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Författaren och journalisten 
Sharifa Sharif firade kvinnoda-
gen med SAK på café Umbra 

i Stockholm. Sharif lever sedan flera 
år i Prag, där hon som redaktör för 
radiostationen Azadi leder ett särskilt 
radioprogram för kvinnor i Afghanis-
tan. 
 – Vi tar upp olika sociala och po-
litiska frågor som berör kvinnor, till 
exempel våld i hemmet eller flickors 
utbildning, berättar hon.
 Sharifa Sharif ser många tecken på 
att kvinnors situation har förbättrats 
sedan 2001, även om det till viss del 
handlar om symboliska förändringar 
som ännu inte påverkat vardagen för 
det stora flertalet. Hon nämner den 
nya konstitutionen, kvinnliga minist-
rar och kvotering till det parlament 
som ska väljas till hösten. 
 – Det finns åtminstone ett ram-
verk och en större medvetenhet om 
mänskliga rättigheter, vilket inger 
hopp.

Sharif betonar vikten av ett långsik-
tigt stöd från internationella givare 
och särskilda biståndsinsatser för 
kvinnor, men hon stör sig också på 
den stereotypa bilden av den afghans-
ka kvinnan som finns i väst. 
 – Det är inte så enkelt att burkan 
betyder förtryck – eller att kvinnor 
utan burka är fria! Man måste se 
kvinnan i sitt sammanhang för att 
förstå att många kvinnor faktiskt väl-
jer att bära burka för att de är rädda. 
Den ses som ett skydd. 
 Själv har Sharif skrivit en avhand-
ling om afghanska kvinnors intåg på 
arbetsmarknaden mellan 1984-88, 
då kommunistregimen ännu satt vid 
makten. Hon berättar om kvinnliga 
fabrikschefer, maskinförare och hur 
arbetande kvinnor, främst i Kabul, 
slets mellan sin yrkesroll och ansva-

ret för familjen. Hur unga kvinnor 
uppmuntrades att studera utomlands 
och kvinnor syntes i underhållnings-
program på TV. 
 – Den perioden i vår historia har 
gjort att kvinnors frigörelse fortfaran-
de förknippas med kommunism och 
anti-islamska värderingar, säger hon. 
 – Nu är alla mer försiktiga, till och 
med President Karzais fru, som är 
läkare, håller en väldigt låg offentlig 
profil. Vi är alla rädda för en back-
lash…”

* Natasha Brieger har arbetat 

som SAKs informatör i Afghani-

stan i två och ett halvt år. I dag är 

hon projektledare vid SAKs kansli  

i Stockholm.

”Vi är alla rädda 
för en backlash” 

Radiojournalisten Sharifa Sharif besökte 
Sverige på den internationella kvinnodagen.

inte som ett hot, man tar helt enkelt 
inte problemet riktigt på allvar.
 Än värre är att vårdpersonal inte 
sällan tar för lätt på information om 
HIV/Aids-situationen i landet. Detta 
förhållningssätt utgör, enligt hälsomi-
nisteriet, i sig självt det största hotet 
mot den afghanska befolkningen.
 Afghanistans regering handskas 
försiktigt med HIV/Aids-frågan. 2003 
startade hälsoministeriet för första 
gången ett kontrollprogram f;r HIV/
Aids/STI (STI står för Sexually Trans-
mitted Infections – sexuellt överförba-
ra sjukdomar). Syftet med programmet 
är bland annat att samla in och sprida 
information om sexuellt överförbara 
sjukdomar, öka medvetenheten samt 
skapa möjligheter för samarbete i syfte 
att sprida kunskap till olika arbetsplat-
ser. Ett annat viktigt uppdrag som ålig-
ger programmet är att skapa en dialog 
med de religiösa institutionerna och 
här har många positiva framsteg gjorts 
den senaste tiden.

* Dr Safi återkommer i nästa nummer av Afghanis-

tan-nytt. Då berättar han mer om HIV/Aids-problema-

tiken och hur hälsoministeriet arbetar i praktiken. 

P E T E R  A S P L U N D

HIV/Aids – ett växande    problem
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