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20 augusti 2009: Två av SAKs anställda, vakterna Muhammad Nazir och Hassan Reza har just varit och röstat.
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Jag var före valet ute och fotade en del valaffi
scher. De flesta kandidaternas affischer är bara 
ett ansikte rakt av. Fantasilöst. De två huvud
kandidaterna, president Karzai och före detta 
utrikesministern Abdullah Abdullah försökte 
med sina valaffischer förmedla ett budskap – åt
minstone kan det verka så.

Text & bild: BjörnÅke Törnblom

Björn-Åke är administrativ chef på SAKs 
kontor i Kabul.

Titta på bilden med Karzai flankerad av marskalken 
Fahim och förre inrikesministern Khalili. Här har du 
en phastun, en tadzjik och en hazara, Det är Karzais vi-
cepresidentkandidater. De ska naturligtvis locka tadz-
jik- och hazararöster från andra presidentkandidater. 
Fahim och Khallili är båda gamla mäktiga krigsher-
rar och Fahim till exempel har allvarliga anklagelser 
om krigsförbrytelser och kontakter med drogmaffian 
hängande över sig. Jag såg ingen valaffisch där Karzai 
flankerades av den uzbekiske krigsherren och krigs-
förbytaren Dostum som också ingår i Karzais team. 
Här talar makten. De ser på omgivningen från ovan. 
Inger det respekt och kanske fruktan?

 Abdullah Abdullah visar också upp sig med 
sina vicepresidentkandidater. Inga direkta anklagel-
ser om band till knarkmaffian. Inga anklagelser om 
krigsförbytelser. Mer folkligt avspänt. Här bröstar 
sig inte makten. De till och med ler och ser hyggligt 
beskedliga ut. Men vinner det ett val?
 Karzai försöker på andra affischer ha en annan 
framtoning: phastunen i turban, barnens vän med ett 
flickebarn på armen och folkets vän – lyssnaren hos 
det lokala byrådet. Demokraten? Känns det trovär-
digt?
 Abdullah Abdulla försökte dra nytta av att han 
har både phastunskt påbrå och är från Panjshir där 
den legendariske gerillaledaren Ahmed Shah Mas-
soud ledde kampen mot Sovjetunionen. På affischen 
ser man de båda, i yngre upplaga, tillsammans i kam-
pen. ”Jag var ju med under jihad även jag.” Kan det 
locka några nya sympatisörer månne? 
 Den afghanska demokratin har en lång väg 
att gå. Det visar alla turer och anklagelser om val-
fusk i årets presidentval. Men demokrati är inte ett 
projekt som genomförs på ett par år, utan en pro-
cess som kommer att ta årtionden. I den processen 
kommer även valaffischerna att förändras. Mindre 
maktuppvisning och med tydligare budskap, antag-
ligen.   •

Tankar kring valaffischer

Hamid Karzai och hans vicepresidentkandi-
dater Fahim och Khalili.

Abdullah Abdullah tillsammans med den nu 
avlidne gerillaledaren Ahmed Shah Massoud.

Karzai visar upp sin “folkliga” sida.

Abdullah Abdullah med sina vicepresident-
kandidater.

2 kvinnor 
ställde 
upp i 
valet
Totalt ställde 41 kan-
didater upp i Afghani-
stans presidentval 
den 20 augusti. Bara 
två var kvinnor:

Shahla Ata fick 
0,2% av rösterna.

Dr Frozan Fana fick 
0,4% av rösterna.


