden av Afghanis-
tan i Sverige och om hur Afghanistan-nytt kan 
uppfattas. Det jag strävar efter är att berätta an-
dra historier än de som syns i nyhetsflödet. De 
flesta nyheter som kommer från Afghanistan är 
oerhört negativa. Jag vill berätta om livet som 
pågår samtidigt, och det gör jag genom att lyf-
ta afghaner och deras historier. Med namn och 

De nödvändiga
undantagen

med bild. Med berättelser som kan handla om 
traditioner, kultur och mat men ännu oftare om 
sorg och oro över den negativa utvecklingen, om 
förlorad frihet och hur svårt det är att få maten 
att räcka.

De nyanserade berättelserna får inte skymma 
det faktum att talibanernas Afghanistan blir allt 
vidrigare, med nya restriktioner för kvinnor och 
offentliga kroppsbestraffningar.

I DET HÄR NUMRET är temat kvinnor med före-
tag. Sedan maktskiftet har många kvinnor lagt 
ner sina företag och lämnat landet. Men det 
finns fortfarande omkring 800 företag kvar, för 
att inte tala om alla de kvinnor som har egen 
verksamhet i sina hem eller tillsammans med 
andra bybor. 

Det betyder inte att det de berättar är särskilt 
positivt – snarare tvärtom. Men bara att de kvin-
norna vågar intervjuas i tidningen, med namn 
och med ansiktet blottat, ger en annan bild än 
den förväntade.

De är så klart undantag. Men de finns. Och 
de historierna behöver också berättas. ●

Jag vill 
berätta 

om livet som 
pågår samtidigt. 

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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Barnarbete ökar
FATTIGDOM Barnarbetet ökar 
i Afghanistan. 25 procent av 
barnen i Afghanistan uppger 
att de lönearbetar utanför hem-
met. Barn arbetar bland annat i 
gruvor, i tegelfabriker och med 
småskalig återvinning. 

Utsatt grupp
HBTQI En homosexuell medi-
cinstudent stoppades i en 
vägspärr av talibaner, fördes 
bort, torterades och dödades. 
Han är det senaste offret i en 
våg av attacker mot HBTQI-
gruppen, enligt organisationer 
för HBTQI-rättigheter i Afgha-
nistan.

Aktivister gripna
JÄMSTÄLLDHET I november 
grep talibanerna flera kvinnliga 
aktivister, bland andra Zarifa 

Yaqoobi och hennes kolleger 
under en presskonferens som 
tillkännagav bildandet av “Af-
ghan Women Movement for 
Equality”.

Mår sämst
HÄLSA Afghaner mår sämst i 
världen, visar Global Emotions 
Report från Gallup 2022. Oro, 
stress och sorg når rekordnivåer. 
80 procent av afghanerna var 
oroliga. Ingen annan befolkning 
har rapporterat att man känner 
så mycket oro under rapportens 
16 år.

Hinder för handel
EKONOMI 50 procent av företa-
gen som exporterar saffran har 
lagt ner sin verksamhet. Saffran 
är en av de viktigaste afghanska 
exportvarorna, men både od-
ling, hantering och export har 

drabbats av problem de senaste 
fyra åren.

Nya sedlar
EKONOMI Ett polskt företag har 
levererat nytrycka sedlar efter 
att USA gjort det möjligt för 
den afghanska centralbanken 
att genomföra en betalning. De 
afghanska sedlarna är i mycket 
dåligt skick och ska successivt 
ersättas med de nya.

Ett kilo rubin
ÄDELSTEN En rubin på ett kilo 
hittades i byn Hyderabad och 
beskrivs som en välsignelse 
från himlen för invånarna i den 
fattiga byn där den grävdes 
fram. Ägaren planerar att visa 
upp den och använda inkom-
sterna till byn. Rubinen är på  
5 000 karat och beräknas vara 
värd 10 miljoner dollar. 

Bottennotering
RÄTTSSÄKERHET Afghanistan 
är ett av de mest rättsosäkra 
länderna i världen. Landet lig-
ger på plats 138 i World Justice 
Projects ”Rule of law index” som 
jämför rättssäkerheten i 140 
länder.  

Jakt förbjuds
NATUR Jakt på vilda djur och 
fåglar förbjuds i provinsen Ghor. 
Guvernörens talesperson säger 
att vilda djur och fåglar är natio-
nella tillgångar och varnar tjuv-
jägare för rättsliga åtgärder.

OIC öppnat kontor
POLITIK Den islamiska samar-
betsorganisationen, OIC, har 
åter öppnat sitt kontor i Afgha-
nistan. Talibanstyret ser det som 
en politisk framgång att OIC är 
tillbaka.

Mer fisk
ODLING Fiskproduktionen i Kun-
duz har ökat med 50 procent. I 
år har 450 ton fisk tagits upp ur 
fiskodlingar i provinsen. Antalet 
odlingar har också ökat.

Större museum
KULTUR Ledningen för national-
museet i Kabul vill ha en större 
byggnad för att kunna visa mer 
av de omkring 50 000 antika 

föremål som museet har i sina 
samlingar. Omkring 50 personer 
om dagen besöker museet. 

Synagoga räddas
HISTORIA Den historiska sy-
nagogan Yu Aw i Herat ska 
restaureras för att undvika att 
byggnaden kollapsar. Projektet 
involverar det judiska badhuset 
som en gång i tiden användes 
av Herats judiska befolkning.

Minst säkert
UNDERSÖKNING Afghanistan 
listas som det minst säkra lan-
det i världen i Gallups index 
över lag och ordning. Det ba-
seras på undersökningar med 
frågor om medborgare litar på 
sin polis, känner sig trygga eller 
blivit offer för brott under det 
senaste året.  

God mandelskörd
JORDBRUK Skörden av mandlar 
har gått bra i provinsen Saman-
gan. 4 620 ton mandlar 
beräknas skörden 
till, jämfört med 
förra årets skörd 
på 2 887 ton. 60 
procent expor-
teras till Indien, 
Pakistan och 
Förenade Arab-
emiraten. 

Den internationella brottmålsdomstolen, 
ICC, har gett klartecken till åklagaren att 
återuppta utredningen om misstänkta 
krigsbrott begångna i Afghanistan. Utred-
ningen pausades på begäran av den då-
varande regeringen i Afghanistan 2020, 
som sagt att den själv skulle genomföra 
utredningar. 

Efter maktskiftet 2021 ville åklagaren 
ta tillbaka utredningen till ICC, men fo-
kusera på brott begångna av talibanerna 
och Islamiska staten i Afghanistan (ISKP). 
ICC-domarnas besked är dock att alla 
misstänkta brott mot mänskligheten och 
krigsbrott begångna mellan 2003 och 
2020 ska utredas. 

Talibanerna har börjat införa offentliga 
kroppsbestraffningar över hela Afgha-
nistan. I november uppgav talibanernas 
högsta domstol att omkring 25 personer 
blivit offentligt piskade för att de ”begått 
äktenskapsbrott, stöld eller rymt hem-
ifrån” i provinserna Kandahar, Bamiyan 
och Takhar.

Några dagar tidigare hade talibaner-
nas högsta ledare, Haibatullah Akhund-
zada, beordrat rättsväsendet att imple-
mentera kroppsbestraffningar.

Talibanerna portar kvinnor från gym och 
allmänna bad. Beskedet kom bara några 
dagar efter det att kvinnor förbjudits 
besöka parker och nöjesfält.

– Gym har stängts för kvinnor på 
grund av att deras tränare var män, och 
vissa gym var inte könsuppdelade, säger 
talibanernas talesperson Mohammad 
Akif Sadeq Mohajir.

Även badhus som alltid varit könsupp-
delade blir nu förbjudna för kvinnor. 

Den etniska gruppen hazarer löper allvarlig risk för 
folkmord, enligt en rapport från en brittisk parlamenta-
risk kommitté. Kommittén “the Hazara Inquiry” består av 
parlamentariker från olika partier samt experter. Under 
första hälften av 2022 har hundratals hazarer dödats i 
riktade attacker. Islamiska staten i Afghanistan har tagit 
på sig flera av dåden. När det gäller det nya styrets 
ansvar lyfter rapporten straffriheten och oviljan eller 
oförmågan att skydda gruppen, men också att talibaner 
tvångsförflyttat hazarer. Kommittén anser att omvärlden 
har ett ansvar att agera.

Minst 53 studenter, de flesta av dem 
flickor, dödades i en självmordsattack 
mot ett utbildningscenter i Kabul. Över 
114 studenter skadades i dådet. 

Bombdådet riktades mot studenter som 
tränade på inträdesprov till universitetet i 
ett område i Kabul, Dasht-e-Barchi, som 
till stor del bebos av människor ur folk-
gruppen hazarer.

Ingen grupp har tagit på sig skulden för 
dådet, men under det senaste året har ter-
rorgruppen ISKP, Islamiska statens gren i 
Afghanistan, trappat upp våldet. Det har 

riktats mot talibanledare och säkerhets-
styrkor men också i hög grad mot hazarer. 

Talibanerna har fått stark kritik för att 
de inte kunnat skydda den utsatta minori-
tetsgruppen. 

En månad efter attacken hävdade tali-
banledningen att dess styrkor attackerat 
ett gömställe för IS i Kabul och där dödat 
de ansvariga för attacken mot utbildnings-
centret och en tidigare attack mot Wazir 
Akbar Khan-moskén. Sex medlemmar ur 
IS och en person ur talibanernas styrkor 
ska ha dödats i attacken. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Medan huma-
nitärt bistånd 

håller människor vid 
liv i länder som står 
inför förödande mat-
osäkerhet, är den 
enda hållbara lös-
ningen att ta itu med 
klimatförändringarna.

ICC återupptar  
utredning

Över 50 studenter dödade
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Internationella brottmålsdomstolen finns i 
Haag i Nederländerna. 

Kvinnor ur den etniska grupper hazarer protesterar da-
gen efter självmordsbomben mot utbildningscentret.
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I KORTHET

AKTUELLT I AFGHANISTAN 

Order om offentlig 
kroppsbestraffning

Kvinnor portas från 
gym och badhus

Kommitté varnar: 
Risk för folkmord

Yrkesval begränsas
Kvinnor hindras från att läsa 
vissa ämnen på universitetet. 
När studenterna skulle göra 
de nationella inträdesproven 
hade de kvinnliga studenterna 
inte möjlighet att välja civil-
ingenjör, journalist, veterinär, 
jordbruk och geologi. De val 
som är möjliga kan dock va-
riera. Det finns i vissa fall möj-
lighet att studera till journalist, 
rapporterar BBC. Kvinnor tillåts 
läsa till läkare, lärare och sjuk-
sköterska i hela landet.  

Vicki Aken, landchef  
på International Rescue  

Committee i Afghanistan

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

12
ton 

En afghansk fiskare säljer fisk på en marknad i Kabul.

pinjenötter har exporterats 
landvägen till Tyskland från 
Herat och ses som ett första 
steg för export till Europa.

Studenter förberedde sig inför 
inträdesprov till universitet när 
utbildningscentret attackerades. 
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Sedan talibanerna tog makten har hundratusentals jobb 
gått förlorade i Afghanistan. Kvinnor är den grupp som 
drabbats värst men trots det finns fortfarande möjligheter 
för kvinnor att arbeta – i alla fall hemifrån.  
TEXT GÖRREL ESPELUND, FRILANSJOURNALIST
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vinnor har gradvis försvun-
nit ur gatubilden, berättar 

Abdallah Al Dardari, lokal 
representant för UNDP, 

FN:s utvecklingspro-
gram, i Afghanistan. 

Nästan överallt där han tidigare såg yrkes-
arbetande kvinnor, har det skett en för-
ändring.  

