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Waheed Warasta, 29, är en af-
ghansk poet och samhällskritiker 
som hoppas att författare och 
journalister vågar ta sitt ”särskil-
da ansvar” för landets återupp-
byggnad efter 25 år av krig. Sam-
tidigt är han som frontfigur för 
Open Media Fund for Afghanistan 
väl medveten om det höga pris 
en frispråkig kritiker kan komma 
att betala i dagens Afghanistan, 
knappt fyra år efter att talibanre-
gimen störtats.

T E X T  &  B I L D :  N A T A S H A  B R I E G E R

– Det har skett en fragmentering 
eller uppsplittring av makten, vilket 
kan inge en illusion av frihet, säger 
Warasta. 
 Han hänvisar till den svaga cen-
tralregeringen under president Karzai, 
krigsherrar som regerar i provinserna 
och utländskt inflytande i form av 
biståndspengar, fredsstyrkor och 
militära insatser för att få fatt terro-
rister som tros ha sökt skydd i landets 
bergiga och svårtillgängliga terräng.

Menar du att det ännu inte finns 
någon yttrandefrihet i Afghanis-
tan?
– Det är klart att framsteg har gjorts 
om man jämför med talibanåren 
(1996-2001) – då kvinnor knappt 
fick gå utanför dörren och ett leende 
räckte för att bryta mot regimens 
dekret. 
 Han pekar på den uppsjö av nya 
tidningar och tidsskrifter som finns 
framförallt i huvudstaden Kabul och 
nya radiostationer och tv-kanaler som 
lanseras i takt med biståndssatsningar 
och diverse privata sponsorer som 
får upp ögonen för mediernas makt. 
Samtidigt menar han att få i dag vå-
gar utmana politiker eller militära 
och religiösa ledare.

Vilken roll tycker du att för-
fattare och journalister bör ha i 
samhället?
– En sann intellektuell bör alltid vara 
en ”samarbetsvillig opponent” till re-
geringen, alltid ifrågasätta. Man kan 
välja att kämpa för ett systemskifte 
men man måste förbli kritisk, aldrig 
ansluta sig till makthavarna.
 Själv vill han genom sitt arbete 
bidra till en mer nyanserad bild av 
Afghanistan och visa sådant som inte 
ryms i den stereotypa föreställning 
som funnits i väst sedan 2001 –  där 
Afghanistan framstår som ett land av 
terrorister och burkor. 
 Warasta talar om att lyfta fram de 
litterära skatter som finns i regio-
nen: klassikerna Hafez och Rumi 
och kvinnliga poeter som Forough 
Farrokhzad och den samtida Simin 
Behbehani i grannlandet Iran. Inte 
bara för att visa omvärlden utan 
främst för att afghanerna själva ska 
uppskatta sitt kulturella arv. Det är 

viktigt för landets identitet och fram-
tid.

Hur farligt är det att vara öppet 
kritisk mot regimen i dag?
– Frispråkiga intellektuella har alltid 
tagit risker. Många har under åren 
dött i fängelse eller begravts levande 
för att de vågat säga vad de tycker.
 Än i dag finns det exempel på 
journalister som råkar illa ut. Wa-
rastas egen bror, journalisten Abdul 
Samay Hamed, attackerades och ho-
tades till livet 2002 sedan han publice-
rat kritiska artiklar om krigsherrarnas 
makt. År 2003 mottog han ett pris 
från New York-baserade Committee 
to Protect Journalists (CPJ). Sedan 
dess har flera journalister hotats eller 
tvingats i landsflykt. Senast i maj mör-
dades en ung kvinnlig programledare 
för ett populärt tv-program i Kabul, 
troligen för att hon trotsade konven-
tionerna om hur en afghansk kvinna 
bör vara. 

LITTERATUR

Waheed Warasta hoppas att författare och journalister vågar ta sitt ansvar nu när Afghanistan,  
i och med parlamentsvalet, förhoppningsvis går mot ljusare tider efter 25 års krig.

