A F G H A N I S TA N - N Y T T

Öppenhet och samarbete viktigt
för Afghanistans återuppbyggnad
Den 10–11 mars i år stod SAK
som värd för en av årets stora
Afghanistanrelaterade händelser
i Sverige. Journalister, beslutsfattare, Afghanistanexpertis och
allmänhet samlades i Folkets hus
i Stockholm för ett två dagar långt
seminarium om Militant islamism
och des roll i Afghanistan.
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Med ett starkt startfält där delar av
världens samlade Afghanistanexpertis
var samlade blev seminariet ett lyckat
arrangemang. Samtliga betonade
vikten av öppenhet och samarbete när
Afghanistan ska återuppbyggas.
Hur ser afghanerna i allmänhet
på den militanta islamismens blotta
existens och utbredning? Den frågan
sökte Afghanistans vice utrikesminister, tillika före detta SAK-anställda,
Dr Haider Reza svara på.
– Islam är först och främst ett sätt
att leva, ett mönster för att komma i
harmoni med gud och hans skapelse.
Varje god muslim ska följa koranen
och leva sitt liv på samma sätt som

profeten Mohammed. Terrorhandlingar utförda i islams namn – så
som vi lärt känna dem på senare tid
– är något rättrogna afghaner och
muslimer i allmänhet inte ställer
sig bakom, sa Haider och fortsatte;
attentat som drabbar civila män, kvinnor och barn, förstör byggnader och
skapar oro, är enligt koranen strängeligen förbjudna aktioner.

”De andra kan bara titta på”

Afghanistanexperten Ahmed Rashid
är författare till bestsellers som Jihad
och Talibanerna. Rashid som var i
Sverige på blixtvisit skulle till Madrid
senare samma dag för att uppmärksamma årsdagen av terrorattentatet
den 11 mars 2004, talade om Afghanistan ur ett mer samhälleligt perspektiv.
Av Rashids tal framgick att han ser
många positiva aspekter med utvecklingen i Afghanistan – framförallt för
att de politiska framstegen snabbt
verkar få relativt brett fäste i landet.
– Afghanistans centralasiatiska
grannar kunde bara förskräckt se
på när Afghanistan valde sin första
president i höstas och att president-

posten hade 18 kandidater. Än mer
förskräckta blir de i år när man återigen går till valurnorna i Afghanistan,
denna gång för att välja sitt parlament.
Men Rashid betonade att Afghanistan alltjämt har många interna
problem att ta itu med.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens ordförande Frida Blom
talade om terrorismens våldsspiral
och hur terrorismens bekämpande
har gått i baklås.
– Kriget mot terrorismen har i sig
själv blivit ett hot mot de demokratiska normer och värderingar som vi säger oss vilja skydda till varje pris. Det
har nu blivit dags att dra lärdomar av
det internationella samfundets krig
mot terrorismen. Först och främst
sänder begreppet war on terrorism ut
fel signaler, iställe borde vi tala om en
omfattande strategi för att förhindra
och ta itu med terrorismens underliggande orsaker.

Mänskilga rättigheter

Svenska Amnesty Internationals
generalsekreterare Carl Söderbergh
tog upp USAs sätt att hantera situa-

Talarna. Från vänster: Carin Jämtin, Haider Reza, Ahmad Moussalli, Carl Söderbergh, Shahmahmood Miakhel, Frida Blom, Ahmad Zia Langari,
Ingmar Karlsson, Elisabeth Winter och Ahmed Rashid.
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tionen efter den 11 september, 2001.
– Tyvärr verkar den amerikanska
regeringen ha glömt en av de viktigaste historiska lärdomarna inom
internationell rätt – det enda sättet
att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs och att skydda de egna
medborgarna är genom förståelse och
respekt av ”de andra”.
Ahmad Zia Langari från Afghanistans oberoende kommission för
mänskliga rättigheter talade om synen
på islamismen och att ”...islamister
fortfarande har makt i Afghanistan”.
– Talibanernas främsta intäkter
kom från opium. Opiumexporten till
väst ansågs vara en del i det heliga kriget, Jihad. Flera före detta mujahedinledare, som har släppt den ideologiska
tanken på Jihad, bedriver nu olika
former av olaglig verksamhet som till
exempel vapen- och narkotikasmuggling och har på så sätt fortfarande
makt, hävdade Langari.
Seminariedagarna avslutades
med en konsert med den afghanska
superstjärnan Hangama. Lokalerna
fylldes, och backat av kompbandet ﬁck
Hangama Folkets hus i gungning. En
lika lyckad som värdig avslutning på ett
intressant och givande seminarium. I
höst är det dags igen för ett nytt seminarium. Då kommer talarna försöka
svara på frågan huruvida Afghanistan
är en demokrati i utveckling
eller ett ockuperat land. Se
annons på sidan två.
OBS! Inom kort kan du
beställa seminarieskriften med
samtliga talares anföranden.
Passa också på att beställa
skriften från förra seminariet,
Två år efter Bonn. Håll utkik i
SAKs webbutik www.sak.se
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Hangama.

Demokrati eller knarknäste?
Afghanistans svåra balansgång
mot stabilitet och demokrati var
temat för ett seminarium i ABFhuset i Stockholm den 11 april.
Talare var Barnett Rubin och
Reginald Austin, två auktoriteter
på ämnet.
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Medan Austin berättade om sina erfarenheter som FN-tjänsteman under
upptakten till presidentvalet, talade
Rubin framförallt om den nya regeringens ekonomiska utmaningar – den
enorma knarkekonomin som bär upp
informella maktstrukturer, krigsherrar och kriminella ligor. I dag motsvarar inkomsterna från opium cirka
60 procent av landets bruttonationalprodukt och siffran är mer än dubbelt
så hög som det totala bistånd som
utlovats av omvärlden. Resultatet är
att både knark- och biståndspengar
undergräver statens möjligheter att

Barnett Rubin, SAKs Bengt Kristiansson och
Reginald Austin. Ett hundratal intresserade
besökare kom för att lyssna.

styra utvecklingen i landet.
– Staten har i genomsnitt elva
dollar per capita att fördela årligen.
Det säger en hel del om vilket handlingsutrymme den har när det gäller
till exempel hälsa och utbildning, sa
Barnett Rubin.
Seminariet arrangerades av SAK i
samarbete med IDEA, Internationella
Palmecentret, Föreningen för Utvecklingsfrågor och ABF Stockholm.
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