– Kvinnor jobbar fortfarande inom  
sjukvården och undervisar flickor i de 
lägre årskurserna, men på alla regerings-
kontor och statliga institutioner där vi re-
gelbundet brukade träffa kvinnliga re-
presentanter, där finns inga kvinnor kvar, 
säger han.  

Omställningen skedde inte över en natt. 
Flera veckor, till och med någon månad, 
efter att talibanerna tagit makten den 15 
augusti 2021, kunde han fortfarande se 
kvinnor som rörde sig fritt.

– Men sedan har situationen blivit säm-
re och många kvinnor har säkert be-
stämt sig för att inte ta någ-
ra risker, säger Abdallah Al 
Dardari.

Under det dryga år som 
gått sedan regimskiftet har 
mellan 700 000 och 900 
000 arbetstillfällen försvun-
nit, enligt uppskattning-
ar från ILO (Internationel-
la arbetsorganisationen). De jobb som gått 
förlorade fanns främst inom statsförvalt-
ningen, samhällsservice och tillverknings-
industrin. 

– Kvinnor har drabbats oproportio-
nerligt hårt och enligt våra beräkningar 
har antalet kvinnliga anställda i mitten av 
2022 minskat med drygt 20 procent, säger 
Ramin Behzad, samordnare för ILO i Af-
ghanistan. 

ETT PROBLEM, understryker han, är dock 
bristen på statistik och tillförlitliga data. 
Många siffror är därför antaganden som 
bygger på den snabba utvärdering som 
ILO gjorde av arbetssituationen i slutet av 
2021. 

– Det är både anställda och kvinnli-
ga företagare som drabbats. En del kvin-
nor kan flytta sin verksamhet till hemmet, 
men långt ifrån alla. Enligt Världsbanken 
har 42 procent av företag som ägs av kvin-

nor tillfälligt stängt, jämfört med 26 pro-
cent av företag som ägs av män, säger Ra-
min Behzad. 

Före augusti 2021 arbetade, enligt ILO:s 
uppskattningar, omkring 1,1 miljoner 
kvinnor i Afghanistan. De flesta var akti-
va inom jordbrukssektorn och kvinnor ut-
gjorde 22 procent av landets arbetsstyrka. 
Med internationella mått är det en låg siff-
ra, men jämfört med slutet av 1990-talet, 
då motsvarande siffra var 14 procent, är 
det en rejäl ökning och vittnar om en kraf-
tig socioekonomisk förändring i samhället. 

Talibanerna har inte direkt förbjudit 
kvinnor att arbeta eller driva företag. Som-
liga experter menar att det beror på att 
kvinnliga näringsidkare trots allt utgör ett 
skatteunderlag för regimen. Andra menar 
att många talibaner ute i landet själva har 
familjer som är beroende av kvinnors in-
komster, och därför har en pragmatisk syn 
på arbetande kvinnor. 

DÄREMOT HAR DE förordningar och re-
kommendationer som talibanledning-
en antagit, steg för steg, kraftigt begrän-
sat kvinnors möjligheter att röra sig fritt i 
samhället, och därmed arbeta. 

Bland annat uppmanas kvinnor att inte 
lämna sina hem utom när det är nödvän-
digt. De får med vissa undantag inte arbeta 
i den offentliga sektorn och inte heller fär-
das några längre sträckor utan sällskap av 
en manlig släkting, en beskyddare, så kall-
lad mahram. De flesta skolor för tonårs-
flickor (årskurs sju och uppåt) har stängt 
och av landets närmare 2 500 kvinnliga 
journalister har 84 procent slutat arbeta på 
grund av våld, censur och trakasserier, el-
ler för att mediehusen de var anställda vid 
har lagts ner. 

De restriktioner som försvårar, eller  
i vissa fall omöjliggör, för kvinnor att  
delta i yrkeslivet, beräknas kosta den 
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 Eftersom kvinnor 
inte får resa utan 

mahram kan kvinnor inte 
delta i handelsmässor ut-
anför landets gränser

Mumtaz Yousofzai

TEMA

Arezo Osmani ville starta ett företag 
som gynnade och stöttade kvinnor. 
Hon sökte efter ett behov på 
marknaden och fann det. De började 
med 25 anställda kvinnor i februari 
2021, nu har företaget 70–80 
kvinnor anställda.

– Vi insåg att väldigt många kvinnor 
inte har tillgång till bra mensskydd, 
många av dem har inga mensskydd alls. 
Vi har alla erfarenhet av kvinnor som 
inte har kunskap om vad som händer. 
Jag har hört kvinnor berätta hur de sitter 
på plast i sju dagar, säger Arezo Osmani.

– Många kvinnor har inte pengar att 
köpa bindor för, och männen förstår 
inte för de har ingen kunskap så de vill 
inte betala.

Med tanke på det här satsade hon 
på att sy upp bindor som går att tvät-
ta, innehåller desinficerande medel och 

håller i två år. Det är ett danskt märke. 
– Kvinnorna som arbetar för oss är ofta 

de enda med inkomst i sina familjer. Unga 
kvinnor som arbetar hos oss är också stu-
denter vid universiteten, de behöver arbeta 
för att stödja sina familjer. 

När talibanerna tog makten stängde fö-
retaget i två månader. Arezo Osmani blev 
kontaktad av ännu fler kvinnor som be-
hövde jobb. Hon har kvinnor anställda 
som tidigare jobbade på universitet och 
ministerier, men som nu förlorat sina ar-
beten. Hon utökade arbetsstyrkan efter-
som så många kom och sökte jobb.

MEN DET FINNS MÅNGA problem och hin-
der som uppstått efter maktskiftet. Dels 
rent ekonomiska, allting har blivit dyra-
re och det är problem med elförsörjning-
en. Många internationella ideella organi-
sationer, som tidigare var delaktiga i att 
köpa och sprida bindorna, har lämnat lan-

det och det tar tid att lära känna nya orga-
nisationer. Men dels också för att det finns 
många nya hinder för kvinnor. 

– Det största problemet är kvinnans si-
tuation. Vi är oroliga över att vi kan tving-
as stänga företaget, och vi har alltid koll på 
hur vi klär oss så att ingen ska ha något att 
anmärka på, säger Arezo Osmani.

HON BERÄTTAR ATT kvinnorna ofta blir 
stoppade av talibaner på väg till och från 
jobbet och tvingas förklara varför de är ute 
så tidigt på morgonen eller så sent på ef-
termiddagen. 

När hon skulle skaffa licens för sitt före-
tag hos det nya styrets arbetsministerium 
gick hon dit med sin far.

– De behandlar inte kvinnor rätt. Taliba-
nerna talade om för min pappa att jag inte 
tilläts ha ett företag. Min pappa upprepa-
de om och om igen att hans dotter var den 
som ledde företaget, och att de inte kan ut-

färda en licens utan namn på den som le-
der företaget. De svarade varje gång att det 
inte var tillåtet, berättar Arezo Osmani.

Till slut fick hon sin licens, men med 
tillsägelse att hon inte fick prata med några 
män, det skulle hennes pappa göra. 

– Det är en pressad situation. Det finns 
dagar när jag gråter, för vi har arbetat hårt 
i det här samhället som en del av det, och 
nu uppför sig vissa personer som om vi 
inte har någon talang och inte är en del av 
samhället. Det är som att vi kvinnor inte 
existerar alls. Då blundar jag och tänker på 
kvinnorna som arbetar i mitt företag och 
hur glada de är för att kunna jobba hos 
mig. Tack vare arbetet kan deras barn gå 
i skolan. När jag tänker på det känner jag 
mig stärkt i att jag måste fortsätta. Vi mås-
te kämpa, stå upp för oss själva och inte gå 
tillbaka, säger Arezo Osmani. ●

MUNISA RASHID
KOMMUNIKATÖR PÅ SAKS KONTOR I KABUL

”De anställda  kvinnorna försörjer sina familjer”
Fler kvinnor har anställts på företaget efter maktskiftet, nu jobbar omkring 70 kvinnor där.  FOTO: SAFE PATH PROSPERITYArezo Osmanis företag syr bindor.

Abdallah Al 
Dardari



Sakina gick med i en sparförening, 
lånade 3 000 afghani och vävde dukar 
och handdukar. Nu kan hon betala för 
mat och andra dagliga behov hemma.

Sakina är en av dem som nåtts av Aba-
dei-projektet, som syftar till att ge männ-
iskor i Afghanistan möjlighet att försör-
ja sig själva på ett hållbart sätt. Det är ett 
projekt från FN:s utvecklingsprogram 
UNDP och som SAK är med och imple-
menterar.

Sakina är 27 år och bor i byn Qarshi-
gak i provinsen Balkh. Efter talibaner-
nas maktövertagande steg arbetslöshe-
ten i Afghanistan. Sakinas man var därför 
tvungen att ta sig illegalt till Iran. Inte 
heller där kunde han få jobb, så han flyt-
tade vidare till Turkiet. Sakina var väldigt 
nedstämd. 

Det var i den situationen som en 
grannkvinna tipsade henne om ett möte 
om ett kvinnoprojekt i moskén. 

SAKs fältarbetare åker ut till avlägset 
belägna byar och informerar om projek-
tet. En del av projektet är att skapa spar-
grupper för kvinnor och för män. Sakina 
gick med i en av de grupper som starta-
des i hennes by. 

I SAKINAS SPARGRUPP bidrar alla med 
100 afghani. Sakina lånade 3 000 afgha-
ni, köpte material och började väva dukar 
och handdukar.

– Ingen hade modet att låna pengar, 
men jag vågade, säger hon.

Sakina skickade sina första varor till 

marknaden i Dawlat Abad. Hon överras-
kades av hur bra försäljningen gick. Inför 
nästa försäljning köpte hon mer materi-
al och lade till ytterligare en vara att säl-
ja, en bönematta. Hon betalade tillbaka 
skulden med en del av de intjänade peng-
arna och köpte nytt material att väva med 
för resten av pengarna.

– Jag är mycket gladare och mer opti-
mistisk om mitt liv än jag var förut, sä-
ger Sakina. 

SAKINA HAR BLIVIT utvald som en av de 
kvinnliga entreprenörerna i spargrup-
perna som ska få stöd att utveckla sin 
verksamhet. SAK ger i samarbete med 
Abadei-projektet finansiellt stöd till 20 
entreprenörer i varje distrikt. Baserat på 
Sakinas affärsplan kommer hon att få 
47 300 afghani för att kunna utveckla af-
färsverksamheten. 

Sakina planerar att köpa ny utrustning 
för att producera mer. Hon vill utöka va-
rorna med lakan och olika slags kläder. 

Efter Sakinas framsteg har fler kvinnor 
känt sig uppmuntrade att låna från grup-
pens sparkassa och investera i egna före- 
tag. ●

HUMA HAMTA
SAKS KOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

Mikrolånet gav Sakina 
inkomst och hopp

TEMA | KVINNLIGT FÖRETAGANDE

afghanska ekonomin en miljard dollar – vil-
ket motsvarar fem procent av landets BNP. 

– Afghanistan befinner sig i en huma-
nitär och ekonomisk kris, och kvinnor 
drabbas hårdast. Inte minst de tiotusentals 
hushåll som leds av kvinnor. En redan ut-
manande situation för kvinnliga arbetare 
har blivit värre, säger Ramin Behzad. 

En stor del, upp till 80 procent, av den 
arbetsföra befolkningen i Afghanistan 
förlitar sig på jobb i den informella sek-
torn. En rapport som nyligen publicerades 
av UNDP påtalar att samtidigt som städer-
na sett en drastisk minskning av antalet 
arbetstillfällen för både män och kvinnor, 
har jobben på landsbygden till viss del 
ökat. Möjligen beror detta delvis på en 
förbättrad säkerhet, delvis på att jordbru-
kets andel av landets BNP har ökat.

