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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

Fo
to

: S
A

K

 - 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. 
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vill jag inte komma ihåg. Krig är inga positiva minnen och det 
vill man lämna bakom sig. Men det jag tycker mest om är att 
vara ute på landsbygden och prata med folk i byarna. Vissa 
människor minns man mer än andra. Till exempel en ensam-
stående kvinna vars man lämnat henne. Hon har fyra barn, 
varav två arbetar på gatan. Jag träffade också en familj som 
bodde bland ruinerna i Kabul. Ibland undrar jag hur det gick 
för dem. Vanliga människor träffar jag sällan igen och undrar 
därför hur det har gått för dem. 

Vad anser du om mediebevakningen av Afghanistan?
- Den är väldigt intensiv just nu. Men det är samma problem 
nu som förr. Hur vanliga människor påverkas skildras endast 
marginellt. Det handlar mest om militären och politiken. Man 
går alltför sällan ut och pratar med vanligt folk, det skrivs för 
lite om de vanliga människornas verklighet. 
Idag finns ganska mycket information på nätet men det är 
mest för dem som är specialintresserade. Vanligt folk i Sverige 
läser väldigt lite om vanligt folk i Afghanistan. Visst finns det 
journalister som vill berätta om detta, men deras uppdrag från 
redaktionerna är huvudsakligen att rapportera om bombdåd, 
svenska soldater och konflikt. Det handlar om bilden av vad 
en nyhet är för något.

Hur har åren i Afghanistan förändrat dig som person?
- När jag slutade arbeta som informatör i Kabul hade jag inte för-
berett något tal till avskedsteet med mina arbetskamrater just för 
att jag visste att något spontant skulle komma ur hjärtat. Jag 
sa: ”Det pratas mycket om att vi överför kunskap till er, men 
den kunskap om livet som ni har , har gett mig är mycket mer 
än det lilla jag kan ha överfört”. Framför allt handlar det om 
hur man tar livet. Skrapar man på ytan har de flesta man mö-
ter i Afghanistan oerhört traumatiska liv bakom sig. Att leva 
bland människor som har haft det svårt men som anstränger 
sig för att ha en bra vardag har påverkat mig mycket. Det gör 
att jag kan ta mina egna svårigheter bättre. 
Oavsett situation har jag alltid haft trevligt när jag har varit 
i Afghanistan. En vinter när Sovjet bombade och sköt sönder 
bygden var jag där i sjutton dagar. Och under den tiden skrat-
tade vi nog mer än en normal svensks årsranson. Folk är sociala, 
artiga och har humor,  och den stora gästfriheten inkluderar 
afghaner och utlänningar på lika villkor. 
Jag var själv inte ens 30 när jag upplevde krig för första gång-
en. Jag ville göra en insats. Men man kommer inte tillbaka som 
samma människa igen. Det är Afghanistans tragedi: att krigen 
kommer tillbaka hela tiden. Vi är nu inne på tredje generationen 
som går ut i krig. De flesta manliga afghaner i min åldersgrupp 
lever inte idag. De dog i kriget på 1980-talet. Däremot blev det 
kvar många änkor och faderlösa barn.

En av Svenska Afghanistankommitténs (SAK) 
kvinnliga afghanska medarbetare i Wardak säger 
att om talibaner från andra områden kommer så 
ringer de lokala talibanerna och varnar henne. 
För en annan av SAKs kvinnliga medarbetare 
i samma provins ser situationen annorlunda ut:
–  Om talibanerna kommer på att jag arbetar med 
Nationella Solidaritetsprogrammets (NSP) kvin-
noråd så dödar de mig, säger hon. 

ATT ArBETA I OmrÅDEN Där DET FINNS TALIBANEr eller där 
talibaner mer eller mindre har kontrollen innebär svårigheter. 
Men hur stora problemen är varierar, och även inom ett och 
samma område kan det se olika ut. Vanligtvis är lokala tali-
baner antingen positivt inställda eller så accepterar de SAKs 
arbete. I områden där det finns risk att personal skall råka illa 
ut utför de sitt arbete med låg profil. 

rELATIONEN TILL TALIBANErNA beror på flera faktorer och 
skiljer sig åt mellan olika provinser och beroende på vilket om-
råde verksamheten är inom. Hur länge SAK har varit verksam 
i ett område har också stor betydelse. Både vanliga människor 
och talibanerna är medvetna om att det finns många aktörer 
i Afghanistan som arbetar efter en politisk agenda. Största 
delen av SAKs verksamhet fanns redan på plats före den ame-
rikanska invasionen 2001. Då är det lättare att argumentera för 
att det inte finns någon politisk baktanke med verksamheten, 
vilket annars är den största anledningen till talibanernas mot-
vilja mot en del biståndsorganisationers arbete. 

