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Torbjörn Pettersson har haft en 
hektisk tid sedan han tog över 
som SAKs generalsekrete-

rare i juli. Han är nyss hemkommen 
från en resa i Afghanistan och på 
väg till Bokmässan i Göteborg. Jag 
fångar honom på hans rum på SAKs 
Stockholmskontor och vi sätter oss 
en stund och han är riktigt skön att 
snacka med. Han är lugn och sansad, 
verkar klok och har humor. 
 För er som följt SAKs arbete 
genom åren är Torbjörn knappast en 
ny bekantskap. I slutet av 80-talet 
och början av 90-talet jobbade han 
som projektkoordinator för SAK vid 
dåvarande huvudkontoret i Pesha-
war. Det var en tid av förändring, 
SAK gick från en rent humanitär 
verksamhet till ett mer utvecklings-
inriktat arbete. Han imponeras över 
hur SAK som organisation tar sig 
fram i den komplicerade verklighet 
som råder i Afghanistan idag med så 
många och stora aktörer.
 – Framför allt våra afghanska 
chefer är oerhört kunniga och jag 
är verkligen imponerad över deras 
förmåga att leda en så väldigt mycket 
mer komplicerad verksamhet än den 
vi hade på 80-talet. Då handlade det 
mest om att få in medicin, skol-
böcker och lärarlöner, medan arbetet 
idag präglas av att ta fram, följa och 
utvärdera strategier för arbetet och 
samarbeta med aktörer som Världs-
banken, EU, FN och olika länders 
regeringar.  

Vad fick dig att söka dig tillbaka till 
SAK?
– Jag gillar att bo i Sverige. Jag måste 
inte bo utomlands för sakens egen 
skull. Däremot tycker jag att det kan 

vare svårt att jobba med bistånd sit-
tandes i Sverige. Jag vill ha ett fältnära 
biståndsengagemang i mitt arbete så 
SAK passade perfekt. Efter tre och 
ett halvt år i Tanzania känns det bra 

att mina barn får rota sig i sitt hem-
land samtidigt som jag får jobba med 
bistånd där jag hela tiden måste och 
ska relatera till fältet. Sedan är jag 
förstås förälskad i Afghanistan, dess 
folk och kultur.
 Torbjörn engagerade sig tidigt 
politiskt och blev 1985, 25 år gammal, 
ordförande i Folkpartiets ungdoms-
förbund (nuvarande Liberala ung-
domsförbundet). Det var när Bengt 
Westerberg satt på partiledarposten. 
Tio år senare gick han vidare och 

Efter 3 år i Tanzania är det 
dags för Afghanistan ... igen 
Torbjörn Pettersson är SAKs nya generalsekreterare 

Torbjörn Pettersson återvände till SAK, 
denna gång i rollen som generalsekreterare.

Den som säger 
att SAK inte 

arbetat för ökad 
jämställdhet i 
Afghanistan har fel. 
Förmodligen har 
SAK utbildat fler 
flickor än någon 
annan organisation 
i Afghanistan, vilket 
kanske är den 
största insats för 
ökad jämställdhet 
man kan göra – det 
att se till att 
kvinnor får 
utbildning.
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blev partisekreterare under i tur och 
ordning Maria Leissner och Lars Lei-
jonborg. Men Torbjörns intresse för 
bistånd och utvecklingsfrågor gjorde 
att han senare sökte sig till Sida där 
han sedermera blev avdelningschef 
för ekonomi- och verksamhetsut-
veckling. Nu senast har Torbjörn 
verkat som Sidas landchef på svenska 
ambassaden i Dar es Salaam, Tan-
zania. Lägg till detta att han alltså 
arbetat för SAK i fält men också så 
sent som på 2000-talet suttit i SAKs 
styrelse.

Hur upplevde du situationen när du 
besökte Kabul nu senast?
– Man får lite känslan av att Kabul är 
en belägrad stad. Jag bli också förban-
nad över den arrogans som många 
av de militära förbanden uppvisar på 
stadens gator. Det är visserligen lätt 
att förstå efter att attentaten blivit 
allt fler den senaste tiden men det 
ger ändå ett intryck av avstånd och 
fientlighet och bidrar till känslan av 
att Kabul är belägrat.