JORDBRUKSSEKTORN ÄR också den nä-
ringsgren där flest kvinnor är sysselsatta. 
En av dem är Mumtaz Yousofzai. Hon dri-
ver ett kvinnligt jordbrukskooperativ och 
är även tillförordnad vd för Afghanistans 
kvinnliga kommerskollegium (AWCCI).

AWCCI är en paraplyorganisation som 
organiserar och stödjer kvinnliga entre-
prenörer. Direkt efter de politiska föränd-
ringarna avstannade verksamheten och 
många medlemmar i orga-
nisationens ledarskikt flyd-
de utomlands, men i början 
av 2022 återupptogs arbe-
tet igen. 

– Just nu är läget mycket 
skört, de restriktioner som 
införts mot kvinnor försvå-
rar vår situation. Tidigare 
arrangerade AWCCI nationella och inter-
nationella mässor där kvinnor kunde visa 
upp sina produkter och knyta nya affärs-
kontakter. De företag som fortfarande är 
aktiva i dag har svårt att hitta marknader 
och har ingenstans att sälja sina produkter, 
säger Mumtaz Yousofzai.

Efter jordbruket är textilindustrin, 
främst tillverkning av kläder och hand-
knutna mattor, den största ekonomiska 
sektorn för kvinnor. 

Många kvinnor som är aktiva inom tex-
tilnäringen kan fortsatt arbeta hemifrån, 
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Mumtaz 
Yousofzai

da eftersom det finns begränsningar för 
hur mycket kontanter det går att ta ut på 
banken, säger Mumtaz Yousofzai. 

DEN ÖVERGRIPANDE ekonomiska kris som 
landet befinner sig i har lett till minskad 
köpkraft och ökad fattigdom. Människor 
har inte längre råd att handla mer än det 
allra nödvändigaste, vilket gör att även den 
inhemska marknaden krympt. 

Många av de kvinnor som ägde och drev 
företag i Afghanistan flydde i samband 

med maktskiftet 2021. Mumtaz Yousofzai 
uppskattar att av de 2 500 kvinnliga företag 
som formellt var registrerade, är omkring 
800 fortfarande aktiva. 

– Det är främst småföretagarna som 
stannat, de som hade större verksamheter 
har lämnat landet. De kvinnliga entrepre-
nörer som fortfarande arbetar är framför 
allt sysselsatta inom hantverk och jord-
bruk. Men de står inför stora ekonomiska 
utmaningar och behöver stöd. Det inter-
nationella samfundet måste åter sätta fo-

kus på Afghanistan, särskilt landets kvin-
nor, säger Mumtaz Yousofzai. 

MÅNGA LÖNEARBETANDE kvinnor hade 
anställning inom den offentliga sektorn, 
som har krympt betänkligt, bland an-
nat har kvinnoministeriet avvecklats och i 
stället har talibanerna inrättat ett heders-
ministerium för dygd och förhindrande 
av synd. ”Detta medförde inte bara ett av-
bräck i arbetet för jämställdhet och kvin-
nors rättigheter, utan inskränkte också 

kvinnors möjligheter till anställning”, sum-
merar UNDP i sin rapport.  

Antalet anställda kvinnor inom den 
statliga förvaltningen har minskat med 
cirka 15 procent, medan antalet anställda 
män har ökat med 4 procent. 

Av de jobb som gått förlorade var drygt 
80 procent inom utbildningssektorn. Det 
finns också exempel på kvinnor som har 
kvar sin anställning inom den statliga för-
valtningen, men inte längre får gå till sin 
arbetsplats utan uppmanas att stanna 
hemma. Alternativt så finns det ingen ar-
betsplats att gå till eftersom skolor för ton-
årsflickor är stängda. Den här kategorin 
kvinnor, som inte formellt blivit uppsagda, 
får fortfarande lön – även om den är kraf-
tigt reducerad. 

SITUATIONEN FÖR yrkesarbetande kvinnor 
är med andra ord inte entydig. Vissa kan 
arbeta. Andra inte. 

– Våra kvinnliga medarbetare som arbe-
tar inom FN kommer fortfarande till job-
bet, utan mahram, säger UNDP:s Abdal-
lah Al Dardari och fortsätter: 

– Kanske är det en medveten tvetydighet, 
jag vet inte. Men man ska komma ihåg att 
det nuvarande decentraliserade styret speg-
lar mångfalden i samhället och därför kan 
vi fortfarande se väldigt aktiva kvinnliga 
entreprenörer i vissa landsdelar. Osäkerhe-
ten om vad som gäller gör det väldigt svårt 
för kvinnor eftersom de inte vet hur de 
kommer att bli bemötta om de stoppas vid 
en vägspärr, säger Abdallah Al Dardari. 

UNDP har tillsammans med partner- 
organisationer, varav SAK är en, nått 
34 000 kvinnliga entreprenörer med bland 
annat utbildning och mikrolån genom ett 
särskilt program som ska hjälpa landets 
krisande ekonomi, Abadei.

– Om vi ska se något positivt i det som 
hänt, så är det att vi tvingats ändra fokus 
från att ge stöd till centralregeringen till 
att i stället vända oss direkt till landets in-
vånare, och där utgör kvinnliga entrepre-
nörer kärnan i vårt arbete att bygga lokal-
samhällets återhämtningsförmåga, säger 
Abdallah Al Dardari.

De kvinnor som deltagit i programmet 
har också fortsatt vara synliga i samhället 
och bibehållit sin röst, menar han. Målet 
är att nå 50 000 entreprenörer under 2022, 
och det är Abdallah Al Dardari övertygad 
om att de kommer att lyckas med.  

– Om Afghanistans ekonomi ska kom-
ma på fötter igen, måste kvinnorna delta i 
arbetslivet, säger Abdallah Al Dardari. ●

GÖRREL ESPELUND
FRILANSJOURNALIST

men det finns andra hinder för deras verk-
samhet. De internationella sanktionerna 
har satt käppar i hjulet för handeln  
och bristen på kontanter är ett stort pro-
blem.   

– All export ligger nere och det går inte 
att importera råmaterial. Eftersom kvin-
nor inte får resa utan mahram kan kvin-
nor inte delta i handelsmässor utanför lan-
dets gränser. Många har flytt utomlands 
och skatterna väger tungt. Det är svårt för 
kvinnliga företagare att avlöna sina anställ-

 Ingen hade modet 
att låna pengar, 

men jag vågade.
Sakina

 Afghanistan befinner 
sig i en humanitär 

och ekonomisk kris, och 
kvinnor drabbas hårdast. 

Ramin Behzad

Sakina väver dukar och handdukar och säljer på marknaden.

Sakina har kunnat öka inkomsterna och kan nu satsa ännu mer på sin verksamhet. 
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Mohsina och Sumayya Saqeb fann sin 
egen nisch och designar och säljer 
traditionella afghanska kläder med en 
modern tvist. Trots de nya svårighe-
terna har de lyckats hålla företaget vid 
liv, genom att öka försäljningen online. 

– Det går inte lysande men det är 
stabilt, berättar Sumayya Saqeb. 

Att vara affärskvinna i Afghanistan var 
svårt redan före talibanernas maktöverta-
gande. 

– Bara att vara kvinna i Afghanistan är 
inte lätt, att vara en affärskvinna är inte 
enkelt alls. Det finns så många fördomar 
och idéer om hur kvinnor ska leva. Många 
tycker inte att kvinnor ska arbeta alls, vi 
fick reaktioner från släktingar och till och 
med från mina tidigare klasskamrater, och 
då tillhör vi ändå den yngre generationen, 
säger Sumayya Saqeb.

Hon och hennes mor Mohsina Saqeb 
startade företaget Jama Design 2017. De 
började med fem personer och har nu om-
kring 50 anställda. Indirekt är omkring 
300 personer beroende av företaget för sin 
inkomst, det är kvinnor som arbetar hem-
ifrån med till exempel broderier. 

Företaget både designar och syr upp 
klänningarna de säljer. De har en bu-
tik med verkstad i Kabul men har också 
en stor försäljning online, med leveranser 
över hela världen.

– Eftersom allt fler kvinnor startade fö-
retag vid den tiden blev vi starkare. Det 
var utmanande men också givande, berät-
tar Sumayya Saqeb.

Afghanistans kvinnliga kommerskolle-
gium (AWCCI) var ett stöd. Nu är kom-
merskollegiet igång igen sedan åtta måna-
der, Mohsina Saqeb sitter i styrelsen och 
ser ett stort behov av samarbetet och av att 
utveckla relationer med utländska organi-
sationer som vill stötta det kvinnliga före-
tagandet i Afghanistan.

UTMANINGARNA FÖRR handlade bland an-
nat om säkerhet och inskränkt frihet. Det 
var även tidigare svårare för kvinnor att 
gå ut på egen hand, det fanns och finns 
risk för kidnappningar, och det var svårt 
att hitta modeller som kunde visa ansik-
tet utan att riskera repressalier från släk-
tingar. De kvinnliga företagarna blev hel-
ler inte alltid respektfullt behandlade av 
leverantörer. 

– Jag kunde gå in till en leverantör för 

Online lösningen när kunderna flyr

Online blev lösningen när  
kunderna lämnade landet

Sumayya Saqeb startade företag tillsammans
med sin mamma 2017. Trots svårigheterna 
håller de företaget igång.  FOTO: PRIVAT

 Vi väntar på en  
ljusare framtid, vi  

vet inte om den kommer 
eller inte. Mohsina Saqeb

att köpa en stor mängd tyg och bli helt ig-
norerad, säger Sumayya. 

Hon har starka minnen av dagen då tali-
banerna intog Kabul i augusti förra året. 

– Vi visste inte vad vi skulle förvänta  
oss. Vi täckte skyltfönstren med svarta 
gardiner, tog undan skyltdockorna och 
gömde de dyrbara klänningarna efter-
som vi var rädda för plundring. Det var en 
mardröm för alla, säger Sumayya Saqeb.

Mohsina Saqeb berättar om rädslan och 
oron, både hos ägarna och hos de anställ-
da. De höll stängt några veckor och alla 
höll sig hemma. Men de anställda bad dem 
att öppna igen, de behövde inkomsten. 

– Så jag tänkte: vi har material i lager, vi 

kan designa och sy av det vi har. Och ing-
enting hände. Talibanerna har besökt oss 
och sagt till oss att täcka oss med hijab och 
separera män och kvinnor, och det har vi 
gjort, berättar Mohsina Saqeb.

Men det är inte enkelt att fortsätta hålla 
verksamheten igång. Före maktskiftet hade 
de stor försäljning i butiken, deltog på in-
ternationella modeshower och sålde klä-
der till kända afghanska artister. Nu har 
många av kunderna lämnat Afghanistan 
och 90 procent av försäljningen sker i stäl-
let online. Men det är dyrt att skicka klä-
derna utomlands. 

– Vi gör vårt bästa för att fortsätta, jag 
älskar mitt arbete, säger Mohsina Saqeb.

DE KAN ÄN SÅ LÄNGE inte längre ta ut egen 
inkomst för sig själva, men hon och dot-
tern känner stort ansvar för alla de männ-
iskor som är beroende av att de håller öp-
pet för sin brödföda. 

– Vi väntar på en ljusare framtid, vi vet 
inte om den kommer eller inte. Om inte 
export var så dyrt och komplicerat skulle 
vi göra bättre affärer. Vi hoppas att expor-
ten kommer att bli enklare och med det 
hoppet fortsätter vi designa nya kläder, sä-
ger Mohsina Saqeb. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Butiken i Kabul. Företaget designar, syr och säljer traditionella afghanska kläder med modern 
tvist, men har även andra varor i butiken.  FOTO: PRIVAT
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Sjuksköterskan Roya med ett av barnen som får vård för undernäring på SAKs sjukhus i Wardak. 

