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INTRO

Att isolera folket är inte lösningen
FOTO: MALIN HOELSTAD

MED STOR FÖRTVIVLAN ser vi 
hur rättigheter för kvinnor och 
flickor i Afghanistan begränsas 
allt mer. SAK arbetar oavbrutet 
för att motverka detta förtryck 
och minska fattigdom. SAK 
är beroende av omvärldens 
fortsatta stöd för att göra det. 
Samtidigt är det allt fler som vill 

att biståndet ska stoppas. Men 
att isolera det afghanska folket 
ytterligare är inte lösningen.

Afghanistan är ett av världens 
mest komplicerade länder att 
arbeta i, men det är även där 
behoven är som störst. I möten 
med beslutsfattare verkar SAK 
därför för att upprätthålla om-

världens stöd. Alternativet skulle 
få stora konsekvenser för miljon-
tals behövande, inte minst de 
kvinnor och flickor som drabbas 
värst av regimens förtryck. Om 
omvärlden stoppar sitt stöd så 
drabbas kvinnorna dubbelt.

HEDVIG SÖDERLUND
POLICYRÅDGIVARE PÅ SAK

Kvinnor och flickor drabbas värst. 
 FOTO: CAJSA WIKSTRÖM

 Först var det svårt att få reportage från 
Afghanistan som handlade om det 
enorma missbruksproblemet, sedan 
fick jag mer material än det fanns 
plats för. Det är känsligt, det är svårt, 

det är skamligt. Men när intervjuerna väl kom 
till stånd, hade alla väldigt mycket att berät-
ta. Både de drogberoende, och de som tar hand 
om dem. 

En person, vi kan kalla honom Andy, såg re-
portage om hur missbrukarna bor under broar-
na i Kabul. Han blev oerhört tagen av den enor-
ma misären. Nu driver han en liten verksamhet 
i Kabul med sikte på resultat på lång sikt. Under 
ett års tid bor missbrukarna där, de som stannar 
kvar. Många drar. 

Han berättar om den stora skam de känner. 
Han vill att de ska känna att det finns förlåtelse. 
De lever och äter tillsammans. Han försöker er-
bjuda dem ett alternativ, ett annat liv. 

EN ANNAN ORGANISATION tar hand om miss-
brukande kvinnor och deras barn. Till och med 
barnen riskerar beroende när föräldrarna miss-
brukar. I Ghazni driver de lokala myndigheterna 
ett behandlingscentrum med plats för 50 män. 
Samtidigt rapporteras om hur talibanerna sam-
lar in tusentals missbrukare och låser in dem i 
45 dagar, vilket inte löser problemet alls. 

Ett år, som i Andys verksamhet, är ett undan-
tag. 45 dagar verkar vara det vanliga när miss-
brukare ska få behandling. Risken för återfall är 
stor, det är samma Afghanistan de kommer till-

Eldsjälarna som
lyser upp i mörkret

baka till, med stor arbetslöshet, hopplöshet, och 
den stora skammen.

Andys insats, och de andras som intervju-
as i tidningen, kommer inte att göra särskilt stor 
skillnad för det stora flertalet. Men de gör stor 
skillnad för en del. Om det är något som lyser 
upp den annars dystra läsningen om narkoti-
kans roll i Afghanistan är det dessa eldsjälar. 

DET ÄR MÅNGA som känner hopplöshet nu i  
Afghanistan. Ett steg i taget mot ökad repres-
sion. Och visst kan det kännas hopplöst även 
från vår horisont. Men när afghanerna förlorar 
hoppet måste vi behålla det.

Det senaste året har jag frågat medlemmar 
hur de ser på sitt engagemang när allt går åt fel 
håll. Deras kämpaglöd är intakt, deras tro på att 
SAK gör skillnad rubbas inte. Många har varit 
med förr. ”Visst går det åt fel håll, men jag vill 
ändå tro att det ska vända”, säger till exempel 
Lennart, som intervjuas i denna tidning. 

Det finns många som fortsätter kämpa, både 
här och i Afghanistan. ●

Men när 
afgha- 

nerna förlorar 
hoppet måste  
vi behålla det. 

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nytt
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Första sportbilen
TEKNIK. Ett team på 30 perso-
ner har under fem år arbetat för 
att ta fram den första afghanska 
sportbilen vid Tekniska yrkes-
institutet. Sportbilen visades 
upp i ett snöigt Kabul i slutet av 
december.

43 miljoner afghaner
BEFOLKNING. Afghanistans 
befolkning är över 43 miljoner 
enligt FN:s uppskattningar. 49 
procent är kvinnor och flickor, 
och 47 procent är under 15 år. 
Befolkningen förväntas öka med 
2,3 procent om året, en av de 
högsta ökningarna i regionen. 

Unga brudar
FAMILJ. Allt fler minderåriga 
flickor gifts bort, enligt män-
niskorättsaktivister. Den ökande 
fattigdomen är en orsak, en 

annan uppges vara rädsla för 
att tvingas gifta bort dottern till 
en talibankrigare. 

Pinjenötter på export
HANDEL Minst 5 000 ton 
pinjenötter uppges ha 
exporterats under nio 
månader, till ett värde 
av 53 miljoner dollar. 
Den största delen har 
gått till Kina. Minst 
10 000 ton pinjenötter 
produceras varje år. 

Sålde pass
KORRUPTION. 300 anställda vid 
passmyndigheten har arreste-
rats eller avskedats, anklagade 
för korruption. De ska ha sålt 
pass till höga priser eller för-
falskat pass. Officiellt utfärdas 
inga pass på grund av tekniska 
problem.

Politiker dödad
BROTT. Den tidigare afghanska 
parlamentsledamoten Mursal 
Nabizada, 32 år, har tillsammans 
med sin livvakt skjutits till döds 

i sitt hem i Kabul. En tidi-
gare vakt har gripits, 

misstänkt för dådet. 

Fri aktivist
RÄTTIGHETER. 

Kvinnorättsakti-
visten Zarifa Yaqubi 

släpptes fri i mitten av 
december. Hon greps tillsam-

mans med fyra manliga kolleger 
sex veckor tidigare av taliba-
nerna. 

Mår psykiskt dåligt
HÄLSA. Antalet patienter med 
psykisk ohälsa har ökat i provin-
sen Herat de senaste månader-
na. 80 procent av patienterna 

är kvinnor. Arbetslöshet, familje-
problem och stängda skolor 
och universitet uppges vara de 
främsta orsakerna. 

Digitala kurser
UTBILDNING. Universitet i Stor-
britannien ger nu afghanska 
kvinnor med tillgång till internet 
möjlighet att läsa över 1 200 
kurser utan kostnad, så länge 
talibanerna stoppar kvinnor från 
universitetsstudier. 

Kricketprotest
SPORT. Australien vägrade 
spela mot det afghanska laget i 
en kricketserie i Förenade Arab-
emiraten på grund av beslutet 

att stänga universitet för 
kvinnor. De afghanska 
spelarna är kritiska till 
det australiska be-

slutet.

Turism i Bamiyan
RESOR. Nära 200 000 turister, 
inklusive utländska, besökte 
Bamiyan förra året enligt myn-
digheterna. Boende i området 
uppger att det kommit många 
inhemska turister men att det 
kom fler turister förr. 

Med på topplista
INFLYTANDE. De afghanska kvin-
norna Fatima Amiri, Zahra Joya 

och Tamana Zaryab Paryani är 
med på BBC:s lista över de 100 
mest inspirerande och inflytelse-
rika kvinnorna i världen 2022.

Miljoner missar skola
UTBILDNING. 4,2 miljoner barn 
går inte i skolan i Afghanistan. Om-
kring 60 procent av dem är flickor, 
uppger FN. I vissa provinser, som 
Kandahar, är det 85 procent av 
flickorna som inte går i skolan. 

IOC kräver kvinnor
IDROTT. IOC, den olympiska 
kommittén, hotar att avbryta 
samarbetet med Afghanistans 
olympiska kommitté om inte 
kvinnor tillåts utöva sport. 
Landslagen måste inkludera 
kvinnliga idrottare som bor i 
Afghanistan. 

Avrättning
BROTT. En man dömd för mord 
sköts i december av offrets far i 
den första publika avrättningen 
sedan talibanerna återtog mak-
ten. Detta skedde i provinsen 
Farah. 

Dåd mot skola
VÅLD. Minst 15 personer död-
ades och 20 skadades vid en 
bombattack i december mot 
en madrassa, en religiös skola,  
i provinsen Samangan. 

I över tio år har Afghanistan klassats som 
ett av de tio mest korrupta länderna i värl-
den. Men när Transparency International 
släppte sitt årliga index hamnade Afgha-
nistan på plats 150, jämfört med plats 174 
2021. Samantha Nurick på Transparency 
International påpekar dock att det är 
svårt att samla in pålitlig information. Det 
finns ett antal uppgifter om att mutorna 
har minskat, men det räcker inte för att 
fastslå en systematisk minskning.

De påkostade bröllopen har återvänt till 
Kabul, men manliga gäster får inte lyssna 
på musik. Enligt en talesperson för de 
facto-styret, Atiq Mohajir, är all musik 
förbjuden enligt islam utom daira, en 
tamburin. Atiq Mohajir sade i en intervju 
att de inte vill att bröllopsgäster ska bli 
distraherade av musik, men att de är mer 
tillåtande när det gäller kvinnor, så länge 
musiken inte är på för hög volym.

Män och kvinnor vistas i separata rum 
på så gott som alla afghanska bröllop.

Talibanstyrkor genomförde under 2022 godtyckliga fri-
hetsberövanden, tortyr och summariska avrättningar av 
tidigare regeringstjänstemän, personer från den tidigare 
regeringens säkerhetsstyrkor samt personer som an-klagas 
för att vara medlemmar i ISKP, Islamiska staten i Afghanis-
tan. Det visar Human Rights Watchs årliga rapport, som 
också tar upp inskränkningar av kvinnors rättigheter, 
bland dem rörelsefrihet, rätt att utbilda sig och att arbeta. 
De facto-styret har också inskränkt mediernas frihet och 
yttrandefrihet. ISKP har utfört attacker mot skolor och mos-
kéer, främst riktade mot den etniska gruppen hazarer.

Den 20 december stoppade ministeriet 
för högre utbildning all universitets-
utbildning för kvinnor. 

I ett brev instruerades både offentliga och 
privata universitet att omedelbart stänga ute 
kvinnorna från undervisningen. Enligt minis-
tern för högre utbildning, Neda Mohammad 
Nadeem, berodde förbudet på att universite-
ten inte följde de nya reglerna, som bland an-
nat handlade om klädsel och segregering. 

Beslutet fördömdes starkt av omvärlden, 
av både västerländska och muslimska län-
der, bland dem Saudiarabien, Qatar, För-
enade Arabemiraten och Turkiet. FN:s in-

sats i Afghanistan, UNAMA, skrev i ett 
uttalande att förbudet kommer att ha en 
förödande inverkan på hela landet. 

Den islamiska samarbetsorganisationen 
OIC uppmanade talibanstyret att öppna 
skolor och universitet för flickor och kvin-
nor. Överimamen på det i den sunnimus-
limska världen inflytelserika al-Azharuni-
versitetet i Kairo beklagade talibanernas 
beslut och underströk att det är emot isla-
misk lag som uttryckligen uppmanar både 
män och kvinnor att söka kunskap. 

Flera manliga lärare och elever har läm-
nat studierna i protest. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Den enda 
makt jag har 

är min penna. Även 
om de dödar mig, 
även om de sliter 
mig i stycken, kom-
mer jag inte att 
förbli tyst nu.

