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”Bryr ni er verkligen 
om vår fattigdom?”

Farishta Sakhis fråga blir hängande i luften över den månghöv-
dade åhörarskaran i konferenscentret Polstjärnan i Stockholm. 
Temat för SAKs internationella konferens var Fredsbygget i 
Afghanistan. För den som följer utvecklingen i Afghanistan är 

fredsbyggnad knappast den första associationen. Under 2008 har antalet 
civila dödsoffer ökat med nästan 40 procent. Det är ett uttryck för att det 
väpnade motståndet mot regeringen växer i styrka men också ett grymt 
resultat av en allt mer vilsen militär strategi. En tredjedel av de civila 
som dödats har dött i bombningar eller beskjutningar av regeringsstyrkor 
understödda av USA och Nato. 

debatten om afghanistan handlar oftast om det 
militära och även på vår konferens var det diskus-
sionerna om mer trupp och nya militära strategier 
som drog till sig mest medial uppmärksamhet. Många 
intressanta inlägg gjordes – om Pakistans roll, om 
Bush-administrationens många misstag, om det 
regionala perspektivet, om vikten av fler soldater på 
marken för att minska flygattackerna och därmed 
de civila dödsoffren. Anders Fänge, SAKs platschef 
i Kabul, pekade på att den afghanska konflikten 
inte bara är en kamp om makten i Afghanistan utan 
också en arena för globala strider – mellan ett världs-
omfattande krig mot terrorismen och ett al-Qaida-
inspirerat globalt jihad. Sveriges biståndsminister 
Gunilla Carlsson talade om hur tydligt Afghanistan 
illustrerar att säkerhet och utveckling hänger ihop 
och annonserade en svensk ökning av såväl den mili-
tära närvaron som biståndet.

farishtas fråga handlar om den frustration 
som allt fler afghaner känner. Man välkomnade det 
internationella samfundet för att man ville se en 
förändring och hoppades på en bättre framtid. Delvis 
har förhoppningarna infriats – en ny konstitution, 
bättre hälsovård och fler skolor är resultat som inte 
ska förringas. Men de senaste åren har framstegen 
varit färre. Regeringens reformer har avstannat, kor-
ruptionen ökat och säkerheten i vardagen minskat. 
Allt fler afghaner frågar likt Farishta om vi bryr oss.

generalerna talar nu om en svallvåg av internationella styrkor av 
samma slag som de anser lett till framgång i Irak. Det betyder fler soldater 
till Afghanistan och fler attacker mot talibanbaser i Pakistan. Men det är 
inget svar på Farishtas fråga. 
 Afghanistan behöver en svallvåg av solidaritet – för att bekämpa hung-
ern till följd av den svåra torkan, för att utbilda fler barnmorskor som kan 
hjälpa till vid förlossning och för att se till att det finns lärarinnor och skolor 
för alla de som börjat skolan sedan talibanregimen föll. Det är en sådan 
svallvåg som kan återskapa förtroendet hos det afghanska folket.

t o r b j ö r n  p e t t e r s s o n ,  g e n e r a l s e k r e t e r a r e ,  s a k

Torbjörn Pettersson är 
SAKs generalsekreterare.

Nyheter & information hittar du på

www.sak.se

Kabul – en stad som växer för fort.....4
Börje Almqvist om en stad som har fått växtvärk.

En gång bodde det 10 000 i Kabul......8
Krönika av Nancy Hatch Dupree. 

Saber, 14, är familjeförsörjare...........11
Lever på att sälja tuggummi vid bensinmacken.

Rafiq lever under dödshot..................14
Avvisades från Sverige. Tvingas hålla sig gömd.

Rashid hoppas på Obama.................16
Ulf B Andersson träffade Ahmed Rashid på SAKs 
pressfrukost under den internationella konferensen.

Ska SAK börja arbeta i städerna?......18

Unga afghaner åker skateboard.........21
Skateistan bryter ny mark i Kabul.

Kabul igår och idag................................23

Mer EU-pengar till vänskolorna..........26
Estland och Slovakien inkorporeras i vänskole
projektet där nu alltså fem länder ingår.

Bokrecension | Vägen mot kaos..........28
”Given läsning”, skriver Bengt Kristiansson.

Vikten av utbildning.............................30

Rapport från SAKs konferens............32
Starkt startfält, mycket folk, intressant, högaktuellt!

”Vi kommer att frysa i vinter..............34
Kabuls fattiga har inte ens råd att hålla kaminen varm.

Hassina är kvinna och gör affärer......38

Nytt HR-verktyg till SAKs fältarbete...39

Ali och Mirajan kör för SAK.................40

Bokmässa på Örebro slott..................42

Grattis på 90-årsdagen........................43
En av svenskt bistånds stora, Sixten Heppling, blir 90.

Atti
AN 2008 04

Atti
CCND1b