Antalet barn under fem år som får vård 
för akut undernäring har ökat med 50 
procent under det senaste året enligt 
FN:s utvecklingsprogram UNDP. Nära 
hälften av Afghanistans befolkning 
befinner sig i extrem hunger.

Varje dag kommer 20–30 undernärda 
barn till SAKs provinssjukhus i Maidan 
Shar i provinsen Wardak. Totalt har an-
talet behandlade barn under fem år med 
akut undernäring ökat med 58 procent se-
dan 2020, året innan talibanerna tog mak-
ten, enligt aktuell statistik från sjukhuset. 

När det gäller icke akuta fall av under-
näring för barn under fem år är ökning-
en nästan 70 procent sedan förra året. Det 
som är positivt i statistiken är att de barn 
som avlider på sjukhuset på grund av un-
dernäring inte har ökat. Däremot finns 
inga exakta siffror på hur många barn som 
dör i hemmen utan att få sjukhusvård.

– Vi har goda resultat av våra behand-
lingar. Barnen är ofta i dåligt skick när de 
kommer hit, men svarar vanligtvis bra på 
våra behandlingar och ökar snabbt i vikt. 
Diarré är dock ett vanligt problem, berät-
tar läkaren Mohammed Nadir Rahmani, 
chef för provinssjukhuset. 

I en av sängarna sitter Dahidulllah med 
sin mamma. Han är två år och gnäller och 
smågråter.

– Han kommer att klara sig fint. På bara 
ett dygn har han ökat sin vikt med 300 
gram så han får nog snart åka hem, säger 
sjuksköterskan Roya. 

I sängen bredvid finns lilla Asra med 
sin mamma. Asra kom in med svår diar-
ré för några dagar sedan men också hon 
har hämtat sig bra och orkar till och med 
med ett leende mot kameran. Hon är dock 
fortfarande liten – väger bara 4,4 kilo med 
sina fem månader.

Familjerna får med sig näringstillskott 
hem, liksom behandlingsråd. 

– Alla patienter följs upp, antingen med 
återbesök hit till sjukhuset eller med hem-
besök, berättar Mohammed Nadir Rahmani.

ÄVEN RÄDDA BARNEN har märkt ökning-
en. Antalet akut undernärda barn på Räd-
da Barnens kliniker har ökat med 47 pro-
cent sedan januari. Det är fler flickor än 
pojkar, vilket tros bero på att flickor prio-
riteras ner när maten inte räcker till. 

Experter hade hoppats se en minskning 
av hungern efter skördesäsongen, men tor-
kan har lett till minskade skördar. Den an-

dra stora orsaken till matkrisen, den eko-
nomiska kollapsen, har lett till arbetslöshet 
och till att matpriser ökat kraftigt. Många 
familjer lever på bara bröd och vatten un-
der perioder, uppger Rädda Barnen.

Trots den omfattande humanitära hjäl-
pen i landet befinner sig hälften av Afgha-
nistans befolkning i extrem hunger, och 
sex miljoner barn och vuxna är ett steg 
från svält enligt Rädda Barnen.

ÄVEN FN:S utvecklingsprogram UNDP 
uppger att nära 20 miljoner människor, 
det vill säga ungefär hälften av befolkning-
en, befinner sig i en situation med höga 
och kritiska nivåer av matosäkerhet ef-
ter augusti förra året, nära en fördubbling 
jämfört med medelvärdet de föregående 
tre åren. Priset på basvaror som behövs för 
att överleva har stigit med 35 procent. 

FN:s kontor för samordning av huma-
nitär hjälp, OCHA, uppger att 97 procent 
av afghanerna nu lever under fattigdoms-
gränsen, vilket ökar oron för hur afgha-
nerna ska klara den kommande vintern. 
2020 var siffran 47 procent och 2021  
70 procent. ●

� ANDERS ROSÉN
EVA KELLSTRÖM FROSTE

Allt fler barn svårt undernärda
FOTO: ANDERS ROSÉN



JALALABAD Faqir Mohammad, 50-årig jordbrukare, 
älskar allt som har med blommor att göra. Blommor är 
glädjen i hans liv, säger han. Den franska fotografen 
Oriane Zerah porträtterar afghanska män med blommor 
i en serie bilder som ett sätt att balansera de dramatiska 
nyhetsbilderna.  FOTO: ORIANE ZERAH

BILDEN
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jobb. En granne föreslog att deras barn skulle förlova 
sig. För den del av brudpengen som han fick i förskott 
kunde fadern betala av sin skuld. Föräldrarna kom 
överens om att barnen skulle gifta sig när dottern fyllt 
15, då skulle fadern få resten av pengarna. 

”Nu har jag inga pengar kvar och jag vet inte hur 
jag ska hitta ett jobb. Jag ångrar verkligen vad jag gjor-
de, men det fanns inget annat alternativ. Jag brukade 
alltid fördöma människor som gav bort sina barn till 
äktenskap. Nu är jag ångerfull.”

MÅNGA AFGHANER tycker att barnäktenskap är en 
skadlig sedvänja, för att det avslutar flickornas barndom 
för tidigt och för att det ökar risken för mödradödlig-
het. Det berövar också flickorna möjlighet att ha något 
att säga till om ifall, när och med vem de ska gifta sig. 

Den afghanska civilrätten, antagen 2009, fastställ-
de äktenskapsåldern till 18 år för pojkar och 16 år för 
flickor, även om 15-åriga flickor kunde tillåtas gifta sig 
om deras förmyndare eller en domstol tillät det. Äk-

tenskap för barn under 15 år var förbjudet, även om 
lagen aldrig aktivt verkställdes. 

Åldern för när afghanska kvinnor gifter sig har 
långsamt stigit, åtminstone åren fram till 2016–2017 
då den senaste landsomfattande undersökningen ge-
nomfördes. Andelen som gifte sig när de var under 15 
år minskade drastiskt. 

Det nuvarande styret har inte sagt någonting om 
barnäktenskap. Talibanernas högste andlige leda-
re, Haibatullah Akhundzada, utfärdade ett dekret om 
kvinnors rättigheter i december 2021 som bland an-
nat sa att det var olagligt att tvinga en flicka eller änka 
att gifta sig. Men det sattes ingen åldersgräns för när 
flickor kunde gifta sig.

Det som är så tragiskt är att för de flesta familjer-
na innebar pengarna de fick bara en kortsiktig lösning. 
De är kvar i en situation där de inte har stadiga inkom-
ster och snart kommer att tvingas skuldsätta sig igen. ●

ALI MOHAMMAD SABAWOON
AFGHANISTAN ANALYSTS NETWORK

Jag trodde 
aldrig att jag 
skulle gifta 
bort en av 
mina dött-
rar när hon 
fortfarande 
var ett barn. 

ANALYS

mig på grund av synden jag begick genom att gifta 
bort min lilla dotter.”

En far gifte bort sin 13-åriga dotter till sin affärs-
partners son, eftersom han var skyldig partnern peng-
ar och inte kunde betala skulden. Han fick ett brud-
pris på 2 500 dollar. När han hade betalat av lånet, var 
det mycket litet pengar kvar. Nu är alla pengar slut 
och han har svårt att hitta jobb.

”Jag tror att min dotter är lycklig med sin nya fa-
milj. Och jag är glad att i alla fall ett av mina barn kan 
få äta tre gånger om dagen. Vi frågade aldrig vår dot-
ter om giftermålet för vi visste att om vi skulle prata 
med henne skulle hon gråta. Och hon grät mycket un-
der förlovningsdagen, precis som sin mamma. Men 
det fanns inget annat vi kunde göra.”

En annan far gifte bort sin femåriga dotter till en 
sjuårig pojke i byn. Fadern hade en skuld på omkring 
500 dollar för en ko han köpt på kredit. Kon skulle ge 
mjölk som skulle försörja familjen och betala tillba-
ka lånet, men kon dog. Fadern lyckades inte få något 

 Den ekonomiska kollapsen har fått fattiga fa-
miljer att fatta desperata beslut. För en del 
betyder det att de gifter bort sina minderår-
iga döttrar i utbyte mot ett brudpris. För att 

bättre förstå vad som får en familj att gifta bort sin un-
deråriga dotter intervjuade Afghanistan Analysts Net-
work några av fäderna. 

Även om det inte finns någon tillförlitlig statistik 
som kan bekräfta om äktenskap med minderåriga 
ökar, pekar berättelser, medierapporteringen och kon-
texten med den utbredda och fördjupade fattigdomen 
starkt på att så är fallet. FN:s speciella rapportör om 
situationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan ut-
trycker i en rapport oro över ”den rapporterade ök-
ningen av barnäktenskap”. 

Det var svårt att få fäderna att gå med på att bli inter-
vjuade. De som gick med på det – och de flesta av dem 
som inte gjorde det – erkände att de kände sig skyldiga, 
nedstämda och att de skämdes för vad de gjort. 

EN AV DE INTERVJUADE är en man med sex barn. Han 
gifte bort sin 13-åriga dotter med en 45 år gammal 
mulla. De kom överens om ett brudpris på ungefär 
5 000 dollar. Mannen berättar:

”Att gifta bort min dotter vid så ung ålder var det 
svåraste beslut jag någonsin fattat. Men jag hade inga 
andra alternativ. Jag var skyldig markägaren, vänner 
och släktingar pengar. Jag betalade skulderna med 
pengarna jag fick för min dotter. Förr kunde män- 
niskor ibland gifta bort sina döttrar när de fortfarande 
var barn, men de senaste 15 åren har jag inte hört om 
någon flicka som gifts bort som barn, åtminstone inte 
tills nyligen. Jag trodde aldrig att jag skulle gifta bort 
en av mina döttrar när hon fortfarande var ett barn. 
Och jag har redan gjort av med min dotters brudpris. 
I vårt samhälle kallar folk dessa pengar ’en dotters 
kött’ för det är fullständigt illegalt att ta emot brudpris 
enligt islam. Men jag har ätit av min dotters kött och 
snart har jag ätit upp det.”

EN MAN GIFTE BORT sin äldsta dotter, som är 11 år. 
Han brukade ha ett jobb för den tidigare regeringen. 
Lönen räckte till att ta hand om familjen. När reger-
ingen föll, förlorade han sitt jobb. Han såg inget annat 
alternativ än att gifta bort sin dotter. 

”I vår familj är det inte brukligt att gifta bort flickor 
som barn. Jag är den enda i min familj som gift bort 
en dotter som fortfarande är ett barn.”

De kom överens om att giftermålet inte skulle äga 
rum förrän flickan nått puberteten. Brudpriset skulle 
vara omkring 3 000 dollar, men mannen har bara fått 
cirka 350 dollar. Det visade sig att den blivande svärfa-
dern till dottern inte hade pengarna. 

”Jag väntar nu hjälplöst på pengarna han är skyl-
dig mig. Jag gjorde verkligen ett misstag. Jag gifte bort 
min minderåriga dotter på grund av fattigdom, men 
nu är jag fortfarande fattig. Jag tror att detta hände 

Desperation och skam bakom beslut att gifta bort barn

Översättning och 
redigering: Eva  
Kellström Froste.
Artikeln är en för-
kortad version av 
”The desperation 
and guilt of giving a 
young daughter in 
marriage” publicerad 
på Afghanistan  
Analysts Networks 
hemsida. 

Åldern för äktenskap 
steg under de sista 
åren före regim-
skiftet, men nu tyder 
mycket på att fat-
tiga och skuldsatta 
familjer säljer sina 
döttrar till äkten-
skap. Den här bilden 
visar Farishteh som 
tillsammans med sin 
syster lovats bort 
mot en brudpen-
ning. 

