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Sju år har passerat sedan taliba-
nerna miste makten i Afghanistan. 
Sju år av misslyckat fredsbyg-
gande. Det menade många av de 
Afghanistanexperter som samlats 
till SAKs internationella konferens 
i Stockholm i november. Samtidigt 
uttrycktes förhoppningar om en 
ljusare framtid. 

t e x t :  s o f i e  h e d m a n

b i l d :  b ö r j e  a l m q v i s t  & 
m a r k u s  h å k a n s s o n

Konferensen ”Fredsbygget i Afgha-
nistan – lokala, regionala och globala 
perspektiv” som anordnades av SAK i 
samarbete med organisationen Euro-
pean network for NGO’s in Afghani-
stan, Enna, ägde rum i Stockholm den 
6-7 november. 
 Över 250 anställda vid hjälporga-
nisationer, myndigheter, militären, 
studenter, forskare, journalister, 
SAK-medlemmar och andra intresse-
rade samlades för att lyssna på några 
av världens ledande Afghanistan-
experter. Och förväntningarna inför 
konferensen var höga. 

 – Det är andra året jag deltar och 
det är alltid hög kvalitet och bra ta-
lare. Samtidigt är jag också här för att 
knyta kontakter, sa Tim Foxley från 
forskningsinstitutet Sipri.
 Utgångsläget för konferensen var 
en nedslående verklighet i Afghani-
stan. Talibanerna får allt större makt 
i regionen, det afghanska folket har 
lågt förtroende för myndigheterna och 
ännu lägre förtroende för internatio-
nell närvaro och våldet trappas upp.
 Årets talare efterfrågade bättre 
koordinering mellan de organisatio-
ner och stater som agerar i Afgha-
nistan, fokus på lokalt ägandeskap, 
fokus på kvinnors situation och ett 
ökat ömsesidigt förtroende mellan 

USA och EU gällande Afghanistan. 
En fredsprocess måste löpa samtidigt 
som en statsbyggande process och det 
måste få ta tid, konstaterade man. 
 Kristian Berg Harpviken från 
forskningsinstitutet Prio poängterade 
att säkerhet, utveckling och politik är 
starkt sammanlänkande och att freds-
byggande måste ske parallellt med 
statsbyggande. Den afghanska staten 
har störst betydelse för utvecklingen, 
menade han. 
 – Om externa aktörer, stater och 
organisationer, spelar en allt för stor 
roll i Afghanistan, blir effekten nega-
tiv. De nationella aktörerna har störst 
betydelse! 
 Afghanistankännaren, journalisten 
och författaren Ahmed Rashid talade 
utifrån sin nyutkomna bok Vägen mot 
kaos. Han pekade på en rad misstag 
som USA och det internationella 
samfundet gjort i sina försök att åter-
uppbygga Afghanistan sedan 2001. 
 – Flera krigsherrar med förbrukat 
förtroendekaptial har fått makten på 
regional nivå och man har inte byggt 
upp någon infrastruktur. Hur ska man 
kunna ha en fungerande ekonomi 

”Vi måste ha tålamod!”
Drygt 250 gäster kom till SAKs novemberkonferens Fredsbygget i Afghanistan – lokala, regionala och globala perspektiv.

Afghaner har starka 
värderingar och när 
västvärlden vill 

implementera sina 
demokratiska lösningar 
uppstår en krock.   
           s h a r b a n o u  t a d j b a k h s h

”

