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som förlorat allt på grund av torka som dödat de flesta av 
deras djur.

hur många krigsflyktingar det finns i Afghanistan 
är oklart. Det rör sig om minst 75 000 människor. FN och 
Internationella Rödakorskommittén (ICRC) bistod under 
förra året 35 000 krigsflyktingar i provinserna Kandahar, 
Helmand och Uruzgan och det finns ytterligare minst 
40 000 flyktingar i Kabul. Antalet flyktingar undan kriget 
varierar hela tiden eftersom många är flyktingar under en 
kort tid och återvänder hem när striderna är över.
 Många av de 
gamla internflyk-
tingarna vill inte 
återvända hem 
på grund av den 
försämrade säker-
heten, etniska 
motsättningar 
eller på grund av 
att de inte har 
några möjligheter 
att börja om på 
nytt på hemorten. 
En del har blivit 
flyktingar på 
grund av torkan i 
norra och västra 
Afghani stan under förra året, andra på grund av etniska 
konflikter och stamkonflikter. Nära en tredjedel är åter-
vändande flyktingar från grannländerna Iran och Pakistan 
som inte kan återvända till hemorten.

de områden där det finns flest människor som har flytt på 
grund av kriget är i och runt provinserna Kandahar, Hel-
mand, Uruzgan, Zabul, Paktika och Kunar.
 En del av krigsflyktingarna har flytt eftersom de först 
tvingats ge talibaner mat och husrum och sedan anklagats 
av internationella styrkor för att hjälpa talibanerna. Andra 
har flytt efter att de hotats till livet anklagade för att hjälpa 
de internationella styrkorna. Ett stort antal har också flytt 
på grund av kraftiga amerikanska bombningar.
 En stor grupp internflyktingar är de 33 000 återvändan-
de flyktingar från Pakistan som bor i tillfälliga bosättningar 
i framför allt Nangarhar i östra Afghanistan. 
 År 2002 fanns det 1 200 000 internflyktingar i Afghani-
stan. Många av dem har fått hjälp av FN:s flyktingkommis-
sariat (UNHCR) att återvända hem.   •

Det finns 2 100 000 registrerade afghan-
ska flyktingar i Pakistan och 915 000 i Iran. 
Det beräknas dessutom finnas omkring 
1 500 000 icke registrerade flyktingar i Iran 
och ett okänt antal i Pakistan. Över 
360 000 illegala afghanska immigranter 
deporterades från Iran under 2008. Sedan 
2001 har cirka fem miljoner människor åter-
vänt till Afghanistan från Pakistan och Iran. 
2002 fanns det 1 200 000 internflyktingar 
i Afghanistan. Idag är det minst 235 000. 
Årsskiftet 1991-92 var cirka halva Afghani-
stans befolkning antingen flyktingar utom-
lands eller internflyktingar i Afghanistan.

Flyktingsituationen i Afghanistan

Glöm för en stund allt elände och tänk på vackra 
bergsmassiv och vänliga, nyfikna människor. 
Jag är i Bagh-e-Babur, Baburs trädgårdar, som 
är en fanstastisk oas mitt i Kabul. Mausoléet 

över Babur, Mogulrikets grundare, och hans släktingar och 
den lilla öppna moskén som sägs ha varit förlaga till Taj Ma-
hal finns här. Allt var förstört; varenda träd nedhugget eller 
sönderskjutet när frontlinjen gick just här under det tidiga 
1990-talet. Aga Khan’s Trust for Culture arbetar intensivt 
med restaurering av vad som finns kvar och nyuppbyggnad 
av helt förstörda delar.

Text: Jane Karlsson

Jane är före detta projektassistent för SAKs vänskolearbete 
och har arbetat för SAK i Kabul i två år. Nu har det blivit dags 
för Jane att åka hem till Sverige. Nya utmaningar väntar. Afghanistan-
nytt passar på att tacka för tiden som varit och önskar lycka till!

Nu är det åter vackert i trädgården och afghanska ungdo-
mar och familjer spenderar fredagarna med picknickkor-
gen i gräset eller tar en promenad i det gröna. Det är ett 
andningshål; tänk för ett barn att få komma till en öppen 
grön plats när man vanligen spenderar sin tillvaro i dunk-
la trånga rum där hela storfamiljen delar på ytor ofta inte 
mycket större än våra innerstadsettor. 
 I drottningens palats eller Haremsarai som den stora ny-
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renoverade byggnaden längst upp i trädgården kallas finns 
idag en modern konstutställning ...vänta nu, jag är i Kabul. 
Jag är verkligen fortfarande i Kabul, stannar jag och tänker 
medan jag går genom konstutställningen. 
 Jag tittar mer på afghanerna som tittar på konsten än 
på  själva konsten. De har nog aldrig sett något liknande. 
De är många, de är unga och glada grabbar som tystnar när 
jag kommer in. De tittar minst lika mycket på mig som på 
konsten men de är där och de tar del av nya moderna kul-
turuttryck från sin egen region. 
 En afghansk man vid ingången förmanar några små poj-
kar att de inte får ta i konstverken. Andra unga afghaner 
visar runt små grupper och förklarar vad det är de ser. En 
kille säger till mig att han inte gillar konsten, men sen änd-
rar han sig och säger att han tycker om den. Han pekar på 
en tavla och säger:
 – Den här är gjord av en afghan. Han kan vara stolt över 
något, det finns annat än elände. 
 Living Traditions – Contemporary Art from Afghani-
stan, Iran and Pakistan kallas utställningen och det är Tur-
quoise Mountain Foundation, en organisation som arbetar 
med att bevara och återuppliva traditionella, uråldriga, 
hantverksmetoder som har satt samman utställningen. Det 
är en typisk konstutställning, sådan som vi tänker oss dem. 
Vita rum, god belysning, verk efter verk men det är konst 
från härifrån. Det mesta är tavlor men också några installa-
tioner. Det som presenteras är verk av konstnärer som låter 
sig inspireras av de traditionella konstformerna; minitayr-
måleri, kalligrafi och så vidare. De leker med arvet, förvan-
skar och förvandlar det till oigenkännlighet men med stor 
respekt som jag uppfattar det.  

jag måste nog återvända en eller ett par gånger till 
när jag smält att utställningen står i Kabul och faktiskt titta 
på konsten. Jag kan bara inte förmå mig att koncentrera 
mig på den under det här besöket. Jag är helt fascinerad 
bara av att den finns och av att se afghaner ta del av den. 
Det är så oerhört viktigt att åter bygga upp den afghanska 
identiteten, självförtroendet, nationen. Den förlorade gene-
rationen, de som aldrig eller bara stötvis fått gå i skolan, de 
som inte vet annat än konflikt, behöver påminnas om sitt, 
fantastiska, kulturella arv och bygga vidare på det.   •

Mogulhärskaren Baburs gravmonument. Babur garden är en oas i Kabul. Här drottningens palats Haremsarai.

Vacker arkitektur. Moskén sägs vara en förlaga till Taj Mahal.
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