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REDAKTÖREN
ALLA AFGHANER som är 30 år eller 
yngre har aldrig upplevt något annat 
än krig och väpnade konflikter. Bort-
sett från kortare perioder av relativ 
stabilitet och ett visst lugn så är krig 
och osäkerhet vardag i Afghanistan. 
Att normaltillståndet är konflikt sätter 
förstås tydliga spår i en befolknings 
hela livssituation. Vuxna och barn, 
kvinnor och män – alla påverkas av sin 
omgivning. Vuxna, i det här fallet de 
som är en bit över 30 år, minns en an-
nan tid, ett annat tillstånd, men de som 
är yngre har alltså inte dessa minnen 
av något annat med sig.  
 Kvinnor och barn är de mest 
utsatta. Forskning visar att över 
90 procent av dödsoffren under de 
senaste 30 åren har varit civila, varav 
hälften barn. De barn – från fosterliv 
till tonår – som klarat sig med livet i 
behåll drabbas ändå på många olika 
sätt, både direkt och indirekt, kropps-
ligt och psykologiskt. Om det skriver 
professorn och barnläkaren Tor Lind-
berg lite längre fram i tidningen. 
 Stående krönikören Nancy Dupree 
(som för övrigt i dagarna fyller 80 år 
– Afghanistan-nytt och SAK passar på 
att säga stort grattis!) levererar ånyo 
en av sina insiktsfulla och intressanta 
krönikor men...
 ...det är en bitvis mycket dyster 
läsning och statistiken vittnar om 
många och svåröverstigliga problem 
som Afghanistan brottas med. Därför 
känns det skönt att också kunna rap-
portera om den nedåtgående barna-
dödligheten. Här går utvecklingen åt 
rätt håll. Fler spädbarn överlever än 
tidigare även om man har långt kvar 
till en acceptabel nivå.
 I Afghanistan-nytt läser du också 
om den alarmerande utvecklingen 
i Kabul. På bara sex år har antalet 
invånare i den afghanska huvudstaden 
ökat från en till drygt fyra miljoner. 
Klarar staden av denna explosionsar-
tade befolkningstillväxt?
 Hör av dig om du har några syn-
punkter/tankar/idéer.
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

södra och östra delarna av Afgha-
nistan och norra delarna av Pakistan 
har samma kulturtradition och män-
niskor på båda sidorna har historiskt 
vandrat fram och tillbaka, bedrivit 
handel och haft mer gemensamt 
med varandra än med befolkningen 
i det egna landets 
centralort. Många 
av de nyanlända 
blev härbärgerade 
av sina släktingar 
medan andra 
kunde ha turen 
att få hjälp av 
en biståndsor-
ganisation. Men 
många tvingades 
finna sig tillrätta 
på egen hand. Månader och år gick, 
nya grupper anlände medan andra 
försökte återvända. Drömmen om 
ett snart återvändande förbyttes i 
en mer permanent flyktingtillvaro 
som kom att vara i över 20 år. Så 
småningom sökte sig grupper av 
flyktingar vidare till andra delar 

av Pakistan eller till andra länder i 
världen.

Tiden i Pakistan
En motståndrörelse mot den ryska 
ockupationen växte snart fram i 
Pakistan samtidigt som ett pärlband 

av flyktingläger 
under 1980-talet 
byggdes upp i 
gränsområdena 
till Afghanistan. 
Det sociala och 
kulturella sam-
manhanget och 
bystrukturen från 
hemorten etable-
rade sig snabbt. 
Ett exempel på 

detta är att det inte fanns några 
ensamma barn. De togs naturligt om-
hand av släkten. Snabbt blev tälten 
utbytta mot de gråbeiga lerhusen 
som är den karakteristiska byggnads-
stilen på båda sidor om gränsen. 
Via internationell hjälp fick man så 
småningom också skolor, kliniker 

”Vi som hoppades  så på freden”
K R I S T I N A  T A L J A

Om det skulle bli 
krig igen kommer 
jag att stanna kvar 
och stödja utbildade 
personer som försö-
ker att utveckla vårt 
land på fredlig väg.
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