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för att diskutera frågor kring unionens 
”framtid och struktur”. Rådets beslut att 
EU ska gå i krig är alltså olagligt.

Att som FN beskriva angreppet mot 
Afghanistan den 7 oktober 2001 som 
självförsvar, anser många folkrättsex-
perter som ett missbruk av FN-stadgan. 
Att detta självförsvar kan fortsätta i tio 
år och utvecklas till fullskaligt krig, ger 
FN:s historia inga tidigare exempel på. 
Därför vilar kriget mot terrorismen, så 
som det förs både på marken och i luften 
över Afghanistan och så som det gestal-
tar sig i Guantanamo, Abu Ghraib och 
Bagram, på en minst sagt tvivelaktig 
folkrättslig grund. Att kriget ändå fortsät-
ter och att Bushs brev från 2001 fortfa-
rande tycks styra vår riksdag och regering 
är förvånande.Men historien ger många 
exempel på att det är lättare att starta 
krig än att avsluta dem.

VILKEN DEmOKrATI?
Det talas ofta i svenska media om att 
svensk trupp försvarar demokrati och 
mänskliga rättigheter i Afghanistan och 
att vår trupp ”gör skillnad”. När det gäller 
att skydda bistånd gör de utländska trup-
pen verkligen skillnad - till det sämre. 
Bland annat SAKs företrädare har på-
pekat att hjälparbetare klokt nog försö-
ker hålla sig så långt ifrån alla utländska 
trupper som möjligt, för att undgå att bli 
attackerade av motståndsrörelsen. Och 
så var det detta med demokratin. Hamid 
Karzai fraktades in av ockupationsmak-
ten, på ungefär samma sätt som Babrak 
Karmal när Sovjet startade kriget 1980. 
Nomineringen sköttes av USA, inte av 
FN, och var lika odemokratisk som efter-
följande val under ockupation, där ocku-
pationsmakten massivt blandat sig i val-
processen. I det senaste presidentvalet var 
röstfusket massivt. Bara lite över 30 % av 
de röstberättigade deltog. Nu har Karzai 
tillskansat sig hela makten över en ny val-
kommission och bäddat för ännu ett riggat 
val, i det land som blivit världens mest kor-
rumperade. Så ser den demokrati ut som 
svensk trupp sägs försvara.

Text: Nancy Hatch Dupree
översättning: Charlotte Hjukström

Nancy är en av världens främsta Afghanistankännare 
och stående krönikör i Afghanistan-nytt sedan 1995.

KRöniKa

30-årsjubileum

När jAg NyLIgEN TILLFrÅgADES av en grupp av Kabuls driftigaste personer varför 
allt håller på att gå på tok i Afghanistan, nämnde jag den stress och brådska som får 
beslutsfattarna att åsidosätta de grundläggande principerna för utveckling. Deras svar 
visade vilka begränsade valmöjligheter de har eftersom de politiska ledarna, som sitter 
långt borta och har en begränsad uppfattning om verkligheten, anser att de beprövade 
metoderna inte kan ge tillräckligt snabba resultat för att möta dagens utmaningar.

När jAg I DAg SAmLAr TANKArNA kring Svenska Afghanistankommitténs exem-
plariska, trettioåriga meritlista är jag övertygad om att om dessa jäktade planerare 
bara kunde slå in på SAK:s väl markerade väg mot ett meningsfullt samarbete med det 
afghanska folket, skulle Afghanistan ha kommit mycket längre på sin väg mot återupp-
byggnad. SAK är en biståndsorganisation med inriktning på endast ett land. Ända se-
dan föreningens grundande har dess båda komponenter, verksamheten i Sverige och 
verksamheten i Afghanistan, arbetat tätt tillsammans och troget följt den afghanska 
verkligheten utan att låta sig influeras av statliga eller politiska dagordningar. Fokus 
har alltid legat på att skapa en genuin solidaritet med det afghanska folket i deras 
lokalsamhällen. För att uppnå det syftet strävar de ständigt efter att insupa så mycket 
kunskap som möjligt om det afghanska samhället, både ur den omfattande litteratur 
som finns och genom direkt dialog med afghanerna. Denna samlade kunskap gör att 
de är bättre rustade för att kunna avgöra vad som fungerar och vad som inte gör det. 
Den här metoden är ett viktigt inslag i deras framgångar.

