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I FN:s milleniedeklarations an-
dra punkt kan man läsa följande: 
“Garanterad grundskoleutbildning 
för alla barn – alla barn i hela 
världen, såväl fl ickor som pojkar, 
ska kunna avsluta sin grundskole-
utbildning”. Afghanistan-nytt fi ck 
chansen att växla några snabba 
ord med Siddiqi Patman, vice 
utbildningsminister i Afghanis-
tan, och höra hans egen syn på 
den nuvarande situationen inom 
utbildningssektorn i landet. 

T E X T  &  B I L D :  M A L I N  L A G E R

Vilka effekter kommer den nybil-
dade regeringen och den valda 
presidenten ha på utbildnings-
situationen i Afghanistan? 
 – Jag ser den nya afghanska 
regeringen som en viktig grundsten 
och framförallt är den nya afghanska 
konstitutionen (som antogs i janu-
ari 2004) som en viktig komponent, 
inleder viceminister Patman. Den 
innehåller bland annat nya lagar för 
mänskliga rättigheter och en förbätt-
rad politisk representation för kvin-
nor. 
 – Jag tror mycket på den nya 
lagstiftningen. Den är ett viktigt stöd-
verktyg för oss. Vi har haft många år 
av krig och folket har lidit svårt. En 
fungerande lagstiftning är nödvändig, 
utifrån den kan vi dra riktlinjer för 
landets framtida utveckling, förklarar 
Patman. 
   
Hur ser ni på de senaste årens 
utveckling?
 – När Bonnavtalet skrevs under i 
december 2001 hade cirka tio pro-

cent av Afghanistans barn tillgång 
till grundskoleutbildning, vilket är 
en mycket låg siffra. Under dessa 
år, fram till 2005, har vi sett en 60 
procentig ökning. Slutmålet är att alla 
barn i det här landet år 2010 ska ha 
tillgång till grundskoleutbildning.
 Patman menar att han ser många  
positiva tecken på att utvecklingen 
kommit en bit på väg. Men medger 
dock att det fi nns många områden där 
behoven fortfarande måste fyllas och 
att det krävs ytterligare en kraftsam-
ling för att kunna erbjuda alla barn 
tillgång till den utbildning de be-
höver.

Störst brist på skolor är det ute 
på landsbygden – hur ser reger-
ingens planer ut för att försöka 
förbättra utbildningskvaliteten och 
situationen där?
 – Strategin för att uppnå målen 
med grundskoleutbildning för alla 
barn i Afghanistan måste grundas på 
samarbete. För att hantera proble-
men på landsbygden måste vi arbeta 
på olika nivåer. Ett samarbete som 
måste löpa mellan en rad olika parter 
som olika rådsorgan, exempelvis 
lokala by- och skolråd och med hjälp 
av olika  NGO:s (Non Governmental 
Organisations) och PRT:s (Provincial 
Reconstruction Teams).
 – NGO-arbetet, som ni på SAK 
utför inom utbildning, sker med en 
mer långsiktig planering, medan 
PRT:s är involverade på en mer prak-
tisk nivå genom att assistera med en 
kortsiktig tidsram med att till exem-
pel bygga nya skolor. 
 – Det är dessutom viktigt att se 
till att vi från myndighetshåll kan 

”Kvar att göra: mycket”
Afghanistans vice utbildningsminister om dagens situation 

Siddiqi Patman är vice utbild-
ningsminister i Afghanistan. Han be-
tonar vikten av samarbete om alla 
Afghanistans barn ska få tillgång till 
grundskoleutbildning. 

När jag levde som 
fl ykting i Pakistan 
såg jag barnen som 
gick till skolan och 
frågade mig själv 
varför de afghanska 
barnen, i mitt eget 
land, inte gavs möj-
lighet till utbildning. 
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SAKs generalsekreterare Bengt 
Kristiansson deltog i januari vid 
Folk & Försvars rikskonferens 
i Sälen. Här följer ett utdrag av 
vad som kom fram där. Bengts 
tal i sin helhet kan du läsa på 
www.sak.se

T E X T :  B E N G T  K R I S T I A N S S O N

Tjugofem år av krig i Afghanis-
tan har förstört stora delar av 
landets infrastruktur, bostä-

der, vägar och odlingsbar mark. Men 
Afghani-stan var redan under tidigt 
1990-tal en typisk ”fragil” eller ”fai-
led state”. Den bristande säkerheten 
har varit och är fortfarande det allt 
övergripande problemet för befolk-
ningen och för dem som vill bidra till 
landets återuppbyggnad.

