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eller gick ut och lekte blev jag mycket 
frustrerad över mitt liv och önskade att 
jag också kunde gå.

landsbygdsUtvecKling: 
 
När startade programmet och hur såg 
situationen ut då?
Landsbygdsutveckling (RDP) inleddes 
av SAK under 2007. I programmet ingår
vattenförvaltning, inklusive vatten och 
avlopp, kapacitetsuppbyggnad av nation-
ella icke-statliga organisationer och stöd 
till jordbruksprogram, det nationella so-
lidaritetsprogrammet (NSP) samt under-
håll och konstruktion av infrastruktur på 
landsbygden. Infrastruktur på landsbyg-
den, jordbruk och NSP arbetade SAK 
med även före 2007. Ingenjörsdelen av 
programmet har funnits sedan 1992 för 
att bygga hälso- och utbildningscentra.
  

Vad har hänt sedan dess?
SAK startade NSP i 216 samhällen och 
har nu utökat till 682 samhällen i sju 
distrikt i Wardak-provinsen. Som en 
följd av SAKs goda resultat har nya 
kontrakt tillkommit som omfattar cirka 
300 samhällen. Under 2008 startades ett 
pilotprojekt inom mattvävning, genom 
att ge tillgång till lån, yrkesinriktad el-
ler teknisk utbildning samt genom att 
förbättra marknadsföringssystem. Pro-
jektet startade ursprungligen i Asqalan 
i Kunduz provinsen och har nu utökats 
till Aaq Tepa också.

Ann Wilkens

I drygt ett år har hon varit styrelseordförande för 
Svenska Afghanistankommittén (SAK). 
Är uppdraget som Ann Wilkens tänkt sig? Hur ser 
hon på de utmaningar som organisationen står 
inför? Med ett brinnande engagemang för frågor 
som rör Afghanistan och Pakistan medger Ann att 
tiden inte alltid räcker till för allt hon vill göra.

LISTAN PÅ ANN WILKENS ÅTAgANDEN kan göras lång. Paral-
lellt med ordförandeskapet i SAK sitter hon bland annat som 
ledamot i en specialdomstol i Sverige, arbetar som konsult, 
håller föredrag och skriver artiklar och rapporter. Hon är en 
modern och intellektuell ordförande som tydligt lever upp till 
begreppet ”ha många järn i elden”.
 
– Jag har också barn och barnbarn som jag vill hinna umgås 
med, säger hon.

Förutom styrelse- och konsultuppdrag är Ann även involverad 
i ett analysnätverk om Afghanistan som är finansierat av UD. 
Afghanistan Analysis Network är en oberoende organisation 
registrerad i både Tyskland och Afghanistan och har till uppgift att 
samla forskning och analyser kring utvecklingen i Afghanistan. 

– Förutom några enstaka fysiska möten i bland annat Berlin så 
träffas vi i nätverket mest i cyberspace. Det är intressant eftersom 
nätverket i huvudsak består av experter från Europa, inte ifrån 
Storbritannien eller USA, vilkas perspektiv vi annars ofta får ta 
del av i olika sammanhang. Man lär sig mycket av de europeiska 
analytikerna, menar Ann.       

Hon deltar också i arbetet med en webbplats som ska fungera 
som en samlingspunkt för information om Pakistan. Eftersom 
efterfrågan på information om Pakistan är stor, så är webb-
platsen ett sätt att kunna samla och tillhandahålla detta. 

– Fördelen att gå i pension är att jag kan ägna mig åt det jag 
tycker är intressant och jag känner att jag har mycket kvar att 
ge, säger Ann som också berättar att hon har blivit tuffare i 
urvalet av uppdrag och börjat tacka nej till en del förfrågningar. 

KVINNOrNAS SITUATION
Drivkraften bakom Anns engagemang ligger i kvinnors situa-
tion i Afghanistan. Kopplingen mellan kulturella och psykolo-
giska faktorer, samt hur dessa omsätts i realiteten intresserar 
henne mycket.  
– Jag anser att vi bör sluta trippa runt saker som vi ser är osunda 
inom den afghanska kulturen, säger hon och understryker 
samtidigt att det är en känslig fråga.

