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En man och hans hustru går förbi en säker-
hetskontroll i Kandaharprovinsen (april 2006).
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Ö V E R S Ä T T N I N G :  C H A R L O T T E  H J U K S T R Ö M

När jag ser tillbaka på mitt liv, 
ångrar jag inte mitt beslut 
att bli människorättsaktivist. 

Bland läsarna kanske det finns några 
som undrar hur det kommer sig. Jag 
tänkte besvara den frågan genom att 
berätta lite om min historia.
 Mitt namn är Horia Mosadiq. 
Jag är chef för en afghansk män-
niskorättsorganisation som heter 
Human Rights Research and Advo-
cacy Consortium. Jag föddes för 32 år 
sedan i en högutbildad, liberal familj 
i staden Herat i Afghanistan. Min 
far var en högt uppsatt tjänsteman i 
den republik som skapades efter den 
afghanska monarkins fall 1973.
 I vår familj var alla intresserade 

av politik. Jag var min fars favorit och 
fick ofta sitta med när han pratade po-
litik med sina vänner. Många fyra-fem-
åringar skulle säkert ha tyckt att det 
var fruktansvärt långtråkigt, men jag 
lyssnade intresserat på diskussionerna. 
Efter samtalen fick min far svara på 
alla mina frågor. ”Vem är kungen? Är 
han rik? Har han en massa guld och 
diamanter?” Och så vidare…

En förmiddag när jag var fem år satt 
jag som vanligt i moskén och studera-
de koranen, när vi fick höra soldater 
och främmande människor ropa och 
skrika utanför. Barnen blev oroliga 
och frågade mullan vad det var som 
pågick. Han visste inte, så jag sa: 
 – Det kanske är en demonstration.
  Det var ett ord som de andra 
barnen inte kände igen, så alla vände 

”Ljudet av skjutvapen  blev till slut vardag”

”Efter hand som situationen förändrades fick våra öron vänja sig vid ljudet av skjutvapen”, berättar 
människorättsaktivisten Horia Mosadiq.
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sig till mig och frågade vad det var för 
något. Mullan avbröt dem och sa till 
mig att inte prata 
om sådant. Sedan 
sa han till oss att 
gå hem. Medan vi 
gick hemåt, fick 
jag förklara för de 
andra barnen vad 
en demonstration 
var.
 Det var första gången jag var med 
om att andra barn verkligen lyssnade 
på mig, och det gjorde mig stolt.
 Efter hand som situationen för-
ändrades fick våra öron vänja sig vid 
ljudet av skjutvapen. Pappa började 
lyssna mer på radio än förut och 
efter ett tag slutade han gå till jobbet. 
Eftersom jag var så liten frågade jag 
aldrig varför han inte ville gå till arbe-

tet, men när några av hans närmaste 
vänner kom på besök pratade de om 

saker som jag ald-
rig förut hade hört 
talas om – män-
niskor som hade 
gripits av polisen 
eller försvunnit 
från sina skolor, 
arbetsplatser eller 
hem. Efteråt sa de 

till mig att inte nämna något om detta  
för någon annan.

Situationen i Heratprovinsen blev allt 
värre och vi blev tvungna att ta vår till-
flykt till Kabul. Krigstillståndet blev så 
småningom normaltillstånd, och som 
tonåring hörde jag krigsnyheter och 
bevittnade tvångsrekryteringar varje 
dag. I takt med att jag blev 

”Ljudet av skjutvapen  blev till slut vardag”

B Ö R J E  A L M Q V I S T

Pappa började 
lyssna mer på radio 
än förut och efter ett 
tag slutade han gå 
till jobbet. 

”

Kvinna och man är temat för 
detta nummer av Afghanistan- 
 nytt. Arbetsnamnet var den 