FOTO: HOSHANG 
HASHIMI, AFP/TT
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AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN

Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 H abiba Noorzad skadade ett av 
sina ben svårt i en olycka. Hon 
blev isolerad i hemmet i tio år 
och kände att hon lika gärna hade 
kunnat vara 

död. Men så kom hon i kon-
takt med SAK. Hon fick en 
rullstol och efter att ha gått 
SAKs yrkesutbildning kunde 
hon försörja sig som söm-
merska. Hon har också gått på universitetet och 
engagerat sig i en SAK-stödd civilsamhälles- 
organisation för funktionsnedsattas rättigheter. 
I framtiden hoppas hon kunna starta en stiftelse 
som kan hjälpa fler kvinnor med funktionsned-
sättningar att få utbildning och därmed kunna 
ta kontroll över sina liv.

När SAK i oktober firade 40 år av närvaro i 
Afghanistan var Habiba på plats och delade med 
sig av sin känslosamma historia. För oss som 
satt i publiken blev hennes framgångssaga en 
påminnelse om hur viktigt SAKs arbete är, med 
en långsiktig strategi för att ge människor makt 
över sina egna liv. 

JAG ÖNSKAR ATT Sveriges nya regering tar till sig 
historier som Habibas. Den budget som presen-
terades nyligen gör att jag och många med mig 
inom civilsamhället känner oro. Den nya reger-
ingen har valt att slopa enprocentsmålet för Sve-
riges bistånd i en tid då världen står inför ut-
maningar som skenande klimatförändringar, 
ökande fattigdom och minskande demokrati. 

När Ulf Kristersson presenterade budgeten 
framhöll han att Sverige kommer att spela en 
aktiv roll i Afghanistan, som han kallade en av 

Habibas historia visar
hur bistånd gör skillnad

världens största humanitära kriser. Halva be-
folkningen är i behov av akut hjälp för att kla-
ra sig genom vintern. Men det räcker inte med 
mat, tak över huvudet och hygienartiklar, det 

som på biståndsspråk kall-
las humanitärt stöd. Det 
långsiktiga utvecklingsarbe-
tet, som ger människor ut-
bildning, utbyggd sjukvård 
och möjlighet till egen för-

sörjning, är ett måste för att länder på riktigt ska 
kunna ta sig ur fattigdom. 

ETT ANNAT OROVÄCKANDE besked är att det 
svenska biståndet ska användas som ett mig-
rationspolitiskt verktyg. Delar av biståndet ska 
villkoras mot att mottagarländer tar emot med-
borgare som utvisas från Sverige. Regeringen 
vill också tydligare koppla biståndet till svensk 
utrikeshandel. Att använda biståndet för att 
främja Sveriges egna intressen är inte bara 
osolidariskt, det går också emot de prin-
ciper som det internationella samfundet 
enats om. Biståndet måste utgå från ci-
vilbefolkningens behov, och vi vet av er-
farenhet att det blir som mest effektivt 
om lokalsamhällen ges inflytande. Ge-
nom lokalt ägarskap, långsiktighet och 
mottagarnas rättigheter i centrum, ger 
vi människor som Habiba hopp om 
framtiden. ●

Biståndet måste 
utgå från civil-

befolkningens behov.
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ANDREAS HAR ORDET

TRE KLASSISKA BÖCKER OM AFGHANISTAN

1 The fragmentation 
of Afghanistan, av 

Barnett Rubin.
3 No good men among the living: 

America, the Taliban and the War 
through Afghan Eyes, av Anand Gopal.

2 Afghanistan: A cultural 
and political history, 

av Thomas J Barfield. 
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KULTUR

plan, för att få sin pappa att förstå. ”Det är 
min största bedrift”, säger hon, men grå-
ter också efter ett gräl med pappan som 
inte vill låta henne ta med sin fästman till 
hemmet. I många scener är hon stark och 
hoppfull, men här visar hon sorg och trött-
het över hur svårt det är att vara flicka och 
kvinna i Afghanistan, hur mycket hon hela 
tiden måste kämpa för att göra det hon 
vill.

”Jag måste till och med få min pappa att 
förstå att jag är en människa.”

Trots hot och mord under filmens gång 

Nedräkning i sällskap med kvinnlig borgmästare
Zarifa Ghafari var en av få kvinnliga 
borgmästare i Afghanistan och den 
yngsta, 24 år, när hon blev utnämnd. 
Dokumentären “I hennes händer” av 
Tamana Ayazi och Marcel Mettelsiefen 
(Netflix) följer henne från 2020. 

FILM Under filmandets gång sker dramatis-
ka förändringar. Filmen inleds med Kabuls 
fall den 15 augusti 2021 och backar sedan 
tillbaka till januari 2020. Allt före den 15 
augusti etiketteras som en nedräkning till 
det datumet. 20 månader före Kabuls fall, 
18 månader före Kabuls fall. 

Men att det ska sluta så vet naturligt-
vis ingen av de inblandade under filmens 
gång. Tvärtom. Zarifa Ghafari var borg-
mästare i Maidan Shar i Wardak. Staden 
var omringad av talibankontrollerat om-
råde. Hon tog emot dödshot från taliba-
nerna och överlevde också flera attentat. 
Men hon trotsar riskerna för att kämpa 
för kvinnors rättigheter och för flickors 
och kvinnors rätt till utbildning.  

FILMEN FÖLJER HENNE nära och personligt. 
Wardak är en konservativ provins och hon 
möter mycket motstånd. 

Men lika mycket som hon möter mot-
stånd där, har hon fått kämpa på hemma-

Titel: Sparks like stars
Författare: Nadia Hashimi
Förlag: William Morrow 

LITTERATUR Tioåriga 
Sitara leker i president-
palatset Arg, där hen-
nes familj ibland bor 
eftersom hennes far är 
rådgivare till president 
Mohammed Daoud 
Khan. Hennes värld är 
underbar och privilegie-

rad med kloka och kärleksfulla föräldrar. 
Men på natten invaderas palatset och hon 
blir vittne till hur hela hennes familj dödas. 

I Nadia Hashimis senaste bok “Sparks like 
stars” placeras den fiktiva huvudpersonen 
mitt i den verkliga historiens centrum. Flickan 
räddas från palatset av en av vakterna, som 
kanske, eller kanske inte, är samma person 
som dödat hennes familj. Hon kommer i kon-
takt med två amerikanska kvinnor, mor och 
dotter, som hjälper henne att ta sig till USA. 

Med hemlandet Afghanistan gömt i hjärtat

finns det också mycket glädje, kärlek och 
hoppfullhet i filmen. 

MEN ALLT DETTA får ett abrupt slut. När ta-
libanerna tar över Kabul rinner all kamp-
vilja av Zarifa Ghafari. Vad som får henne 
att lämna landet trots att hon sagt att hon 
ska stanna får vi inte veta. På en del sätt är 
filmen ytlig och porträttet av Zafira Gha-
fari lite okritiskt, men närheten till de por-
trätterade och den starka närvarokänslan 
gör ändå filmen sevärd. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

2008 har Sitara gjort karriär som läkare i 
New York. En dag dyker palatsvakten som 
räddade Sitara 1978 upp på hennes sjukhus 
som cancerpatient. Det väcker hennes 
traumatiska minnen till liv. Hon ger sig av till 
Afghanistan på jakt efter sig själv.

Författaren Nadia Hashimi är född i USA, 

men har afghanska föräldrar. Hon deltog på 
ett av SAKs seminarier på bokmässan och 
talade bland annat om hur det går att känna 
sig hemma även när man är långt ifrån sitt 
hemland, och att Afghanistan är med henne 
var hon än är. 

– Det är något med den afghanska kul-
turen, var jag än är i världen känner jag mig 
väldigt mycket som hemma om jag hamnar 
i ett sammanhang där det serveras af-
ghansk mat. Det är något som den afghans-
ka diasporan uppskattar och har lärt sig: vi 
kan hjälpa varandra att känna oss hemma 
var vi än är. Vi måste, på grund av allt som 
hänt, sade hon. 

Romanhjältinnan Sitara har minnet av sitt 
“hemma” gömt inom sig. Hon är ett modigt 
och uppfinningsrikt barn och romanen är 
en riktig bladvändare, det är spännande, 
medryckande läsning, fantasifullt med 
allvarlig botten och med den afghanska 
historien och dess dyrbara skatter som 
inramning. ●
 EVA KELLSTRÖM FROSTE
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Nadia Hashimi med de böcker som kommit 
ut på svenska, under ett tesamtal med SAK 
på bokmässan i Göteborg. 
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Zarifa Ghafari i 
dokumentären  

”I hennes händer”. 
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SAK I KORTHET

Alina Azimis väg mot att börja försörja 
sin familj började 2019 när hon var 25 
år. Efter att ha gått en av SAKs yrkesut-
bildningar startade hon en producent-
grupp i sin by Larghan i provinsen 
Samangan. Nu har fyra av hennes 
lärlingar blivit färdigutbildade och har 
egna verksamheter. 

Alina Azimi var en av de 53 kvin-
nor som 2019 blev klara med ut-
bildningen på SAKs yrkesträ-
ning i provinsen Samangan. 
De etablerade sedan 23 pro-
ducentgrupper på landsbyg-
den.

Alina Azimi lärde 
sig broderi och söm-
nad på yrkesutbild-
ningen. Tack vare sitt 
arbete kunde hon 
försörja sin familj på 
15 personer.

Numer har Alina 
Azimi nio lärlingar i 
sin producentgrupp 
som arbetar med 
henne i hennes hem, 
och de får lön baserat på utfört arbete. 

Under de senaste åren har mycket hänt 

i hennes eget liv. Hon har gift sig, och lan-
det har fått en ny ledning. Det nya styret 
har inte stoppat henne från att bedriva sin 
verksamhet. 

– Efter talibanernas maktövertagan-
de har vår inkomst minskat, berättar Ali-
na Azimi.

DET BEROR PÅ ATT människor har fått det 
sämre ställt vilket minskar efterfrå-

gan på hantverk. 
– Jag är lycklig över mitt liv. 

Jag är glad över att kunna hjälpa 
kvinnor att bli ekonomiskt själv-
ständiga. 

Landsbygdsut-
vecklingsprogram-
met i provinsen 
Samangan har för 
närvarande åtta yr-
kesutbildningar och 
lär ut mobilrepara-
tioner, bakning, söm-
nad, broderi och tvål-
tillverkning. Sex av 
dem är för kvinnor, 
och 75 kvinnor lär sig 
olika yrken. ●

SAMIULLAH TAYEB
SAKS KOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

Shiba Mehrabi, 52 år, arbe-
tar som säkerhetsvakt på 
SAKs huvudkontor i Kabul 
sedan 2013 och kontrolle-
rar alla kvinnliga anställda 
när de ska gå in på området.

– Min önskan är att 
alla ska respektera 
kvinnor, ge dem ar-
bete och tillåta flick-
or att gå i skolan, för 
kvinnor utgör halva 
samhället. Vi är mus-
limer och vi respekterar 
att bära hijab, men regering-
en borde betrakta kvinnor som 
jämbördiga med män. 
Vad tycker du om ditt arbete 
på säkerhetsavdelningen?

– Det är ett bra jobb. Vi har 
inga problem inne på konto-
ret, däremot utanför med tali-
banerna som kontrollerar hijab 
och annat, som var jag sitter i 
bilen. Om jag sitter i framsätet 

kan talibanerna kräva att jag 
flyttar mig. Vi måste komma 
väldigt tidigt till kontoret efter-
som vi ska komma före de an-
dra anställda. 
Vad är det bästa med job-

bet?
– Jag tycker om alla 

mina kvinnliga kol-
leger. Det bästa är 
att se kvinnor på ar-
betet, det inspirerar 

mig. Jag är tacksam 
för att grinden till SAKs 

kontor är öppen för kvin-
nor, för det är få organisatio-
ner där kvinnor kan arbeta nu. 
Det är ett av mina största gläd-
jeämnen. 
Vad betyder inkomsten för 
din familj?