Inbördeskriget fortsatte också un-
der talibanerna och då med den tadz-
jik-dominerade Norra alliansen (NA) 
som huvudsaklig moståndare. Det 
var denna grupp som USA nyttjade 
som marktrupp och gav flygunder-
stöd till för att driva talibanerna från 
makten. I den efterföljande jakten 
på talibaner och al-Qaida sympati-
sörer behövde USA mer marktrupp. 
Det blev andra krigsherrar i tillägg 
till NA, ofta pashtuner, med deras 
existerande eller mobiliserbara mili-
ser. Krigsherrarna var fruktade och 
ofta avskydda av befolkningen och 
hade jagats från makten, ibland ut ur 
landet av talibanerna (något som de 
allra flesta afghaner än i dag håller 
talibanerna räkning för). Många av 
dem var grova krigsförbrytare och 
människorättskränkare. Dessa kom 

att betalas, beväpnas och brukas av 
USA i kriget mot terrorn.
 Vid Bonn-konferensen i december 
2001 kom man överens om att den 
fredsbevarande insatsen i Afghanistan 
skulle utgöras av Isaf – International 
Security Assistance Forces – på ett FN-
mandat. FN skulle spela en huvudroll 
i uppbygget av statsapparaten och 
biståndssamfundet skulle maximalt 
engageras för återuppbyggnaden.

Det USA-ledda kriget mot terrorn 
i Afghanistan drivs nu med omkring 
20 000 soldater från flera nationer i 
koalition under namnet Operation 
Enduring Freedom (OEF). Isaf har 
för närvarande runt 10 000 soldater 
i Afghanistan (ökar inom en snar 
framtid till runt 15 000) och leds 
sedan snart tre år av Nato. Både OEF 
och Isaf har bildat PRT:s – Provincial 
Reconstruction Teams – för att: bistå 
med att skapa bättre säkerhet, stödja 
utvidgningen av regeringens makt och 
inflytande, bistå med återuppbygg-
nad i områden där andra aktörer inte 
finns (det senare är ett färskt tillägg)
samt ge stöd till väsentliga reformer 
inom säkerhetssektorn.

PRT växte fram som ett koncept 
inom den amerikanska militären 2002 
när man önskade att det afghanska 
folket skulle se mer av direkt nytta 
av militärens närvaro – och gick ut på 
att sätta upp kombinerade militära 
och civila team. Konkreta rekonstru-
erande insatser skulle göras varigenom 
”hearts and minds” vinnas. När PRT:s 
insatser strax därefter började ge-
nomföras, kom förutsägbara men icke 
desto mindre ogynnsamma effekter 

Vart är 
Afghanistan 
på väg?

visa det afghanska folket att vi kan 
ge både flickor och pojkar tillgång till 
utbildning genom att bygga fler sko-
lor, utbilda fler lärare, rektorer och 
annan kvalificerad personal, tillägger 
Patman. 
 – Säkerheten är också något som 
måste garanteras för våra barn och 
framförallt för alla flickor som går i 
skolan. Även på det här planet krävs 
ett samarbete mellan olika aktörer 
för att kunna höja säkerheten ute 
i provinserna. Det är upp till den 
folkvalda regeringen att vinna folkets 
förtroende genom att kunna garan-
tera deras säkerhet. På så sätt kan 
vi – myndigheterna och president 
Karzai själv – få folket att tro på de-
mokrati och säkerhet, säger han.

Hur upplever du stödet från det 
internationella samfundet?
 – Vi känner att vi får stöd från 
många håll, inte minst från 
NGO:s som Svenska Afghanistan-
kommittén. Den nuvarande situatio-
nen där skolor som drivits av olika 
NGO:s överlämnas till den afghanska 
regeringen har tyvärr inte varit så 
framgångsrik som vi hade hoppats på, 
påpekar Patman. Vi har helt enkelt 
inte haft tillräcklig kapacitet för att 
kunna hantera situationen på ett 
önskvärt sätt.
 Patman nämner att det största 
problemet har varit lärarlönerna. 
Man har inte klarat av att betala ut 
löner till alla lärare. 
 – Processen har gått lite för fort 
fram.
 – Själv måste jag fortsätta tro på 
framtiden. När jag levde som flykting 
i Pakistan såg jag barnen som gick till 
skolan och frågade mig själv varför de 
afghanska barnen, i mitt eget land, inte 
gavs möjlighet att gå till skolan. Det 
gjorde mig sorgsen inombords. Det 
etsade sig fast i mitt minne och detta 
driver mig till att forstätta arbeta med 
dessa frågor. Jag har själv fem barn 
och självklart vill jag att de och alla an-
dra barn i det här landet 
ska få möjlighet att gå i 
skolan och på så sätt få 
en värdig framtid. 

Malin Lager är SAKs informatör  

på kontoret i Kabul.
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