Universiteten stängs för kvinnor
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SAKs klinik för undernärda barn i Wardak. 

Inskränkningarna av kvinnors rättigheter tas upp i rap-
porten från Human Rights Watch. 
.
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I KORTHET

AKTUELLT I AFGHANISTAN 

Bättre placering  
på korruptionslista

Bröllop utan  
musik för män

Avrättningar och 
inskränkta friheter

Minst 125 döda  
i extrem kyla
Över 125 personer har dött 
i 24 provinser till följd av 
extrem kyla som drabbade 
Afghanistan i januari. De 
har antingen frusit ihjäl eller 
kolmonoxidförgiftats när de 
eldat inomhus. Tiotusentals 
boskapsdjur har frusit ihjäl. 
Enligt de facto-myndigheter-
na har det inte varit så kallt på 
20 år, med temperaturer på 
minus 18 till minus 34 grader. 
Tusentals hektar jordbruks-
mark och hundratals växthus 
skadades, och internflyk-
tingar fick sina tält förstörda i 
kraftiga snöfall. 

Professor ISMAIL MASHAL, 
universitetsläraren som rev 

sönder sina betyg när kvinnor 
förbjöds studera på universitet. 

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Kandahar

Herat

13 000

Nationalparken Band-e Amir hör till sevärdheterna i Bamiyan. 

ton kromit beräknas finnas 
i en gruvfyndighet i Kanda-
har. Kromit används bland 

annat vid tillverkningen  
av rostfritt stål.

En grupp 
kvinnor i 
Kabul pro-
testerar mot 
beslutet. Undernäringen  

når rekordnivåer
Hälften av Afghanistans befolkning 
kommer att drabbas av svår hunger 
under resten av året, uppger World 
Food Program. 

Afghaner svälter inte ihjäl, uppger 
talespersonen Phillipe Kropf, men de 
har inga resurser kvar för att avvärja den 
humanitära krisen. Biståndsorganisa-
tioner har tillhandahållit mat, utbildning 
och sjukvård. 

International Rescue Committee (IRC) 
har rankat Afghanistan efter Somalia 
och Etiopien på sin Emergency Watch-
list över de 20 länder som riskerar att 
drabbas av de värsta humanitära kata-
stroferna under det kommande året. 

Pinjenötter.



En afghansk opiumhandlare sitter 
bland påsar med råopium på en drog-
marknad i Zharidistriktet i Kandahar  
i slutet av januari 2023. FOTO: AFP/TT
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FÖRBUD  
STOPPAR INTE  
EXPORT OCH 
MISSBRUK
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Afghanistan är världens största producent av opium. I april 
förra året förbjöd talibanledningen opiumodling, men frågan 
är vilken effekt förbudet får. För många afghanska bönder är 
den illegala vallmon ett sätt att överleva i kristider.  
TEXT GÖRREL ESPLUND, FRILANSJOURNALIST
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roduktionen av opiater – 
opium, morfin och hero-

in – är Afghanistans största 
illegala handelsvara, enligt FN:s kon-
tor mot narkotika och brottslighet 
(UNODC).

– Afghanistan förser omkring 80 
procent av världsmarknaden med opium, 
det enda stora undantaget 
är USA som får sitt opium 
från Mexiko. Länge odlade 
afghanerna opiumvallmon 
för sina medicinska egen-
skaper, exempelvis använde 
man det som smärtstillan-
de medel. Den expansion vi 
sett började på 1980-talet, 
säger Jelena Bjelica, senior analytiker vid 
Afghanistan Analysts Network.  

Det finns flera faktorer som ledde till 
odlingsboomen, förklarar hon. Under 
1970-talet förbjöd Turkiet (med undantag 
för odling för medicinskt bruk) och Iran 
opiumodling. Myanmar, Laos och Thai-
land följde efter med liknande förbud. 

Eftersom den globala efterfrågan fanns 
kvar flyttade produktionen. Nya marknader 
öppnade sig för odlare i andra länder, bland 
annat Afghanistan där fattigdomen var ut-
bredd. Under Sovjetockupationen förvär-
rades det ekonomiska läget. Opiumodling 
gav högre inkomster än andra grödor, och 
försåg fler människor med jobb. Det var 
också en inkomstkälla för lokala ledare och 
krigsherrar som finansierade sin krigföring 
genom opiumhandeln.

ODLINGEN AV opiumvallmo har stadigt 
stigit sedan UNODC började göra sina 
mätningar 1994. Det finns år då produk-
tionen gått ner, exempelvis under det för-

ra odlingsförbudet 2000–2001, men sett 
över tid har både odlingsarealen och skör-
darna ökat. I medeltal produceras enligt 
UNODC mellan 4 000 och 5 000 ton opi-
um varje år. 2017 nåddes en topp på cirka 
9 000 ton. 

Den 3 april i fjol förbjöd talibanledning-
en opiumodling, liksom tillverkning och 
transport av annan narkotika. >>>

TEMA | NARKOTIKANS ROLL

Jelena Bjelica

– Odlingsförbudet kom precis i början 
av skördesäsongen 2022 och därför är det 
för tidigt att säga vilken effekt som förbu-
det kommer att få. Vi kan däremot konsta-
tera att skörden 2022 var uppskattningsvis 
32 procent större jämfört med 2021. Det 
var den tredje största [sedan mätningarna 
började 1994], säger Jelena Bjelica. 

I samband med den nya regleringen 

framkom också att bönderna fick två må-
nader på sig att skörda och sälja sitt opi-
um utan inblandning, först därefter skulle 
förbudet träda i kraft, skriver David Mans-
field i en artikel på Alcis.org. David Mans-
field arbetar som oberoende konsult och 
ett av hans expertområden är narkotika-
industrin i Afghanistan. 

”Förbudet innebar att en viss del av 

2022 års skörd förstördes och några odlare 
greps, men detta var begränsade avbräck. 
Det är svårt att se dem som annat än ett 
sätt för talibanerna att rädda ansiktet, al-
ternativt som avskräckande exempel inför 
den framtida planeringssäsongen,” sam-
manfattar David Mansfield.  

SKÖRDEN 2022 påverkades med andra  
ord väldigt lite, och i stället skenade 
världsmarknadspriserna – något som fle-
ra bedömare tror ingick i talibanernas kal-
kyl. När det blev dags att sälja vallmons 
torkade mjölksaft, så kallad råopium som 
är huvudingrediensen i heroin, var priset 
tre gånger högre än det varit före förbudet.  
Studier visar att även talibanerna har tjä-
nat stora belopp på opiumhandeln genom 
åren, något som de förnekar.

Kortsiktigt vann alltså odlarna på första 
årets förbud. Vad som händer nu är mer 
osäkert, enligt Jelena Bjelica. 

– Vad vi har förstått har mycket lite vall-
mo, om något, planterats 2022. Däremot 
har vi hört bönder som lämnat vissa mar-
ker obrukade utifall förutsättningarna 
skulle förändras, säger hon. 

Ett enda år av förbud får heller ingen ef-
fekt på världsmarknaden eftersom produk-
tionskedjan är lång. Från skörd till dess att 
heroinet når den öppna marknaden tar det 
mellan ett och ett och ett halvt år. 

Under det förra talibanstyret (1996–
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2001), förbjöds opiumodling 2000. Men 
eftersom förbudet endast varade ett år är 
det svårt att dra några slutsatser av vad ett 
långvarigt förbud skulle innebära. Studier 
visar dock att de odlare som var högt be-
lånade hade svårt att överleva och ser man 
till UNODC:s statistik syns en tydlig ned-
gång i opiumproduktionen. 

Efter talibanregimens fall 2001 öka-
de odlingen igen och skörden var uppe i 
3 000 ton redan 2002. 

STÖRSTA DELEN av Afghanistans opium-
vallmo odlas i de södra delarna av landet, 
främst i Helmandprovinsen. Genom åren 
har odlingarna spridit sig över landet och 
under rekordåret 2017 odlades opium i 24 
av landets 34 provinser. 

Smuggelrutterna ut ur landet går ofta 
via Iran, eller några av de centralasiatiska 
länderna, innan heroinet når Europa. 

”Antalet beslag som gjorts 2022 pekar 
inte på någon nedgång i den illegala han-
deln,” konstaterar David Mansfield. 

Även den inhemska narkotikaanvänd-
ningen i Afghanistan är enligt flera rap-
porter ett växande problem. Men statis-
tiken är bristfällig. Opiumanvändningen 
bedöms dock vara bland den högsta i värl-
den, och antalet heroinister sägs ha ökat 
kraftigt sedan talibanerna tog över mak-
ten. Det är främst män som missbrukar 
narkotika. Vissa uppskattningar gör gäl-
lande att var tionde afghan är involve-
rad i den illegala droghandeln, och att lika 
många är narkotikaberoende. 

Förutom heroin har metaamfetamin bli-
vit ett nytt gissel för samhället. Antalet be-
slag längs de illegala handelsrutterna har 
gått upp, vilket i sin tur är en indikator på 
att produktionen stigit. 

TIDIGARE TILLVERKADES metaamfeta-
min av vanliga mediciner som kunde kö-
pas på laglig väg. För fem år sedan upp-
täckte David Mansfield för första gången 

 Afghanistan förser 
omkring 80 procent 

av världsmarknaden med 
opium, det enda stora 
undantaget är USA som får 
sitt opium från Mexiko. 
 Jelena Bjelica

En bonde arbetar på ett opiumfält  
i Zharidistriktet i Kandahar i mitten 

av mars 2022. Opiumskörden inleds i 
april och kan pågå fram till juli. 

 
FOTO: JAVED TANVEER, AFP/TT

1,4 
miljarder dollar blev inkomsten för 
opiumhandlarna 2022, vilket mot-

svarar 29 procent av värdet på hela 
jordbruksproduktionen 2021.  

KÄLLA: UNODC

OPIUMVALLMO, på latin 
papaver somniferum, är en 
ettårig ört i familjen vallmo-
växter. Opiumvallmon kan 
bli upp till 80 cm hög med 
upp till en decimeter stora 
blommor i vitt, rosa, violett, 
rött eller purpur. Frukten blir 
en stor, klotrund kapsel. Av 
mjölksaften görs opium, som 
sedan kan förädlas till heroin.

OPIUM – DROG  
OCH MEDICIN
Vissa experter menar att opium-
vallmon har sitt ursprung i dagens 
Iran, andra säger att den snarare 
kommer från det östra Medelhavs-
området. Vad som är helt säkert är 
att växten har odlats i Centralasien i 
hundratals år. Lika länge har opium 
använts som drog och medicin.

CENTRAL- 
ASIEN

EUROPA

OCEANIEN

SYDOST- 
ASIEN

SYD- 
ASIEN

VÄST- 
AFRIKA

SÖDRA 
AFRIKA

USA

SYDAMERIKA

ÖST- 
AFRIKA

80%
av opiumet på världsmarkna-

den kommer från Afghanistan.

12–14
procent av Afghanistans BNP  

uppgick opiumhandeln till 
2021, enligt uppskattningar. 

Opiumodling i Afghanistan 1994–2022 (hektar)

Heroinets  
väg ut i världen  
från Afghanistan.
KÄLLA: UNODC
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På ett behandlingshem för narkotika-
missbrukare i Ghazni finns plats för 50 
personer. Jumadin Maquri och Muham-
mad Zia är två av patienterna som vill bli 
av med missbruket.

– Nu har jag varit på det här centret i mer 
än 20 dagar och håller på att återhämta mig. 
Jag vill verkligen sluta med den här dåliga 
vanan och börja ett normalt liv, för jag har 
förrått inte bara mig själv utan min familj 
och mitt samhälle, säger Jumadin Maquri 
som är i 50-årsåldern och har använt dro-
ger i över halva sitt liv. 