I SVErIgE HAr mEDLEmSANTALET stadigt vuxit sedan 1980. År 2009 ingick nära 
5 000 personer i ett brett nätverk med elva lokalkommittéer som arbetar för att öka 
medvetandet om afghanernas kultur och behov. Genom alla politiska omvälvningar 
och skiften har det svenska folket fortsatt att visa ett aldrig sviktande engagemang. 
Deras strategidokument inför framtiden visar att detta engagemang kommer att 
hålla i sig i många år framöver. Det är därför inte förvånande att SAK numera be-
traktas, både nationellt och internationellt, som den främsta källan till pålitlig infor-
mation om landet. Myndigheter, både på hemmaplan och i Afghanistan, medier och 
allmänhet vänder sig till SAK när det uppstår frågor kring Afghanistan.

DENNA OFörTröTTLIgA BESLUTSAmHET har hållit i sig under de senaste årens 
växande utmaningar och omfattande förändringar: motståndet fördubblades, kriget 
intensifierades, säkerheten blev märkbart sämre och politiken drabbades av bakslag. 
När intresset för Afghanistan började avta på andra håll i världen slog SAK tillbaka 
med fler seminarier, konferenser, föreläsningar, studiecirklar och utställningar. Det 
väckte uppmärksamhet bland ett stort antal unga svenskar. De frustrerade ungdo-
marna i Afghanistan är i akut behov av uppmuntran. Att knyta sådana band öppnar 
många olika kreativa möjligheter.

FörUTOm ATT SPrIDA upplysning om 
det afghanska samhället i Sverige un-
derstöder SAK konsekvent bistånds-
arbetet på fältet med information och 
välgrundade, principfasta riktlinjer som 
avspeglar dagens verklighet sådan den 
rapporteras av kommitténs afghanska 
och svenska anställda både i Kabul och 
på de fältkontor som övervakar projek-
ten i 16 provinser. De afghanska medar-
betarna överväger i antal på alla nivåer, 
från ledningen till fältarbetarna. Inte 
på någon nivå dominerar de utländska 
rösterna. Afghanerna sitter i förarsätet 
med stöd av de svenska kollegorna som 
i många fall har varit i landet i åtta år 
eller mer. Det uppmuntrar en ansvars-
känsla som motiverar afghanerna i deras 
arbete och skapar en solid grund för bi-

ståndsprojektens kontinuitet och hållbar-
het. Framgångarna säkras också genom 
att man lägger stor vikt vid kompetensut-
veckling, framför allt på ledningsnivå.

UNDEr 2009 uppstod enorma svårig-
heter, samtidigt som den försämrade 
säkerheten gjorde det särskilt svårt att 
rekrytera och behålla kvinnliga anställ-
da. Ändå kan SAK glädjas åt att deras 
verksamhet inom hälsa, utbildning, 
rehabilitering och landsbygdsutveckling 
inte bara överlevde under den svåra ti-
den utan fortsatte att växa. Den grund-
läggande hälso- och sjukvården expan-
derade från en och en halv provins till 

att täcka fyra provinser med samman-
lagt 1,6 miljoner invånare. Tillgången på 
utbildning ökade genom 53 skolor med 
122 000 elever, och dessutom är det nu 
37 000 barn som får en grundläggande 
skolutbildning i de 1 295 lokala enheter 
för bybaserad utbildning som når margi-
naliserade grupper utanför det formella 
skolnätet. Lärarutbildningarna fick själv-
fallet kämpa för att kunna möta den 
ökade efterfrågan.

