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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.
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SAKs internationella seminarium i höstas.
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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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