Atti
CCND1b



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

# 4 – 2 0 0 8 33

utan elektricitet, vägar och vatten? 
 Trots USA:s stora ansträngningar 
i kampen mot terrorismen och för 
Afghanistans framtid, har säkerhets-
situationen förvärrats under de senaste 
åren. Dödssiffrorna är i år högre än de 
varit sedan talibanerna miste makten 
2001. 
 – Det som tidigare var ett nationellt 
problem har blivit ett regionalt pro-
blem. Talibanerna utanför Afghanis-
tan, främst i Pakistan och Centralasien, 
har idag en ny och egen agenda. Pro-
blemet måste därför bemötas regionalt 
och inte lokalt, menade Rashid. 
 Konferensen fortsatte på temat 
försoning och rättvisa. Under Afgha-
nistans årtionden av krig har det skett 
fruktansvärda brott mot mänskliga 
rättigheter och många av de tidigare 
förövarna sitter idag på maktpositio-
ner. 
 Sima Samar är chef för Afghani-
stan Independent Human Rights 
Commission. Hon menade att ski-
pande av rättvisa är en viktig del i den 
fredsbyggande processen.
 – Hur ska vi nå fred utan säker-
het, och hur ska vi nå säkerhet utan 
rättvisa? frågade hon. 
 Samar talade också utifrån kvin-
nors utsatta situation.
 – Kvinnors tillgång till rättvisa är 
begränsad. Det är illa, men det värsta 
är att det internationella samfundet 
inte längre verkar bry sig. De ”moral-
lagar” som nu diskuteras i parlamen-
tet liknar de kvinnofientliga lagar som 
talibanerna hade.
 – Det traditionella rättsystemet som 
en majoritet av afghanerna idag före-
drar framför det nya juridiska systemet, 
har aldrig behandlat kvinnor väl. Det 
är en lång väg att gå, sa Mary Akrami, 
chef över organisationen Afghan Wo-
men Skills Development Centre, som 
arbetar med genusfrågor och mänsk-
liga rättigheter i Afghani stan. 
 Hon menade att kvinnans roll 
ofta glöms bort i stats- och fredsbyg-
gande och påpekade vikten av att 

bygga upp civilsamhället. 
 – Vi måste arbeta med att öka 
medvetenheten hos människor. 70 
procent av landets befolkning kan 
inte läsa och skriva. Dessa människor 
måste också delta i fredsprocessen.

Parisagendan
SAKs platschef Anders Fänge, som 
har närmare 30 års erfarenhet av 
arbete med Afghanistan talade om 
vikten av att det internationella sam-
fundet nu börjar efterleva Parisagen-
dans mål om stärkt lokalt ägarskap 
och samordnande givarna emellan. 
 – Det går inte att applicera en 
europeisk statsmodell som byggts upp 
under hundratals år på Afghanistan 
och tro att det ska fungera bara på 
några år. 
 Han uttryckte oro för att länder 
som har militär närvaro i Afghanistan 
börjar tröttna på att processen tar tid.  
 – Fred innebär en utveckling i två 
steg. Först sker det ett slut på en våld-
sam konflikt. Efter det måste freden 
upprätthållas och det sker genom 
demokratisering, sa Jawed Ludin, 
Afghanistans ambassadör i Oslo. 

Hopp trots allt 
Flera av talarna uttryckte förhopp-
ningar kring maktskiftet i Vita huset.
 – Obama har en större förståelse 
än Bush hade för problematiken i 
regionen och han lyssnar till råd. Det 
finns ett starkt europeiskt förtroende 
för honom, och samarbete mellan 
Europa och USA är nödvändigt, sa 
Ahmed Rashid. 
 Samtidigt menade han att den 
sunda självkritik som präglat båda 
presidentkandidaternas valkampanjer, 
där man gjort upp med misslyckanden 
i utrikespolitiken, saknas i Europa. 
 Konferensens andra dag inled-
des av Jelani Popal, generaldirektör 
för organisationen The independent 
Directorate of Local Governance in 
Afghanistan, som arbetar med att 
stärka civila samhället och institutio-

