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Nyheterna från Afghanistan är långtifrån uppmuntrande. Ett sedan 
länge hårt drabbat folk utsätts alltmer för våld och lidande. 
 Krigsherrar med mer eller mindre disciplinerade grupper till-

tvingar sig det de önskar med vapnens hjälp. Talibaner och al Qaida-sym-
patisörer visar sitt missnöje med sådant de ser som västerländskt inflytan-
de, till exempel flickskolor, genom att bränna ned eller vandalisera. Såväl 
utländska som afghanska biståndsarbetare attackeras. Självmordsbom-
bare är ett fenomen som tidigare inte funnits i Afghanistan men som nu 
finns även här. Till allt detta våld som drabbar civilbefolkningen kommer 
upptrappade militära konfrontationer. 

Vilket är det internationella samfundets ansvar för det-
ta? Först måste framhållas att Afghanistan ofta varit utsatt 
för stormakters övergrepp och utnyttjats av sina grannlän-
der. Detta – tillsammans med behovet av säkerhet för att 
uppnå utveckling – är grunden till att FN:s säkerhetsråd 
beslutat att en särskild styrka (Isaf) ska finnas i landet. 
 Isaf har sedan en tid utökat sin verksamhet både vad gäl-
ler antal och geografisk spridning samtidigt som den USA-
ledda koalitionen minskat sitt engagemang. Detta är en 
välkommen förändring eftersom många – också SAK – är 
starkt kritiska mot den amerikanska framfarten. Dessvärre 
har  Isaf dragits in i stridigheter som lett till att oskyldiga 
dödas när man övertagit ansvaret för mer oroliga regioner. 
Detta är mycket oroande. Militära styrkor med FN-mandat 
måste uppträda så att de får folkets förtroende.

Våld är en del av vardagen i Afghanistan. Det gäller inte bara det 
militära våldet utan också utbredd kriminalitet och till exempel våld mot 
kvinnor. Samtidigt finns det många aktiva motkrafter mot våldet i det 
afghanska samhället. Trots hot fortsätter afghanska biståndsarbetare sitt 
arbete liksom aktivister som verkar för mänskliga rättigheter. Religiösa 
företrädare som för fram budskap om fred och värdighet i islams namn. 
Alla vanliga bybor vill inget hellre än att få leva ett anständigt liv och 
skapa en framtid för sina barn.

Ibland får jag frågan varför jag är engagerad för Afghanistans sak när allt 
verkar så svårt och våldsdominerat. Svaret är: just därför! Alla människor 
har rätt till ett värdigt liv. Eftersom den rätten och respekten för mänskliga 
rättigheter i så hög grad trampas på i Afghansistan finns det särskild stor 
anledning att engagera sig just här. Att stödja de positiva krafterna mot 
våld och orättvisa i Afghanistan är meningsfullt. Det är insatser som kan 
göra vardagen något mer dräglig för vanliga afghaner.
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