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Gunilla   utbildar barnmorskor
Afghanistan har världens högsta 
mödradödlighet. Var femte förloss-
ning slutar i livshotande blödning-
ar och i de värst drabbade delarna 
avlider omkring 6 500 kvinnor per 
100 000 graviditeter. I Afghanistan 
finns också till antalet fler män än 
kvinnor, vilket indikerar att kvinnor 
inte har samma tillgång till adekvat 
sjukvård som män. I ”normala” 
demografiska situationer finns det 
fler kvinnor än män i befolknings-
statistiken.

T E X T :  J E N N Y  A N D E R B E R G

Svenska Afghanistankommittén, 
SAK, bedriver inom ramen för häl-
soprogrammet utbildning av barn-
morskor. Gunilla Ek från Oxelösund 
är på plats för att leda utbildningen i 
Kunduz i nordöstra Afghanistan. Gu-
nilla är en vänlig och energirik person 
som har en förmåga att få folk i sin 
omgivning att känna sig ompysslade. 
 – Jag har sett kvinnligt kurage i 
många kulturer och alltid velat verka 
tillsammans med kvinnor som lever 
under svåra omständigheter, säger hon.
  Över 90 procent av förlossning-
arna i Afghanistan sköts i hemmen 
med hjälp av en äldre släkting eller en 
snabbutbildad ”födsloförättare”. En 
förlossning i hemmet kan vara riska-
belt och minsta komplikation kan leda 
till en livshotande situation. 
 27 elever går just nu den 18 må-
nader långa utbildningen som leds av 
Gunilla. Kvinnor får sällan resa utan 
manlig eskort. Många av studenterna 
har därför sina män i närheten. Flera 
av dem har även barn med sig. SAK 
har huvudansvar för all hälsovård i 
Kunduzprovinsen och barnmorske-
utbildningen är en del av detta. Efter 
utbildningen återvänder ofta kvin-
norna till sin hemby och börjar arbeta 
som barnmorskor på kliniken. 

Stor erfarenhet
Gunilla har arbetat i många olika 
länder såsom Pakistan, Sydkorea, 

tiva försörjningsmöjligheter. 

Afghanistanexperten, professor 
Barnett Rubin, ansåg i en intervju 
med den brittiska tidningen Guardian 
nyligen att detta var helt fel väg. ”Na-
turligtvis ser bönderna talibanerna 
som sina beskyddare och droghand-
larna bidrar givetvis också med peng-
ar till talibanerna. 
Genom att sätta 
opiumbekämpning 
först istället för 
utveckling så har 
vi vänt bönderna 
i vissa områden 
emot oss och drivit 
dem i armarna på 
terrorister”, menar 
Rubin.
 UNODC upp-
manar Isaf-styr-
korna att engagera 
sig i narkotikabe-
kämpningen.
 – Jag uppma-
nar den afghanska armén och de 
Nato-ledda Isaf-styrkorna att för-
störa heroinlaboratorierna, upplösa 
de öppna opiumbasarerna, attackera 
opiumkonvojerna och lagföra de 
stora handlarna, säger Antonio Ma-
ria Costa.
 Han anser att guvernörerna och 
polischeferna i de opiumodlande 
provinserna ska avsättas och åtalas. 
Inte som i fallet Akhund, belönas av 
president Karzai med en plats i par-
lamentets överhus efter det att denne 
avsatt honom på grund av hårda 
internationella påtryckningar.

Costa anser också att Nato ska 
hjälpa till att förstöra de opiumod-
lingar de träffar på. Den afghanska 
anti-narkotikaministern Habibullah 
Qaderi motsatte sig Costas upp-
maning när den framfördes vid en 
presskonferens i Bryssel i början av 
september.
 Den afghanska regeringens strate-
gi är att den ska leda anti-narkotika-
operationerna och att de Nato-ledda 
Isaf-styrkorna enbart ska delta när 
regeringen begär hjälp. 
 2,9 miljoner människor (cirka 13 
procent av befolkningen) uppskat-

tas vara inblandade i opiumodlingen 
och är potentiella motståndare till 
den utländska militära närvaron om 
trupperna försöker omintetgöra deras 
försörjning.
 I år är det bara sex av 34 provinser 
som är opiumfria. I åtta provinser 
(bland annat Balkh och Sar-i-Pul där 
de svenska Isaf-styrkorna är statione-

rade) minskade 
odlingen.
       Under senare 
år har tanke-
smedjan Senlis 
gjort sig interna-
tionellt känd ge-
nom att propage-
ra för legaliserad 
opiumodling för 
medicinskt bruk. 
Detta för att få 
bukt med den 
illegala markna-
den. Det avfärdas 
av UNODC som 
menar att det 

skulle ta en hel generation innan en 
organisation som säkert klarar av 
en sådan operation skulle finnas på 
plats. Dessutom råder ingen brist 
på morfin för medicinskt bruk på 
världsmarknaden. 

