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När HIV/Aids nämns i samband 
med ett utvecklingsland tänker nog 
de flesta på någon av Afrikas hårt 
drabbade regioner. I Afghanistan 
har ännu inte HIV/Aids spridit sig 
nämnvärt, men utvecklingen visar 
på ett ökat antal insjuknanden den 
senaste tiden. Tanken på att det 
dödlig viruset får fotfäste i landet 
är skrämmande. Isolerade byar, 
brist på information samt en ut-
bredd och bitvis sträng konserva-
tism gällande kvinnors och mäns 
sexualitet försvårar arbetet med 
spridandet av HIV/Aids-information 
i Afghanistan. Dr Naqibullah Safi, 
HIV/Aids-expert på Afghanistans 
hälsoministerium berättar om 
situationen i Afghanistan i dag.
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Ö V E R S Ä T T N I N G :  M A R K U S  H Å K A N S S O N

Förekomsten av HIV/Aids och andra 
sexuellt överförbara sjukdomar i Af-
ghanistan är svår att uppskatta. 
 De få fakta som ändå finns, ba-
seras på uppgifter från Afghanistans 
centrala blodbank. Världshälso-
organisationen (WHO) uppskattar 
att omkring 20 000 blodtransfusio-
ner görs varje år i Afghanistan, men 
enligt landets blodbanker rör det sig 
istället om cirka 60 000. Till dags dato 
har man bland dessa funnit 31 fall av 
HIV/Aids. Innan 2004 hade man ald-
rig registrerat ett enda aidsrelaterat 
dödsfall. 2004 fanns tre kända döds-
fall på grund av aids. Enligt WHO 
och FN-organet UNAIDS uppskattas 
i dag antalet HIV-positiva i landet till 
mellan 600 och 700 – lågt räknat.
 Undermålig infrastruktur inom 
sjukvården, bristande kunskap samt 
otillräckliga resurser och kliniker 
uppges vara de främsta orsakerna till 
att man även inom vården slirar på 
försiktighetsåtgärderna. På flera sjuk-
hus återanvänder man sprutor och inte 
sällan råder det en påfallande brist på 
annan vital sjukhusutrustning.

 Narkomaner utgör som i många 
andra länder en högriskgrupp och sär-
skilt väl stämmer detta in på Afgha-
nistan – världens största opiumprodu-
cent. Det finns i dag ingen nationell 
statistik för opiumanvändandets 
utbredning i Afghanistan, men enligt 
vissa källor uppgår opiumberoendet i 
landets norra provinser till så mycket 
som 20–30 procent av befolkningen. I 
hela landet, uppskattar departemen-
tet för narkotikabekämpning, finns 
cirka en halv miljon narkotikabero-
ende människor. 
 Afghanistan står för tre fjärdelear 
av världens opiumproduktion. I dag 
producerar landet 3 400 ton råopium 
per år, vilket är en drygt 100-procen-
tig ökning sedan 1990. Ökningen har 
lett till att såväl tillgängligheten som 
efterfrågan på opium ökat lavinartat i 
det afghanska samhället.
 Traditionellt har opium använts i 
medicinskt syfte, särskilt för att lindra 
smärta och hosta. Turkmener och 
tadzjiker har en tradition att även 
använda opium av sociala skäl som 
till exempel för att höja arbetskapaci-
teten eller öka sexlusten.   

 Som på så många andra områden 
är kvinnorna mer utsatta än män-
nen. Analfabetismen är utbredd i 
Afghanistan och särskilt gäller detta 
kvinnor och flickor. Detta medför 
att kvinnorna har svårare att ta till 
sig den information om HIV/Aids 
som ändå finns. Det faktum att kvin-
nan traditionellt sett är underställd 
mannen bidrar också till kvinnornas 
utsatthet. 

Vad gör regeringen?
Den utvärdering som hälsoministeriet 
låtit göra pekar just ut ett av huvud-
problemen som brist på informa-
tion. Ministeriet har de senaste två 
åren börjat ta sig an frågan på allvar 
genom ett kontrollsystem som bland 
annat letar nya kanaler för spridning 
av HIV/Aids-information. Man har 
hållit utbildningar och workshops för 
att upplysa om problematiken. Men 
alltjämt finns mycket att förbättra och 
effektivisera.
 Den största utmaningen handlar 
om trovärdighet – allmänheten verkar 
nästan tro att HIV/Aids inte existe-
rar i Afghanistan och ser det således 

Dr Naqibullah Safi, HIV/Aids-expert på Afghanistans hälsoministerium på sitt kontor i Kabul.
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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
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