något mer akademiskt torra termen 
gender eller varför inte genus. Det är 
tydligt att folk ofta likställer genusfrå-
gor med kvinnofrågor. Genus inbegri-
per frågor som rör ett helt samhälle 
där lika delar män och kvinnor inklu-
deras. Genusfrågor är samhällsfrågor! 
Att tala i termer av man och kvinna, 
manligt och kvinnligt i exemplet 
Afghanistan blir särdeles intressant. 
I Sverige talar vi ofta om könsfördel-
ning i företagstoppar och representa-
tion i styrelser – stora viktiga frågor 
i vårt samhälle som vi borde ha fått 
bukt med för länge sedan. I Afgha-
nistan är frågeställningen densamma 
men hur det kommer till uttryck ligger 
ljusår ifrån det vi ser i Sverige. 
 Den blå burkan har blivit en sym-
bol för kvinnan och mannens olika 
världar. I Afghanistan har kvinnan 
nyss fått samma lagstadgade rät-
tigheter som mannen, ett stort och 
viktigt steg, men hur ser det egentli-
gen ut i verkligheten? Kort och gott 
– genusfrågor handlar om mänskliga 
rättigheter!
 Afghanistan-nytt har träffat 
”Baba” – en gammal farfar och morfar 
med vitt skägg som gillar mjölk. Här 
intill läser du om Horia Mosadiq, en 
ung mamma som ända sedan barnsben 
kännt sig kallad att arbeta för mänsk-
liga rättigheter i Afghanistan. Stående 
krönikören Nancy Dupree skriver om 
könsroller i krig och exil och informa-
tionskollegerna i Kabul skriver om 
SAKs arbete med jämställdhet. I det 
nya afghanska parlamentet är över en 
fjärdedel kvinnor. Hur ser de på sitt 
arbete och sin vardag? I detta nummer 
läser du också om något så udda som 
en mobil, afghansk minicirkus för barn 
och Afghanistan-nytt tar en titt på en 
diktsamling med det afghanskkling-
ande namnet ”Burqa”. 
Ha en bra sommar. 
Ba Omid-e didar! 
(Vi ses!)
M A R K U S  H Å K A N S S O N

R E D A K T Ö R

”Efter hand som situationen förändrades fick våra öron vänja sig vid ljudet av skjutvapen”, berättar 
människorättsaktivisten Horia Mosadiq.
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äldre blev jag allt mer nyfi ken. Jag 
hade så många frågor om kriget, om 
tvångsrekryteringarna och de dödade 
människorna, och jag fi ck inga svar.
 I huvudstaden fi ck jag klart för mig 
att det inte var frivilligt utan under 
tvång som människor slog, fängslade 
och dödade andra människor. I de om-
råden som behärskades av motstånds-

rörelsen var det på samma sätt 
inte människornas eget val att 
stanna hemma från skolan eller 
arbetet eller att drabbas av 
kriget på andra sätt. När min 
far dog, fi ck min mor försörja 
oss genom att börja arbeta på 
ett statligt byggföretag. Jag var 
äldsta dottern och näst äldsta 
barnet, så jag fi ck ta hand om 
mina småsyskon när jag bara 
var elva år gammal.

I skolan läste jag fl itigt. De fl esta 
barnen ville bli läkare eller ingenjö-
rer, men jag ville bli journalist och 
ge röst åt människorna. 1991 blev jag 
antagen till journalistutbildningen 
vid Kabuls universitet, och 1992 
utbröt det inbördeskrig som följde på 
motståndsrörelsens seger. Det blev 

för farligt att studera på universitetet, 
så i stället började jag arbeta för den 
statliga nyhetsbyrån Bakhter. Arbetet 
där var otillfredsställande, eftersom 
jag inte fi ck rapportera alla fakta och 
det jag skrev alltid blev censurerat. 
Efter ett år, 1993, började jag i stäl-
let arbeta som frilansande reporter 
för den iranska nyhetsbyrån Irna i 
Kabul. Det var bättre än att arbeta 
för afghanska staten, och jag trivdes 
med mitt jobb. Då var jag den enda 
afghanska kvinnan som arbetade som 
journalist för en utländsk nyhetsbyrå.
 Från och med 1992 blev situationen 
allt värre. Varenda dag såg vi hur folk 
blev dödade, byggnader förstördes 
och människor tvångsförfl yttades in 
till Kabul. Under denna tid gjorde folk 
allt för att få sina döttrar bortgifta, för 
att de inte skulle bli våldtagna eller 
kidnappade av de 
beväpnade grup-
per som kontrolle-
rade olika delar av 
staden. Även min 
familj ville att jag 
skulle bli gift, och 
jag gifte mig med 
den jag älskade. 
Detta skedde 
förstås efter fl era 
månaders familje-
gräl, eftersom fl ickans önskemål i valet 
av make inte accepteras i de fl esta 
afghanska familjer.