SAK är också inne i en fas som handlar mycket om kvinnors 
rättigheter. För att nå framgång i det arbetet behöver vi ha 
med oss afghaner, säger Ann och fortsätter: 
– Vi tenderar ibland att vara lite självgoda i Sverige. Vi tycker 
ofta att vi är bättre och att vi kan lära ut – inte lära oss. Vi tycks 
också ha en uppfattning om att vi är bra människor som åker i 
en gräddfil där inget ont kan hända oss. Historiskt har vi många 
gånger varit fega, vilket inte är så ärofullt, men kanske fram-
gångsrikt. Duktigheten är det man helst kommer ihåg. 

– I mina texter och föreläsningar hämtar jag kontinuerligt in ar-
gument från muslimska nätverk. De är ju lika upprörda som vi. 
Vi borde arbeta mer i Sverige för att uppmuntra dessa nätverk. 

Text: Katinka Wall
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Ett krig mellan 
värderingar

   
Vilka är utmaningarna?
Brist på personal, kvinnor i synnerhet, 
för att arbeta på landsbygden, samt brist 
på yrkesutbildning och resurser inom 
området. Afghanska regeringen har inte 
heller godkänt en nationell politik och 
strategi för funktionshindrade i landet.  
   
En ung kvinna med polioskador berättar
Breshna är 18 år och bor i Jalalabad. Hon 
bär en röd mönstrad sammetsklänning 
och en tight svart scarf på huvudet. Förut 
kunde hon inte lämna sitt hem på grund 
av polioskadorna, men nu har hon lärt sig 
att sy på en av SAKs yrkesutbildningar. 
Hon kan nu undervisa andra kvinnor och 
hon har en affär i sitt hem. 
Breshna är nu en stark familjeförsörjare. 
Hon har börjat undervisa de senaste två må-
naderna och utbildar andra kvinnor ideellt. 

Hon var två år gammal när hennes 
familj förstod att hon hade polio. På 
grund av sitt funktionshinder har hon 
aldrig gått i skolan. Hon lärde sig läsa 
och skriva av sina yngre systrar och brö-
der. Breshna är den äldsta av nio barn.   
  
- Min familj har varit en stor hjälp. Spe-
ciellt min mor led mycket av mitt funk-
tionshinder och har kämpat för mig, 
säger Breshna.
  
När hon fyllde 10 började hon få reha-
bilitering. 
 
- Innan jag lärde mig använda kryckor 
och en skena till mitt ben kunde jag inte 
gå alls. Inte ens till läkaren om jag blev 
sjuk. Jag var alltid hemma. När mina 
yngre systrar och bröder gick till skolan 

  
Vilka är utmaningarna?
Den största utmaningen i programmet är 
bristen på långsiktiga givare till de delar 
av programmet som når fattiga männis-
kor i mycket avlägsna områden. Osäker-
het och brist på välutbildad och profes-
sionell personal på landsbygden är också 
problem som programmet står inför.  
  
Ledaren för byrådet berättar
Mr Mohamadullah är mycket nöjd över 
det nationella solidaritetsprogrammet 
för landsbygdsutveckling som har lett 
till positiva förändringar i byn. 
 
- Nu har vi el i 300 hushåll. Förut hade 
folk små gaslampor som de måste stänga 
av efter middagen för att spara pengar, 
säger han.
  
Byns lokala utvecklingsråd lyckades få 
budget till två NSP-projekt. Deras första 
projekt var att få el genom solceller och 
den andra var att återuppbygga den för-
störda strömmen. Nu rinner vattnet till 
2000 familjer i byn i stället för bara 300. 
Innan dammen reparerades var över-
svämningar ett stort problem. Innan 
NSP-projektet kom igång lämnade de 
flesta byn eftersom det inte fanns nog 
med vatten till bevattning.
    
- Nu har majoriteten av dessa familjer 
återvänt och planterat nya äppelträd 
och andra fruktträd i sina trädgårdar, 
säger Mr Mohammdullah.
  
NSP har fått människorna i byarna att 
planera för de anläggningar deras sam-
hälle behöver och själva ta ansvar för 
projekten.
  
- Vi arbetar för oss själva och vårt up-
pehälle. Vår by har gynnats mycket av 
de projekt vi har genomfört, säger Mr 
Mohammadullah.

