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 talmannen och parlamentarikerna 
samt efterlyste fortsatta kontakter par
lamenten emellan. 

det är viktigt att börja arbeta med 
parlamentsvalet 2010 redan nu. Detta 
för att få till stånd ett så bra val som 
möjligt och för att främja kvinnligt 
deltagande både som kandidater och 
som väljare. Man kan göra detta ge
nom att stärka nätverk för kvinnor. 
Ett exempel är det nätverk som Azita 
varit med att grunda The Movement of 
Afghan Sisters som samlar parlamen
tariker, företrädare från näringslivet 
och civila samhället. Organisationen 
finns representerad i samtliga 34 pro
vinser i Afghanistan och har till syfte 
att främja kvinnors deltagande i val 
och politik. 

en farhåga inför parlamentsvalet 
är, enligt Sabrina och Azita, att det 
förefaller som om talibanerna nu mo
biliserar för att få en stark röst i par
lamentet efter valet. Detta gör man 
genom att avskräcka tänkbara och 
existerande ledamöter att ställa upp i 
valen. Att vara parlamentariker i Af
ghanistan är farligt. Elva ledamöter i 
sittande parlament har mördats och 
flera ledamöter har inte kunnat be
söka sin valkrets på grund av säker
hetsrisker. Inflytandet och effekten av 
att ha en stor grupp talibanföreträdare 
representerade i nästa parlament är 
något som skrämmer både Azita och 
Sabrina.
 – Säkerhet, fattigdom och korrup
tion är de största utmaningarna nu och 
framöver, säger Sabrina och Azita.

närvaron av utländska trupper i 
landet är problematisk. Det stämmer 
att närvaron kan vara bra under valet 
men man ser inte deras närvaro som en 
bra långsiktig lösning för landet. För att 
få till stånd fred i Afghanistan är fat
tigdomsbekämpning det absolut vikti
gaste redskapet enligt både Azita och 
Sabrina. Hunger och fattigdom är den 
mest effektiva rekryteraren för terro
risterna menar de. Även hälsovård och 
utbildning är oerhört centralt. Vidare 
är det viktigt att få till försoning och 
skipa rättvisa för gamla osonade brott. 
Problemet är att ingen aktör är redo 
att ta itu med dessa processer på all

var som görs ytterligare problematiska 
eftersom så många krigsförbrytare är 
närvarande i parlament och regering. 
Afghani stans människorättskommissi
on gör ett viktigt arbete men står inför 
tuffa utmaningar. 

det är även viktigt att få geografisk 
spridning på bistånds och rekonstruk
tionspengar och inte nöja sig med Ka
bul och provinshuvudstäderna. Sabrina 
lyfte exemplet med Afghani stans första 
kvinnliga borgmästare som nu är tillsatt 
i provinsen Dai Kundi, men där det var
ken finns stationerad utländsk militär 
(PRT) eller utländska eller inhemska 
bi stånds/rekonstruktionspengar för 
henne att förfoga över. Sabrina menar 
att detta är medvetet strategiskt val av 
myndigheterna för att visa på att kvin
nor inte kan åstadkomma något. 
 – Skulle inte Sverige kunna bistå 
kvinnorna i denna situation frågade 
Sabrina Sveriges biståndsminister Gu
nilla Carlsson som svarade att man 
från svenskt håll inte ser det som håll
bart att agera i enskilda fall. Istället vill 
man bygga institutioner och hållbara 
strukturella lösningar för Afghanistan. 
Samtidigt sa hon att det är viktigt att 
ha goda förebilder och exempel. Så  
det här fallet kanske är något man från 
svenskt håll skulle kunna undersöka. 

 sak är väldigt glada att Sabrina, 
Azita och Diana tog sig tid att besöka 
Stockholm. De är alla otroliga kvinnor 
med enorm energi och skarpt intellekt 
som trots osannolika livsöden bakom 
sig kämpar för det de tror på. Mötet 
med dem har varit mycket lärorikt och 
en riktig injektion med positiv energi 
för fortsatt arbete.   •

Min första resa till Afghanistan har 
precis avslutats och med mig till 
Sverige har jag en resväska fylld av 
vänskolematerial som jag ser jag 
fram emot att dela ut under mina 
skolbesök efter sommaren. 

Text: Frida Engman

Frida började arbeta för SAK i april 2009 som 
Sverigekoordinator för vänskolorna.

Innan jag började på SAK arbetade 
jag som gymnasielärare. Det var därför 
en fantastisk upplevelse att få besöka 
skolor i Afghanistan och möta båda 
lärare och elever. Skolbesöken visade 
på många skillnader mellan läraryrket i 
Sverige och Afghanistan. Arbetsmiljön 
är det tydligaste exemplet med en svart 
tavla som är så sliten att det knappt 
syns vad man skriver på den och klass
rum som är så fyllda att eleverna näs
tan sitter i knät på varandra.
 Trots skillnader är det framför allt 
likheterna jag kommer att minnas. 
Matteläraren som försöker förklara 
skillnaden på diameter och radie eller 
engelskläraren som entusiastiskt lär ut 
ord som börjar på bokstaven Q. 
 Så trots att den materiella standar
den är en helt annan, är det dagliga 
arbetet som lärare när det kommer till 
kritan detsamma där som här.
 Avslutningsvis vill jag passa på att 
rikta ett varmt tack till alla vänskolor 
runt om i landet. Ni gör skillnad! I år 
har antalet insamlade medel från väns
kolor slagit rekord och det är fantas
tiskt glädjande. Ni är varmt välkomna 
att höra av er om ni vill veta hur peng
arna har använts på er vänskola.   •

Arbetet med SAKs 
vänskolor förstärks

vänskoloR
SAKs vänskolearbete stöds med 
bidrag från Europeiska Kommissionen.

Frida Engman på skolbesök i Afghanistan.

...oavsett alla 
problem är 

det viktigt att va-
len hålls. Vanliga 
människor vill ha 
demokrati och ser 
det som rätt väg för 
Afghanistan att gå.
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