
A F G H A N I S T A N - N Y T T

# 1 – 2 0 0 71 8

T E X T  &  B I L D :  G I S E L A  I V A R S S O N

I NOVEMBER genomfördes del ett i 
det första lärarutbytet inom SAKs 
vänskoleprojekt: Svenska lärare på 
besök i Afghanistan. ”Mitt livs resa!” 
skrev flera av de svenska deltagarna i 
utvärderingen.  
 Såväl afghaner som svenskar lärde 
känna varandra väl under resans gång. 
Gruppen bestod av kvinnor och män, 
afghaner och svenskar – totalt tio per-
soner: lärare, skolkonsulenter och ad-
ministrativ personal. Det blev många 
samtal och jämförelser mellan hur sko-
lan fungerar och vilka förutsättningar 
som finns för att utveckla samarbetet. 
Samtal och diskussioner varvades med 
föreläsningar och studiebesök. 
 Resan avslutades med förberedel-
ser för den andra delens genomföran-
de som innebär att afghanska lärare 
och skolkonsulenter besöker Sverige 
i mars. De afghanska deltagarna har 
uttryckt lika stor entusiasm inför 
denna del som de svenska deltagarna 
gjorde inför resan till Afghanistan. 
Jag tror att vi alla ser fram emot att 
ses igen. 
 Utbytesresans andra del kommer 
att avsluta mitt arbete med SAKs vän-
skolor som i samband med utbytets 
avslutande kommer att överlämnas till 
min efterträdare.

Gisela Ivarsson är SAKs vänsko-

leansvarig. Gisela avslutar nu sitt 

arbete hos SAK och Afghanistan-

nytt passar på att önska stort lycka 

till framöver.

Vänskolor

”Mitt livs resa”
Svenska lärare träffar kolleger i Afghanistan.

SAKs vänskolearbete stöds med 
bidrag från Europeiska kommissionen.

T E X T :  M A R K U S  H Å K A N S S O N

Trygg och 
säker är 
han An-

ders Fänge. Det 
måste jag tillstå. 
Med mångårig 
erfarenhet från 
världens krut-
durkar är det nu 
dags för Anders 
att återvända till 
Afghanistan som 
ny platschef för 
Svenska Afgha-
nistankommittén. 
Eller ny förresten, nygammal är mer 
rättvisande. För dig som följt SAKs 
arbete genom åren så är Anders 
knappast någon ny bekantskap. Till 
och från har han varit platschef ända 
sedan 1983. Sedan sist har denna 
60-åriga journalist från Skåne jobbat 
som platschef för FN:s organisation 
för palestinska flyktingar på Västban-
ken.

Vad är det som gör att du hela 
     tiden återvänder till Afghani-
     stan?
– Ja, från början handlade det om att 
ta ställning. För mig var det en rak 
linje mellan Vietnam och Afghanis-
tan. Det handlade om att ta ställning 
för den svage, den angripne. Det rent 
politiska ställningstagandet blandades 
snart ut med ett djupt engagemang 
för det afghanska folket. Och ju mer 
jag har vistats i landet desto starkare 
har mitt engagemang växt sig. 
 1981 satte Anders Fänge för för-
sta gången sin fot i Afghanistan. Då 
var han frilansjournalist och åkte dit 
för att förstå och skaffa sig sin egen 
bild av situationen. Snart var han där 
igen, då som reporter för Sveriges 
Radio. Vid detta hans andra möte 
med Afghanistan kom han i kontakt 
med SAK som vid denna tidpunkt 

nätt och jämnt hade påbörjat sin 
verksamhet. 
 – SAK var en banbrytare som 
hade en inriktning som skulle visa sig 
ha bärkraft. Även om det alldeles i 
början var mycket som inte gick som 
det var tänkt. Men det var en spän-
nande tid, en tid av ytterligheter. 
Good guys mot bad guys – Mujahedin 
med alla deras brister mot det stora 
Sovjetiska imperiet.

Utvecklingen i Afghanistan går
    i många stycken i fel riktning. 
     Våldsupptrappningen är påtag-
     lig i landet. Hur ser du på 
     dagens situation?
– Jag måste tyvärr säga att jag har 
svårt att vara optimistisk. Jag tror att 
talibanerna kommer att vänta ut Nato 
och USA. För stora förluster kom-
mer att leda till att det blir politiskt 
omöjligt att ha kvar de utländska 
styrkorna. Sedan är det fritt fram för 
talibanerna.
 Samtalet stannar vid ämnet och vi 
talar om säkerhetsfrågan, president 
Karzai, den afghanska regeringen och 
om Pakistans tveksamma förhållande 
till talibanmilisen. Men vi kommer 
också in på gammal SAK-historia. 
Anders späder vid flera tillfällen ut 
skånskan med engelska. Tacka för det 
– karln har ju bott utomlands i 25 år.

 Ser du något hopp om 
    positiv utveckling och fred 
    i Afghanistan?
– Karzai och regeringen måste get 
their act together och bringa reda i 
flera saker, bland annat korruptio-
nen. Och kan inte regeringen erbjuda 
medborgarna skydd och säkerhet är 
det inte så konstigt att folket tvingas 
sälla sig till talibanerna. Men är det 
något jag har lärt mig under mina år i 
Afghanistan så är det att jag alltid har 
fel när jag gissar om framtiden.
 Det mörknar utanför fönstret,  
klockan är bara fyra. Det är snart 

He’s back!
Fänge åter SAKs platschef i Afghanistan 

Nyanländ till kontoret 
i Kabul.
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