
långt ute på landsbygden och jag 
kände aldrig att det var farligt. Jag 
försökte behandla människorna med 
respekt och fi ck därför samma reak-
tion tillbaka, förklarar hon. 

Valfusk 
Valfusk har rapporterats från de cirka 
180 000 nationella och internationella 
valobservatörerna som arbetade 
under valet. Fatima berättar att hon 
hört att det pågått fusk under valda-
gen. 
 – Jag har hört rykten om att man 
försökt fuska och att folk har försökt 
köpa röster. Det är ju folkets röster 
som ska representeras, inget annat.
 Fatima har rätt i att det förekom 
fusk även under årets val, såsom det 
även rapporterades från förra årets 
presidentval. Afghanistans gemen-
samma valkommission Joint Electori-
al Managemnet Body (Jemb) har fått 
in rapporter bland annat om att folk 
har använt falska röstregisteringskort, 
försökt dubbelrösta och låtit under-
åriga gå och rösta. 
 Valexperterna menar dock att val-
fusket inte har varit tillräckligt utbrett 
för att kunna ha en avgörande roll för 
legimiteten av valresultaten.  
 Omgivningen har höga förvänt-
ningar på de nyvalda parlmentari-
kerna, precis som på den folkvalde 
presidenten Karzai som röstades fram 
i oktober förra året. Vissa experter 
menar att parlamentsvalet i september 
ses som den sista pusselbiten i en de-
mokratiseringsprocess som påbörjades 
då talibanerna störtades hösten 2001. 
 Vare sig man är president eller 
nyinvald parlamentariker så har de 
höga förväntningar på sig från om-
givningen. Även Fatima har funderat 

och grubblat kring sin nya karriär 
som parlamentariker. Hon berättar 
att hon känner ett stort ansvar inför 
de människor som valt henne som sin 
representant i parlamentet. 
 – Jag har hela tiden varit ärlig i 
min valkampanj och inte lovat dem 
en massa saker som till exempel att 
bygga skolor, brunnar, kliniker och 
vägar. Nu när folket i min provins har 
valt mig så känner jag att jag måste ge 
något tillbaka.
 De fl esta valexperter verkar ändå 
vara mer eller mindre eniga om att 
sommarens val trots säkerhetspro-
blem, valfusk och omdiskuterade 
parlamentskandidater var ett steg 
i rätt riktning. Men kritiska röster 
menar att den demokratiska process-
en har gått för fort. För den ”vanliga 
afghanen”, som dagligen sliter för att 
försörja sig själv och sin familj har 
livssituationen inte förbättrats nämn-
värt sedan den folkvalde presidenten 
tillträdde till makten. Detta har i sin 
tur lett till en växande folklig misstro. 
 En kvinna från Kabul förklarar 
varför hon avstod från att rösta: 
 – För många av kandidaterna har 
blod på sina händer, varför skulle jag 
rösta på någon av dem? Nej, då låter 
jag hellre bli. Kvinnorna är bara där 
för att de måste. De kommer inte 
ha något att säga till om. I framtiden 
kommer kanske valen se annorlunda 
ut och då kommer jag kanske att rösta. 
 Fatima förklarar sin syn på vad 
som oroar hennes mest inför framti-
den. 
 – Jag tror att det värsta som kan 
hända just nu är att det blir krig igen. 
Då skulle allt rasa. Fast att vi har ett 
nytt parlament är ju ett steg närmare 
demokrati, säger hon. 
 Hon tänker en stund och utbrister:
 – Titta bara på mig och alla andra 
kvinnor som har blivit valda jag är 
väl ett tecken på att Afghanistan är 
på väg åt rätt håll. Bara för några år 
sedan skulle det som nu har skett  ha 
varit omöjligt.
 Afghanistan-nytt 
gratulerar Fatima och 
ser fram emot att följa 
henne i framtiden.

Malin Lager är SAKs informatör 

vid kontoret i Kabul.
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Parlamentsvalet
• 12,4 miljoner registrerades för att få rösta
   i valet 
• 249 platser i parlamentets underhus
  (Wolesi Jirga) och 34 till provinsråden
  (Meshrano Jirga) 
• Cirka 6,8 miljoner röstade i parlamentsvalet 
• Detta betyder att det var över 43 procent
  kvinnor som röstade och 57 procent män 
• Valet bevakades av runt 60 000 lokala
  och internationella intressegrupper
• Totalt fanns 32 rösträkningslokaler

SAK får positiva omdömen i en 
nyligen publicerad rapport signe-
rad de fem givarländerna Storbri-
tannien, Holland, Danmark, Irland 
och Sverige. Dessutom fi ck SAK 
nyligen en bonus för verksamhe-
ten i provinsen Wardak.

T E X T :  M A R K U S  H Å K A N S S O N

Rapporten som kallas Afghanistan 
Multidonor Evaluation handlar om 
biståndet till Afghanistan åren 2001 
till 2005 och SAK får fi na betyg för 
sina insater på samtliga områden. 
”SAK anses vara en viktig kun-
skapsbank och infl ytelserik när det 
handlar om policyskapande”, står det 
i rapporten. SAK omnämns särskilt 
för sina insatser inom sektorerna 
utbildning, hälsa och vatten & sanitet. 
Vidare står att läsa: ”De senaste åren 
har SAKs inrikting gått från att ha 
haft en mer renodlad solidaritetsroll 
till att bli en viktig aktör i arbetet 
med att stärka det civila samhället”.

Bonus för arbete i Wardak
Efter en utvärdering genomförd av 
John Hopkins universitet i USA har 
man funnit att SAKs projekt i Wardak 
är det projekt som har nått de högsta 
resultaten jämfört med andra bas-
hälsoprojekt i Afghanistan. Därför har 
Världsbanken belönat projektet med 
en bonus på 43 000 dollar. 
 – Jag är stolt över min personal. 
Utan deras hängivelse skulle detta 
inte ha varit möjligt. Jag vill också 
tacka hälsoministeriet i Wardak för 
deras engagemang, säger projektle-
dare doktor Phillippe Bonhour.

SAK får bra 
betyg plus bonus

SAKs hälsoprojekt i Wardak har belönats för 
att ha uppnått goda resultat.
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