– Min man är arbetslös se-
dan talibanernas maktöverta-
gande. Jag har fem barn, ett bor 
hemma. Jag är den enda som 
har en inkomst i vårt hushåll. 

Vilken blir konsekvensen av 
att kvinnor inte arbetar?

– Det får stora konsekven-
ser. Enligt mig är vårt land som 
en stor glasskål som går sönder 
och splittras. En man räcker 
inte. Kvinnan är lika viktig och 
nödvändig. Regeringen är som 
ett hus. Precis som vi samarbe-

tar hemma, behövs både kvin-
nor och män i regeringen. Män 
borde samarbeta med kvinnor 
så att Afghanistan kan bli väl-
mående och fredligt. Vi borde 
tillåtas arbeta sida vid sida med 
våra bröder. ●

MUNISA RASHID
KOMMUNIKATÖR I KABUL

Hej med- 
arbetare!
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Motståndskraft 
mot katastrofer

”Det bästa är att kvinnor får jobba här”

I SAMARBETE med UNDP ge-
nomför SAK flera projekt för att 
mildra effekterna av naturkata-
strofer och göra landsbygds-
samhällen mer motståndskraf-
tiga. Det handlar till exempel om 
att renovera infrastruktur som 
kanaler och stödmurar och om 
att restaurera karg mark och 
plantera träd. 

Ett av projekten invigdes i 
höstas i Speen Ghar-distriktet i 
Nangarhar. Ett vattenlednings-
projekt kommer att ge 7 000 
människor tillgång till rent vat-
ten, och vägar i sju distrikt som 
förstörts av översvämningar ska 
byggas upp igen. 

Alina Azimi fortsätter sitt arbete med sömnad och har nu nio lärlingar.
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bildningen är att skapa jobbtillfällen för kvinnorna i deras hembyar. 
– Jag ansvarar för en familj med 15 per-soner. Min pappa är för gammal för att ar-beta. Jag försörjer min familj med brode-ri. Åtta kvinnor arbetar med mig här. Fyra av dem tog examen från yrkesträning förra året, berättar Alina Azimi. 

– Jag tjänar mellan 15 000 och 20 000 af-ghani (1 740–2 320 kronor) i månaden. Jag kunde låta min pappa resa på pilgrimsfärd till Mecka med pengarna som jag tjänar här. Att arbeta i byn som kvinna är inte lätt och det finns alltid utmaningar, säger hon.

Alina försörjer femton efter SAKs yrkesträning

Alina Azimi är 25 år och hon leder en pro-ducentgrupp i byn Larghan i distriktet Ay-bak i Samangan. Hennes arbete bidrar inte bara till försörjning av hennes egen familj utan också till att flera andra kvinnor i byn kan arbeta. 
Hon och de 52 andra kvinnorna som gick på SAKs yrkesutbildning lärde sig att driva skönhetssalong, sy väskor, baka ka-kor och producera tvål. 

SAK GENOMFÖR yrkesutbildning för kvin-nor som lever i byar och avlägsna om-råden. Det huvudsakliga syftet med ut-

Fler ska få chans
försörja sig själva
SAK arbetar för att personer på lands-
bygden ska få ökade möjligheter att 
försörja sig själva. Genom spar- och 
låneföreningar samt yrkesutbildningar 
skapas fler inkomstkällor för de mest 
utsatta grupperna.

SAK erbjuder praktisk utbildning till 
personer på landsbygden i exempelvis 
sömnad, uppfödning av djur, grönsaks-
odling, tvåltillverkning och mattvävnad. 
Kurser ges också i företagsutveckling, 
datoranvändning, försäljning och mark-
nadsföring.

Kvinnor är särskilt utsatta i Afghanis-
tan och är en av SAKs målgrupper. SAK 
verkar för att stärka kvinnors möjlighe-
ter att utbilda sig och försörja sig och få 
tillgång till samhällsservice. 

När kvinnor kan bidra till familjens 
försörjning stärks deras ställning i sam-
hället. Därför är hälften av deltagarna 
kvinnor i SAKs självhjälpsgrupper och 
mikrolånsföreningar för ökad självför-
sörjning.

De byar där kvinnor kan delta och 
ansvara för utvecklingen på lika villkor 
som män, och med män, har möjlighet 
att söka utvecklingsstöd från SAK.

Att arbeta i byn  
som kvinna är inte 

lätt och det finns alltid 
utmaningar.  Alina Azimi

Jamilah syr väskor hemma.

SAKS VERKSAMHET | YRKESTRÄNING

Alina Azimi försörjer 15 personer med sitt broderi. Hon är en  av de 53 kvinnor som 2019 blev klara med utbildningen på SAKs yrkesträning i provinsen Samangan. De har nu etablerat 23 producentgrupper på landsbygden. 
TEXT OCH FOTO: BASHIR AHMAD FAYAZ SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I MAZAR-E SHARIF

35 producentgrupper  
etablerades 2019.

271 kvinnor fick yrkesutbildning 
genom SAK 2019.

224 nya sparlånekassor 
startades 2019.

6 444 medlemmar lånade 
från sina sparlånekassor 2019.

Utmaningarna består av brist på arbets-tillfällen och flera kulturella problem, som att män inte låter sina kvinnliga familje-medlemmar arbeta och tjäna egna pengar.

ALINAS MAMMA Zahra stödjer sin dotter. Hon arbetar sedan snart tio år ideellt som biträdande ledare av det lokala utveck-lingsrådet i byn. 
– Jag erbjuder jobbtillfällen för kvin-nor i byn. Jag har uppmuntrat min dotter för att hon i sin tur ska uppmuntra andra kvinnor att lära sig ett yrke. Jag har redan bett om ett lån från SAK och jag planerar att öppna en butik i provinsstaden Aybak för att sälja våra produkter. Jag kommer att kräva att det är en kvinna som är förestån-dare för butiken, berättar Zahra. 

Produkterna som görs i byn består av olika typer av sömnad, som lakan och tra-ditionella afghanska kläder. 

Sonen är bara nio år men butiken ligger i anslutning till hemmet och mamman har uppsikt över den. 

MOHAMMAD FAHIM WAHEDI, chef för landsbygdsutvecklingsprogrammet på SAK i norra Afghanistan, berättar att yrkesträ-ning för kvinnor genomfördes 2019 i Ay-bak-distriktet i provinsen Samangan och Shulgara-distriktet i provinsen Balkh, båda provinserna ligger i de norra delarna av Afghanistan. 
Totalt deltog 113 kvinnor som var  medlemmar i lånegrupper i dessa utbild-ningar.  
I år har tolv center för yrkesträning för både män och kvinnor i provinsen Sam-angan etablerats. De erbjuder utbildningar i att reparera mobiltelefoner, kakbakning, väsksömnad, broderi och tvåltillverk-ning. ●

En bit utanför staden Aybak, i byn Khwa-ja Ismail, bor 27-åriga Jamilah med sina två barn. Hon har separerat från sin man. Hon var också en av deltagarna i förra årets yr-kesutbildning och lärde sig att sy väskor. – Att få delta i yrkesutbildningen var den bästa möjlighet jag kunde få. Nu syr jag väskor till människor i byn, efter att ha fått beställningar. Jag kan ta hand om och försörja mina barn på egen hand. Jag tjä-nar 5 000 afghani (cirka 565 kronor) i må-naden och har öppnat en liten affär till min son. Det är en bra sysselsättning för mig och jag kan skicka mina barn till skolan. 

Alina Azimi lärde sig broderi på yrkesträningen och kan nu försörja sin familj på 15 personer.
Här jobbar Alina Azimi med med medlemmar och lärlingar i producentgruppen i byn. 
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Vad 
hände 

sedan?

13-åringarna Madina och 
Khatane har en banderoll 
över axeln, röda kors-märke 
och en mössa av den typ som 
används i sjukvården. De går 
i skolan Abu Alisima i 
provinsen Ghazni och tillhör 
skolans hälsokommitté. 

Den består av elever som fått 
en särskild kurs i hälsa och 
sjukvård och som har i uppgift 
att svara för information om 
hygien och förebyggande hälsa, 
men även hjälpa till med första 
hjälpen och ta hand om andra 
elever som kan vara krassliga. 

MADINA OCH KHATANE öppnar 
och visar sin stora och mycket  
välfyllda sjukvårdsväska. Stolt-
heten går inte att ta miste på.

 –  Vi har alltid varit intres-
serade av sjukvård och vi hade 
också lite förkunskaper kring 
det och hygien. Därför valdes 
vi ut, berättar Madina.

– Vi informerar våra kamra-
ter hur de ska hålla en god hy-
gien och förebygga sjukdomar.  
Nästan varje dag får vi hjäl-
pa någon elev som inte mår så 
bra. Vi delar ut huvudvärks- 

tabletter och talar om för elev-
en att det är dags att gå hem, 
fortsätter Khatane.

– Och så kan vi också grun-
derna i första hjälpen. Det är 
jätteintressant och roligt att få 

hjälpa till, säger Madina.
Arbetet med hälsokommit-

téer är en ny satsning och än 
så länge på försök inom SAK 
i Afghanistan. I Ghazni och 
Paktika omfattas bara fyra sko-
lor och cirka 20 elever, men det 
byggs ut och ökar hela tiden. 

UTBILDNINGSCHEF på SAKs 
kontor i Ghazni och ansvarig 
för Abu Alisima-skolan är Ab-
dulbaqi Yunasi. Han berättar 
att de ser bra resultat av att låta 
eleverna själva arbeta med hy-
gien och hälsa.

– Dessutom innebär hälso-
eleverna en länk ut till famil-
jerna och byarna. De tar med 
sig kunskap och material och 
kan berätta om hur viktigt det 
exempelvis är att använda rent 
vatten, tvätta händer, klippa 
naglar och hålla sig undan om 
man är sjuk. ●

ANDERS ROSÉN
VICE ORDFÖRANDE, SAK

firades i Kabul
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Byn Asad khel ska få rent vatten. 

Under en jubileumsceremoni 
talade Habiba Norzad om hur 
hennes liv fick en nystart.
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DElever utbildas i hälsa och sjukvård

” Jag är glad över att  
kunna hjälpa kvinnor”

40 år
I OKTOBER FIRADE SAKs anställ-
da i Afghanistan tillsammans 
med inbjudna gäster att det är 
40 år sedan biståndsverksam-
heten startade i landet. På jubi-
leet talade några av dem vars liv 
förändrats av SAK, bland dem 
Habiba Norzad, som fick hjälp 
med rullstol och yrkesutbildning 
efter att i flera år tappat hoppet, 
och en familj vars barn föddes 
för tidigt och fick vård på neo-
natal-avdelningen i Wardak. 
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Shiba Mehrabi arbetar i säkerhetskontrollen vid Kabul-kontorets 
entré. Både besökare och anställda undersöks innan de får gå in. 
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Madina och Khatane visar upp sjukvårdsväskan.  FOTO: ANDERS ROSÉN



22    AFGHANISTAN-NYTT | Nr 4 2022 Nr 4 2022 | AFGHANISTAN-NYTT    23

lära sig läsa och skriva, och för dem hålls 
lektioner varje dag. 

LÄRAREN SHAFIQA ATTAYE har haft sin 
skönhetssalong i sex år. Hon är 25 år, ogift 
och bor med sina föräldrar och sina sys-
kon.

