
Man kan se på Afghanistan med olika ögon. Detta nummer 
av Afghanistan-Nytt särskådar landet utifrån vad som 
händer på idrottens område. Sport är inte något vi i Svenska 

Afghanistankommittén i första hand sysslar med. Men idrott är något som 
engagerar många  – i Afghanistan liksom i andra länder. Det är inte svårt att 
förstå hur idrottsaktiviteter i Afghanistan livar upp den grå vardagen både för 
utövare och åskådare.

Barns lek och idrott är sig ganska lik världen 
över. Det som skiljer är de materiella 
förutsättningarna. Fotbollen kan vara en 
läderboll som vi känner den eller ett knyte av 
platsremsor hårt sammanlindade av snören. 
Hoppställningarna behöver inte vara av 
aluminium eller hårdplast, det går också med 
träpinnar eller i sämsta fall med nog så krokiga 
grenar. Det viktiga är aktiviteten tillsammans 
och att individuellt eller i lag ”få till det” och 
kanske vinna.

För den mer målinriktade idrotten krävs det 
inte bara styrka och talang av utövarna utan 
också stora inslag av struktur och organisation 

kring idrottandet. Det är därför idrotten i vårt land ofta framhålls som den 
största folkrörelsen. Många behöver gå samman och ta gemensamt ansvar 
för att det man är intresserad av ska fungera. Att skapa sådana strukturer 
i ett samhälle som Afghanistan är utomordentligt angeläget. Denna bredd 
fi nns knappast än, men idrottsintresset kan driva fram en insikt och alltmer 
kunnande om organisationsarbete.

Idrott på elitnivå har också återvänt till Afghanistan. Kampsporter är populära. 
Stolta afghaner har nyligen visat sin styrka och skicklighet i de Sydasiatiska 
spelen. Unga afghanska judotjejer hyser OS-drömmar, som vad det verkar, 
kommer att gå i uppfyllelse. Förutom den spänning och underhållning dessa 
elitidrottare bjuder på ger de starka bidrag till den nationella identiteten och 
sammanhållningen. Synd att buzkashi – den traditionella afghanska sporten 
på hästrygg – inte är en OS-gren!

Jag tror man kan se idrott som en mätare som ger utslag för hur normalt ett 
samhälle är. Därför är det mycket positivt att veta att Afghanistan kommer 
att vara representerat i sommarens OS i Aten efter många års frånvaro. Ingen 
stor trupp, men Afghanistan är i alla fall med när världen år 2004 samlas till 
olympiska spel.

Det världssamfund som vi nästan alltid förbinder med Afghanistan är de 
internationella biståndsgivarna. I det världssamfund som i augusti samlas 
för att tävla i allehanda sportgrenar ingår Afghanistan helt på egen hand och 
som en likaberättigad deltagare. 

All framgång önskar vi i Svenska Afghanistankommittén!

Lena Hjelm-Wallén, Ordförande SAK
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Afghanistan åter till OS 
efter många års frånvaro
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Vad tycker du? 
Gå in på www.sak.se och delge din åsikt!

Lena Hjelm-Wallén är ordförande 
i Svenska Afghanistankommittén.

Ledare
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