Vi tvingades lämna Kabul och fl y 
till Pakistan när vårt hus förstördes i 
en raketattack som dödade min 14-
årige bror och skadade en annan av 
mina bröder liksom min make. I mit-
ten av 1994 kom jag och min man till 
Pakistan, först till staden Peshawar 
och sedan till huvudstaden Islamabad. 
Det var en psykiskt pressande tid för 
oss båda. Vi kände inte till landet el-
ler folket och kunde inte språket. Det 
enda vi visste om Pakistan var det vi 
hade hört i medierna.
 Men vi hade inget annat val än att 
stanna i Pakistan. Jag sökte arbete 
som journalist och fi ck till slut ett 
jobb på den internationella nyhets-
byrån UPI i Islamabad. Det är inte så 
lätt att hitta ett jobb inom fem måna-
der när man kommer som fl ykting till 
ett nytt land, och det fi nns inte ord för 

hur lyckliga jag och min man var över 
att vi hade en inkomst att leva på.
 Vid sidan av arbetet studerade 
jag vid ett av journalistinstituten i 
Islamabad, och snart blev jag befor-
drad till UPI-kontorets Afghanis-
tanreporter. Samtidigt försökte jag 
kämpa för afghanernas sak, framför 
allt för kvinnorna som drabbades hårt 
av kriget. Jag skrev krönikor, artiklar 
och debattinlägg i olika tidningar. 
Hela tiden blev jag uppmuntrad av 
min man. Han gav mig alla former av 
stöd som det stod i hans makt att ge.

I slutet av 1999 reste vi till Iran för 
att hälsa på min mor som bodde där. 
Min mor ville att jag skulle bo kvar hos 
henne. Tiden i Iran var den mest be-
svärliga i mitt yrkesliv, eftersom varken 
jag eller min man hade möjlighet att ar-

beta utanför hem-
met. Vi blev kvar 
i Iran i tre år, och 
under den tiden 
föddes vår andra 
dotter.I september 
2001 hörde vi talas 
om attacken mot 
USA, och sedan 
kom beslutet att 
koalitionsstyrkor 
skulle skickas till 

Afghanistan för att slå ner talibanerna 
och al-Qaida. Vi blev bedrövade över 
att vårt land skulle drabbas av ännu 
mer krig, och jag tänkte på alla männis-
kor som skulle bli dödade eller förlora 
sin försörjning på grund av striderna, 
men det var inte vi som bestämde. 
Beslutet att angripa Afghanistan fat-
tades av USA, som hade bidragit till att 
skapa talibanrörelsen i vårt land, allt 
utan att fråga oss afghaner.

År 2002 sa min man att han ville 
fl ytta tillbaka till Afghanistan, vilket vi 
också gjorde. Det var med stor oro och 
rädsla inför den osäkra situationen som 
jag lämnade Iran och återvände till mitt 
hemland. Där fi ck jag jobb på Amnesty 
International i Kabul, först som över-
sättare och sedan som forskare. Jag var 
stolt över att arbeta på en organisation 
för mänskliga rättigheter och tyckte att 
jag äntligen hade nått mitt mål i livet. 
När Amnestykontoret i Kabul stängdes 
började jag arbeta på Kanadas ambas-
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Horia Mosadiq när hon i november besökte 
Sverige för att delta på SAKs seminarium 
Afghanistan – A Developing Democracy?
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Vi kände inte till 
landet eller folket 
och kunde inte 
språket. Det enda vi 
visste om Pakistan 
var det vi hade hört 
i medierna.

”

rörelsen var det på samma sätt 
inte människornas eget val att 
stanna hemma från skolan eller 
arbetet eller att drabbas av 
kriget på andra sätt. När min 
far dog, fi ck min mor försörja 
oss genom att börja arbeta på 
ett statligt byggföretag. Jag var 
äldsta dottern och näst äldsta 
barnet, så jag fi ck ta hand om 
mina småsyskon när jag bara 
var elva år gammal.
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sad, samtidigt som jag engagerade mig 
i olika människorättsorganisationer. 
Men det kändes inte som om jag kunde 
göra tillräckligt, så 2004 sökte jag mig 
till Human Rights Research and Advo-
cacy Consortium, HRRAC, som biträ-
dande chef. Det arbetet visade sig vara 
mycket intressant. Jag tycker mycket 
om att få arbeta tillsammans med det 
afghanska folket och ta reda på vad de 
vill att regeringen och politikerna ska 
göra. I dag är jag chef för HRRAC och 
kämpar tillsammans med mina medar-
betare för att göra afghanernas röster 
hörda och påverka politiken i enlighet 
med folkviljan.

Som kvinna och trebarnsmor ser 
jag det här uppdraget som en stor 
utmaning. För mig är organisationens 
trovärdighet mycket viktig. Jag vill att 
vi ska bli en av de främsta människo-
rättsorganisationerna och föra fram 
de röster som beslutsfattarna annars 
inte hör. I ett land som Afghanistan 
är det extra svårt för en kvinna att ha 
en ledande position. Det finns inte så 
många kvinnor i ledarroller eftersom 
det är tabubelagt. De kvinnliga ledare 
som trots allt finns har extra hårda 
krav på sig att visa att de klarar av 
vad som helst.