ner på lokal nivå. Han berättade om 
de oklara maktstrukturer som styr 
Afghanistan. 
 – Makten finns i Kabul och re-
gionerna har lågt inflytande. Det gör 
att folkets deltagande i demokratin 
begränsas. Det är otydligt vem som 
är ansvarig för vad. Det gör staten 
sårbar, sa han. 
 Shahrbanou Tadjbakshash leder 
ett program för fred och säkerhet på 
forskningsinstitutet Ceri. Hon berätta-
de om ett projekt som hon genomfört 
tillsammans med studenter från Frank-
rike och Afghanistan. De studerade 
den afghanska demokratins legiti-
mitet genom att intervjua afghanska 
makthavare på olika positioner. En 
av slutsatserna i studien blev att islam 
har en stor betydelse i det afghanska 
samhället även när det gäller synen på 
demokrati, fred och säkerhet. 
 – Afghaner har starka värderingar 
och när västvärlden vill implemen-
tera sina demokratiska lösningar 
uppstår en krock. Vi kan inte låtsas 
att värderingarna inte finns där utan 
måste istället arbeta med dem. Vi kan 
exempelvis inte ignorera att religiösa 
ledare har makt, sa hon. 
 Mirwais Wardak, programchef för 
organisationen Cooperation for Peace 
and Unity sa att utan säkerhet sker 
det ingen utveckling, men med säker-
het kan afghanerna själva ta hand om 
utvecklingen. 
 Farishta Sakhi, verkställande chef 
för organisationen Women’s Activi-
ties and Social Services Association, 
pekade på vikten av att de afghanska 
rösterna får höras i debatten kring 
Afghanistan.
 – För det afghanska folket är fred 
och säkerhet allt. Om Afghanistan 
verkligen prioriteras kan fred uppnås. 
Om inte så kommer våldsspiralen 
istället att trappas upp ytterligare, 
menade hon. 
 Carlotta Gall arbetar som kor-
respondent för New York Times i 
Afghanistan sedan 2001. Hon menade 

Konferensens talare fr v: Ahmed Rashid, Anders Fänge, Barbara Stapleton, Carlotta Gall, Farishta Sakhi, Jelani Popal, Kristian Berg Harpviken, 
Lena HjelmWallén, Mary Akrami, Gunilla Carlsson, Jawed Ludin, Mirvais Wardak, Sharbanou Tadjbakhsh och Sima Samar.
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att afghanerna inte ska förlita sig på 
det internationella samfundet.
 – Man märker att förtroendet hos 
afghanerna börjar ta slut, både för 
regeringen och mot främlingar. Det 
blir svårare att resa och rapportera i 
landet, vilket är deprimerande, sa hon.
 Samtidigt berömde hon den af-
ghanska säkerhetstjänsten för att man 
lyckats minska antalet självmords-
bombningar. 

Ökat bistånd till Afghanistan
Biståndsminister Gunilla Carlsson ta-
lade kring Sveriges roll för fredsbyg-
gandet i Afghanistan. Hon framhöll 
SAKs arbete som ett gott exempel på 
lyckat samarbete. 
 – Vi har ett gemensamt ansvar och 
det behövs mer och bättre koordine-
ring insatserna emellan. Aktörerna 
måste satsa på det just det de är bra 
på, framhöll hon. 
 Det svenska biståndet till Afgha-
nistan kommer successivt att öka från 
och med 1 januari 2009 från dagens 
omkring 300 miljoner kronor till 500 
miljoner kronor vid 2011. Prioritering 
kommer att ske inom områdena de-
mokrati- och statsbyggnad, mänskliga 
rättigheter och kvinnors rättigheter 
samt utbildning och privatsektorut-
veckling.
 Jawed Ludin avslutade med att tala 
om möjligheter och framtidshopp.
 – Fredsbyggandet kommer att ta 
generationer. Vi behöver tid, det går 
inte att skynda fram fred. 
 Han tog också fasta på de för-
hoppningar som flera av konferensens 
talare uttryckt kring det kommande 
maktskiftet i Vita huset.
 Under konferensen fanns det ett 
stort utrymme för paneldebatter och 
frågestunder. Eva Ernfors, antropolog 
och medlem i SAK besökte konferen-
sen för första gången. 
 – Jag tycker att det har varit väldigt 
intressant. Talarna tar upp olika per-
spektiv och det ger en objektivitet, ett 
djup och en bredd som man inte får i 
andra sammanhang.