Zabihullah Saadat är chef 
på behandlingshemmet. 
Missbrukarna tas in under 
45 dagar. De första 15 dagar-
na avgiftas de med hjälp av 
läkarbehandling. Sedan föl-
jer en månads rehabilitering 
där fokus är på rådgivning 
och samtal med läkare och psykologer.

– De flesta missbrukare mår psykiskt 
dåligt och behöver få prata om sina pro-
blem, och vi lyfter möjliga lösningar. Vi 

var en drog och då var jag redan beroen-
de. När jag sedan kom tillbaka till Afgha-
nistan och blev bonde fortsatte jag att an-
vända droger. 

– När man blir beroende värker hela 
kroppen om man inte får tag i drogen. 
Det leder till att man tar droger om och 
om igen, trots att jag mycket väl visste 
att jag var på väg mot förgörelse, men jag 
hade ingen kontroll över mig själv. Må 
Gud skydda alla människor från den här 
dåliga vanan. 

Det är andra gången han får behand-
ling på centret.  

– Båda gångerna har jag kommit hit 
av egen fri vilja. Jag är helt inställd på att 

sluta den här gången. Jag vill starta ett 
nytt liv. Jag vill att mina två yngsta barn 
ska få utbildning och jag har ett litet 
lantbruk som jag vill ägna mig åt.

MUHAMMAD ZIA är 29 år och ogift. Han 
slutade skolan i elfte klass på grund av 
dålig ekonomi. Ett tag drev han en butik, 
men den lades ner och han blev arbetslös.

– Så snart jag blev arbetslös började 
jag använda heroin, på grund av arbets-
löshet och på grund av dåligt umgänge. 
Jag har varit missbrukare i sex år och jag 
har förlorat mitt värde i samhället. 

– Vårt samhälle förstår inte att missbruk 
är en sjukdom. Jag är trött på att ha det så 
här och jag vill sluta använda droger. 

Men han är orolig för framtiden. 
– När jag lämnar det här stället har jag 

inget att göra. Jag är rädd för att bli be-
roende igen. Jag behöver någon, men jag 
har ingen, mina bröder har sina egna liv. 
Jag måste försöka rädda mig själv. ●

TEXT OCH FOTO:  
SAMMAR GUL SAMSOOR

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

Behandlingshem ger  hopp om normalt liv

TEMA

Abdul började med droger när han 
var 17 år och bodde i Iran. Nu är han 
46 år. På grund av drogberoendet har 
han dålig ekonomi och dålig hälsa.

– Man blir fattig och svag. Hemma 
blir jag en aggressiv och dålig man, 
berättar han.

Abdul (fingerat namn) bor i en by i pro-
vinsen Wardak. Han arbetar som grind-
vakt på en fruktmarknad, är gift och 
har fem barn. 

– Min fru är en väldigt bra kvinna. 
Hon säger alltid till mig att sluta med 
drogerna, att det inte är bra för hälsan 
och att det heller inte är bra för vår fa-
miljs rykte i samhället. 

– Det är en väldigt dålig vana men 
jag klarar inte av att sluta.  

ABDUL tar heroin, hasch och opium. 
Han tror att orsaken till att så många af-
ghaner är drogberoende är den dåliga 
ekonomiska situationen. 

– Vi använder droger för att glömma 
våra sorger. Vi är inte galna människor. 
Eftersom min månadsinkomst är så låg 
kan jag inte försörja min familj ordent-
ligt. Jag lånar pengar, men nu vill ingen 
längre låna ut kontanter till mig. Jag är 
ledsen för mina barns skull.

Han uppmuntrar sina barn att stude-
ra men har inte alltid pengar att ge dem 
så att de kan göra det. 

Han säger att det var vänner som 
övertalade honom att börja. 

– Vi började med att röka cigaretter, 
sedan hasch, sedan började vi med opi-
um och ökade nivåerna av påverkan. ●

TEXT OCH FOTO:
MOHAMMADULLAH KAMAL

SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I WARDAK

Abdul uppmanar unga att inte starta med 
droger, de förstör livet. 

Drogerna har  
satt djupa spår

träffar också missbrukarens familj. Efter 
vistelsen följer centrets mobila team och 
socialarbetare upp den beroende under ett 
års tid, så att han inte återfaller, berättar 
Zabihullah Saadat. 

Kunskapen om drogproblematiken är 
låg. Många familjer vet inte hur de ska 
hantera en familjemedlem med missbruk 
vilket ökar risken för återfall.

– Vi lyckas med vår del av behandlingen 
men när patienterna kommer ut i samhäl-
let igen finns det inte så mycket kunskap 
och stöd och resultatet kan bli att den be-
roende börjar med droger igen, säger Za-
bihullah Saadat.

UNGEFÄR VAR TREDJE uppger att han bli-
vit beroende i Iran. En av dem är Jumadin 
Maqari. Han var migrant i Iran för ungefär 
20 år sedan. 

– Jag jobbade med att bygga en brunn. 
Det var väldigt hårt arbete och vi orkade 
nästan inte gräva i den kompakta marken, 
men vår arbetsgivare gav oss en substans. 
Jag vet inte vad det var. Han sade att det 
ökar orken. Efter ett tag insåg jag att det 

en storskalig produktion av metaamfe-
tamin där huvudingrediensen, efedrin, 
utvunnits ur en lokal efedraväxt som 
går under namnet oman och räknas 
som ett ogräs. Oman växer vilt på hög 
höjd och skördas mellan juli och okto-
ber. Tillverkningsprocessen är snabb 
och enkel. Från satellitbilder har David 
Mansfield räknat till hundratals miss-
tänkta labb, enbart i Bakwa, västra Af-
ghanistan. 

”Metamfetamin var något som vi ti-
digare trodde endast tillverkades för 
den lokala marknaden. Det var inte 
förrän 2020, efter stora beslag av meta- 
amfetamin i grannländerna, som vi 
började inse Afghanistans roll som ex-
portör,” skriver David Mansfield och 
förklarar att användningen av oman 
halverade tillverkningskostnaden och 
ledde till en lavinartad ökning av pro-
duktionen. 

DE FRÄMSTA marknaderna finns, en-
ligt Jelena Bjelica, i sydöstra Asi-
en, Oceanien, Australien och delar av 
Afrika. Europa, däremot, producerar 
sitt eget metaamfetamin.

– Vi har sett produktionen sakta 
flytta från Iran till Afghanistan. När 
det upptäcktes att oman kan användas 
som ingrediens ledde det till en verklig 
boom av antalet labb som sysslar med 
detta. Det förbud som infördes mot 
opiumodling i fjol nämner inget speci-
fikt om metaamfetamin, säger hon. 

Därmed finns en risk, menar vissa 
bedömare, att ogräset oman tar över 
opiumvallmon som inkomstkälla för 
landsbygdens fattiga. Bland annat tar 
UNODC upp den möjligheten i sin se-
naste rapport. 

”OM FÖRBUDET att odla opium upp-
rätthålls, kan det förvärra den redan 
svåra situationen för landsbygdens be-
folkning genom att begränsa de re-
dan väldigt små inkomstmöjligheter 
som finns. Inkomstbortfallet kommer 
att öka behovet av humanitär hjälp. De 
som förlorat sin inkomst på grund av 
odlingsförbudet kanske kommer att 
övergå till andra illegala aktiviteter, ex-
empelvis produktion av metaamfeta-
min, förutsett att det inte också för-
bjuds,” skriver UNODC och pekar 
också på problemet med bristen på 
lagliga inkomstalternativ.

”En hållbar minskning av opium-
produktionen kan bara nås om den 
också följs av ett nationellt utveck-
lingsstöd.” ●

 De här metoderna 
ger resultat, men 

bara om den behandlade 
vill sluta och hans familj  
följer hälsopersonalens råd.
 Zabihullah Saadat

Zabihullah 
Saadat

>>>

Jumadin Maquri längtar efter att kunna vara en bra far till 
sina barn, men han har haft svårt att sluta med drogerna. 

Muhammad Zia vill bli drogfri men är orolig för framtiden. 
Han har inga nära anhöriga som kan stödja honom.

På behandlingshemmet i Ghazni finns plats    för 50 personer. Behandlingen sker i flera steg och de boende följs upp under ett års tid. 
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Ett enormt antal afghaner är drogbero-
ende, men möjligheten att få hjälp som 
verkligen fungerar är liten. Några 
ideella organisationer arbetar med 
verklig rehabilitering, men de facto-
styrets sätt att hantera problemet är 
ineffektivt och farligt, uppger flera av 
de organisationer Afghanistan-nytt 
varit i kontakt med. 

Omkring tio procent av afghanerna beräk-
nas vara drogberoende. 

Afghanistan-nytt har talat med personer 
från fyra ideella organisationer som arbe-
tar eller har arbetat med drogberoende. 
Tre av dem vill inte uppge sina namn eller 
namnet på organisationen, av oro för att 
de ska få problem med de facto-myndig-
heterna. Talibanerna accepterar för när-
varande deras arbete, men det är ändå en 
mycket känslig fråga. 

– De facto-styret behandlar problemet 
som en lag- och ordningsfråga, när det i 
själva verket är en hälsofråga som kräver 
en långsiktig insats, berättar en av dem Af-
ghanistan-nytt talat med.

– För tio dagar sedan rensade de upp ett 
stort område under en bro och tog bort 
alla därifrån. Sedan tvingar de in dem på 
ett drogbehandlingscenter men där finns 
ingen behandling. Det är oerhört smärt-
samt och också väldigt farligt. När de släp-
per ut dem igen är risken för återfall i 
princip 100 procent. Risken för att de dör i 
en överdos är då hög, berättar han.

EN ANNAN PERSON, som driver en liten 
ideell verksamhet, har samma bild. De lå-
ses in i 45 dagar under tuffa förhållanden 
och släpps sedan ut på gatan igen. Hans 
program är ettårigt, men i mycket liten 
skala. Just nu bor där 14 unga män. Alla 
måste komma av egen fri vilja och de är 
fria att gå när de vill. De anställda är själva 
före detta missbrukare.

– Vi bygger en familjeatmosfär, vi har 
lektioner och äter tillsammans. 

För en före detta missbrukare är det väl-
digt svårt att få ett jobb, samtidigt som 
bristen på jobb ökar risken för återfall. 
Några av organisationerna jobbar, eller 
jobbade, därför med yrkesträning, men 
på det här lilla centret har de till och med 
egen verksamhet med pizzabageri, hand-

Miljoner fast i tungt missbruk  
– men ytterst få erbjuds hjälp 

 När de släpper ut 
dem igen är risken 

för återfall i princip 100 
procent. 
gjorda knivar och snickeri där nio perso-
ner jobbar just nu. 

De intervjuade uppger flera orsaker till 
att droganvändningen är så hög. Tillgäng-
ligheten och det låga priset spelar en av-
görande roll. Fattigdomen, arbetslösheten, 
hopplösheten och över 40 år med krig är 
också starkt bidragande orsaker.  

Även kvinnor är missbrukare, men de är 
inte lika synliga och även om antalet kan-
ske är en procent av totalen är det fortfa-
rande en hög siffra. När kvinnor missbru-
kar drabbar det också direkt barnen. Ofta 
är det en missbrukande make som ligger 
bakom missbruk i hela familjer. En orga-
nisation som arbetar med missbrukande 
mödrar och deras barn är den nationella 
ideella och politiskt oberoende organisa-
tionen WADAN, The Welfare Association 

for the Development of Afghanistan. 
Shafiqullah Sharifi är ansvarig för drog-

programmet på WADAN. De har center i 
fyra provinser. Han berättar att det första 
steget är uppsökande verksamhet, för att 
hitta de drogberoende kvinnorna. Där- 
efter följer motiverande samtal, vilket krä-
ver upprepade möten. 