Du skriver i din första ledare i det här 
numret av Afghanistan-nytt om vikten 
av ökad jämställdhet såväl inom 
organisationen som i vårt fältarbete. 
Berätta?
– Den som säger att SAK inte arbe-
tat för ökad jämställdhet i Afghani-
stan har fel. Förmodligen har SAK 
utbildat fler flickor än någon annan 
organisation i Afghanistan, vilket 
kanske är den största insats för ökad 
jämställdhet man kan göra – det att 
se till att kvinnor får utbildning. Det 
är viktigt att komma ihåg men vi får 
inte slå oss till ro. SAK ska göra mer 
för ökad jämställdhet, inte minst in-
ternt. Vi har för få kvinnor i ledande 
ställning och det är inte okej. Visst 
finns det förklaringar – kvinnor slu-
tar eller blir rekryterade av andra or-
ganisationer, FN eller börjar arbeta 
inom ett ministerium och tjänar mer 
pengar och får ännu mer intressanta 
jobb. Så det finns förklaringar men 
det räcker inte. Vi måste bli bättre på 
att få kvinnor att stanna hos SAK. 
Jämställdheten är således en dub-
belbottnad fråga. Dels har vi nått 
stora framgångar som vi ska känna 
stolthet över, dels måste vi jobba 

vidare med dessa frågor framför allt 
internt och det arbetet känner jag är 
min mission. Glädjande nog, när jag 
nyss besökte två av våra sex projekt-
kontor, Kunduz och Taloqan, stod 
det klart att genus och jämställdhet 
är frågor man diskuterar aktivt och 
de kurser som har hållits på detta 
område verkar ha tagit skruv. Det 
gladde mig oerhört.

SAK har traditionellt varit något av 
en plantskola – en arbetsgivare där 
man kanske har börjat sin karriär 
för att sedan gå vidare. Till exempel 
så har ju flera regeringsmedlemmar 
en förflutet som SAK-anställda. Men 
det innebär ju också att SAK förlorar 
värdefull och kompetent personal, 
ibland kanske lite i förtid till och med. 
Hur ser du på det?
– Jag tycker att det historiskt har 
varit en viktig roll, kanske den mest 
bestående av alla insatser vi har 
gjort, det att SAK varit ett universitet 
för en stor andel av den afghanska 
kompetensen vad gäller sjukvård, 
kvalificerad utbildningsplanering 
och så vidare. Men SAK är en av 
flera organisationer som agerar som 
uppdragstagare från regeringen och vi 
behöver kvalificerad och duktig per-
sonal så jag tror vi måste försöka ha 
en personalpolitik som gör att vi kan 
behålla en kraftfull kompetens inom 
SAK. Det är lite kluvet det där men 
jag tror att vi måste vara mer egois-
tiska i framtiden. Inte när det gäller 
höga politiska poster. Självklart är det 
värt oerhört mycket mer om vi kan 
släppa iväg någon för ett viktigt reger-
ingsuppdrag än att vi håller folk kvar i 
våra projekt. Men däremot ska vi vara 
rädda om våra anställda när det gäller 
andra biståndsorganisationer.  

Du nämner jämställdhetsarbetet som 
en viktig fråga att jobba vidare med. 
Vilka andra övergripande frågor kom-
mer du som SAKs generalsekreterare 
att vilja lyfta?
– Vi ska försöka att hitta fler givare, 
fler partners för att minska vårt be-
roende av Sida. Vi är en av relativt få 
organisationer som har en ordentlig 
implementeringskapacitet och verkli-
gen kan få saker gjorda i Afghanistan. 
Det ska vi sälja till flera. Det skulle 

