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på Kabuls stadsförvaltning. 
 Hon konstaterar att urban ut-
veckling inte prioriteras av vare sig 
afghanska myndigheter eller av bi-
ståndssamfund. När Dr Pushpa Pathak 
talar om Kabul så talar hon bara om 
en tredjedel av staden. 70 procent av 
staden ligger nämligen utanför stads-
planen och stadsförvaltningens ansvar. 
Egentligen finns det ingen stadsplan 
heller. Den har avskaffats, men stads-
förvaltningen arbetar i huvudsak som 
om den fanns. Utanför ”stadsplanen”, i 
de så kallade ”oreglerade områdena”, 
har förvaltningen inget ansvar och det 
finns så gott som ingen kommunal ser-
vice i dessa områden där det bor minst 
tre miljoner människor. 
 Däremot finns planer på en ny 

stadsplan, men inte 
några pengar för att 
göra något mer än det 
man gör idag.
 – Det viktigaste när 
det gäller stadsutveck-
ling är situationen i de 
oreglerade områdena. 
Vi måste göra något åt 
situationen eller så får 
vi en hälsokris. Det saknas rent vatten 
och hälsovård, säger Zeenat Garewal, 
chef för biståndsorganisationen Acted 
och fortsätter: Det behövs infrastruk-
tur – vägar, avlopp och sophämtning. 

de ”nya” kabulborna (de som 
flyttat in efter 2001) har olika bak-
grund men flertalet är återvändande 
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sak har alltid arbetat i huvud-
sak på landsbygden. Här har de 
allra fattigaste bott. Här har behoven 
traditionellt sett varit allra störst. Det 
är ett arbete som bedrivits envist och 
fortlöpt över decennier av konflikter 
– Sovjetockupationen, inbördeskriget, 
talibanregimen och USA:s bomb-
ningar. Konflikten och den utbredda 
torkan har medfört att många familjer 
har sökt sig in till de stora städerna, 
främst Kabul, i hopp om ett bättre 
leverne. Tyvärr blir alltför många 
besvikna. Kabuls befolkning har fyr-
dubblats på bara sju år – en liknande 
utveckling har aldrig tidigare noterats 
för en huvudstad. Det bor idag för 
många människor i Kabul. Resultat: 
arbetslöshet, ökad kriminalitet, väx-
ande slumområden och svår misär. 
 En bister vinter väntar Kabulbor-
na. Särskilt för de som inte har varma 
kläder, fönster som håller kylan ute 
eller pengar att köpa ved för. 
 SAKs styrelseledamot Börje Alm-
qvist åkte nyligen till Afghanistan, 
även denna gång för att samla ma-
terial till ett temanummer av Afgha-
nistan-nytt. Du läser hans intressanta 
och bitvis gripande reportage och 
artiklar här. Att det finns stora behov 
av hjälpinsatser i Kabul och i andra 
större städer står utom allt tvivel. Ska 
SAK börja arbeta i städerna? Frågan 
ställs till SAKs platschef i Kabul, 
Anders Fänge och finanschef, Shah 
Mahmood, lite längre fram.
 Men det händer förstås också ro-
liga saker i Kabul. SAK-kollegan Jane 
Karlsson har träffat ett gäng killar och 
tjejer som har tagit en torrlagd fontän 
i besittning för att åka... skateboard. 
 I årets sista nummer av Afghani-
stan-nytt träffar du också världens 
två främsta Afghanistankännare. Som 
vanligt serveras du en insiktfull och 
övergripande krönika signerad Nancy 
Dupree. Träffa också Ahmed Rashid, 
aktuell med en ny bok och som talare 
på SAKs internationella konferens i 
november om freds-
bygget i Afghanistan.  
Ba Omid-e didar! 
m a r k u s  h å k a n s s o n
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Kabul drabbat av  svår växtvärk!

Zeenat 
Garewal.
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