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SAKs arbete med genusfrågor är 
viktigt och är något som spänner 
över hela programverksamheten.  
Här berättar Wiiu Lillesaar, genus-
rådgivare vid Kabulkontoret om 
sitt arbete.

T E X T : W I I U  L I L L E S A A R

Efter att genustjänsten varit obesatt 
ett antal år gjorde en svensk konsult 
en studie av situationen under hösten 
2004. Under de första månaderna av 
2005 fi ck afghansk personal gå igenom 
rapporten och formulera rekommen-
dationer. Rekommendationerna, som 
både innehåller allmänna åtgärder och 
mer specifi ka riktlinjer för respektive 
programverksamhet, utgör nu en ar-
betsplan för de kommande två åren. 
 Ett av de starkaste önskemålen 
som framkom var att utbildningarna 
på området genomfördes på det 
egna språket, vilket ger möjlighet till 
fördjupade diskussioner. Sedan i maj i 
år har två afghanska medarbetare, en 
man och en kvinna, på SAKs mänsk-
liga rättigheters genusavdelning 
genomfört utbildningar för skolkon-
sulter och sjukvårdspersonal runt om 
i landet.

Aktivt deltagande viktigt
Utbildningen utgår från deltagarnas 
aktiva deltagande under strukturerad 
ledning och vägledning av de an-
svariga utbildarna. Teman har varit 
exempelvis mäns och kvinnors roller 
i Afghanistan, skillnaden mellan kön 
och genus, kvinnors och mäns rät-
tigheter i islam, hur kvinnor och män 
involveras i utvecklingsarbete etc. 
 Deltagarna har varit aktiva, dis-
kussionerna intensiva och rollspelen 
lockat till många befriande skratt. För 
att utveckla kvaliteten i det dagliga 
arbetet har SAKs regionavdelningar 
utsett 29 resurspersoner. Dessa kom-
mer efter en pågående utbildnings-
period att fungera som motorer i det 

lokala utvecklingsarbetet av mänskliga 
rättigheter och genusfrågor.
 Utbildningar i genus och det vidare 
området mänskliga rättigheter kom-
mer att fortsätta under resten av året 
och under år 2006. På sikt är tanken 
att utbildarna kommer att bli stödper-
soner till de lokala resurspersonerna 
och på sikt är målet att integrera dessa 
perspektiv i all verksamhet, från pla-
nering till genomförande och utvärde-
ring. 
 Under 2005 blev SAK också invald 
i styrelsen för Human Rights Research 
and Advocacy Consortium (HRRAC). 
Konsortiet består av ett antal afghans-
ka och internationella organisationer 
som med studier som underlag bedri-
ver påverkansarbete i Afghanistan.  
En dialog pågår mellan våra utbildare 
och utbildningsansvariga på minis-
teriet och framtiden får utvisa om vi 
fi nner fl er samverkansformer.

Vilka framkomliga vägar fi nns då för 
detta arbete? Vi vet att det tar tid och 
kräver kontinuitet och lyhördhet.
 Att arbeta med strategiskt jäm-
ställdhetsarbete i Sverige är relativt 
nytt, här är det fortfarande i sin linda. 
Vi får låta bli att göra förenklade ana-
lyser av ”situationen i tredje världen” 
med schablonartade beskrivningar av 
kvinnors och mäns roller. En väster-
ländskt utbildad afghansk kvinna i 
Kabul kanske har mer gemensamt 
med en västerländsk kvinna jämfört 
med en kvinna från en dalgång på 
den afghanska landsbygden. Man har 
helt enkelt lika svårt här som vi har 
att sätta sig in i varandras verklighe-
ter, prioriteringar och realiteter. 

I Afghanistan lever fortfarande ma-
joriteten av befolkningen på lands-
bygden, under knappa ekonomiska 
förhållanden, många utan fungerande 
infrastruktur och i många fall helt 
avskurna från övriga delar av landet 
på grund av snö och oframkomliga 
vägar. Där är att synliggöra och 
beakta kvinnors och mäns, pojkars 
och fl ickors behov i strategiskt ut-
vecklingsarbete oförståeliga resone-
mang. Man vill kanske ha en separat 
fl ickskola med kvinnliga lärare och en 
skolväg där fl ickorna inte kidnappas 
eller utsätts för tillmälen. 
 Det är viktigt att vi, om vi vill bli 
framgångsrika i vårt arbete, lyssnar och 
undviker tolkningsföreträde av pro-
blem och lösningar. En förutsättning 
för framgång är att involvera såväl män 
som kvinnor men även att identifi era 
andra nyckelpersoner i kollektivet. Vi 
får aldrig glömma att grundstrukturen 
här är kollektivistisk, och varje indi-
vid har sin roll i denna komplicerade 
struktur. Om vi inriktar vårt arbete på 
endast en av pelarna i denna struktur 
kan hela strukturen falla samman utan 
att målet med insatsen uppfylls. Kanske 
leder det snarare till motstånd som är 
betydligt svårare och tidskrävande att 
övervinna.  

Wiiu Lillesaar är Svenska Afgha-

nistankommitténs genusrådgivare 

i fält. Wiiu har arbetat på SAKs 

huvudkontor i Kabul sedan ett år 

tillbaka. Här intill kan du läsa om 

hur SAK arbetar med dessa frågor.

SAKs genusarbete 
En fulltalig enhet har nu kommit igång

Genusutbildning vid SAKs norra regionkon-
tor i Pul-i-Khumri i provinsen Baghlan. 
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