öka vårt eget oberoende och öka 
styrelsens och årsmötets möjligheter 
att styra verksamheten. Det är inget 
som kommer att ske den närmaste 
tiden men drömscenariot är att vi om 
kanske tre år har en handfull jämn-
stora givare.
 – Ett annat viktigt arbete där jag 
tror vi kan bli bättre är att prata mer 
om vad vi faktiskt åstadkommer i Af-
ghanistan. Vi måste bli kända för vad 
vi gör och inte bara för att Afghani-
stan är känt. Det var ju på sätt och vis 
enklare förr när mycket handlade om 
att skramla med insamlingsbössan. 
Afghanistanhjälpen var ett begrepp 
och jag tror ganska många i stort vis-
ste vilka SAK var. Men det var då det 
och jag säger inte att vi ska tillbaka 
dit men jag tror vi måste hitta något 
motsvarande till det vi gör idag. Det 
är inte bara för pengarnas skulle utan 
något ännu större – tron på biståndet.
 Vi pratar om 80-tals politik, bi-
stånd, SAK-historia, Tanzania, Marit 
Paulsen och intressanta lammrätter 
som visst ska finnas i Torbjörns frysbox 
hemma i Älvsjö och glider in på nästa 
nummer av Afghanistan-nytt som har 
temat urbanisering.

SAK har ju alltid verkat på lands-
bygden där behoven traditionellt sett 

TORBJÖRN PETTERSSON
Bor i Älvsjö utanför Stockholm. 
Född 1960 i Våxtorp utanför Laholm. 
Uppväxt i Blekinge och Skåne.

Familj: Torbjörn och hans fru Annika har 
två döttrar och en son.

Läser just nu: Koran, Kalashnikov and 
Laptop av Antonio Giustozzi och Kinesen 
av Henning Mankell. Läser deckare på 
sommaren. Annars mest fackböcker.

Lyssnar på: Jazz/blues med afrikanska 
förtecken. Hits for kids 13 när han springer 
på löp bandet (Torbjörn hävdar att det enbart 
beror på att det är rätt tempo på låtarna).

Mat: Gillar att laga mat, gärna husman. 
Köper ofta hela eller grovstyckade lamm 
och styckar själv. Höstprojekt: att fylla frys-
boxen med lammgrytor av olika slag.
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Taloqan. Bultande dieselgenera-
torer över hela stan drar igång 
som förvuxna mekaniska syrsor 

när skymningen faller. Ylande hundar 
och en katt som skriker. Tutande och 
brummande trafik – det är långt ifrån 
det stilla suset i de småländska tallsko-
garna. Trots avsaknaden av elnät så är 
det ändå förvånansvärt upplyst i stan 
när mörkret faller.
 Jag är i den nordliga Takhar-
provinsens huvudort för att hålla 
workshops i foto- och skrivteknik och 
dokumentera en del av det arbete 
som SAKs program för funktionshin-
drade utför. Tadjikistan och det forna 
Sovjet ligger inte mycket mer än fyra 
mil norrut, och i mina ovana ögon 
syns det kyrilliska alfabetet tydligt 
bland kioskarnas utbud av godis, 
cola och portionsförpackat schampo. 
Det finns pakistanska, uzbekiska, 
kinesiska, iranska och indiska varor 
överallt men att hitta något Made in 
Afghanistan är svårt. Den allestädes 
närvarande Pamir Cola och andra 
lokala dryckesvarianter är det stora 
undantagen.
 Uppväxt i norra pakistan är jag 
inte helt obekant med Afghani-
stan, även om jag aldrig har besökt 
landet tidigare. Jag upplever därför 
vid ankomsten till Kabul en märklig 
känsla av att känna mig som hemma 
samtidigt som jag är vilsen inför en 
främmande kultur.
 Jag undrar över de många oskyl-
tade stadsjeeparna på Kabuls gator, 
och min chaufför svarar med ett ord, 
”mutor”. Han påpekar att det lika 
gärna kan vara banditer som privata 
säkerhetsstyrkor eller politiker. 