OmKrINg 2,7 PrOCENT av den afghans-
ka befolkningen har svåra funktionsned-
sättningar. SAK hjälper därför varje år 
cirka 300 000 personer med nedsatt hör-
sel, tal eller rörelseförmåga. I enlighet 
med riktlinjerna i Afghanistans natio-
nella handlingsplan för människor med 

funktionshinder ligger tonvikten på att 
öka förståelsen för den här utsatta grup-
pens rättigheter och behov, bland annat 
genom att låta dem gå i vanliga skolor 
och hjälpa dem till större ekonomisk 
självständighet. Landsbygdsutveckling, 
som bland annat omfattar vatten och 
avlopp men även projekt för att skapa 
arbetstillfällen, integreras i arbetet med 
skolbarn och funktionshindrade. SAK 
hjälper också till med kompetensutveck-
ling för lokala myndigheter och stöttar 
lokalsamhällena i deras mobilisering för 
egen lokal utveckling.

DESSA BEUNDrANSVärDA prestationer 

som förutsätter kontakter mellan män-
niskor på många nivåer är ett resultat av 
SAK:s orubbliga fokus på lokalsamhället. 
SAK har funnits där i med- och motgång 
och är en välkänd organisation som man 
litar på. Det är svårt att åstadkomma nå-
gon hållbar utveckling utan det förtroende 
som gör det möjligt för SAK att anpassa 
sig efter omständigheterna för att möta 
föränderliga behov. Detta kräver konstant 
fortbildning och motivation tillsammans 
med en nyproduktion av läromedel och 
handböcker som ger medarbetarna de 
färdigheter som krävs för implementering, 
uppföljning och utvärdering.

ATT ArBETA mED LOKALSAmHäLLEN 
är långt ifrån enkelt. Det tar tid att förstå 
maktstrukturerna i en by, att skilja god-
tyckliga ”önskelistor” från verkliga behov, 
att försäkra sig om att sårbara grupper 
inte blir bortglömda och att frågor som 
jämställdhet och mänskliga rättigheter 
beaktas i alla sammanhang. SAK har fått 
lära sig detta ända sedan de började arbeta 
inne i Afghanistan 1982 och har nu en om-
fattande och ovärderlig kunskapsbank. 

DETTA LEDEr TILL frågan om vad SAK:s 
erfarenheter har att lära dagens aktörer. 
Det borde exempelvis vara att avsätta 
tid för att lära sig förstå samhället, skapa 
förtroende, bygga upp en ansvarskänsla 
hos medarbetare och lokalbefolkning, in-
tegrera programmen, samordna arbetet 
med andra organisationer och med den 
afghanska staten, utveckla kompetensen 
på alla nivåer och förbinda sig för långa 
tjänstgöringstider i Afghanistan. Få av 
dessa grundprinciper skulle bli populära 
hos dagens planerare som hävdar att de 
inte kan unna sig lyxen att lägga ner så 
mycket tid som det arbetssättet kräver. 
Men när slagen är vunna kan man inte 
lämna kvar människorna i ett vakuum. 
Tomrummet måste fyllas av lag och ord-
ning och en fungerande ekonomi, och 
detta måste administreras av en förvalt-
ning och stöttas av ett rättsväsende. Men 
att försöka plocka in en färdigförpackad 
statsapparat är dömt att misslyckas. Det 
är ingenting som kan tillverkas genom att 
man ”tillsätter vatten och rör om”.

 
Trots svåra förhållanden ser afghanerna framtiden an med tillförsikt, skriver Nancy Hatch Dupree.
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DET NyLIgEN INLEDDA CIVILA BISTÅNDSPrOgrAmmET ses 
som ett viktigt komplement till de militära offensiverna. Syftet är 
att få igång demokratiprojekt, skapa ekonomiska och juridiska 
strukturer och lära ut ledarskap – med hjälp av enorma summor 
pengar. Landet översvämmas av dessa experter som med en för-
skönande omskrivning kallas för ”implementerande partner” och 
totalt ska de bli 32 000. De flesta stannar i högst ett år. Hur ska 
de kunna bli motiverade att lära sig något om kulturen? Det 
kan de inte. Därför är det orealistiskt att förvänta sig att de ska 
kunna planera med kulturell känslighet. En del är uppriktiga 
i sina ambitioner, men alltför många av dessa ”snabbexperter” 
saknar tidigare erfarenhet av Afghanistan. De bygger sina kar-
riärer på att resa jorden runt och dela ut råd, men erfarenheter 
från det grönskande Filippinerna är inte till någon större nytta 
i Helmands öknar. Särskilt många varaktiga samarbeten lär 
det därför inte bli, i synnerhet inte på landsbygden.