WADAN HAR BÅDE dagverksamhet och 
verksamhet där klienterna läggs in. Då föl-
jer också barnen med. Den första delen av 
behandlingen är medicinsk, för att hjäl-
pa kvinnorna att tända av. Sedan följer re-
habiliteringsfasen där de får psykologisk 
hjälp och rådgivning. 

– Många barn är passiva missbrukare 
och kan visa symptom på beroende när de 
kommer hit. När båda föräldrarna röker 
drabbar det barnen, och barnen kan ock-
så få droger genom bröstmjölken, berättar 
Shafiqullah Sharifi.

Behandlingen på centret pågår i 45 da-
gar, och därefter sker uppföljande verk-
samhet. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

NYHETER

Talibanerna inför allt fler restriktioner mot kvinnor. Bara några dagar efter att kvinnor förbjöds studera på universitet kom förbudet att jobba 
på icke-statliga organisationer. 

Afghanska män använder droger på en sidogata vid en marknadsplats i Kabul.
 FOTO: OLIVER WEIKEN, DPA/TT

Minst 15 000 afghanska kvinnor är 
anställda inom icke-statliga organisa-
tioner. Efter talibanernas förbud för 
dem att jobba är framtiden osäker både 
för dem och för de miljoner människor 
som är beroende av deras arbete.

– Att vi kunnat fortsätta jobba är det som 
gett oss hopp sedan talibanerna tog över. 
När det här förbudet kom tänkte vi att nu 
är det ute med oss, säger Fanoos Momand, 
27. Hon arbetar som projektledare inom 
SAKs hälsoprogram i Kabul. 

– Vi tillhör en generation som stude-
rat och jobbat hårt, vi hade hopp, mål och 
drömmar. Våra familjer har stöttat oss och 
nu behöver de oss. Många afghanska män 
är arbetslösa. Jag är den enda i min familj 
som jobbar.

AV SAKS 2 800 kvinnliga anställda arbe-
tar omkring 1 000 inom sjukvården och 
1 500 inom utbildning. Eftersom förbudet 
inte gäller vård eller skolor för årskurs 1–6 
har de verksamheterna fortsatt utan av-
brott. Däremot har verksamhet där kvin-
nor och män inte kunnat delta på lika vill-
kor pausats. 

Kvinnliga kontorsanställda som Fanoos 

Momand har arbetat hemifrån, men det 
är inte utan problem. I Kabul har de flesta 
hushåll bara el ett par timmar om dagen.   

Sedan förbudet tillkännagavs den 24  
december har förhandlingar mellan de 
facto-styret och NGOer hållits på central 
och lokal nivå. Allt fler undantag har getts 
och även vissa organisationer som initi-
alt stängde ner all verksamhet har grad-
vis öppnat igen. I en kartläggning som FN 
gjorde i slutet av januari uppgav 65 pro-
cent av de 125 organisationer som svara-
de att de delvis pausat verksamhet. Fjorton 
procent svarade att de pausat allt.

MINST 15 000 afghanska kvinnor arbetar 
för NGO:er. Att de får jobba är inte bara 
en rättighetsfråga utan även en praktisk 
nödvändighet. 

– Utan kvinnor i våra team kan vi inte 
tillhandahålla humanitär hjälp till miljon-
tals barn och kvinnor, säger Janti Soeripto, 
direktör för Rädda Barnen i USA. 

–  Vi kommer inte att kunna identifie-
ra deras behov, inte kunna kommunice-
ra till kvinnliga familjeöverhuvuden, som 
det finns många av i Afghanistan efter år 
av konflikter, på ett säkert och kulturellt 
lämpligt sätt.

Förbudet har fördömts brett av det in-
ternationella samfundet, inte minst av 
muslimska länder. Förbudet har också ska-
pat dilemman för givarländer som övervä-
ger att frysa biståndet till Afghanistan. Fle-
ra FN-toppar har besökt Afghanistan för 
att försöka påverka facto-styret.

– Vi har aldrig tidigare sett talibaner-
na dra tillbaka ett påbud. Det vi har sett 
är undantag som förhoppningsvis, om vi 
fortsätter att pusha, kommer att urvatt-
na påbuden till en punkt där vi får kvin-
nor och flickor tillbaka till skolan och ar-
betsplatser, sade Amina Mohammed, FN:s 
vice generalsekreterare, efter sitt besök.

FANOOS MOMAND säger att hon och and-
ra kvinnor är redo att kämpa för att få be-
hålla sina jobb.

– Om vi accepterar talibanernas regler 
och lagar finns det inget hopp för nästa ge-
neration. Vi måste stå upp för våra rättig-
heter och använda de kanaler som finns 
för att göra våra röster hörda. Och män-
nen måste lyssna på oss. ●

 CAJSA WIKSTRÖM
PRESSEKRETERARE, SAK

Läs mer om hur SAK hanterar läget på sid 19.

”Att få jobba gav oss hopp”
FOTO: EBRAHIM NOROOZI, AP/TT



KABUL Skyltdockor i en butik som säljer festkläder  
i Afghanistans huvudstad Kabul. Sedan talibanerna tog 
makten är huvudena på kvinnliga skyltdockor täckta av 
svarta plastsäckar eller tygstycken, en symbol för det 
hårdföra konservativa styret i landet.   FOTO: EBRAHIM NOROOZ, AP/TT

BILDEN
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inom rörelsen, kan orsaka en förvärrad intern konflikt. 
Det är kort sagt en fråga om hur makten ska utövas, 
och som sådan är den sannolikt den viktigaste motsätt-
ningen inom talibanrörelsen idag.

Akhundzada står uppenbarligen för en mer rigid 
och kvinnofientlig tolkning av islam, som blandas med 
konservativa och främst pashtunska traditionella före-
ställningar. Begränsningen av flickors utbildning är ett 
uttryck för det. Han har beordrat landets domare att 
döma i enlighet med sharia, den islamiska lagen, och 
att brott som stöld, kidnappning och upprorisk verk-
samhet ska bestraffas med vad som bokstavligen före-
skrivs i lagen.  

MED UNDANTAG FÖR frågan om flickors utbildning 
är det svårt att för närvarande avgöra om det finns en 
mer moderat och en mer konservativ del av talibanrö-
relsen. Men om så är fallet pekar det mesta på att det 
är den mer ultrakonservativa delen som har initiativet. 

Vad gäller den politiska framtiden i Afghanistan 

finns ett par förhållanden som verkar mer troliga än 
andra. Oavsett om talibanernas politik utvecklas i en 
mer traditionell eller en mer pragmatisk riktning ut-
märks rörelsen av en djupt konservativ syn. Taliba-
nerna är som helhet en rörelse som inte accepterar de 
internationella konventionerna om mänskliga rättig-
heter, inklusive kvinnors rättigheter, demokrati och 
allmänna val, rättsväsende och yttrandefrihet. Det är 
också svårt att se någon faktor som inom överskådlig 
framtid kan hota talibanernas maktinnehav. Det finns 
ingen inhemsk kraft som är stark nog att utmana dem, 
och bland stormakterna och Afghanistans grannar 
tycks den dominerande politiken vara att söka någon 
slags samexistens. Hotet mot talibanernas makt- 
monopol kan möjligen finnas inom rörelsen själv, det 
vill säga, att de motsättningar som onekligen finns 
växer och förstärks. ●

ANDERS FÄNGE
AFGHANISTANKÄNNARE, TIDIGARE SAKS LANDCHEF  

I AFGHANISTAN UNDER MÅNGA ÅR, STYRELSELEDAMOT I SAK

Kvinnors 
och flickors 
rättigheter 
till arbete, 
studier och 
rörelsefrihet 
har kraftigt 
begränsats. 

ANALYS

förbudet mot flickors utbildning var felaktigt och att 
det bröt mot islam. Andra ledande talibaner har i mer 
privata sammanhang gett uttryck för liknande åsikter, 
samtidigt som de betonar att de är ålagda att lyda sin 
högsta ledare. 

Ytterligare en fråga som orsakar motsättningar är 
tillsättningen av funktionärer på ministerierna i Ka-
bul och andra institutioner. Flera tunga ministrar, 
bland dem Serajuddin Haqqani på inrikesministeriet 
och Mohammad Yakub på försvarsministeriet, har en-
ligt uppgift visat en växande frustration över att rörel-
sens högste ledare, Haibatullah Akhundzada, som finns 
i Kandahar, utser tjänstemän på ministerierna utan att 
rådgöra med de ansvariga ministrarna. Han upprättar 
också provinsiella religiösa råd bestående av ultrakon-
servativa mullor. Uppenbarligen är detta ett uttryck för 
hans strävan att etablera sin auktoritet inte enbart som 
rörelsens religiösa utan också som dess politiska ledare, 
men hans tillvägagångssätt att fatta beslut utan att råd-
göra med ministrar i Kabul, som har stort inflytande 

 Utvecklingen efter talibanernas maktöverta-
gande står i bjärt kontrast mot deras tidi-
gare uttalanden och löften. De som arbeta-
de för den förra regeringen har utsatts för 

övergrepp och utomrättsliga avrättningar, och även  
etniska minoriteter har utsatts för övergrepp. Det är 
däremot oklart i vilken omfattning det skett över-
grepp, då många rapporter inte kunnat bekräftas av 
oberoende källor. Kvinnors och flickors rättigheter till 
arbete, studier och rörelsefrihet har kraftigt begrän-
sats. Många tidningar, radio- och tv-företag har tving-
ats upphöra med sin verksamhet. Al-Qaida och andra 
icke-afghanska, islamistiska grupperingar ges fortfa-
rande av allt att döma en fristad i Afghanistan. 

Regeringar i väst, FN och EU, människorättsorga-
nisationer och andra icke-statliga organisationer för-
dömer denna utveckling och kräver att regimen res-
pekterar mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors. 
Omvärlden kräver också att den afghanska regeringen 
breddas med deltagande av kvinnor och etniska mino-
riteter, samt att åtgärder vidtas för att förhindra att lan-
det blir en bas för internationella terroristgrupperingar. 

Det dominerande narrativet i västlig media följer i 
stort denna uppfattning. Talibanregeringen anklagas 
för dubbelspel. Att den å ena sidan bedriver en diplo-
matisk offensiv i syfte att framställa regimen som mo-
derat, medan den å andra sidan genomför en politik 
som inte skiljer sig från den som bedrevs av talibaner-
na på 1990-talet.

SAMTIDIGT ÄR DET uppenbart att det inom talibaner-
na finns olika uppfattningar på en rad områden. Det 
rör sig om skillnader i politiska, religiösa och etniska 
frågor. Så länge kriget pågick samlades man kring må-
let att driva ut USA och störta regeringen i Kabul. När 
man väl tagit makten ställdes man inför två huvudsak-
liga problem. Det ena var att som regering formulera 
en praktisk politik, och den andra var att upprätta en 
fungerande centralmakt, det vill säga få kontroll över 
de skuggregeringar och fältkommendanter i olika pro-
vinser som under kriget opererat med stor autonomi. 
Bägge frågorna har orsakat spänningar inom rörelsen. 