I DELAr AV AFgHANISTAN är SAKs verksamhet en integrerad 
del av lokalsamhället. Oavsett vilken sida av konflikten en 
människa befinner sig på så har personen själv eller släktingar 
fått vård på en av SAKs kliniker, och de har i många fall gått 
i SAKs lokala skola. Delar av SAKs verksamhet fanns redan 
innan många oppositionsmän ens var födda. 
 
 – TALIBANErNA HAr OLIKA UPPFATTNINgAr i olika områden 
och beter sig olika, förklarar doktor Kamela Hijran som är barn- 

Text: Börje Almqvist 

Börje sitter i SAKs styrelse och har bott och arbetat 
i Afghanistan i många år.

Att arbeta bland talibaner 
och kvinnohälsovårdsansvarig för SAKs hälsoprogram i Wardak.
 – Men de uppskattar den kvinnliga hälsopersonalen. De är för 
arbete kvinna till kvinna och deras fruar kommer till kliniker-
na, berättar en kvinnlig hälsohandledare och hälsoinspektör 
för kvinno- och barnhälsovård i Wardak. 
 
PÅ KUrSErNA LEArNINg FOr HEALTHy LIFE (LHL) på klini-
kerna i Wardak får kvinnorna lära sig läsa och skriva och under-
visas inom kvinno- och barnhälsa och hygien. Även att organi-
sera hälsokommittéer med kvinnor har gått bra i Wardak.
 - Talibanernas fruar, systrar, mammor och döttrar är med i häl-
sokommittéerna. Mamman till en mäktig talibankommendant 
hjälpte till att förmå kvinnor att gå med. Hon sa åt de andra 
kvinnorna att de inte skulle vara rädda. ”Min son är kommen-
dant och han tycker det här är bra”, förklarade hon för dem, 
berättar en kvinnlig hälsoorganisatör.

äVEN Om SKOLOr OCH KLINIKEr för det mesta accepteras av 
lokala talibaner finns stora problem för både män och kvinnor 
som arbetar för SAK. Vid flera tillfällen har SAKs personal 
råkat illa ut och det har påverkat verksamheten negativt.
 – Vi var tvungna att stoppa LHL kurserna i Nuristan. Taliba-
ner stoppade bilen med våra kvinnliga LHL handledare och 
misshandlade deras manliga eskort, mahram. Utan kontroll 
och tillsyn kan vi inte arbeta, säger Kamila Sair rådgivare för 
SAKs kvinno- och barnhälsovård vid huvudkontoret i Kabul.

NärmArE 20 AV SAKS ANSTäLLDA HAr KIDNAPPATS eller 
tillfälligt förts bort av talibaner eller kriminella under senare 
år. Alla har till slut släppts. Ibland har de frigivits när det fram-
kommit att de är SAK-anställda. 2006 kidnappades anställda 
inom hälsoprogrammet i Nuristan. De utsattes för mycket svår 
misshandel av talibaner som ville tvinga dem att säga att de ar-
betade för amerikanerna. De kunde ärligt neka eftersom SAK 
inte tar emot amerikansk finansiering. Efter att lokala ledare 
i distriktet ingrep släpptes SAK-medarbetarna.

För TrE År SEDAN FörDES mAHNAN HASSAN, organisatör 
inom NSP, och några kolleger bort av maskerade talibaner på 
motorcykel. De var på väg att starta upp bevattnings- och sol-
energiprojekt. 
 – Vi hölls fångna en natt. Nästa dag sa talibanerna åt oss att 
vi kunde avsluta projektet, men att nästa gång vi startar ett 
projekt så måste vi informera dem. Sedan fördes vi tillbaka till 
den plats där de hade gripit oss, berättar Mahnan Hassan.

DE STOrA PrOBLEmEN BörjADE 2007 när talibanerna blev 
mer aktiva i provinserna söder och öster om Kabul. Många 
SAK anställda känner oro för att resa ut i distriktet och utföra 
sitt arbete. Inte bara för att det kan finnas talibaner längs 
vägarna som kan stoppa dem, det kan också finnas minor som 
talibaner lagt ut på vägen. Dessutom kan de hamna i korselden 
i strider mellan oppositionsgrupper och den afghanska armén 
och polisen och utländsk trupp.
– Det är psykologiskt svårt att leva i områden där det förekom-
mer strider. Folk känner sig inte heller säkra när de reser. Det 
går inte att vänja sig vid dålig säkerhet, säger Zemarai Saqib, 
samordnare för RAD (SAKs program för rehabilitering av 
funktionsnedsatta) i Kabul. 

Närmare 20 av SAKs anställda 
har kidnappats eller tillfälligt förts 
bort av talibaner eller kriminella.
” SAKs program för funktionshindrade, RAD har hittills klarat sig från 

problem med talibanerna.
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