Sofie Hedman är journalist och 

deltog förra året i SAKs medlems

resa till Afghanistan. Sofie 

är medlem i SAK och aktiv 

i Stockholmskommittén.
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När vi står utanför Ghulam 
Saids bostad kommer 
några pojkar hem med var-
sin plastsäck på ryggen. De 

har varit ute och samlat skräp, papper, 
plast och annat brännbart. Det är det 
enda många familjer i stadsdelen Shah 
Shahidi i Kabul har råd att elda med 
när de ska laga mat. De är för fattiga 
för att köpa bränsle. Ghulam Said och 
hans familj är husockupanter precis 
som de andra 57 familjerna som bor i 
huset. Fastigheten i Shah Shahidi är en 
av Kabuls 16 bosättningar av det här 
slaget där de mest utsatta av Kabuls 
fattiga bor. I de flesta av rummen 
saknas glas i fönstren. Istället har man 
spänt upp plast för att hålla vinden ute. 
Än så länge är det en dräglig tempera-
tur i rummen. Det är höst och minst en 
månad tills vintern kommer och snön 
faller. Familjerna är återvändande 
flyktingar från Pakistan och Iran som 
hade tänkt börja ett nytt liv i hemlan-
det. Många av dem försökte först slå 
sig ned i sin gamla hemort men där 
gick det inte att försörja sig. Därför har 
familjerna sökt sig till Kabul i hopp 
om en dräglig tillvaro.
 – Myndigheterna har försökt köra 
bort oss minst 20 gånger men vi har 
vägrat att flytta. Vi förklarade att 
regeringen har lovat oss jord och hus 
när vi skulle flytta hem. Tills vi får det 
så tänker vi bo kvar här, säger Ghu-
lam Said.   
 Han och två av sönerna försörjer 
familjen. Ghulam Said transporterar 
varor i en skottkärra i basaren. Han är 
funktionshindrad och har en benpro-
tes och det gör ont när han arbetar. 
Familjen består av nio personer 
och de tre familjeförsörjarna tjänar 
tillsammans mellan 15 och 23 kronor 
om dagen, vilket är långt under det 
minimum som krävs för att en familj 

ska kunna köpa tillräckligt med mat 
för att klara sig från undernäring. 
 I rummet bredvid bor en annan 
Ghulam. Ghulam Ehsan och hans fru 
Khanum Gul. De har åtta barn. Sju 
flickor och en pojke. Sonen är sjuk. 
Två barn har dött av sjukdom sedan 
de återkom från exilen. Ghulam är 
daglönare och äldsta dottern Amina 
hjälper till med försörjningen.
 – Jag samlar metallringar från 
läskburkar vid restauranger och buss-
hållplatser. Jag letar även efter annan 
metall och säljer som skrot, berättar 
Amina och visar upp vad hon lyckats 
samla in och ska sälja så familjen får 
pengar till mat.
 Inne i rummet där den sjuka so-
nen ligger inlindad är det halvskumt. 
Det finns ingen belysning och dagslju-
set strilar in från ett fönster uppe på 
väggen. Rummet är fuktigt och jag vill 
inte ens tänka på hur det blir i vinter.

de flesta fattiga lever på tillfäl-
liga arbeten som daglönearbete inom 
byggsektorn eller låglönearbete som 
försäljning av frukt och billiga varor 
från kärror, gatuförsäljning av olika 
slag och småhandel. 
 Ett stort problem är att största de-
len av arbetskraften i Afghanistan är 
outbildad. Dessutom går många kon-
trakt på statliga vägbyggen och privata 
byggnadskontrakt till utländska firmor 
som har med sig egen arbetskraft från 
Pakistan, Nepal, Kina och Indien.
 Kvinnornas inkomster kommer 
främst från arbete utfört i hemmen. 
Lönerna för hemarbete, som till 
exempel mattvävning, bearbetning av 
torkad frukt, tillverkning av fågelbu-
rar, klädtvätt, spinna ull och broderi 
är extremt låga. Mattväverskor kan 
ha en dagslön på cirka fem kronor 
eftersom de oftast är helt beroende 
av uppköparna och inte kan påverka 
priset.

Vintern blir svår 
för de fattigaste