En tydlig meningsskiljaktighet gäller frågan om flick-
ors utbildning. Talibanernas högste ledare, Haibatullah 
Akhundzada, utfärdade i mars 2022 ett dekret om att 
flickor skulle gå i skola endast till och med sjätte klass. 
I december följdes detta av att kvinnor utestängdes från 
universitetsutbildning, och strax därefter att kvinnor 
inte kan arbeta för icke-statliga organisationer. Besluten 
orsakade fördömanden, främst i väst men också från 
muslimska länder och bland kvinnor och män i Afgha-
nistan. Framstående muslimska skriftlärda konstatera-
de att besluten strider mot islam, då det i Koranen klart 
uttalas att det är varje muslims, både mäns och kvin-
nors, ”plikt att söka kunskap.” I september 2022 fram-
trädde Afghanistans vice utrikesminister, Sher Moham-
mad Abbas Stanekzai, på afghansk tv och hävdade att 

Motsättningar ökar om hur  makten ska utövas

Det mesta pekar 
på att det är den 
ultrakonservativa 
delen av talibanerna 
som har initiativet. 
På den här affischen 
står det på pashto: 
”Kära systrar! 
Hijab och slöja är 
er värdighet och 
kommer att gynna 
er i denna värld och 
nästa”. Bilden togs 
i november utanför 
Habibullah Zazai-
parken i Kabul, när 
talibanerna förbjudit 
kvinnor helt att 
besöka parker. 

FOTO: WAKIL KOHSAR, 
AFP/TT

Artikeln är ett ut-
drag ur ett tillägg 
till boken "Förstå 
Afghanistan" som 
ges ut i dagarna.
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AKTUELL INFORMATION FRÅN VÅRT ARBETE I AFGHANISTAN

Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 T alibanstyrets iver att begränsa kvin-
nors rättigheter tycks gränslös. 
Chocken över beskedet om att kvin-
nor förbjuds studera vid universite-
ten hade knappt 

lagt sig när styret förbjöd 
kvinnor att arbeta för bi-
ståndsorganisationer.

För SAK blev det ett svårt 
dilemma: Att pausa all verk-
samhet, som en del orga-
nisationer gjorde, skulle 
leda till stora risker för våra 
målgrupper. Stängda sjuk-
hus skulle innebära att spädbarn lämnas i ku-
vöser och att havande kvinnor inte får förloss-
ningsvård. Dessutom går nedstängning emot 
vår strävan att alltid söka pragmatiska och lokalt 
förankrade lösningar på till synes orubbliga be-
gränsningar. 

Vi och flera med oss valde i stället dialog, där 
vi beskrev de ödesdigra konsekvenserna för be-
folkningen och vädjade till besinning. Detta har 
resulterat i undantag för våra kvinnliga medar-
betare inom sjukvård, rehabilitering och skolor. 
Ytterligare undantag för enstaka landsbygds- 
insatser har getts av lokala myndigheter. 

ÄVEN GIVARSAMFUNDET står inför svåra dilem-
man. Ska man välja en principiellt kategorisk väg 
och frysa biståndet i väntan på att beslutet åter-
tas, eller upprätthålla stödet och förlita sig på att 
aktörer som SAK, tillsammans med lokalsam-
hället, lyckas få ytterligare undantag? Det förra 
kan bli ett högt spel med miljontals människors 

Högt spel med  
svåra dilemman

liv som insats, då stora delar av befolkningen är 
helt beroende av humanitärt stöd för sin över-
levnad. Det senare är den pragmatiska vägen, 
men riskerar att bidra till anpassning till regi-

mens ”nya normala”. 
SAKs agerande är att vär-

na icke-diskriminering genom 
att pausa enbart den berör-
da verksamheten i väntan på 
att undantag ges även där, sna-
rare än att stänga ner allt. Så 
som vi känner talibanrörelsen 
och dess emir är det föga san-
nolikt att de erkänner misstag 

och återkallar ett dekret. Det vi däremot vet är 
att åtminstone delar av talibanstyret, såväl cent-
ralt som i provinserna, värnar om lokalsamhäl-
lets gunst. 

DET SAK MÅSTE GÖRA är att fortsätta söka lös-
ningar där lösningar går att nå, tillsammans 
med lokalbefolkningen. Vår förhoppning 
är att undantagen utvidgas alltmer, så att 
förbudet till slut saknar effekt. Det kom-
mer att ta tid och lär säkerligen vara 
fortsatt omgärdat av dilemman. 

Men om vi menar allvar med att 
stödja kvinnor och flickor har vi ing-
et alternativ. Frysning, nedstängning 
och isolering skulle bara främja tali-
ban-regimens repressiva agenda. ●

Det SAK måste 
göra är att fort-

sätta söka lösningar 
där lösningar går att 
nå, tillsammans med 
lokalbefolkningen.

FO
TO

: M
A

LI
N

 H
O

EL
ST

A
D

/S
A

K

ANDREAS HAR ORDET

MINA BÄSTA FRUKTUPPLEVELSER I AFGHANISTAN

2 Den gula zormati-melonen med sin 
drypande sötma, från provinsen Kun-

duz. Marco Polo ansåg att melonerna från 
norra Afghanistan var de bästa i världen.  

1 Vindruvor från provin-
sen Ghazni. Det påstås 

finnas över hundra vin-
druvssorter i landet.

3 De utsökt sötsyrliga granatäpplena  
från Tashqurghan i provinsen Balkh.  

De flesta afghanerna menar dock att de 
bästa granatäpplena kommer från Kandahar.
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KULTUR

min kvar av studierna när Kabul föll i au-
gusti 2021, och talibankrigaren Bashir. 

Jamila Afghani flydde till Norge efter 
maktövertagandet, och det är där Åsne 
Seierstad intervjuat henne och hennes fa-
milj. Men Bashir, Ariana och deras famil-
jemedlemmar har Åsne Seierstad inter-
vjuat i Afghanistan.

Resultatet är en bok som är skriven 

Fängslande om tre väldigt olika öden
Titel: Afghanerna
Författare: Åsne Seierstad
Översättning: Jan Stolpe
Förlag: Bokförlaget Polaris

LITTERATUR Första gång-
en Hala ser sin man i 
ögonen är han död, med 
två skotthål i pannan. 
Där börjar berättelsen 
om hennes son Bashir, då 
ett spädbarn. Han väx-
er upp och blir en fram-
gångsrik talibankrigare. 

I boken ”Afghanerna” berättar Åsne Seier-
stad om tre väldigt olika afghanska män-
niskoöden, och hon börjar från början, 
ibland redan innan de är födda.

Efter talibanernas maktövertagande ville 
Åsne Seierstad resa tillbaka och skriva en 
ny bok om Afghanistan, 20 år efter att hon 
bodde hemma hos bokhandlaren i Kabul. 

I ”AFGHANERNA” porträtteras Jamila Af-
ghani, kvinnorättsaktivisten som med 
djup kunskap om Koranen och islam 
verkat för att ändra attityderna i det af-
ghanska samhället, Ariana, en ung 
kvinnlig juridikstudent som hade en ter-

FILM På ett sjukhus i Herat behand-
las kvinnor som försökt begå själv-
mord för att deras liv med make 
och familj är outhärdligt. En av kvin-
norna har satt eld på sig själv. En 
annan har druckit blekmedel. Enligt 
talibanernas officiella statistik har 
antalet självmord och självmords-
försök minskat, men det är inte vad 
personalen på det här sjukhuset ser. 

I dokumentären ”Talibanernas 
dolda krig mot kvinnorna” vill den 
iransk-brittiska journalisten Ramita 
Navai visa hur verkligheten ser ut för 
de afghanska kvinnorna, bakom tali-
banernas löften om att kvinnor skulle 
få arbeta och utbilda sig. Att det var 
spel för gallerierna har blivit än mer 
uppenbart efter att dokumentären 
släpptes. 

Ramita Navai arbetar både med dold och 
öppen kamera. Hon undersöker uppgifter 
om att flickor och kvinnor försvinner, och att 
de tvingas gifta sig med talibaner. I Herat 

På jakt efter Afghanistans försvunna kvinnor

som en roman, där dialoger, tankar och 
livsöden återges som om författaren hade 
varit där när de ägde rum. 

Parallellt med de personliga berättelser-
na skriver Åsne Seierstad om Afghanistans 
moderna historia fram till i dag och om 
omvärldens agerande och roll i utveckling-
en. På ett lättfattligt sätt får läsaren här för-
djupad förståelse och kunskap. 

DET TAR SIN TID att ta sig igenom boken på 
grund av dess omfång, över 500 sidor, men 
den är välskriven och fängslande. Mest 
fascinerande är det att följa talibankriga-
ren Bashir och hans familj, eftersom det är 
den mest svåråtkomliga berättelsen. Åsne 
Seierstad har genom sina många och långa 
samtal med honom, hans två fruar och 
hans mamma och genom att följa honom 
under hans dagar fått en unik inblick i hur 
de lever och hur de tänker. Hon lägger 
inga värderingar i texten, läsaren får dra 
sina egna slutsatser, men hon skriver om 
hans krigföring och om de brott han suttit 
i fängelse för, men inte erkänt. 

Genom Jamila, Ariana och Bashir lär vi 
känna tre afghaner, och genom dem en bit 
av Afghanistan. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

träffar hon en familj vars dotter, ”Maryam”, 
försvunnit. Det visar sig att hon fängslats för 
sedlighetsbrott. 

Ramita Navai lyckas komma in i fängelset i 
Herat, hon filmar med dold kamera och talar 

med några av de kvinnliga fångarna 
– en av dem är ”Maryam”. 

De flesta som filmas i dokumen-
tären vågar inte visa sina ansikten, 
men det finns några kvinnliga akti-
vister som gör det. De har varit ute 
på gatorna och demonstrerat, men 
till våren 2022 vågar de inte längre. 
De vill höja sina röster för sina syst-
rars skull, men deras röster tystnar 
och nu har flera av dem lämnat 
landet. 

Det är lite för mycket fokus på 
journalisten själv, Ramita Navai, och 
det finns källkritiska problem med 
vissa historier, men de många per-
sonliga intervjuerna med aktivister 
och med kvinnor och män som 
utsatts för våld och fängslanden ger 

en fördjupad bild av de afghanska kvinnornas 
situation, till vissa delar inte tidigare berättad. 
”Talibanernas dolda krig mot kvinnorna” visas 
på SVT Play. ●
 EVA KELLSTRÖM FROSTE
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Kvinnliga aktivister tillsammans med journalisten Ramita 
Navai. Dokumentären ”Talibanernas dolda krig mot kvinnorna” 
visas på SVT Play till 25 november 2025. 
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Åsne Seierstad.
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SAK I KORTHET

HALIMA TAR EMOT med ett stort leende 
och hälsar oss välkomna med en fast hand. 
Det mesta är sig likt. Halimas energi och 
pratsamhet är precis som förut. 
Fruktträden och den lilla bäck-
en som rinner genom hen-
nes tomt är kvar. Längst in 
på gården står den lilla bygg-
naden där kvinnorna samlas 
för att sy kläder och 
väskor. Som en del i 
stödet från SAK för 
fem år sedan lärde 
sig kvinnorna i byn 
Charmgari i provin-
sen Samangan ock-
så att bli bättre på 
att brodera och att 
sy mer avancerade 
saker, som väskor. 

DE SPARAR FORTFARANDE 100 afghani per 
månad och i fönsterkarmen står den väl-
bekanta sparkassan i aluminium med kas-
saboken intill där allas insättningar och 
uttag är dokumenterade. Allt verifierat 
med ett tumavtryck.

–  Vi behöver nya maskiner! Och peng-
ar till mer tyg! meddelar Halima och de 
andra kvinnorna entusiastiskt. 