– När SAK frågade mig om jag kunde 
hålla i träningen var det en bra möjlighet 
för mig. Jag försörjer min familj så inkom-
sten betyder mycket. Men jag är också glad 
över chansen att stödja kvinnor. Jag vill 

na. Kvinnorna går en yrkesutbildning un-
der åtta månader arrangerad av SAK, och 
det är SAKs fältarbetare som informerat 
om utbildningen i kvinnornas hembyar 
som ligger en bit utanför staden. 

ALLA KVINNORNA HAR någon form av 
funktionsnedsättning. När utbildning-
en är klar får de ett startpaket från SAK 
med material för att kunna starta sin egen 
skönhetssalong. 

Khatima Bostani tycker att alla delar av 
yrket är roliga, men gillar särskilt att skapa 
frisyrer till brudar. Eleven Aiesa Moham-
madis favorit är att måla läppar och kind-
ben. Även hon ser fram emot att kunna bi-

dra till familjens försörjning. De är åtta i 
familjen och det är bara hennes bror som 
har ett jobb. Och det finns fler skäl:

– I Afghanistan värderas kvinnor inte 
särskilt mycket, speciellt inte av män. För 
oss är yrkesträningen ett sätt att stå upp för 
oss själva och arbeta självständigt i sam-
hället. Det är därför som många tjejer job-
bar så hårt, säger Aiesa Mohammadi. 

BÅDE HON OCH Khatima Bostani berättar 
att de har väldigt roligt tillsammans på ut-
bildningen. Yrkesträningen blir en oas i ett 
liv som annars är väldigt begränsat.

– Den finansiella situationen är kritisk 
för alla afghaner. Vi överlever, men vi lever 
inte, säger Aiesa Mohammadi.

– Vi har inte så mycket hopp inför fram-
tiden, och det nya styret har infört många 
restriktioner för kvinnor. Yrkesträningen 
ger oss hopp.

Några i gruppen behöver stöd med att 

ge fler kvinnor chansen att arbeta som jag 
gör, säger hon.

Före talibanernas maktövertagande 
hade hon gott om kunder. Nu kommer fär-
re, på grund av den sämre ekonomin.

– Men även om de knappt kan betala 
gör vi dem vackra.

Hon hoppas att situationen förbättras 
så att kunderna kommer tillbaka. Intresset 
bland afghanska kvinnor för att göra sig 
vackra inför fester och speciella tillfällen 
som bröllop finns kvar. 

Eleven Khatima Bostani studerar vid si-
dan av träningen för att klara inträdespro-
ven till universitetet. Av ekonomiska skäl 
har hon inte kunnat börja studera än, men 
det är hennes dröm. Hon är mycket intres-
serad av psykologi. 

– Jag har två möjliga vägar till fram-
gång. Den här yrkesträningen, och om jag 
kommer in på universitetet. Jag är väldigt 
hoppfull inför framtiden. ●

Yrkesutbildning ger kvinnor cha ns till självständighet

KHATIMA BOSTANI, 19 ÅR, gick ut gymna-
siet för två år sedan och har suttit hemma 
sedan dess.

– Jag ville komma ut och arbeta i sam-
hället, det var ett skäl till att jag ville vara 
med på den här utbildningen. Jag vill star-
ta en egen skönhetssalong och bli självför-
sörjande. Det här arbetet är som ett slags 
konst och jag är väldigt intresserad av att 
lära mig den konsten, berättar Khatima 
Bostani.

Sex kvinnor trängs med läraren Shafiqa 
Attaye och några kunder i den lilla salong-
en en trappa upp på en gata i Ghazni city. 
De tränar på att sminka varandra och fixa 
hår och naglar och måla händer med hen-

Försörjning för fler
SAK arbetar för att personer på lands-
bygden ska få ökade möjligheter att 
försörja sig själva. Genom spar- och 
låneföreningar samt yrkesutbildningar 
skapas fler inkomstkällor för de mest 
utsatta grupperna.

SAK erbjuder praktisk utbildning till 
personer på landsbygden i exempelvis 
sömnad, uppfödning av djur, grönsaks-
odling, tvåltillverkning och mattvävnad. 
Kurser ges också i företagsutveckling, 
datoranvändning, försäljning och mark-
nadsföring.

Kvinnor är särskilt utsatta i Afghanis-
tan. SAK verkar för att stärka kvinnors 
möjligheter att utbilda sig och försörja 
sig och få tillgång till samhällsservice.

När kvinnor kan bidra till familjens 
försörjning stärks deras ställning i 
samhället. Kvinnor och personer med 
funktionsnedsättningar hör till SAKs 
prioriterade målgrupper. 

Maqbula lär ut sömnad på en av SAKs yrkes-
utbildningar.  FOTO: BASHIR AHMAD FAYAZ

Khatima Bostani tror att det kommer att finnas en marknad för skönhetssalonger, trots de 
ekonomiska problemen. 

Yrkesutbildningen är både en oas där deltagarna har roligt och kan 
komma hemifrån, och en chans till att försörja sig själv.

SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

221 PERSONER med funk-
tionsnedsättning har avslutat en 
yrkesutbildning under 2021.

176 000  
PERSONER på landsbygden har under 
2021 fått stöd av SAK för att förbättra 
sin försörjning. 

96 000
 av dem var KVINNOR. 

Genom SAKs yrkesutbildning i Ghazni får kvinnor möjlighet att 
arbetsträna i en skönhetssalong. Det innebär både en möjlighet 
till försörjning och ett sätt att bryta isoleringen i hemmet.
TEXT EVA KELLSTRÖM FROSTE   FOTO SAMMAR GUL SAMSOOR, MUNISA RASHID

För oss är yrkes-
utbildningen ett sätt 

att stå upp för oss själva 
och arbeta självständigt  
i samhället. 

Aiesa Mohammadi

Aiesa Mohammadi ser yrkesträningen 
som en väg mot självständighet.

Shafiqa Attaye driver salongen och 
är lärare på yrkesutbildningen. 
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ENGAGEMANG

 Min första tid på SAK har varit om-
välvande och lärorik. Inte minst 
har jag fått lära känna en del av or-
ganisationens medlemmar. SAK 

har en stark medlemsrörelse med ett stort en-
gagemang, vilket är viktigt så att organisationen 
kan bedriva fortsatt arbete i Afghanistan. SAKs 
arbete i Afghanistan är unikt, och utan er med-
lemmar hade det inte varit möj-
ligt. Jag är oerhört stolt och he-
drad över att få vara en del av 
den här organisationen som gör 
så stor skillnad.

OVISSHETEN KRING biståndet 
oroar många, inte minst inom 
civilsamhället. Klimatkris, fat-
tigdom och konflikt breder ut sig över världen 
och drabbar de mest utsatta. Biståndet behövs 
mer än någonsin, samtidigt som det i stället 
skärs ned och prioriteras om. Det stora enga-
gemanget från medlemsrörelsen under och ef-
ter valet har varit mycket betydelsefullt. De-
battartiklar har publicerats i lokaltidningar 
och deltagandet vid olika event har uppmärk-
sammats. Över 20 000 namnunderskrifter 

samlades in i kampanjen ”Rädda biståndet”. 
Ni behövs mer än någonsin – framför allt för 

folket i Afghanistan. Nu fortsätter arbetet med att 
påverka beslutsfattare och visa på att utvecklings-
bistånd skapar möjligheter till förändring och är 
den hållbara lösningen. Ingen vinner på att värl-
den står i brand och SAK kommer aldrig att sluta 
kämpa. Det visar verkligen medlemsrörelsen. 

DITT MEDLEMSKAP gör skillnad. 
Om du inte har blivit medlem 
för 2022 så går det fortfarande 
att bli det, du får dessutom 2023 
års medlemskap på köpet. Bli 
medlem i SAK för det afghans-
ka folket, för alla flickors rätt till 
utbildning och för Afghanistans 

framtid. Läs mer här: sak.se/stod-oss/bli-med-
lem. Stort tack! ●

Ingen vinner 
på att världen 

står i brand och 
SAK kommer aldrig 
att sluta kämpa.

Biståndet behövs  
mer än någonsin 

Laura Lindholm
Ansvarig för medlems- och 

engagemangsutveckling, SAK

Skolsatsning stor del av SAK 
Skövdes 35-åriga historia
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I år fyller lokalföreningen i Skövde/
Skaraborg 35 år. Under 30 av de åren fick 
sammanlagt omkring 5 000 elever på 
Helenaskolan fördjupad kunskap om 
Afghanistan. 

I oktober firades jubileet med öppet hus, 
visning av utställningen ”Afghanska klass-
rum”, föreläsning med SAKs pressekretera-
re Cajsa Wikström och insamling till Värl-
dens Barn. 

Per Klarin är en av dem som varit med 
nästan hela tiden, och han var också en av 
de tre SAK-engagerade lärare på Helena-
skolan som drog igång en verksamhet på 
skolan som kom att vara i 30 år. Det börja-
de med ”Operation Dagsverke”, då elever på 
skolor i hela Sverige under en dag på valfritt 
sätt arbetade ihop pengar till skol- och ut-
bildningsprojekt i andra länder.

– PENGARNA GICK TILL olika länder varje år, 
något år var det Afghanistan. Och då be-
stämde vi att vi satsar helt och hållet på Af-
ghanistan så att eleverna får mer inblick i 
hur ett land fungerar, det går förbi eleverna 
annars, berättar Per Klarin.

Insamlingsdagen utvecklades snart till en 

hel temavecka då Afghanistan genomsyrade 
all undervisning. Dessutom bjöds föreläsa-
re in samt afghanska musiker och dansare. 
Helenaskolan är en högstadieskola med cir-
ka 500 elever, vilket innebär att 5 000 elever 
under de 30 åren gått ut skolan med lite ex-
tra kunskap om Afghanistan. 

Av olika skäl har den speciella satsning-
en på Afghanistan upphört på skolan sedan 
några år, men engagemanget i lokalfören-
ingen fortsätter. Den deltar på olika evene-
mang, som Friskvårdens dag och Förening-
arnas dag, informerar och har kontakt med 
lokalpressen. Medlemmarna finns utsprid-
da i Skaraborg, bland annat i Mariestad och 
Herrljunga där medlemmar ser till att SAK 
syns och att Afghanistan-nytt hamnar på 
biblioteken. 

– VI ÄR LITE STOLTA över att vi hållit i gång i 
35 år, det är bra att vi kunnat fortsätta. I dag 
jobbar vi också för att få igång andra lokal-
föreningar, som i Örebro. Några i vår lokal-
förening åker till MR-dagarna i Örebro för 
att träffa människor där och se om de kan 
starta upp en lokalförening igen, berättar 
Per Klarin. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Margareta Varenhed, engage-
rad i lokalföreningen Skövde/
Skaraborg, gick 300 kilometer 
för Världens Barn och fick in 
5 200 kronor. 

SAKs lokalföreningar har under 
hösten engagerat sig på olika sätt 
för att samla in pengar till Värl-
dens Barn, med fysiska och digi-
tala insamlingsbössor, försäljning 
av saffran, äppelmust och böcker, 
bland annat.  

Margareta Varenhed pilgrims-
vandrade från Porto i Portugal till 
Santiago de Compostela i Spanien. 

– Eftersom jag skulle ut och 
vandra lade jag ut en utmaning på 
Facebook till mina vänner att läg-
ga en krona i vår digitala sparbössa 
för varje kilometer jag gick. Det lå-
ter ju inte så mycket – men det be-
ror på hur långt man går! Jag skrev 
att jag kommer att gå minst 250 ki-
lometer. För varje dag lade jag en 
peng i bössan motsvarande exakt 
så långt jag gått, berättar hon.

Vännerna kunde följa vand-
ringen via Facebook. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Fyra tidigare och nuvarande ordförande under firandet i oktober: Gösta Andersson, Anders 
Boström, Thomas Magnusson och Eva Olsson. Eva Olsson var en av lärarna på Helenaskolan, 
liksom Per Klarin som syns till höger på andra raden.

