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Omslagsbild. Bilder är tagen 2004 i provinsen Kunar 
i nordöstra Afghanistan. En far håller om sin son på en 
av Afghanistans oräkneliga opiumodlingar. 
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I maj månad i år var det 25 år sedan Svenska Afghanis-
tankommittén bildades. Det är ett jubileum som ger 
anledning till glädje och stolthet i vår krets men också 

till eftertanke och självprövning.  

I början hade SAK i huvudsak en opinionsbildande 
uppgift. Det gällde framförallt att bryta igenom den mur 
av ointresse som omgav Afghanistan, i Sverige liksom i 
västvärlden i övrigt, trots att Sovjetunionen hade ockuperat 
landet. Ett militärt och politiskt faktum hade etablerats 
som det föreföll vara orealistiskt att ens försöka ändra på. 
Men samtidigt var det just detta som upprörde många och 
som skapade engagemanget för Afghanistans sak.

Det blev snart uppenbart för den unga föreningen att det inte räckte 
med opinionsbildning. Solidariteten med det afghanska folket måste om-
sättas i praktisk handling genom direkt bistånd. SAK visade att det var 
möjligt att nå människor i nöd på den afghanska landsbygden även i tider 
av krig och ockupation. Dessa insatser var utomordentligt viktiga för att 
bistå utsatta människor. Detta arbete skapade också respekt och förtro-
ende hos biståndsfinansiärer. Och biståndsinsatserna gav trovärdighet åt 
informations- och opinionsarbetet. 

Under alla år av politiska växlingar och maktskiften i Kabul har SAK 
kunnat fortsätta sitt bistånd. Helt avgörande för denna framgång har va-
rit att arbetet skett i nära samverkan med de afghanska lokalsamhällena 
och med i huvudsak afghansk personal. SAKs biståndsverksamhet har 
vuxit kraftigt särskilt under senare år och är sedan länge organisationens 
huvuduppgift.

De senaste åren har villkoren för bistånd ändrats. Nu finns i Kabul 
ett stort antal biståndsorganisationer som konkurrerar om de medel som 
avsätts för Afghanistans utveckling. Vi måste inse att SAK är en bland 
många andra biståndorganisationer i Afghanistan. Dessutom finns det nu 
en folkvald president och landet har en regeringen som anger förutsätt-
ningar och inriktning för utvecklingen i landet, även om regeringen brot-
tas med stora problem, inte minst säkerhetsmässigt. Den amerikanska 
militära framfarten är mycket hårdför och ofta respektlös vilket försvårar 
förtroendefullt samarbete mellan afghaner och utländska biståndsarbe-
tare.   

Likväl finns det nu stora möjligheter att bidra till landets uppbyggnad. 
Bistånd från ”The Swedish Committee” är starkt efterfrågat. Kommittén 
är högt respekterad. Denna positiva syn på SAK tror jag beror på att vi 
under alla turbulenta år visat att vi aldrig förlorat den enskilde afgha-
nen ur sikte, de människor för vilkas skull vi stöder kliniker och skolor, 
brunnsborrning, protestillverkning och utsädesdistribution. För detta 
uppskattas SAK. Denna solidaritet ska vi fortsätta bygga på och stolta 
fira vårt 25-års jubileum.

L E N A  H J E L M - W A L L É N ,  S T Y R E L S E O R D F Ö R A N D E ,  S A K

1980 – 2005 
25 år av solidaritet 

Lena Hjelm-Wallén är 
styrelseordförande i SAK.

Atti
CCND1b

Atti
AN 2005 02