De är i dag 13 kvinnor som samlas i 

sparföreningen. Elen har blivit dyrare, den 
försämrade ekonomin märks på markna-
den där de säljer sina alster. Och tyget har 

blivit dyrare. 
Halima visar upp ett strykjärn 

som håller på att trilla sönder. Sy-
maskinerna har också sett sina 
bästa dagar och de är egentligen 
inte gjorda för att sy komplice-

rade verk. En kvinna 
sitter och lirkar envist 
med maskinen med-
an hon syr, annars får 
inte väskan plats. 

NÄR TALIBANERNA tog 
över makten gömde 
Halima sparkassan av 
rädsla för att pengarna 
skulle beslagtas. Efter 
sex månader började 

de sy igen. Då hade en lokal talibanrepre-
sentant ringt upp Halima och hört sig för 
om deras verksamhet. Halima berättar att 
när talibanen ringde frågade hon om hon 
skulle bli dödad nu. Hon var väldigt rädd. 
Men hon fick besked om att deras verk-
samhet var okej och att de kunde fortsätta 
sitt arbete. ●

TEXT OCH FOTO: ANNA EK
SVERIGECHEF, SAK

Bilal Ahmad Noorzad, 38, 
arbetar sedan 2017 med 
kapacitetsutveckling kring 
mänskliga rättigheter, inte 
minst kvinnors, på region-
kontoret i Ghazni.

– Jag arbetar med ci-
vilsamhällesorgani-
sationer, lokalsam-
hället och lokala 
myndigheter och 
med SAKs anställda. 
Varför ville du börja 
arbeta på SAK?

– Jag ser den här rollen som 
ett sätt att utveckla min kar-
riär, men jag älskar också mitt 
jobb eftersom det ger stöd till 
vårt marginaliserade folk så att 
de kan bli medvetna om sina 
rättigheter och höja sina röster. 
Vad tycker du om med job-
bet?

– Att det är så viktigt, att 
kunna bidra till utveckling-

en av vårt land och folk. Mina 
trevliga kolleger, den goda 
stämningen och att arbetet är 
varierande. Tillsammans med 
organisationer som vi samar-
betar med gör vi skillnad. 

Vilka är svårigheterna?
– De traditionella 

skadliga sedvänjorna 
i samhällena, särskilt 
när det gäller kvin-
nor, kan orsaka hin-

der i våra program, 
liksom brist på stöd 

från myndigheter. 
Vilka nya utmaningar möter 
du nu, efter maktskiftet?

– Att arbeta med att utveck-
la kapacitet hos civilsamhäl-
let och för att främja mänskliga 
rättigheter och påverkansarbete  
är svårare nu eftersom de fac-
to-styret självt bryter mot de 
mänskliga rättigheterna, till 
exempel genom att hindra de 
flesta tonårsflickor att gå i sko-

lan och kvinnor från att arbeta 
i flera sektorer. Men vi fortsät-
ter ändå att arbeta tillsammans 
med civilsamhällesorganisatio-
ner för människornas rättig-
heter, och vi använder oss av 
religiöst lärda för att påverka 
myndigheterna. 
Vilken är din bakgrund?

– Jag är ingenjör och har ar-
betat med flera organisationer i 
Afghanistan. Min far var lärare 
på Kabuls universitet och det 
är tack vare min fars stöd som 
jag är där jag är i dag. ●

SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR 

I GHAZNI

Hej med- 
arbetare!

”Svårare arbeta för kvinnors rättigheter”
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andra kvinnorna gör samma sak. Under ti-den pratar och skrattar de glatt.

HEMMA HOS Zar Khanoum står hennes man och lagar te. Här lever också den lilla pojken Sahel, 6 år, som miste sina föräld-rar i en jordbävning i provinsen Takhar för tre år sedan. Som föräldralös placerades han i fängelse. Där lärde han känna Zar Khanoums släkting, som tog med sig poj-ken hem efter att ha avtjänat sitt straff. 
Tillsammans sköter den lilla familjen 

bidrar med en liten summa pengar var-je månad. 

UR SPARBANKEN kan kvinnorna ta ränte-fria lån. Med hjälp av lånen kan de köpa frön för att odla spenat, vattenmelon, po-tatis eller morötter på åkrarna eller lamm, kalvar och höns som de föder upp. 
På den lokala marknaden säljer kvin-norna frukt och grönsaker samt mjölk och yoghurt från djuren. Med hjälp av inkom-sterna betalar de av sina lån och sparar till det egna hushållet. 
Sparbanken fungerar också som försäk-

ringskassa om någon blir akut sjuk och be-höver mediciner. 
– Innan shuran fanns var vi bara hem-ma och hade nästan inga pengar. Vi visste knappt vad som hände i grannskapet. Nu har vi inte bara pengar. Vi har en vänskap där vi delar glädje, sorg och våra minnen, säger Halima Amiri. 

De andra kvinnorna nickar instämmande. – Banken kanske ser ut som en liten låda, men innehållet är ett stort mirakel för oss. Stort tack till alla er som hjälpt oss, säger Halima Amiri. 
I och med kvinnorådet har kvinnorna fått mer kontakt sinsemellan. De går nu spontant och hälsar på hos varandra. Nå-got som knappt skedde tidigare. 
Få av kvinnorna kan läsa och skriva. När Adela Khoram betalar tillbaka en del av det lån hon använt för att köpa en kalv sätter hon ett tumavtryck i kassaboken. De 

om ett lamm som Zar Khanoum köpt med hjälp av ett lån från kvinnorådet. Sahel matar gärna lammet med hö.   
Sabra Mohammadi är änka. Hon har sex barn, varav fem bor kvar i byn. För att kla-ra försörjningen har hon köpt en ko och några höns genom kvinnorådet. 
Sonen som flyttat bor i Iran. Han skul-le arbeta där, men råkade ut för en olycka. Sedan dess har Sabra Mohammadi inte hört något från honom. Hon gråter när hon pratar om det. De andra kvinnorna tröstar henne. Sen brister hon ut i skratt när hönsen ska fångas in. De måste ju ock-så få vara med på foto. 

Att det är ett stort hål i marken på går-den gör det inte lättare. Innan hönsen är infångade har vi alla snart trillat i hålet. Det ser hur komiskt ut som helst. Efteråt bjuds det på valnötter och samtalet mellan kvinnorna fortsätter. ●

Kvinnornas sparbank ger lån,   hopp och vänskap

HALIMA AMIRI tar emot med ett stolt leen-de. Hon är ledare för den så kallade kvinno- shuran, eller utvecklingsrådet, i byn 
Charmgari. Byn består av ett 30-tal enkla hus mellan små åkerplättar. Staden Aybak, som är huvudstad i provinsen Samangan i norra Afghanistan, ligger inte långt bort. Kvinnorådet i Charmgari är uppdelat i två grupper, som heter Bahar (Vår) och Parvaneh (Fjäril). De startades med hjälp av SAK för två år sedan. 

De flesta av kvinnorna är änkor eller en-samma familjeförsörjare. De har fått hjälp att skapa en kollektiv sparbank där de alla 

Så samarbetar SAK 
med utvecklingsråd
Den afghanska statens ansvar för alla män-
niskors jämlika deltagande i det offentliga 
livet är långt ifrån uppfyllt på grund av kon-
flikt, en svag stat och korruption. 

Människor på landsbygden är ofta 
missgynnade. De måste själva förbättra 
sina villkor, men kvinnor och personer med 
funktionsnedsättningar marginaliseras. 

SAK samarbetar därför med byråd, så 
kallade shuror. Här fattas beslut som är 
avgörande för lokalbefolkningen. 

De råd som SAK samarbetar med väljs 
genom demokratiska och hemliga val. De 
kallas utvecklingsråd och måste inkludera 
kvinnor och personer med funktions-
variationer. 

Inom ramen för byråden bistår SAK till 
exempel kvinnor att skapa egna grupper 
för gemensamt och småskaligt sparande 
för inkomstgenererande företagande och 
arbete. 

Nu har vi inte bara 
pengar. Vi har en 

vänskap där vi delar glädje, 
sorg och våra minnen.   
 Halima Amiri

Ajab Khan, här med sina söner, leder 
byrådet i Shorqul i Samangan.

I byn Charmgari har kvinnorna bildat ett eget utvecklingsråd och skapat en bank där de själva för bok över intäkter, utgifter och lånebelopp. Änkan Sabra Mohammadi har köpt en ko och några höns genom kvinnorådet.
Kvinnor som är analfabeter använder sitt 
fingeravtryck i stället för namnteckning.

Zar Khanoum och fostersonen Sahel tar hand om familjens får. 
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SAKS VERKSAMHET | KVINNORNAS SPARBANK

368  
utvecklingsråd 
fick stöd för planering, budgetering, 
opinionsbildning och tekniskt bistånd.

206 själv-
hjälpsgrupper
bildades för att tillsammans utveckla 
ekonomiska verksamheter.

32 spar- och 
låneföreningar 
skapades för att gemensamt spara till 
små inkomstbringande projekt.

SAKS UTVECKLINGSRÅD 2017

Kvinnorna i byn Charmgari har bildat ett kvinnoråd och skapat en sparbank. Med hjälp av den tar de inte bara lån och investe-rar i egna jordbruk, de fattar också beslut om hur deras liv och byns utveckling ska se ut. Dessutom bjuder de på många skratt.TEXT ANNA EK, SAK  FOTO  MALIN HOELSTAD, FRILANS

Nr 4 2018 | AFGHANISTAN-NYTT    17

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

Afghanistan-nytt nr 4 2018.

Vad 
hände 

sedan?

Antalet patienter på SAKs 
ortopediska mottagning i 
Ghazni stad har ökat 
markant efter talibanernas 
maktövertagande. 

Före maktövertagandet sök-
te sig cirka 30 patienter dagli-
gen till SAKs rehabiliterings-
centrum. I slutet av 2022 var 
siffran 70.

Anledningarna är två: Det 
har blivit lättare att förflytta 
sig efter att striderna upphört, 
så att många som är i behov 
av vård nu kan söka sig in till 
provinshuvudstaden Ghazni  
även från avlägsna distrikt. 
Det är också en annan grupp som 
nu söker rehabilitering hos SAK i 
högre grad: krigsskadade före det-
ta soldater, både tidigare reger-
ingssoldater och talibankrigare.

KAMILA LIGGER RAKLÅNG på rygg 
i behandlingsrummet på SAKs 
ortopediska centrum. Fysiotera-

peuterna Sadita och Mastura Meri 
arbetar med övningar för över-
kroppen. De lyfter Kamilas armar 
över huvudet fram och tillbaka. 
Syftet är att stärka rörelseförmå-
gan och styrkan i överkroppen, 
samt att få henne att andas rätt.

För tolv år sedan ramlade hon 
ner från ett tak och blev helt för-

lamad från midjan och neråt. 
Sedan dess har hon bott hos 
sin bror och hans familj – helt 
utan avancerad vård eller be-
handling. Kamila har inte ens 
haft tillgång till en rullstol.

ORSAKEN ÄR ATT det inte fun-
nits någon rehabilitering alls 
av funktionsnedsatta i hennes 
distrikt – förrän nu, då lands-
bygdskonsulenter från SAK 
fångade upp henne och hjälp-
te henne till Ghazni stad.

– Nu kommer hon att få en 
rullstol. Vi provar just nu ut 
en lämplig till henne, berättar 
projektledaren Abdul Karim 

Tajib på SAKs ortopediska center.
– Men hon måste först stärka 

muskulaturen i armar och över-
kropp. Fysioterapeuterna lär hen-
ne också vikten av att ändra ställ-
ning regelbundet för att undvika 
liggsår. ●

ANDERS ROSÉN
VICE ORDFÖRANDE, SAK
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Barnen kan nu hämta vatten 
nära sina hem. 
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Allt fler får ortopedisk hjälp i Ghazni

Syverkstaden fortsätter
hemma hos Halima

300
FAMILJER har fått tillgång till 
rent dricksvatten i distriktet 
Daymirdad i provinsen Wardak 
genom ett SAK-projekt. Grund-
vattnet i byarna är salt. 

