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

säkerhetsläget att all kraft koncentreras på det.
Säkerhetssituationen har gradvis
försämrats i Afghanistan, trots stora
framsteg i form av konstitutionen och
president- och parlamentsvalen. Talibanerna (med stöd av al Qaida och
baser i Pakistan och Irak) har ökat
sina attacker mot regeringens främsta
symboler framförallt polis och militär,
men också mot den amerikanska koalitionen, som av motståndet ses som
huvudﬁende. Också Isaf-styrkorna
har utvalts som måltavlor, liksom
biståndsarbetarna – och civila. Motståndet saknar av allt att döma bred
folklig förankring. Men grogrunden
för rekrytering, stöd och sympati för
den ny-talibanska återkomsten och
deras tolkning av tillståndet i landet
har utan tvivel ökat.
Men säkerheten hotas inte alls
bara av talibansympatiserande motståndare – krigsherrar eller fejder
mellan lokala potentater. Opiumhandlare har också stort intresse av
att destablisera.
I Afghanistan ﬁnns i stora områden, förenklat uttryckt, en tydlig och
växande anti-amerikansk opinion.

Impopulariteten mot den amerikanska närvaron går inte att ta fel på,
särskilt i de södra och östra delarna
av landet. Vad har befolkningen mött
som bidragit till den växande antiamerikanismen?
• Kriget som sådant: civila skade- och
dödsoffer
• Kränkande behandling (by- och
husraider, kroppsvisitering)
• Krigsherrarnas återkomst (med
åtföljande människorättsövergrepp)
• Fång- och förhörsläger (i Afghanistan & Guantanamo)
• ”Sedeslöshet” (också inom Isaf och
biståndet)
Hur ser då slutligen SAK på frågan
om säkerhet och Isafs funktion i
Afghanistan?
• Den helt avgörande framtidsfrågan
är säkerheten som är en förutsättning
för utveckling och återuppbyggnad
– och, inte minst, för att afghanerna
ska kunna delta i och slutföra den
pågående politiska processen – vägen
mot demokrati.
• För att förbättra säkerheten behövs
adekvata säkerhetsskapande åtgärder, på FN-mandat, och kraftfulla
insatser för återuppbyggnad. Isaf-

styrkor, helst med muslimsk trupp,
kan bidra till att stärka säkerheten
(för att underlätta återuppbyggnad,
men inte utföra den).
• Isaf kan inte någonsin ha en gemensam ledning med den krigförande
OEF – det är två organisationer med
två helt olika mandat.
En sak är tydlig: militärstrategiska
lösningar av det slag USA hitintills
har föredragit är inte det som kommer att få Afghanistan ut ur den
nuvarande krisen.
Förhoppningen är att en FN-mandaterad fredsstärkande styrka, (gärna
med svensk trupp. Sverige åtnjuter
stort förtroende och goodwill) tillsammans med afghanerna själva och
biståndet ska bidra med tydligare insatser som ger de önskade resultaten:
fred, säkerhet och återuppbyggnad
och – i förlängningen – en afghansk
demokrati där medborgarna är garanterade grundläggande
mänskliga rättigheter.
Bengt Kristiansson är SAKs
generalsekreterare. Läs Bengts
tal från Folk & försvarskonferensen i sin helhet på www.sak.se

INSAMLING

”Viktigt att
vi testar nya
koncept”
Under hösten 2005 genomfördes
en rad externa insamlingskampanjer. Ett antal olika metoder och
kanaler användes. Vissa testades
för första gången medan andra
var beprövade. En del aktiviteter
lyckades bra, andra över förväntan medan några gick dåligt. Det
är viktigt att vi testar nya koncept.
T E X T : M A L I N PA R M A N D E R

Vi har efter höstens kampanjer fått
många nya erfarenheter, mer faktabaserad kunskap och framförallt ﬂera nya
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verktyg att arbeta vidare ifrån. Vi vet
vilka av de prövade metoderna som
fungerar bra för SAK och nu har vi
möjlighet att förﬁna dessa ytterligare.
Vi har också en grund för att fundera
vidare på vad som behöver förändras
för att de mindre lyckade projekten
skulle kunna fungera bättre i framtiden.
Just nu pågår en utvärdering av
höstens olika insatser. Den visar
bland annat att de direktadresserade brev som skickades till 50 000
personer i november ﬁck förväntat
resultat vilket betyder att vi nu kan
titta på hur vi på bästa sätt utvecklar detta koncept. Kampanjen där
vi ringt runt till givare och faddrar
har också varit lyckad och om vi kan
lösa administrationen så kommer vi
på något sätt att använda oss av den
metoden under 2006. Ibladningar
i tidningar är inte en särskilt fram-

gångsrik metod för SAK. Men det är
ett sätt att synas och därför kommer
vi även under 2006 att använda oss
av det till viss del.
Under våren är det dels internationella kvinnodagen den 8 mars
men framförallt Afghanistanveckan
som står i fokus för SAKs utåtriktade insamling. Under Afghanistanveckan kommer olika aktiviteter att
genomföras runt om i landet i regi
av lokalkommittéerna och frivilliga
tillsammans med centrala ansträngningar. Temat blir mänskliga rättigheter och fokus ligger på situationen
för funktionshindrade
i Afghanistan. Årets
Afghanistanvecka äger
rum 20-26 mars.
Malin Parmander är insamlingsansvarig på SAK.
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