väger tyngst

Våldsstegring
att vänta i Kabul
I början av september exploderade
en bilbomb i Shar-e Naw i centrala
Kabul, några hundra meter från
det komplex där de ﬂesta utlandsstationerade SAK-medarbetarna
bor. Sju personer dog och många
skadades, de ﬂesta av dem civila
afghaner som råkade beﬁnna sig
i närheten av måltavlan, det amerikanska säkerhetsbolaget Dyncorp.
Text: Natasha Brieger

Presidentkandidaten Abdul Hadi Khalilzai menar att
Afghanistan behöver sin egen form av demokrati.

eftersom ”om något hände din fru eller
dina barn skulle jag få skulden för en så
feg och icke-pashtunsk gärning”.
Kunarprovinsen
har,
trots
sin
isolering
och
den
konservativa
pashtunska traditionen, en relativt hög
utbildningsnivå. En av kandidaterna
till höstens presidentval, Abdul Hadi
Khalilzai, härstammar också från
Kunar. I sin valkampanj har han talat
mycket om vikten av demokrati och
rättsystem.
Jag frågar honom hur man kan införa
lagar i ett land där över 50 procent av alla
dispyter avgörs genom pakhtoonwali?
– Anledningen till detta är att
Afghanistan saknar institutioner och ett
fungerande rättssystem. På landsbygden
ﬁnns inga kvaliﬁcerade domare och
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Karzais regering har inte heller levt upp
till förväntningarna.
Anser du, som själv är pashtun
och som vet hur högt anseende
pakhtoonwali har bland pashtuner, att
demokrati verkligen är förenligt med
den här traditionen?
– Din fråga syftar på en viss typ av
demokrati som kommer utifrån. Men
Afghanistan är ett eget land med en
egen kultur och egna traditioner. Vi
kan skapa vår egen demokrati, som
tar hänsyn till vår kultur – precis som
många andra länder har gjort. På så
sätt kan vi skydda mänskliga rättigheter
som
exempelvis
yttrandefrihet.
Pakhtoonwali har många intressanta
metoder som kan stärka rättssystemet
och på så sätt bidra till att upprätthålla
demokratiska principer.

Mina kollegor hade just kommit hem
från kontoret och själv hade jag precis
lagt mig för att vila när den stora smällen
väckte mig ur eftermiddagsslummern. Det
är inte första gången en bomb smäller i
Kabul. Men det har varit förvånansvärt
lugnt de senaste två åren i den afghanska
huvudstaden, det är de ﬂesta överens om.
Ovissheten inför valet är stor. En
bomb som i själva verket var riktad mot
ett amerikanskt säkerhetsbolag tolkas
kanske alltför lättvindigt som ett led i
den väntade våldsupptrappningen inför
valet. Dyncorp förser visserligen president
Karzai med livvakter, men kopplingen är
oklar. Är det en protest mot USA:s närvaro
i landet, ett slag mot president Karzai eller
ett attentat som främst syftar till att spä
på en redan beﬁntlig oro? Tolkningarna
är många och rykten om nya attacker
sprids dagligen. En kvinnlig afghansk
kollega frågade mig varför jag inte packar
mina väskor och åker hem – jag som har
ett val? Själv var hon här i Kabul under
jihad- och talibanåren och kommer göra
allt som står i hennes makt för att bespara
sin ettåriga dotter någonting liknande,
även om det innebär exil.
Många är de som har förväntningar
på valet och när drömmar om fred och
utveckling. Men verkligheten är skör. Och
bomben i Shar-e Naw lär inte ha varit den
sista.
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