– Vi brukade gå i timmar för 
att hämta vatten, vilket gjorde 
att barn missade lektioner. Nu 
kan vi lägga den tiden på att 
studera i stället, säger Karimul-
lah, elev i sjunde klass i byn 
Bakhshk.

Bilal Ahmad Noorzad arbetar med att främja mänskliga rättigheter 
och kvinnors rättigheter, vilket blivit svårare efter maktskiftet. 
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Kamila får hjälp med övningar av fysioterapeu-
ten Mastura Meri.  FOTO: ANDERS ROSÉN

Efter förbudet mot 
kvinnlig personal i 
civilsamhällesorgani-
sationer som taliba-
nerna utfärdade den 
24 december pau-
sade SAK vissa ak-
tiviteter för att und-
vika diskriminering. 
Sjukvård, inklusive 
arbetet med perso-
ner med funktions-
nedsättningar, och 
utbildning omfattas 
inte av förbudet, så 
större delen av SAKs 
verksamhet är fortfa-
rande öppen. 

SAK verkar för att 
alla kvinnor ska kun-
na komma tillbaka till 
arbetet och motsät-
ter sig förbudet. Läs 
mer på sak.se och på 
sidan 19. 

Hus till offer  
för jordbävning
SAK har byggt 50 hus i Paktika 
till familjer som förlorade sina 
hem i jordbävningen förra som-
maren. 300 personer har arbe-
tat med bygget. Projektet har 
finansierats av FN:s utvecklings-
program UNDP. Tusentals hus 
rasade i jordbävningen som kan 
ha varit den dödligaste på 20 år. 
Minst 1 000 personer miste livet.

Människor i distriktet Gayan som 
blev hemlösa i jordbävningen 
har kunnat flytta in i nya hus. 
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Så påverkas 
SAK av 
förbudet

Kvinnorna samlas hemma hos Halima för att sy kläder och väskor.  
Infällda bilden: Boken från SAK där alla summor förs in används fortfarande. 
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SAK. Arbetet innebär att hon regelbundet 
besöker ett antal skolor där hon träffar de 
kvinnliga lärarna. 

–  Jag försöker se vilka brister det finns 
och hur lärarna kan förbättra undervis-
ningen. Jag försöker ha koll på vilket skol-
material det finns, hur det används och 
vad som saknas, berättar Nuria.

– Jag noterar vilka kvinnliga lärare som 
behöver mer stöd och utveckling. Ett sätt 
är att ta ut dem som bör gå den här fort-
bildningen som vi genomför just nu.

EN ANNAN VIKTIG uppgift för Nuria är att 
hon är SAKs kontaktperson gentemot den 
kvinnliga delen av lokalsamhället. Hon har 
möten och kontakt med SAKs så kallade 
skolshuras (råd) och försöker förklara vik-
ten av och motivera till skolgång för fram-
för allt flickor. 

Före maktövertagande var hon också 
engagerad i det kvinnliga civilsamhället 

på skolgården, väggarna har stora skador 
och färgen flagnar. 

Men klassrummet som SAK dispone-
rar är fräscht och snyggt. Här finns teknis-
ka hjälpmedel, nya bänkar och modernt 
utbildningsmaterial. För dagen deltar 13 
kvinnor i fortbildningen som leds av två 
huvudlärare. 

KURSLEDAREN NAFINA berättar att det 
främst handlar om att ge lärarna stöd i sin 
undervisning, att erbjuda bra verktyg och 
en god metodik, där det ofta brister. 

– Jag observerar hur de undervisar och 
ger instruktioner för att undvika brister 
och svagheter, berättar Nafina.

Hur kan ni utveckla lärarna att bli  
bättre?

– Det kan handla om att använda skol-
materialet rätt. Det går också att använda 
verkliga föremål i undervisningen för att 
det ska bli tydligare, exempelvis att räk-
na med riktiga bönor i matematiken i stäl-
let för att skriva på tavlan. Man kan också 
arbeta med rollspel för att visa situationer 
och företeelser i samhället.

Nuria Amini är assisterande kursledare. 
Hon arbetar dessutom som lärarstöd för 

för att öka kapaciteten för kvinnor. Det har 
nu fått upphöra.

– Tyvärr tillåts jag inte längre arbeta för 
kvinnors rättigheter och kompetens vid si-
dan av själva skolan. Jag är ledsen att säga 
det, men det har jag fått ge upp.

KURSDELTAGAREN HASINA föddes i Ghon-
dae Manda, men växte upp i Kabul dit 
hennes familj flyttade. Hasina utbildade 
sig till lärare och fick jobb på en privatsko-
la. Men efter att talibanerna tagit makten 
och officiellt förbjudit flickor över 12 år att 
gå i skolan, fick Hasina sluta på skolan. I 
stället flyttade hon tillbaka till sin hemby 
i Paktika. 

– Jag ville fortsätta att arbeta med barns 
skolgång och lösningen var att fortsät-
ta som lärare i SAKs byskola. Det är vik-
tigt för mig att göra nytta och fortsätta ge 
skolgång till framför allt flickor, säger Ha-
sina. ●

Rollspel och nya verktyg på schemat för lärare

HASINA ÄR 20 ÅR och undervisar elever i 
åldern 7–11 år. Det är en enda stor klass 
som är inhyrd i ett privat hem i byn. Men 
utanför skolan finns ytterligare cirka 100 
elever som inte får plats och därmed inte 
har ordnad skolgång, berättar hon:

– Så jag brukar undervisa dem och så 
många jag kan efter den ordinarie sko-
lans slut och det gör jag ideellt. Behovet är 
så stort och jag kan inte säga nej till vis-
sa och se att de blir utan skolgång, säger 
Hasina. 

Veckokursen som Hasina deltar i äger 
rum i distriktet Urgun i provinsen Paktika. 
Kursen är inhyrd i en allmän statlig skola 
där förfallet är uppenbart. Ogräs växer fritt 

SAK ger stöd till  
kvinnliga lärare
Ett av SAKs mål är rättvis tillgång till 
utbildning. Flickor behöver särskilt 
stöd, då de ofta har sämre möjligheter 
till utbildning. Därför lägger SAK extra 
mycket resurser på att få flickor att gå 
i skolan.

En nyckel till att få fler flickor i skolan 
är att rekrytera och utbilda fler kvinnliga 
lärare. För att öka kvalitén på utbild-
ningen i alla SAKs skolor i Afghanistan 
behöver lärarna kompetensutveckling. 
SAK har därför sedan länge ett omfat-
tande program för att fortbilda lärare av 
båda könen.

Kurserna genomförs ofta i anslut-
ning till att de vanliga terminerna slutar. 
Upplägget påminner mycket om när 
svenska lärare har sina terminsvisa 
studiedagar.

Den 24 december utfärdade taliba-
nerna ett förbud för kvinnor att arbeta i 
icke-statliga organisationer, vilket berör 
SAKs verksamhet. Undantag gjordes 
dock för sjukvård och utbildning. Läs 
mer på sid 19 samt på sak.se

Lärobok i samhällskunskap i en av SAKs skolor. 
 FOTO: MUNISA RASHID

SAKS VERKSAMHET | UTBILDNING
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2 600  
LÄRARE vidareutbildas varje år.

Cirka 50%  
är KVINNLIGA lärare.

Hasina arbetar som ensam lärare i byn Ghondae Manda.  
I höstas deltog hon för första gången i SAKs program för  
kompetensutveckling av lärare.
TEXT OCH FOTO: ANDERS ROSÉN

Det är vik-
tigt för mig 

att göra nytta och 
fortsätta ge skol-
gång till framför allt flickor. 

Hasina, kursdeltagare

Nafina lär ut metodik och tipsar om nya sätt att använda material när hon  
vidareutbildar SAKs lärare.

Kursledaren Nafina. Nuria är assisterande kursledare.Lärarna på SAKs kompetensutveckling lär sig nya undervisningsmetoder.
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 V i är alla förfärade över inskränkning-
arna mot kvinnor och flickor som tali-
banerna genomfört den senaste tiden. 
Kvinnors deltagande 

i samhället är nödvändigt. SAKs 
medlemmar kämpar outtröttligt 
för flickors och kvinnors rättig-
heter. Många frågar sig vad som 
ska hända nu. Kvinnor förbjuds 
att arbeta inom civilsamhälles-
organisationer, universitet har 
stängt för kvinnor och flickor 
över årskurs sex portas från att 
gå i skolan. Osäkerheten kring 
omvärldens stöd ökar samtidigt som den humani-
tära situationen fortsätter att vara mycket svår. 

ÅR 2023 ÄR ÅRET för kraftsamling och mobilisering 
för det afghanska folket. Medlemmar har redan 
börjat arbeta för att sprida opinion och informa-
tion om SAK och Afghanistan och det högaktu-
ella som händer just nu. Vi har sett att det finns 
ett intresse bland studenter, när vi besökte en stu-
dentmässa i Lund tillsammans med lokalförening-
en i januari. Många undrade hur det går att arbe-
ta i denna kontext och hur vi navigerar oss igenom 

utmaningarna. Just detta är teman vi kommer att ta 
upp på SAK-rapporterna under våren, så missa inte 
dessa som kontinuerligt kommer att ta upp läget 

i Afghanistan och SAKs arbe-
te. SAK-rapporten är ett digitalt 
medlemsmöte via Zoom. 

SAKs lokalföreningar är i 
full gång att hålla sina årsmö-
ten där styrelser ska väljas och 
verksamhetsplan fastställas. En-
gagemanget för den afghanska 
befolkningen är stort och vi väl-
komnar nytt engagemang i lokal- 
föreningarna. Det är flera intres-

santa aktiviteter på gång runtom i Sverige för att 
stötta den afghanska befolkningen. Håll utkik på 
vår hemsida www.sak.se/lokalforeningar. Om du 
inte är medlem än för 2023 kan du enkelt bli det på 
www.sak.se/stod-oss. Vi hoppas på ditt stöd även 
under 2023. ●

Besked om 
minskat bistånd 

kommer samtidigt 
som den humanitära 
situationen fortsätter 
att vara mycket svår. 

Tid för kraftsamling
för det afghanska folket

Laura Lindholm
Ansvarig för medlems- och 

engagemangsutveckling, SAK

Ombildad förening 
täcker hela Skåne
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Lokalföreningarna i Malmö och Lund går 
samman och bildar en lokalförening för 
hela Skåne.  

– Jag tror att Lund och Malmö kommer att 
komplettera varandra, jag är glad för det, sä-
ger Nader Barekzay, ordförande i SAKs lo-
kalförening i Malmö.

– I Lund finns en hel del erfarna medlem-
mar och yngre studenter, SAK i Malmö har 
alltid varit en knutpunkt för medlemmar 
med afghansk bakgrund. Jag hoppas att den 
nya föreningen blir en knutpunkt för männ-
iskor med olika bakgrund. 

Nader Barekzay har suttit i styrelsen i 
Malmö i omkring 30 år och det är med 
blandade känslor han är med och lägger ner 
föreningen. Den var tidigare mycket ak-
tiv, men de senaste åren har det varit brist 
på aktiva medlemmar som kunnat genom-
föra aktiviteter. Men han ser det inte som 
en nedläggning, även om den formellt läggs 
ner, utan en sammanslagning. Lunds lokal-
förening kommer att byta namn så att det 
framgår att det är hela Skånes lokalförening. 

