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Kvinnors liv och rättigheter i Afghanistan är en 
handelsvara i den absurda politiska affär som 
Nato och Hamed Karzai förvaltar. Traditionellt 
är kvinnors rättigheter det första som man får 
trampa på, på väg till makt eller utökade makt-
positioner. Karzai har nu skrivit under en ny så 
kallad ”lag” som slavförklarar shiitiska kvinnor i 
Afghanistan. Mäktiga mullor har krävt en sådan 
lag och det har blivit som de önskade trots något 
litet motstånd i parlamentet. 

Lagen fi ck enligt några kvinnliga ledamöter 
till och med förtur och godkändes i all hastighet. 
Lagen ger män bland den infl ytelserika shiitiska 
befolkningen, som utgör tio procent av landets 
invånare, exceptionell makt. De får rätten att to-
talt beröva kvinnor deras rörelsefrihet. Kvinnor 
måste be om sina mäns tillåtelse för att kunna gå 
utanför hemmets fyra väggar, för att handla, gå 
till badhuset, arbeta, studera eller resa. Kvinnor 
måste stanna hemma och var fjärde natt får de 
inte under några omständigheter neka till samlag 
med sin man, som ofta har runt fyra fruar. Dess-
utom är det nu helt lagligt att gifta bort fl ickor 
från sexton års ålder, istället för den tidigare ål-
dersgränsen som var arton.

Och det fi nns hjälpmedel för män som inte klarar 

av var fjärde natt-turen! CIA delar ut Viagrapiller 
till män i utbyte mot information om talibaner. 
”Silver bullet-metoden” är sedan några månader 
CIA:s senaste trick för att krossa terroristerna. 
Bland annat skrev BBC att experterna inte delar 
ut Viagra till unga killar, eftersom de inte behöver 
hjälpmedel och utdelningen inte leder till angi-
veri. Pillren ges till gubbar som ofta har ett harem 
av unga fl ickor och problem med turordningen. 

När USA:s säkerhetsexperter delade ut Viagra till 
en sextioårig man i utbyte mot information, kom 
han tillbaka efter ett tag och ville sälja mer infor-
mation. Det funkar tydligen bättre än pengar, me-
nar utdelarna. 

Alltså, för att hjälpa afghanska kvinnor från 
förtryck – vilket påstods vara ett viktigt mål för 
den militära ockupationen av Afghanistan – delar 
man ut Viagra till äldre krigsherrar så att de med 
kraft kan våldta ännu fl er småfl ickor och kanske 
en och annan pojke. 

Eller kanske man har räknat med sidoeffekter-
na av Viagra och egentligen vill framkalla tidiga 
hjärtinfarkter hos krigsherrarna, hmmm, man vet 
aldrig med CIA!

När CIA löser problem på detta sätt, då är det klart 

att Karzai utan förbehåll skriver under lagen som 
ytterligare inskränker kvinnors rättigheter. Pre-
sidentvalet är nära och han vill säkra sin plats. 
Om man delar ut Viagra till sextioåringar för att 
våldta sextonåringar, varför då inte ge talibanle-
darna och mullorna laglig rätt till kvinnoförtryck 
och slaveri i takt med Natos försök att förhandla 
och försonas med talibaner?

Trots allt har kvinnor inte varit tysta. Afghanska 
kvinnor gick ut och demonstrerade. De attackera-
des av stenkastande talibananhängare men stod 
ut och krävde att lagen ska hävas. Kvinnorörelsen 
i Iran fördömde lagen starkt och internationella 
människorättsorganisationer varnade för en för-
sämring av kvinnors liv i landet. Karzai låtsas nu 
backa och har lovat en omskrivning av lagen. Men 
kvinnoorganisationerna menar att korrigeringen 
kommer att vara marginell och obetydlig. 
Jag tror att i och med detta kapitel öppnas ny en 
möjlighet för kvinnorörelsen i Iran, Irak och Af-
ghanistan att samla krafterna och gå ihop och föra 
en enad kamp för kvinnors rättigheter och frihet i 
en större skala, oberoende av sina egna stater och 
Nato.
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Kvinnor demonstrerade i Kabul med paroller som: Vi vill inte ha Taliban-lagar, Nej till reaktionism.


