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Nematullah, affärsin-
nehavare

– Krig är alltid de-
struktivt och löser ald-
rig några problem. Det 
leder bara till folkets 
lidande. Människor är fattiga och folk 
kan inte skicka sina barn till skolan. 
Jag fick aldrig chansen att sluföra min 
egen utbildning på grund av kriget, 
trots att det var min högsta önskan. 
Jag var istället tvungen att öppna 
upp en liten affärsverksamhet så jag 
kunde försörja mig och min familj. 

Hasibullah Khushal, 
student, Ustad Betaab 
High School

– De senaste årtion-
den av krig i Aghanis-
tan har påverkat lan-
det negativt och har förstört landets 
infrastruktur och ekonomi. Människor 
har dödats, lemlästats och drivits på 
flykt. Jag har förlorat fem familjemed-
lemmar och tio andra släktingar. Krig 
leder endast till misär och hat. Jag 
önskar att det afganska folket enas, 
särskilt den yngre generationen, så vi 
kan arbeta för fred och utveckling. 

Massouda, dagis-
fröken

– Situationen idag 
oroar många. Våra 
barn kan inte gå till 
skolan utan risk för 
självmordsbomber. Jag hoppas att 

parlamentet arbetar för fred i Afgha-
nistan och försöker få det afghanska 
folket att enas. Det är viktigt så att 
våra barn kan gå i skolan utan att 
vara rädda och så att Afghanistan kan 
utvecklas. 

Saliha, receptionist

– Om vårt folk kunde 
enas skulle det bli ett 
slut på allt krig. Säker-
hetssituationen i landet 
har försämrats den 
senaste tiden, speciellt med alla själv-
mordsattacker som hotar alla i vårt 
land. Jag tror att om inte säkerhets-
situationen förbättras så kommer folket 
börja stödja talibanerna igen. Och det 
kommer leda till att många afghaner 
återigen tvingas på flykt.

Abdul Satar, studerar 
juridik och statskun-
skap

– Krig leder endast 
till mänskligt lidande, 
förutom dem som drar 
nytta av det. Säkerhetssituationen har 
tyvärr försämrats under de två senaste 
åren och människorna är besvikna på 
myndigheterna och den nya regering-
en. Själv är jag alltid orolig när jag hör 
om en ny attack eller självmordsbomb 
och jag oroar mig och undrar om det 
är någon av mina släktingar eller vän-
ner som har drabbats.

Av: Nazar Mohammad, Ashraf Quraishi 
och Malin Lager 

Hur ser du på kriget i Afghanistan?

Jobba hos SAK...
 ...alla lediga tjänster utannonseras på www.sak.se

Håll utkik!

T E X T  &  B I L D :  G I S E L A  I V A R S S O N

Efter att ha rest runt i Sverige i ett 
par månader och besökt de svenska 
vänskolorna är jag i skrivande stund 
mitt uppe i att förbereda resan till 
Afghanistan för att för första gången 
överlämna material och små presenter 
från både svenska och engelska skolor. 
 Det har varit roligt och givande 
att få komma ut i skolorna och prata 
med eleverna och visa bilder för att 
de ska kunna relatera till hur bar-
nens verklighet ser ut i Afghanistan. 
Det har varit många tankeväckande 
kommentarer, funderingar och frågor 
från barnen om allt från om det finns 
ormar i Afghanistan till praktiska 
frågor om hur man leker i en verklig-
het där det finns minor. En fråga som 
ofta kommit från barn i mellanstadie-
åldern är varför människor krigar.
 Den här gången kommer jag att 
resa tillsammans med fem personer 
från vänskolor i Varberg, Sundsvall, 
Skellefteå och Göteborg och vi kom-
mer att tillbringa lite drygt tio dagar 
tillsammans med fem afghanska lärare 
och skolkonsulenter för att lära oss mer 
om skolans möjligheter i både Sverige 
och Afghanistan för att 
utveckla utbytet mellan 
skolorna under temat 
barns rättigheter.

Gisela Ivarsson är SAKs vänsko-

leansvarig.

vänskolor

”Varför krigar 
människor?”

Elever på vänskolan Augustenborg i Malmö.

SAKs vänskolearbete stöds med 
bidrag från Europeiska kommissionen.
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