– För mig är det viktigt att vi nu får en 

lokalfören-
ing som täck-
er hela Skåne. 
Det har varit 
förvirrande för 
en del med-
lemmar. Den 
geografiska 
gränsen för lo-
kalföreningen i Malmö täcker bara ett om-
råde 10–15 kilometer utanför Malmö, det är 
inte så tydligt, säger Nader Barekzay.

LOKALFÖRENINGARNA i Lund och Malmö 
har redan samarbetat en del de senaste åren. 
Inger Blennow, ordförande för lokalfören-
ingen i Lund, tror också att de bägge lokal-
föreningarna kommer att komplettera var-
andra, också för att de har gjort olika typer 
av aktiviteter. 

– Det kan bli ett lyft för oss, och det är 
inte så långa avstånd i Skåne. Vi välkomnar 
Malmös medlemmar och hoppas att vi blir 
en starkare lokalförening, säger Inger Blen-
now. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE
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DATUM: 27–28 maj.
TID: Årsmötet hålls cirka kl 10–16 lör-
dag 27 maj. Söndagen ägnas åt semi-
narium eller annat arrangemang, 
som slutar cirka 13. På fredag 
kväll bjuds på mingel. 
PLATS: Stiftsgården, 
Rättvik.

Vi planerar för ett fysiskt årsmöte 
i Rättvik 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 medlemsav-
giften och anmält dig till årsmötet för 
2023 senast 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.

Nystart i Dalarna
Ett 30-tal medlemmar kom till extra årsmöte 
för att återstarta en lokalförening i DALARNA. 
Efter årsmötet höll Anders Rosén ett föredrag 
om den resa i Afghanistan som han just kom-
mit hem från. I mars kommer föreningen att 
hålla ett ordinarie årsmöte. 

Nader 
Barekzay

Inger  
Blennow

Mat, poesi och  
bild på kulturdag
Afghansk mat i mängder, före- 
drag, poesi och fotoutställning 
bjöds det på under en kulturdag 
på biblioteket i Mariestad i 
slutet av januari. 

SAKs lokalförening i Skövde- 
Skaraborg var en av arrangörerna. 
Det var fullsatt i Kronstrandsrum-
met där Najiba Sanjar, tidigare an-
ställd på SAK och nu boende i 
Sverige, talade om situationen för 
kvinnor och flickor i Afghanistan. 

Reza Javid, styrelseledamot i lo-
kalföreningen, läste poesi på dari 
och svenska. Åtta kvinnor skul-
le ta med sig afghansk mat, men 
fler ville bidra och omkring 20 fa-
miljer lagade mat. Det som skul-
le vara smakprov blev en riktig 
lunch. 

Kulturdagen med tema Afgha-
nistan hölls med anledning av 
att SAKs utställning ”Afghanska 
klassrum” visades på biblioteket 
under några veckor. ●

SAK Dalarnas nya styrelse: Fatima Ghorbani, 
Anders Rosén, Maria Holzmann, Michael Rock-
ing, Marziyea Alizada och ordförande Björn O 
Henriksson.  FOTO: ALF TURESSON 

SAKs lokalförening i UPPSALA 
deltog i arrangemanget 
"Schysst jul" i början av de-
cember, en julmarknad som 
erbjuder rättvisemärkta och 
ekologiska julklappar.

Marknaden besöktes av 
några hundra personer. Lo-
kalföreningen sålde afghansk 
saffran från en odling utanför 
Herat, hantverk och böcker. 
Föreningen sålde för cirka 

10 000 kronor, merparten 
var saffransförsäljning. Lokal-
föreningen i STOCKHOLM 
deltog på Schysst jul där, och 
drog in 22 000 kronor. Peng-
arna går till SAKs verksamhet. 

Nominera till SAKs Solidaritetspris!
Varje år delas SAKs solidaritetspris ut till en 
person eller organisation vars arbete 
förtjänar att lyftas fram. Vem är din 
kandidat till att ta emot SAKs årliga 
solidaritetspris?

Pristagaren ska uppfylla något av 
följande kriterier: Det ska vara en individ 
eller organisation som arbetat aktivt med
●  att inom något område verkat för att 

stärka solidariteten med det afghanska 
folket

●  att motverka fördomar, stärka toleran-
sen, kunskapen och förståelsen för 
Afghanistan

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

Sista datum för nomineringar är den 26 
mars. Skicka dem tillsammans med en 
motivering till solidaritetspris@sak.se

Saffran – en riktig storsäljare

Det bjöds på rikligt med afghansk 
mat på kulturdagen. 
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Salen var fullsatt när Najiba Sanjar 
föreläste om situationen för kvinnor 
och flickor i Afghanistan.
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En resa 1971 fick Lennart 
Olsson att fastna för Afgha-
nistan. Nu är han ordförande 
för Vänersborgs lokalförening, 
som samarbetar med andra 
för att nå ut bredare.

Varför blev du medlem i SAK?
– 1971 gjorde jag och tre andra nybaka-

de civilingenjörer från Chalmers en resa 
med Landrover ända till Indiens sydspets 
och tillbaka, och då var vi i Afghanistan 
ungefär en månad. Det gjorde stort in-
tryck, det var ett väldigt vackert land och 
det fanns en stolthet hos människorna. Ef-
ter Sovjets invasion kände jag hur fel det 
var och ville på något sätt bidra till att hjäl-
pa till, det var en solidarisk handling. 

Berätta lite om dig själv!
– Jag har jobbat på ett internationellt fö-

retag i Halmstad med utveckling, forsk-
ning och miljöfrågor. Jag växte upp på en 
bondgård utanför Uddevalla. För tolv år 
sedan flyttade jag tillbaka till landet utan-
för Uddevalla tillsammans med min hus-
tru, tillbaka till rötterna. Jag har varit med-
lem i SAK sedan 1987, men det fanns 
ingen lokalförening i Halmstad. När vi 
flyttade hit 2011 engagerade jag mig i  
Vänersborgs lokalförening.

Vad får dig att fortsätta engagera dig?
– Jag tycker att det är så orättvist att 

människorna i landet haft besvärliga för-
hållanden under så lång tid. Jag vill gärna 
hjälpa till med det lilla jag kan och visa so-
lidaritet, och det gör man genom att vara 
aktiv i SAK, förmedla vad SAK står för 
och berätta om SAKs imponerande arbe-

” Jag vill visa solidaritet 
genom att vara aktiv”

LENNARTS TRE TIPS FÖR EN STARKARE MEDLEMSRÖRELSE

1  DIGITALA MÖTEN Fortsätt med 
de digitala informationsmötena, 

”SAK-rapporten”, det når många och 
har chans att nå fler. De visar att 
föreningen lever. 

2 DEBATTINLÄGG Sprid gärna fler debattartiklar 
och insändare, för att få in Afghanistan och  

afghanernas situation i debatten. Vi har fått in debatt-
inlägg i de lokala tidningarna Bohusläningen och 
TTELA. Sociala medier är också jätteviktiga.

3 DELA UT TIDNINGEN Fortsätt 
med Afghanistan-nytt i pap-

persform, den är väldigt väl sedd 
bland medlemmar och är bra att dela 
ut som reklam för SAK. 

te i Afghanistan. SAK står för kontinuitet 
och uthållighet i biståndsarbetet. 

Vad gör ni i Vänersborg?
– Vi är en liten skara med små resur-

ser, men vi har ändå kunnat göra ganska 
mycket. Något som hjälpt oss på senare 
tid är att vi samarbetat med FN-förening-
en i Uddevalla och med Studiefrämjan-

det, och tillsammans med engagerade där 
kunnat nå fler, till exempel genom musik-
evenemang. Vi har anordnat föredrag, in-
samlingar, haft informationsbord och varit 
med på marknader, och så har vi visat ut-
ställningen ”Afghanska klassrum” på Bo-
husläns museum, som är en viktig samar-
betspartner, och på Studiefrämjandet. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

Lennart Olsson har sparat alla Afghanistan-nytt sedan 1987, året då han blev medlem. 
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SAKs lokalföreningar

UTSTÄLLNING:  
AFGHANSKA  
KLASSRUM

27/2–19/3
SAKs lokalförening i 
Skövde/Skaraborg visar 
utställningen ”Afghanska 
klassrum”.
PLATS: Öppet Galleri,  
Skövde Kulturhus Foajé.

SAK-RAPPORTEN
VARANNAN ONSDAG

15/3 SAK-rapporten 
är ett digitalt 

medlemsmöte via Zoom 
där SAK varannan vecka 
uppdaterar om läget i  
Afghanistan och fördjupar 
sig i olika teman inom  
SAKs verksamhet, ibland 
med gäster från Afghanis-
tan.
PRELIMINÄR PLANERING:
15 MARS berättar Niclas 
Ericsson om kommunika-
tionsarbetet. 

e  DALARNA Björn O Henriksson, 
dalarna_1@sakforening.se

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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årsmötet blir det föreläs-
ning. 
TID: 18.
PLATS: Kulturiet, Skövde 
Kulturhus.

ÅRSMÖTE UPPSALA

23/3 SAKs lokal-
förening i 

Uppsala håller årsmöte. 
Annika Schabbauer och 
Lars Wennberg från styrel-
sen berättar om sin resa till 
Afghanistan i höstas. 
TID: 18.
PLATS: ABF, St Persgatan 
22, Uppsala.

ÅRSMÖTE  
VÄNERSBORG

27/3 SAKs lokalfören-
ing i Vänersborg 

håller årsmöte. I samband 
med årsmötet föreläser Ab-
dul Toryalay om sin senaste 
resa till Afghanistan. 
TID: 18.30.
PLATS: Vänersborgs bib-
liotek.

ÅRSMÖTE SÖDERTÄLJE

28/3 SAKs lokalför-
ening i Söder-

tälje håller årsmöte.
TID: 18.30.
PLATS: Björkbyvägen 8, 
Södertälje.

UTSTÄLLNING:  
AFGHANSKA KLASSRUM

2/5–21/5 
SAKs lokalförening i Skövde/ 
Skaraborg visar utställning-
en ”Afghanska klassrum”. 
PLATS: Lidköpings bibliotek.

FÖRELÄSNING KRING 
UTSTÄLLNINGEN

11/5 Kajsa Waaghals, 
journalisten 

och fotografen som tagit 
bilderna till SAKs utställ-
ning ”Afghanska klassrum”, 
föreläser. 
TID: 18.30.
PLATS: Lidköpings bibliotek.

Suraya Aligul deltar i SAKs undervisning för barn med 
funktionsnedsättningar i Wardak. Bilden är från utställ-
ningen ”Afghanska klassrum” som visas både i Skövde 
och Lidköping.

29 MARS uppdaterar Klas 
Bjurström om läget. 
12 APRIL är ämnet klimat-
rättvisa. 
26 APRIL är ämnet kvin-
nornas situation.
10 MAJ handlar det om 
programmet för personer 
med funktionsnedsätt-
ningar kopplat till flickors 
skolgång. 
24 MAJ uppdatering med 
Klas Bjurström.
7 JUNI handlar det om  
kvinnohälsa, barnmorskor 
och förlossning, neonatal-
vård och utbildning och 
hur SAK jobbar med det.
TID: 18–18.45.
PLATS: Zoom,  
mötes-ID 81884533907.

ÅRSMÖTE  
SKARABORG

15/3 SAKs lokal-
förening i 

Skövde/Skaraborg håller 
årsmöte. I samband med 
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87%
tycker att Afghanistan-nytt ökar 
deras kunskap om Afghanistan. 

KÄLLA: SAKS ENGAGEMANGSENKÄT 2022



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.