Att bönderna skulle börja odla för 
den legala marknaden istället för åt 
narkotikamaffian finner UNODC 
helt osannolikt eftersom opiumbön-
derna bara skulle få en femtedel av 
intäkterna för legalt odlat opium. 
Inte ens i Indien, som i motsats till 
södra Afghanistan inte befinner sig i 
ett krig med en genomkorrupt stats-
apparat, har programmet fungerat 
utan svinn till den illegala markna-
den. Ett flertal indiska opiumfarmer 
har fått sina licenser indragna efter-
som de sålt till narkotikamaffian. 
 Enligt den afghanska nyhetsbyrån 
Pajhwok News förbjöd de afghanska 
myndigheterna nyligen Senlis att 
fortsätta med sin verksamhet i Afgha-
nistan. Tills nu har de haft ett stort 
kontor på lyxhotellet Interkontinen-
tal i Kabul. Senlis har i ett pressmed-
delande förnekat att de beordrats 
lägga ned verksamheten i Afghani-
stan. 

Jag uppmanar den 
afghanska armén 
och de Nato-ledda 
Isaf-styrkorna att 
förstöra heroinlabo-
ratorierna, upplösa 
de öppna opiumba-
sarerna, attackera 
opiumkonvojerna 
och lagföra de stora 
handlarna.

”
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Tanzania och Etiopien. I Afrika job-
bade hon med upplysning runt kvinn-
lig omskärelse, något hon Hon kan 
berätta fruktansvärda historier om 
detta. I Saudiarabien var hon istället 
med och förlöste kungligheter, men...
 – Jag trivs bättre i Afghanistan. 
Här kan jag till skillnad från i Saudia-
rabien röra mig lite mer fritt, säger 
hon.
 Även om Kunduz ofta räknas 
som ett lugnare område i det oroliga 
Afghanistan är säkerheten ett tråkigt 
kapitel även här. Hon ska helst inte 
lämna bostaden ensam. 
 – Det känns lite isolerat och in-
stängt att vara här som enda väster-
ländsk kvinna. 
 Så som alla kvinnor som arbetar i 
den här miljön bär Gunilla alltid sjal 
och täckande kläder när hon vistas 
utomhus. Det är ett sätt att anpassa 
sig till kulturen och inte väcka onödig 
uppmärksamhet. 
 På barnmorskeskolan är det fullt 
drag. Det pratas och skrattas och 
stoltheten lyser när de visar upp ett 
skådespel. Man spelar upp en för-
lossningssituation där komplikatio-
ner tillstöter. Skådespelarna spelar 

ut för fullt; havande kvinna, man, 
svärmor, tidigare barn och sjuk-
vårdspersonal. Personalen skriker åt 
mannen och svärmor att de skulle ha 
kommit tidigare och aldrig försökt 
ge sig i kast med att förlösa kvinnan 
hemma. Syskonet gråter så det skva-
lar. Mannen faller på knä och ber för 
sin kvinna. Skådespelet lockar vid 
flera tillfällen till skratt bland såväl 
skådespelare som publik. Efteråt 
dröjer sig eleverna kvar ett tag på 
den lilla gården utanför och pratar. 
Åldern är väldigt varierande och 
bakgrunden likaså. Vissa är 20 år, 
andra är närmare 40. Några har ald-
rig arbetat inom sjukvården medan 
andra har varit födsloförättare i sin 
hemby. De berättar att de bara är ett 
halvår kvar på utbildningen och att 
de har lärt sig mycket men också att 
de är nervösa för hur det ska klara 
sig själva på en klinik. 

Höga krav 
Några är lite oroliga att deras män inte 
ska låta dem arbeta utanför hemmen. 
Detta är en del av vardagen i Afgha-
nistan. Det kommer att ställas höga 
krav på dem när de kommer ut i yrkes-

livet. Inte bara för att arbetet ofta kan 
vara krävande utan för att de flesta 
sjäva är mammor och har barn att ta 
hand om. Men här på skolan huserar 
barnen i skolans eget dagis. Gunilla är 
enormt stolt över sina elever och be-
rättar gärna om elevernas färdigheter.
 – När eleverna återkommer till 
sina byar ska de kunna klara alla 
fosterlägen. De måste kunna utföra 
förlossningar med sugklocka. Blöd-
ningar ska kunna stoppas, bristningar 
behandlas och havandeskapsförgift-
ning måste diagnostiseras. Det enda 
som klinikerna inte kommer ha resur-
ser till är att förlösa med kejsarsnitt. 
 Eleverna har många gånger en 
stark drivkraft i valet av utbilding.
 – Det är den höga mödradödlighe-
ten som gjorde att jag valde den här 
utbildningen, säger en av eleverna, 
Hassima Nassim och de andra nickar 
instämmande. Efter utbildningen kan 
jag också  bidra till att 
rädda liv.

Jenny Anderberg är chef för 

SAKs Sverigeenhet och besökte 

under hösten Afghanistan för 

första gången.

Gunilla Ek med sina adepter.
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