Margareta Varenhed vandrade 
pilgrimsleden mellan Porto och 
Santiago de Compostela.
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Vandrade 300 km 
för Världens Barn

SAK medverkade  
på Bokmässan
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DATUM: 27–28 maj.
TID: Årsmötet hålls ca kl 10.00–16.00 
på lördag 27 maj. Söndagen ägnas 
åt seminarium eller annat arrang-
emang, som slutar ca 13.00. 
PLATS: Dalarna (lokal 
och program medde-
las senare).

Vi planerar för ett fysiskt årsmöte i 
Dalarna med möjlighet att ansluta 
sig digitalt. 

Anmälan görs senast 1 april 
2023, länken till anmälan finns på 
sak.se/arsmote. 

Anmälda efter 1 april 2023 kan 
delta på årsmötet men har inte 
rösträtt.

Kallelse: Välkommen till SAKs  
årsmöteshelg 27–28 maj 2023 

Anmäl  
dig senast  

1 april!

●  Varje medlem har närvaro,- yttrande- 
och förslagsrätt på årsmötet

●  Enligt SAKs stadgar krävs att man varit 
medlem i minst ett år vid tidpunkten för 
årsmötet och erlagt medlemsavgift fö-
regående och pågående verksamhetsår 
för att man ska ha rösträtt. Det vill säga 
att du ska ha betalt medlemsavgift 
före 27 maj 2022 samt betalt medlems-
avgiften och anmält dig till årsmötet för 
2023 senast den 1 april 2023.

●  Medlem, liksom lokalförening har rätt 
att lämna motioner till årsmötet. Mo-
tioner ska ha inkommit till info@sak.se 
senast 1 april 2023

●  Årsmöteshandlingar kommer att finnas 
på www.sak.se/arsmote från och med 
28 april 2023.

10 000
KRONOR

…  blev resultatet när SAKS LOKALFÖRENING I LUND arrangerade 
aktiviteter och insamling till Världens Barn den 8 oktober, tillsam-
mans med Loppans Internationella hjälpverksamhet och Höga-
näs kommun. 30 barn fick diplom och ros efter att ha sprungit 
ett lopp längs med Storgatan i Höganäs. Loppan skänkte under 
veckan från egen kassa 300 000 kronor till insamlingen.

SAK bjöd på seminarier, musik och frukost på 
Bokmässan i Göteborg. SAKS LOKALFÖREN-
ING I GÖTEBORG bemannade montern till-
sammans med anställda på SAK och det var 
också lokalföreningen som fixade frukost på 
söndagsmorgonen inför ett boksamtal med 
författaren Nadia Hashimi. SAKs biståndschef 
Alan Frisk talade om det svenska biståndets 
framtid samt om torka, covid och talibaner. 
Seminarierna har spelats in, länkar finns på 
sidan om Bokmässan på sak.se.

Lokalföreningen i Göteborg ordnade frukost. 

Musik, film och bilder
SAKS LOKALFÖRENING I VÄNERS-
BORG har visat utställningen Af-
ghanska klassrum på Bohusläns 
museum. Lokalföreningen har 
visat filmen Den osynliga flickan i 
Studiefrämjandets lokal i Uddevalla 
där medlemmarna också samlade 
in bidrag till Världens Barn. Fören-
ingen har även haft informations-
bord i samband med FN-dagen på 
flera ställen och bjudit på afghansk 
musik. 



SAK behöver dig – bli medlem för 2023!
Det är dags att förnya ditt medlemskap! 
Som medlem bidrar du till ett fortsatt 
starkt engagemang för Afghanistans 
befolkning och verksamheten i Afghanis-
tan. Ditt stöd och engagemang gör 
skillnad. 

DU KAN BETALA din medlemsavgift via hem-
sidan stod-oss.sak.se eller genom att swisha 
280 kr till 900 78 08 (120 kr för dig som är 

under 25 år, är student eller familjemedlem). 
Skriv ditt namn och e-post i meddelande-
fältet.

Vi hoppas på ditt fortsatta medlemskap 
även under 2023. Du som inte redan gör det, 
kan välja att betala ditt medlemskap via auto-
giro varje månad. Har du frågor om detta 
är du varmt välkommen att kontakta oss på 
kansliet.

           

MEDLEMSINTERVJUN
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PÅ GÅNG

ENGAGEMANG

– Jag liftade till Kathmandu från Mölndal. 
Då passerade jag Afghanistan, jag var där 
en månad och bodde hemma hos männ-
iskor och blev väl mottagen. De var otro-
ligt vänliga. Jag var i Herat, Kandahar, Ka-
bul, Bamiyan och Jalalabad. Därför brinner 
mitt hjärta för Afghanistan.
Berätta lite om dig själv!

– Jag är född 1950 och växte upp på en 
bondgård i Halmstad. Jag kom till Göte-
borg 1969 för jag skulle studera lite men 
kom aldrig härifrån. Jag engagerade mig 
i idrott, fotboll, sedan blev det Svenska 
Freds i 20–25 år. Nu är jag också ordföran-
de för en förening för arktisk natur. Jag har 
jobbat i skolans värld i Angered i 42 år, de 
sista 35 åren som rektor. 
Varför engagerade du dig i SAK?

– Jag minns inte hur det började, men 
jag har fortsatt för att jag träffat så många 
trevliga människor i föreningen i olika åld-
rar, man håller sig ung när man träffar 
unga människor, och för att jag brinner för 
människor i tredje världen (utvecklings-
länder). Vi måste fördela resurserna bättre 
och även ta hand om miljön. Därför är jag 
också väldigt engagerad för miljön, jag är 
en utpräglad friluftsmänniska. 

– Mina resor har förändrat synen på li-
vet totalt. Jag älskar att resa och har bott 
mycket hemma hos människor som jag 

”  Mina resor har förändrat 
synen på livet totalt”
Staffan Myrhage liftade till 
Nepal på 1970-talet, passerade 
Afghanistan på vägen och 
hans hjärta har brunnit för 
Afghanistan sedan dess. Men 
det var först omkring 2010 
som han blev medlem i SAK. 
Sedan flera år sitter han i 
styrelsen i lokalföreningen i 
Göteborg.

STAFFANS TRE TIPS FÖR ATT FÅ FLER ATT KÄNNA TILL SAKs ARBETE

1 BERÄTTA Sprida kunskap om SAKs 
verksamhets betydelse för afghanska 

folket bland vänner och bekanta.
2 STÄLL UT Anordna utställningar 

på olika offentliga arrangemang 
och sprida informationsmaterial.

3 BESÖK Göra besök på skolor och informera 
om betydelsen av utbildning och ha kontakt 

med unga afghaner i Sverige på sociala medier.

mött på resorna, folk är otroligt gästvänli-
ga. Jag har en stark framtidstro efter att ha 
mött så många fantastiska ungdomar.
Vilka av SAKs frågor känner du sär-
skilt starkt för?

– Jag tror jättemycket på utbildning, det 
är viktigt att hjälpa skolorna. Och så tror 
jag inte på ett samhälle där männen ska 
styra. Kvinnor måste få välja själva.
Vad har ni på gång i Göteborg?

– Vi har precis deltagit på Bokmässan. 

Vi ordnade frukost vilket vi haft i flera år, 
det kommer mellan 80 och 110 och äter. 
Vi deltog också på Frihamnsdagarna. Vi 
har visat utställningen ”Afghanska klass-
rum” flera gånger, det är fina bilder och la-
gom mycket text. Före pandemin arrang-
erade vi afghanska fester med musik och 
mat, det planerar vi för att börja med igen 
i vår. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Staffan Myrhage tror på solidaritet, en tro som vuxit efter alla hans resor. 
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SAKs lokalföreningar

UTSTÄLLNING:  
AFGHANSKA  
KLASSRUM
JANUARI-MARS
SAKs utställning ”Afghans-
ka klassrum” med bilder av 
Kajsa Waaghals visas i Ska-
raborg på olika platser. Den 
16–30 januari på biblioteket 
i Mariestad, februari i Lid-
köping och 27 februari– 19 
mars på Öppna Galleriet 
i foajén till Skövde Kultur-
hus. Mer information om 
arrangemang i samband 
med utställningen på res-
pektive ort samt om vis-
ningar på fler platser kom-
mer att publiceras senare 
på lokalföreningens sida på 
sak.se. 

ÅRSMÖTE MALMÖ

17/1 SAKs lokalfören-
ing i Malmö kallar 

till årsmöte.  
TID: 18.30.
PLATS: Erikssons trafik-
skola, Nobelvägen 44b, 
Malmö. 

UTSTÄLLNINGAR

13/2–2/4 
 

Lokalföreningen i Lund 
ställer ut flera av SAKs 
utställningar, växelvis eller 
blandat, samt föremål i en 
monter vid bibliotekets 
entré och ett informa-
tionsbord, som tidvis 
kommer att vara beman-
nat. Under utställnings-

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
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perioden planerar fören-
ingen att uppmärksamma 
internationella kvinnodagen 
den 8 mars. 
PLATS: Helsingborgs Stads-
bibliotek.

ÅRSMÖTE SKÖVDE/ 
SKARABORG

15/3 Lokalföreningen 
i Skövde-Ska-

raborg kallar till årsmöte. 
För dagordning och övriga 
årsmöteshandlingar hän-
visas till lokalföreningens 
sida på sak.se.
PLATS: Skövde Kulturhus, 
Kulturiet (entré direkt från 
Stationsgatan, mitt emot 
Resecentrum). 
TID: 18.00.

SAK Malmö  
deltog på filmdagar
Den 24 oktober medverkade 
Nader Barekzai, ordförande för 
SAKS LOKALFÖRENING I MALMÖ, 
på Antirasistiska filmdagar i 
Malmö. Efter att filmen Flykt visats 
höll Nader Barekzai en föreläsning 
om det politiska, ekonomiska och 
sociala läget i Afghanistan samt 
SAKs verksamhet i landet.

SAKS LOKALFÖRENING I STOCKHOLM har 
arrangerat flera seminarier, varav ett på dari. 
Den 17 oktober arrangerade lokalföreningen 
ett seminarium med Lina Mälberg, ordföran-
de för SAK i Uppsala, som berättade om slut-
satserna kring sin masteruppsats ”Talibaner, 
sharia och kvinnors rättigheter”. Efter föreläs-
ningen hölls ett samtal med Lina Mälberg och 
Klas Bjurström från SAK om kvinnors rättighe-
ter och situation i dagens Afghanistan. 

Den 30 oktober ordnade lokalföreningen ett 
seminarium om SAKs arbete i Afghanistan och 
den nuvarande situationen tillsammans med 
Afghanska föreningen. Seminariet hölls på dari 
och samlade ett 40-tal deltagare. 

Elham Khostani, kvinnorättsaktivist från 
Afghanistan, och Khalid Fahim, som arbetat 
som SAKs programchef och vice landchef i 

Afghanistan, höll varsitt anförande och sva-
rade på frågor tillsammans med Anna-Karin 
Johansson från Stockholms lokalförening. 

Samtal på dari och möte om kvinnors situation

Khalid Fahim, Anna-Karin Johansson och Elham 
Khostani på seminariet den 30 oktober.
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BLI MEDLEM I SVENSKA 
AFGHANISTANKOMMITTÉN!

Som medlem tar du ställning för våra grundvärderingar  
om allas rätt till utveckling och stödjer vårt arbete för  

förändring i ett av världens fattigaste länder.

Swisha 280 kr (vuxen), 120 kr (ung/student), till 900 7808,  
skriv ”medlem” och din e-postadress i meddelandefältet.

SAK har 90-konto, 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.
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Elever på en skola i Taloqan, där SAK också utvecklat skolhälsovård.


