
a f g h a n i s t a n - n y t t

# 3 – 2 0 0 8 7

av opiumodlingarna nästan enbart i de 
fem provinser där rebellerna är som 
starkast. Man beräknar att rebellerna 
behåller upp till 70 miljoner dollar av 
vinsten per år, eftersom de har starka 
ekonomiska band till narkotikasmugg-
larna. Trots att opiumodlingarnas yta 
har minskat med 19 procent har själva 
opiumproduktionen bara minskat med 
sex procent. Det är därför långt kvar 
att gå innan det här seglivade proble-
met kan lösas. Det är uppenbart att 
det brådskar med en omläggning av 
narkotikabekämpningen.

naturtillgångar. Potentialen för 
en utveckling av Afghanistans rika 
naturtillgångar har fått förnyad upp-
märksamhet. I maj undertecknade Af-
ghanistan ett 30-årigt avtal med Kina, 
som kommer att utvinna kopparfyn-
digheterna i Aynak i Logarprovinsen 
söder om Kabul. I juli blev det klart 
att de enormt rika järnmalmsfyndighe-
terna i Haji Gak i provinsen Bamiyan 
kommer att börja brytas 2009. Båda 
projekten kommer att ge en ordentlig 
skjuts åt ekonomin, inte minst genom 
att ge arbetstillfällen. Dessutom letar 
man efter investerare som vill utvinna 
de avsevärda mängderna av ädelstenar 
som smaragder, rubiner och safirer. 
Visserligen fanns det sådana planer re-
dan på 1970-talet utan att de fick några 
resultat, men det vore positivt om det 
gjordes ett försök.

inom samtliga sektorer hänger 
framgången oundvikligen på att 
man får lokalbefolkningen med sig. 

Snabba lösningar fungerar inte. Kör 
man igång jätteprojekt för snabbt, 
kommer de inte att lyckas. Att vräka 
ut pengar på oöverlagda idéer om 
nationsbyggande och dra sig ur innan 
hållbara strukturer är fast etablerade 
är bortkastat. Landet skulle utvecklas 
snabbt om bara de utländska donato-
rerna kunde göra rätt prioriteringar, 
om de kunde lägga sina politiska 
planer åt sidan och koncentrera sig på 
att göra livet lättare för de människor 
som de påstår sig vilja hjälpa, och 
om den afghanska regeringen bara 
kunde vara tydligare i sitt ledarskap 
och koncentrera sig på att återskapa 
den känsla av tillit som tände så höga 
förväntningar under 2005. Nationens 
största tillgång är folket, framför allt 
ungdomarna, som fortfarande hoppas 
och är fyllda av optimism.

ett exempel på detta är cricket-
landslaget, som besegrade laget från 
Jersey i juni och därmed kvalificerade 
sig till ICC World Cricket League 
Division 4 i oktober. Vi får inte heller 
glömma de vilda glädjescenerna när 
21-årige Rohullah Nikpai kom hem 
från OS i Peking med en bronsmedalj 
i taekwondo, Afghanistans första 
olympiska medalj någonsin. Sådant 
är det stoff som drömmar vävs av. 
Afghanerna har många drömmar som 
kan förverkligas.
 Hur går det med utvecklingen? 
Ja, den är på rätt väg, men vägen är 
mycket stenig och i starkt behov av 
både reparation och 
underhåll.   

Nancy Hatch Dupree är en av 

världens främsta Afghanistan-

kännare och stående krönikör i 

Afghanistan-nytt sedan 1995.

Rohullah Nikpai tog brons i Taekwondo i OS 
– Afghanistans första OS-medalj någonsin. 

a
p Har du ännu 

inte köpt bo-
ken Afghani-
stan över en 
kopp te så 
är det dags 
nu! Boken 
innehåller 
46 krönikor 
skrivna av 
Nancy Dupree – världens 
främsta Afghanistankännare.

t e x t :  k l a s  b j u r s t r ö m

varje gång jag hör att säkerhets-
läget förvärras i Afghanistan dyker 
samma ängsliga tanke upp – klarar vi 
som är medlemmar och faddrar i SAK 
av fler negativa nyheter? Orkar man 
fortsätta arbeta för utveckling när det 
enda man hör om är torka, uteblivna 
skördar, bombade civila, brända sko-
lor? Jag tror det. Jag orkar. Jag tror att 
andra gör det med. SAKs medlemmar 
har under årens lopp visat att de på 
ett verkligt konkret sätt står upp för 
mänskliga rättigheter. Rätt till utbild-
ning, vård och självstyre. Vi vet att det 
inte är tomma fraser, det är arbete och 
det kostar pengar. Och vi vet också att 
arbetet gör skillnad.

under hösten har SAK ringt upp 
flera tusen givare och vi håller fortfa-
rande på. Vi ringer för att tacka och 
helt kort säga något om situationen i 
Afghanistan just nu. Vi har självklart 
också frågat alla med autogiro om 
de har kunnat tänka sig att höja sitt 
gåvobelopp. Och det är här det blir 
bekräftat – visst vill man det. Våra 
medlemmar och givare vet att även 
om många nyheter är nedslående så 
betyder SAKs arbete att många får 
det bättre. Dödligheten bland barn 
sjunker och fler barn än någonsin går 
i skolan. Varje brunn som borras eller 
lagas ger minst 30 familjer vatten. 
Och de är lika törstiga som jag skulle 
vara utan vatten. Så det är bara att 
borra vidare.   

Klas Bjurström är insamlingsansvarig på SAK.

insamling

Vi orkar fortsätta!

En liten flicka hämtar vatten vid en brunn 
i provinsen Kunduz.
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