Ing. Nabi Dehzad, 
Enhetschef för Lands-
bygdsutveckling

En pojke hämtar vatten ur en SAK-borrad brunn.
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SAKs program för rehabilitering av 
funktionshindrade, RAD, hjälper bland annat 
till med proteser.
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Börje Almqvist har sedan 1982 skrivit reportage 
inifrån Afghanistan för Afghanistan-nytt. Här 
berättar han om sin kärlek till landet, driften att 
skildra vanliga människors situation och upple-
velserna från de olika regimerna.

1970-talet
- Jag kom till Afghanistan första gången på 1970-talet när det 
var fred i landet. Afghanistan var då ett neutralt land som 
i huvudsak hade haft fred sedan 1895. Att det skulle bli krig där 
var lika troligt som att det skulle bli krig i Sverige imorgon.
1978 befann jag mig i Kashmir. På morgonen den 29 april det 
året satt jag och läste tidningen: Revolution i Kabul, stod det 
i rubriken till en liten enspaltig notis.. Jag skulle resa till Kabul 
och tog bussen till Delhi för att skaffa visum på afghanska am-
bassaden där. Jag skulle träffa en kompis från Sverige i Kabul 
och ville nu också se revolutionen. Men på ambassaden rådde 
kaos. Ingen kunde få visum. På konsulatet i Peshawar i Pa-
kistan fick jag till slut ett transitvisum till Iran. Därifrån åkte 
jag på en vecka tur och retur till Kabul. När jag frågade den 
afghanska konsuln i Peshawar om var jag kunde få reda på 
något om revolutionen sa han bara varnande, ”fråga inte om 
revolutionen, det är så lätt att hamna i fängelse nuförtiden. 
Den svenska konsuln i Kabul varnade mig också: ”Gör inte 
det. Det är så svårt att komma ut ur fängelse nuförtiden”.  
I Kabul rådde då utegångsförbud efter klockan tio på kvällarna. 
Då började säkerhetspolisen arrestera folk. De som tillfånga-
togs kom aldrig tillbaka. Men på den tiden avrättade kommu-
nistregimen, som hade genomfört en militärkupp, ”bara” folk 
om nätterna. Jag återkom på sommaren och reste runt i landet. 
I Kabul kunde vi efter utegångsförbudet höra det karateris-
tiska hackandet av kulsprutorna i natten när kommunistregi-
mens offer avrättades. Kommunistregimen som kom därefter 
sköt folk dygnet runt.

1980-talet
- Under kriget 1982 åkte jag för första gången som journalist 
till Afghanistan. Jag tog tjänstledigt från Eskilstuna-kuriren där 
jag arbetade då. Få tidningar skickade egna reportrar och efter 
1984 köpte de bara in frilansmaterial. Det var ett extremt dåligt 

Text: Sara Brinkberg

mEr INKLUDErANDE OrgANISATION
Uppdraget som ordförande för SAK är givande men det har 
krävt mer jobb än vad hon från början trodde. Det är publikt 
högt tryck på organisationen och det kräver mycket tid och 
engagemang i det dagliga arbetet, menar hon.
 
– Nu ser jag att mitt främsta uppdrag är att möjliggöra för or-
ganisationen att utvecklas vidare. Detta måste göras genom 
att skapa förutsättningar för att moderniseras och bli mer in-
kluderande som organisation, mindre hierarki, mer jämställt 
och mindre macho. Afghanistan är en svår miljö att arbeta 
i, säger Ann som ändå är övertygad om att det går att komma 
ännu längre. 

– För att lyckas med det bör vi koncentrera oss på utvecklings-
samarbete som vi är bäst på. Vi bör fokusera på de fyra om-
rådena utbildning, hälsa, rehabilitering av handikappade samt 
landsbygdsutveckling. 

UTHÅLLIgHET är NÅgOT SAK KAN
På min fråga om vad som händer om de internationella trup-
perna drar sig tillbaka svarar Ann:
– Vi måste fortsätta arbetet på samma sätt som vi har gjort 
i trettio år. Om det blir inbördeskrig så får vi handskas med 
det – uthållighet är ju något vi kan. 
 
Det finns heller ingen lösning i att prickskjuta talibaner, menar 
Ann. Det som sker i Afghanistan är ett krig mellan värderingar. 
Detta är ovanligt idag – det är mer vanligt att man krigar om 
makt och pengar. 

– Det är svårt att få igenom förändringar, avslutar Ann. Det 
man kan göra är analyser, söka stöd för detta inom islam och 
våga tala om talibanernas terrormetoder. 