åter till norra afghanistan. I 
Mazar-i-Sharif härjar en dammstorm, 
men med västvindarna kommer också 

svalare luft och temperaturen sjunker 
några grader. Vi, och förmodligen 
halva stans befolkning, sover utom-
hus på taken. Liksom i Kabul rivs de 
gamla lerhusen för att ge plats åt nya, 
moderna hus av cement. Efter att ha 
vistats i båda typerna kan jag intyga 
att lerhusen har betydligt behagligare 
klimat, åtminstone på sommaren.  

färden går vidare, tillbaka 
till Kabul. Vid Khulm väjer vägen 
söderut genom den spektakulärt 
smala springan bland klipporna, 
Tang-i-Tashkurgan. Det dramatiska 
landskapet öppnar sig och sluter sig, 
vägen klättrar, faller, svänger. Det är 
melonsäsong och obligatoriskt att ha 
med sig meloner hem till Kabul. Vi 
stannar därför otaliga gånger längs 
med vägen för att hitta bästa pris och 
finaste melon. Solen stiger. Där det 
finns vatten finns det grönska, annars 
är landskapet torrt och kargt. Utmed 
vägen går den nya elledningen som, 
när den väl blir klar, ska försörja Ka-
bul med el från Uzbekistan. 
 Hindukushbergen ligger mellan 
oss och Kabul. När vi närmar oss 
Salangtunneln på över 3 300 meters 
höjd blir luften sval, nästan kylig. 
Snön ligger fortfarande kvar här och 
var bland topparna. En lammgam 
bevakar dalgången, annars syns inte 
mycket vare sig fågel- eller djurliv. 
Tunneln, två och en halv kilometer 
av instängt mörker, gropig asfalt och 
tjocka, kvävande avgaser, tar oss till 
de sydliga sluttningarna. 
 – Förr var det geografiska bar-
riärer som skiljde folk åt, nu finns det 
istället säkerhetsbarriärer. Orden är 
Farid Hassanzadahs, koordinator för 
SAKs arbete med mänskliga rättighe-
ter och genus. 
 – Folk från norr känner sig otrygga 
i söder, i Helmand till exempel. Detta 
leder till att folk blir helt omedvetna 

”Vi fick tillbaka 
motorcykeln”

varit störst. Men en massiv flytt från 
landsbygden till Kabul och andra 
större städer i Afghanistan har lett till 
en ökad fattigdom även här. Kommer 
SAK börja att arbeta i städerna?
– Jag håller det inte för uteslutet. Nu 
skickar vi ju Börje Almqvist dit för 
att undersöka saken närmare. Dels 
som utsänd för Afghanistan-nytt 
och dels i egenskap av styrelsele-
damot. Det som jag idag är oklar 
över är inte behoven, för de tror 
jag finns, utan vad vi skulle kunna 
bidra med? Till exempel Community 
based education borde ju finnas i 
städerna också. Men kanske är det 
vår verksamhet inom landsbygds-
utveckling som lite motsägelsefullt 
är det program som bäst skulle 
lämpa sig i städerna. Men det finns 
även andra verksamheter vi skulle 
kunna anpassa så att de passar in i en 
urban miljö. Jag är säker på att finns 
anledning att återkomma till den här 
viktiga frågan.

Annars då, vad gör du när du inte 
jobbar?
– Ja, jag har ju tre barn, 9,13 och 16 
år gamla, alla födda år efter valår. 
Jag var ju partisekreterare då så det 
är lätt att komma ihåg. Mycket hand-
lar förstås om att göra saker tillsam-
mans med dem och min fru. Annars 
springer jag en hel del och läser. Men 
jag är också förtjust i trädgårdsar-
bete och är lite av ett freak vad gäller 
att plantera äppelträd. Jag tenderar 
nog till att plantera lite för många. 
Men nu senast när jag var i Afgha-
nistan träffade jag en afghansk man 
som hade planterat minst ett träd per 
kvadratmeter på sin tomt och det 
verkade ju funka så...
 Torbjörn nämner sin företrädare 
Bengt Kristiansson och ordförande 
Lena Hjelm-Wallén flera gånger 
under vårt samtal och imponeras över 
hur väl de lett organisationen under 
många år. Att SAK idag är en orga-
nisation tror han i mångt och mycket 
beror på deras hängivna och hårda 
arbete. Men Torbjörn är som synes 
inte fri från visioner, tvärtom och jag 
är övertygad om att Svenska Afgha-
nistankommittén kommer att fort-
sätta utvecklas under hans ledning. 
Torbjörn – välkommen i spelet!   