”... man måste förbli  kritisk”
Ung författare vill ge nyanserad bild av Afghanistan
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 Medan den nuvarande regeringen 
har visat viss respekt för yttrande-
friheten påpekar Warasta att det är 
absolut tabu att kritisera islam eller 
på annat sätt vanära religionen.
 – Jag tror att man kan framföra 
åsikter och kritik på många olika 
sätt. Det handlar inte om att vara feg 
utan om att anpassa sitt språk för den 
publik man vill nå med sitt budskap, 
att välja ord och begrepp som män-
niskor förstår. Man kan till exempel 
förespråka förändring och mänskliga 
rättigheter med hjälp av islam och på 
så sätt visa att religionen kan spela en 
mycket positiv roll. 
 Waheed Warasta tror att det tar 
tid för ett samhälle som Afghanistan 
att förändras på djupet. Talibanernas 
extremt konservativa samhälls- och 
kvinnosyn lever kvar bland stora de-
lar av befolkningen. Över 70 procent 
är analfabeter och på landsbygden 
kan bara en av tio kvinnor kan läsa 
och skriva.
 – Ibland känner jag mig fruktans-
värt ensam i det här landet, säger 
Waheed och ler mot sin nyfödda 
dotter Nirvana. Hans hustru Kha-
lida, själv prisad poet och redaktör 
för en kvinnotidning, valde namnet 
som betyder ”den högsta insikten”. 
Det fi nns nog ingen annan afghansk 
fl icka som heter så. ”Vi ser det som 
ett symboliskt budskap till nästa 
generation.”

Waheed Warasta diskuterar framsteg 
och hinder för yttrandefriheten i Afgha-
nistan på Internationella torgets Stora 
scen på Bokmässan i Göteborg (torsdag 
kl 16.30) och fredag kl 11 
på Lilla scenen.

Natasha Brieger är projektledare 

på SAK. Hon har tidigare under 

två och ett halv år arbetat som in-

formatör vid platskontoret i kabul.

”... man måste förbli  kritisk” ... i Göteborg den 29/9-2/10
Torsdag 29/9 
Afghanistan – på väg mot demokrati?
Filmvisning, Jord och aska
Författarskapets roll i Afghanistan

Fredag 30/9
Tryckfrihet i Afghanistan

Lördag 1/10
Afghanska mattor – fyra nyanser av rött

Söndag 2/10
Afghansk frukost
Mänskliga rättigheter & kriget mot terrorismen
Poesi i krigs- och fredstid

Fullständigt program hittar du på www.sak.se

Du hittar oss vid Stora scenen 
på Internationella Torget. Välkommen!

SAK på Bokmässan...

SAK. Trekantsvägen 1, 11743 Stockholm. 08-545 818 40  info@sak.se  www.sak.se

Anser du dig kunna något om Afghanistan? 
Testa dina kunskaper – ett måste!
Boken Afghanistan är fortfarande 
ångande varm från tryckpressarna 
när den lanseras på Bok- & biblio-
teksmässan den 29 september.   

”... det är hoppfullt att läsa denna 
bok. Alla bidrag andas hopp och 
tillförsikt, trots allt”, skriver Sigrid 
Khale i sitt förord.
 I boken Afghanistan kan du läsa 
om mänskliga rättigheter, islams roll 
och landets blodiga förfl utna men 
också om musik, litteratur och den 
berömda afghanska mattkonsten.
Redaktören Anders Sundelin har 
stor erfarenhet av Afghanistan och 
kapitelförfattarna är inte sämre. Här 
samlas en rad svenska skribenter 
– författare, journalister, akademiker 
och experter – för att ur olika infalls-
vinklar berätta om ett land och ett 
folk som fått stå ut med mycket men 
som nu tycks resa sig igen. Boken är 
utgiven av Svenska Afghanistankom-

mittén och Premiss 
förlag. Detta verk 
är helt enkelt 
standardverket om 
Afghanistan. 
 Köp den på 
www.sak.se eller 
i SAKs monter 
på bokmässan 
(H02:02). Mässpris: 
250 kr (ordinarie pris: 270 kr).
 

... passa också på att 
köpa boken Militant 
islamism och dess roll i 
Afghanistan – en intres-
sant bok från det semina-
rium SAK stod värd för i 
våras. För bara 95 kronor 
får du de inbjudna exper-
ternas tal nedtecknade 
och publicerade i bokform. Köp den 
i SAKs webbutik eller på bokmässan.
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