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Begreppet civila samhället har
under senare år utvecklats till ett
modeord både inom statsvetenskaplig forskning och i biståndssammanhang. Begreppet kan
sammanfattningsvis beskrivas
som det sammanhållande kit av
organisationer och sammanslutningar som ﬁnns mellan staten
och den enskilde medborgaren.
TEXT: JOSEF AHLBERG
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Forskning kring det civila samhället har gjorts runt om i världen och
har, av såväl forskare som praktiker,
deklarerats som ett framgångskoncept för att öka graden av trygghet,
stabilitet och välmående i samhällen.
Precis som andra koncept behöver begreppet dock utgå från samt
utvecklas i det sammanhang som det
ska användas i. Exempel från andra
länder kan fungera som inspiration
men det är mot den egna bakgrunden
och de egna exemplen samt erfarenheterna som utvecklingen av det
civila samhället i Afghanistan måste
byggas.
I Afghanistan, liksom på många
andra platser i världen, är begreppet
civila samhället relativt nytt. Samordning, medvetenhet och kunskapsutbyte har på senare tid efterfrågats
för att främja utvecklingen av det
existerande civila samhället samt
stärka dess inﬂytande och betydelse.
Små NGO:s (icke-statliga oganisationer) och gräsrotsorganisationer kan
först genom att samarbeta ikläda sig
sin fulla roll och ge en starkare röst åt
de medborgare de avser att representera.
Den 6-7 december 2006 genomförde SAK ett internationellt seminarium om civila samhället och dess
utveckling i Afghanistan. Fröet till
seminariet planterades tidigare samma
år av företrädare för olika organisationer inom civila samhället och SAK.

Engagemanget under seminariets två dagar var

Den gemensamma visionen var en
afghanägd process, där de deltagande
afghanska organisationerna enades om
innehållet och formerna för seminariet. Resultatet blev ett möte som nästan uteslutande hölls på det afghanska
språket dari, där fokus låg på landets
egna erfarenheter, möjligheter, utmaningar och framtidsvisioner. Genom
att betrakta, stödja samt delta i processen, som varken saknade kompetens,
erfarenhet eller starka viljor, bidrog
SAK till att stärka det civila samhället
inifrån.

God uppslutning

Afghan Civil Society Forum, ACSF,
tog det operativa ansvaret för seminariet och stod för planering, genomförande samt utvärdering, med hjälp
av andra deltagande organisationer,
inklusive SAK. För att få en så bred
kompetens som möjligt bjöd man in
representanter från olika segment av
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påtagligt och lika svårt att stå emot som att inte tro på, skriver artikelförfattaren Josef Ahlberg.

det civila samhället, både från Kabul
och från provinserna. Totalt deltog
cirka 110 representanter från civila
samhället, ett antal regeringsföreträdare och representanter från det internationella givarsamfundet. Tillsammans
representerade de uppskattningsvis ett
70-tal olika organisationer och grupper
i samhället, varav fem var paraplyorganisationer vilka i sig representerar
100-tals organisationer förknippade
med civila samhället.
Seminariet bestod av olika moment
med stort fokus på aktivt deltagande.
Under seminariets första dag ﬁck
deltagarna ta del av en rad inspirerande föreläsningar med varierande
innehåll. Allt ifrån civila samhällets
roll till projekteffektivitet avhandlades. Föreläsningarna utmynnade i en
paneldiskussion där seminariedeltagarna ﬁck möjlighet att ventilera sina
funderingar med talarna.
Den andra dagen blev diskussio#1–2007

nernas stora dag. Deltagarna delades
upp i fyra grupper med uppgift att
besvara olika frågor om civila samhällets utveckling, status, möjligheter
och utmaningar. Det blev livliga och
intressanta diskussioner. Grupperna
redogjorde därefter för sina resultat
och diskuterade med övriga deltagarna hur man hade resonerat. Man
betonade vikten av att bygga upp civila samhällets kapacitet och på så vis
bli starkare i sin roll som länk mellan
de enskilda medborgarna och regeringen. Kapacitetsökningen väntades
även öka civila samhällets förmåga
att sätta press på regeringen att exempelvis genomföra ekonomiska och
rättsliga reformer. Vidare efterfrågade man ett utökat samarbete, dels
mellan civila samhällets aktörer men
även med regeringen.
Deltagarna betonade samtidigt
vikten av självständighet, både i
relation till regeringen och det inter-

nationella givarsamfundet. För att
stärka den egna kraften föreslogs de
existerande organisationerna att öka
sin medlemsanknytning samt främja
volontärverksamhet och ha en transparent verksamhet.
Som utomstående var det en fröjd
att se hur civila samhällets representanter, från alla tänkbara samhällskategorier och landsändar, tog plats och
bidrog till utvärderingen samt vidareutvecklingen av det civila samhället
i Afghanistan. Engagemanget under
hela seminariet var påtagligt och lika
svårt att stå emot som att inte tro på.
Seminariet visade att civila samhället
inte bara är något för de redan frälsta
– alla ska och vill med!
Josef Ahlberg arbetade på plats
med att anordna seminariet samtidigt som han samlade material till
sin magisteruppsats i statskunskap vid Uppsala universitet.
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