Som maka och mor har jag också 
skyldigheter mot min egen familj. Jag 
vill inte att mitt yrkesliv eller mitt fa-
miljeliv ska påverka varandra negativt. 
En vanlig dag tillbringar jag mer än 
åtta timmar hemifrån med arbetsled-
ning och andra ärenden. När jag kom-
mer hem är det mina barn som behö-
ver mig, i synnerhet det minsta som 
bara är två månader gammalt. Jag har 
ett stort stöd av min familj, och min 
mor och syster tar hand om barnen un-
der dagen. Men fastän de gör sitt allra 
bästa, kan de inte ersätta barnens egen 
mamma. Jag försöker att inte ta med 
mig arbetet hem eller ta med mig fa-
miljeproblem till arbetet. Det gäller att 
visa tålamod och omtanke med barnen 
och resten av familjen, samtidigt som 
jag försöker vara en bra chef för mina 
medarbetare.

Horia Mosadiq är chef vid Human Rights Research 

and Advocacy Consortium och var en av talarna vid 

SAKs internationella seminarium i höstas.

UTTALANDE: SAKS STYRELSE GENOM 
LENA HJELM-WALLÉN, ORDFÖRANDE & 
BENGT KRISTIANSSON, GENERALSEKRETERARE

Våldsspiralen spinner vidare 
uppåt i Afghanistan och säker-
heten för medborgare och bi-

ståndsarbetare har försämrats alltmer. 
Kriget mot terrorismen, med dess stora 
krigsmaskineri, skördar civila offer, 
kränker afghanska människors liv och 
heder och misslyckas allt tydligare 
med avsikten att vinna människors 
förtroende och sympati (”to win the 
hearts and minds”). Under de senaste 
två veckorna har antalet dödade i 
strider uppgått till många hundra och 
protesterna växer mot USA:s närvaro 
och krigföring. Svåra och våldsamma 
gatudemonstrationer har pågått efter 
det att amerikanska stridsfordon kört 
in i civila bilar varvid flera människor 
omkommit. Både polis och militär har 
öppnat eld mot de uppretade demon-
stranterna och ögonvittnen hävdar att 
amerikanska soldater också beskjutit 
demonstranterna. 

Talibanerna har länge deklarerat 
sina avsikter att gå till offensiv under 
våren och sommaren. Det äger nu rum. 
Samtidigt har myndigheterna intensi-

fierat sina insatser mot narkotikahan-
teringen, dock utan att ha ett program 
som visar på alternativa försörjnings-
möjligheter för de afghanska bönder-
na. Det blir lättare för talibanerna att 
få människor med sig när böndernas 
försörjning hotas. Den amerikanska 
närvaron ska minska i Afghanistan 
och Isaf-trupperna öka. Det gör att 
vissa delar av landet för närvarande är 
mer sårbara för attacker, i övergången 
från krigförande till fredsbevarande 
eller fredsframtvingande insatser. 
Men roten till afghanernas uttryckta 
protester och vrede är snarare att den 
militära strategin, kriget, som präglat 
den USA-ledda koalitionens insatser 
i sig är ett människorättsbrott. Med 
krig kan man inte vinna en kamp om 
sociala, ekonomiska, politiska och 
mänskliga rättigheter. 

SAK tar avstånd från de amerikanska 
och deras allierades övergrepp mot 
civilbefolkningen och ser allt större 
skäl att kräva att USA upphör med sin 
krigförande insats. Afghanistan behö-
ver fred och stabilitet och en chans att 
återuppbygga landet. Det ska Isaf, med 
mandat från FN, kunna ge afghanerna 
med hjälp av fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

Våldet trappas upp
Den militära närvaron i Afghanistan är alltjämt mycket påtaglig. Efter den senaste tidens 
oroligheter ser SAK allt större anledning till att USA drar tillbaka sina trupper. 

Shah Mahmood ny tillförordnad platschef
I april lämnade Örjan Fridner sin post 
som SAKs platschef i Kabul. Nyan-
ställda som arbetar under sin prövotid 
har ett ansvar att under denna tid 
känna efter huruvida han eller hon 
är lämpad för arbetet. Örjan kom 
till ett nytt land med nya utmaningar 

och valde själv att säga upp sig innan 
prövotiden gick ut. SAK tackar Örjan 
för tiden som gått och önskar honom 
ett stort lycka till i framtiden.   
 Ny tillförordnad platschef blir 
finans- och vice platchef Shah Mah-
mood som sitter minst år 2006 ut.
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