KOSTNADErNA är ENOrmA. Det flyter omkring alldeles 
för mycket pengar i Afghanistan och detta skapar osmakliga 
attityder. En civil entreprenör fnös nyligen åt mitt arbete med 
ACKU (Afghanistan Center at Kabul University) och sa: 
”Det är ju ingenting! Tredubbla det, fyrdubbla det. Pengarna 
finns. Ta dem – och ansök om mer pengar en vecka senare.” 
Sådana attityder leder till brandkårsutryckningar, snabba lös-
ningar, kortsiktiga engångsprojekt som bara tjänar som fasa-
der. Det väcker tvivel och misstänksamhet hos allmänheten. 
Folket i Afghanistan har hört alltför många löften som aldrig 
har uppfyllts. Det tär på förtroendet. Det urskillningslösa slö-
seriet med pengar gör dessutom att andra problem förvärras, 
till exempel korruptionen.

DET är LäTT ATT TAPPA mODET i dessa dagar. Men att ge efter 
för modlösheten vore inte rätt mot Afghanistans folk, som 
fortsätter leva sina liv, trots de kaotiska förhållandena, med en 
uthållighet som är beundransvärd. En besökare sa att efter att 
ha hört alla de negativa rapporterna i de europeiska medierna 
blev han förvånad över att se människorna på Kabuls gator 
röra sig med en sådan energi och beslutsamhet. Det stämmer. 
Afghanerna må vara trötta på sina politiker, misstänksamma 
mot sina grannar och undrande inför sina beskyddare, men de 
ser framtiden an med tillförsikt. På samma sätt har SAK:s för-
tröstan aldrig sviktat. Må dess framgångar fortsätta i 30 år till 
och ännu längre.

DEN LILLA VIDEOKAmErAN SUrrAr TILL och skärmen vaknar. 
Vi tittar på ett bandat inslag av det afghanska tv-programmet 
Hop. Mot en färgglad bakgrund sitter programledaren i stylat 
hår, sportig t-shirt och moderiktiga jeans. Han samtalar med 
en ung kvinna i rosa sjal och matchande långklänning. 
- Top songs from Hop! It is Afghan, Indian, Iranian, Turkish 
and western music! New music from all around the world!
Shakeb Isaar lutar sig fram. Han lägger örat mot kameran för 
att höra vad de säger och kunna översätta. Han är blekare på 
skärmen men lika noga friserad där han sitter bredvid mig. 

SHAKEB ISAAr VAr PrOgrAmLEDArE för musikprogram-
met Hop som sändes på Tolo TV i Afghanistan mellan 2004 
och 2007. Han var en av landets största stjärnor med flera 
miljoner tittare varje kväll. För fem år sedan flydde han till 
Sverige efter att hans kvinnliga kollega blivit mördad och han 
själv hotad och utsatt för våld. 

ANSIKTET mjUKNAr och händerna blir livligare när han börjar 
berätta om programmet. 
- Det börjar med en massa olika klipp mot en blå bakgrund 
där det står ”Hop”. Sedan kommer jag ut. Jag pratar med film-
kameran som om den vore min bästa kompis: ”Hej, det är jag, 
Shakeb, välkomna!” Jag var inne i miljoner hem varje kväll, 
miljontals familjer tyckte att jag pratade med just dem. 