Landet som alltid haft fred och 
alltid skulle ha det
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 - Jag är väldigt glad att jag inte kom till Afghanistan första gången 
som journalist. Det gav mig en erfarenhet av landet utanför intervjuö-
gonblicket. Att ha varit där långa perioder gör också att folk vet att jag 
förstår deras kultur och de är inte rädda att jag skall misstolka vad de 
säger, säger Börje Almqvist

bevakat krig. Jag tyckte att väldigt lite av rapporteringen hand-
lade om hur Sovjets terrorkrigföring påverkade vanligt folk, så 
det var vad jag ville skildra. Jag åkte runt i byarna och doku-
menterade brott mot de mänskliga rättigheterna. Sovjetiska 
helikoptrar bombade varje dag vanliga människor. De kom 
flygande om morgnarna när folk gick ut för att arbeta på fäl-
ten. Sakta men säkert lyckades Sovjet driva folk på flykt. Hela 
landsändar tömdes på sin befolkning. Att göra reportage 
i Afghanistan på den tiden handlade om att ta sig fram till fots 
eller hyra en häst och rapportera när man kom hem eftersom det 
inte fanns någon möjlighet att kommunicera med omvärlden. 

1990-talet
- Efter fyra reportageresor åren 1982-85 kom jag inte tillbaka 
till Afghanistan förrän i november 1992. Då satt jag i Svenska 
Afghanistankommitténs (SAK) styrelse och vi planerade för 
framtiden eftersom Afghanistan nu var fritt och alla trodde att 
freden hade kommit. SAK hade öppnat sitt första regionkontor 
i  Jalalabad. Kabul hade då bara skadats marginellt av inbördes 
strider mellan olika milisgrupper. För Afghanistan-nytt skrev 
jag  om hur freden hade kommit till Kabul, men redan sex 
veckor efter att jag lämnade staden bröt inbördeskriget ut. Det 
varade fram till 1996 när talibanerna jagade ut krigsherrarna. 
60 000 civila dödades under striderna i Kabul.
1998 åkte jag till Afghanistan igen. Talibanerna hade då tagit 
makten i stora delar av landet. Det var väldigt intressant att se 
skillnaden mellan vad som rapporterades och hur det verkli-
gen var. Kvinnorna på landsbygden bar verkligen inte burka! 
Hur skulle man kunna plantera ris klädd i burka? Jag levde 
i Kabul ett halvår under talibantiden. Det var världen upp och 
ner. Allting normalt och kul var fel och förbjudet. Dessutom 
la sig talibanerna i familjeangelägenheter som hur kvinnorna 
skulle klä sig och bete sig, vilket folk uppfattade som krän-
kande. Afghanerna accepterade inte att staten lade sig i fa-
miljeangelägenheter vare sig de är kommunister eller gör det 
i religionens namn. 

2000-talet
- Från slutet av 1990-talet arbetade jag som informatör för 
Svenska Afghanistankommittén, som då hade sitt huvudkontor 
i Peshawar i Pakistan. Jag var mycket ute på skolor och kliniker, 
pratade med bönder och rapporterade om handikapprogram-
met. Men jag skrev även om politiken. 
Jag behövde aldrig ge avkall på det journalistiska när jag ar-
betade som informatör. SAK gav mig snarare en plattform att 
arbeta utifrån. Jag behövde aldrig tumma på mina principer. 
År 2003 flyttade huvudkontoret till Kabul. Där arbetade jag 
tills jag slutade mitt arbete som informatör hösten 2004. Men 
jag har fortsatt att rapportera från Afghanistan till Afghanistan-
nytt efter det.

Vilket av alla dina reportage minns du bäst?
- Mycket har handlat om katastrofer och elände. Kriget på 80-talet 

besök från de 
norra provinserna
I april besökte Per Olsson kansliet i Stockholm för att berätta 
om det norra utvecklingsprojektet som sattes igång i Afgha-
nistan förra året. Han är Svenska Afghanistankommitténs 
utvecklingssamordnare i de norra provinserna. Regionen 
är ett av Sida prioriterat område, och i SAKs arbete ingår 
utbildning med fokus på flickor, stöd till funktionshindrade, 
utbildning, och kapacitetsutvecklig av lokala organisationer 
och ledare, vänskoleprojekt, med mera. 

notis