DET är INTE SVÅrT ATT FörSTÅ att Shakeb Isaar samlade 
miljontals afghaner vid tv-apparaterna varje kväll. Leendet 
lurar ständigt i de intensiva ögonen.
- Jag fick alltid skriva under på att det var jag, och inte tv-bo-
laget, som ansvarade för musiken som spelades i programmet, 
säger han. En kväll spelade jag en låt med Madonna. Det var 
från en konsert och under en scen åker klänningen upp så man 
ser underkläderna. Efter programmet väcktes jag mitt i natten 
av att telefonen ringde. Det var kulturministern. Han sa inte 
hej, utan frågade direkt: ”Vad vill du göra med folks tro? Det 
här är Kabul, inte Paris eller New York!” Jag sa: ”Jag vet att 
det här är Kabul, men jag vill också ge folk erfarenheter från 
Paris och New York. Och för den som inte vill se finns det en 
avstängningsknapp på tv:n.”

UNDEr SAmmA TID som Hop drog miljonpublik om kvällarna 
var den svenska diplomaten Diana Janse placerad i Kabul. 
- Shakeb Isaars musikprogram är ett uppenbart exempel på en 
fredlig revolution, säger hon. Kanalen Tolo TV är en del av en 

Att förb juda musiken
rörelse för ökad yttrandefrihet i Afghanistan, de ställer kon-
tinuerligt yttrandefriheten på prov och utmanar dem som är 
emot den. De tänjer gränserna på flera plan. Hop sände turkiska 
och indiska popvideos. De hade program med hälsotips och 
husmorsgymnastik för landets kvinnor som inte kunde lämna 
sina hem. De hade kvinnliga programledare – en till och med 
uppträdde samtidigt som sina manliga kolleger i bild. Tolo TV 
är en daglig revolt i rutan. 

  - DET VAr HEmSKT UNDEr TALIBANTIDEN, säger Shakeb Isaar. 
Händerna slutar plötsligt att dansa och landar på bordet fram-
för oss. Det var helt tyst överallt. De monterade ner dörrar-
nas ringklockor och förbjöd mobiltelefonsignaler. Man kunde 
sjunga hemma, men inte vad som helst. Man fick sjunga de 

religiösa sångerna. Jag var femton, sexton år och tvungen att 
hålla mig inomhus för att jag var rädd för talibanerna. De kun-
de när som helst ta mig och skicka ut mig i kriget. Istället för 
att gå ut satt jag inne och läste. Pappa hade politiska böcker 
som vi grävde ner under golvet om dagarna, och på kvällarna 
kunde vi ta fram dem och läsa. Jag var nyfiken, ville veta hur 
ungdomar på andra platser i världen hade det. Jag hade aldrig 
någon riktig tonårsperiod. Men jag har den nu istället! Leendet 
och glittret i ögonen återkommer. 
- Fastän jag är tjugosex år gammal är jag nog som en typisk arton, 
nittonåring. Fast ibland är jag mer som trettiosex år gammal. 

DEN mUSIKCENSUr SOm TALIBANErNA gENOmFörDE i Af-
ghanistan under 1990-talet är en av de mest omfattande i mo-
dern tid. Den brittiske etnomusikvetaren John Baily skriver 
om den i sin rapport Can you stop the birds singing? från 2001. 
Han beskriver ett folk som innan inbördeskriget 1978 hade en 
rik musikkultur. Radion var på den tiden kärnan i musiklivet 
och många musiker och kompositörer var anställda där. Den 

var en symbol för modernism och förnyelse, men också en 
enande kraft. Ett land som kännetecknas av en mångfald av 
etniska grupper fick genom musiken på radion ett forum där 
gemensamma värderingar och känslan av en afghansk identi-
tet kunde växa fram. 

EFTEr ATT TALIBANErNA INTAgIT KABUL 1996 försvann 
musiken från det dagliga livet. All musik som ackompanjeras 
av instrument förbjöds, vilket enligt Baily är en extrem form 
av musikcensur eftersom inte rent politiska sånger eller en-
skilda musiker förbjöds. Snarare blev musiken som sådan poli-
tiserad genom förbudet. Talibanerna hade starka religiösa och 
puritanska idéer om musik som någonting världsligt som tog 
tid från religionen och fördärvade människorna. Musikcensur 

är ett utbrett fenomen både historiskt och geografiskt, skriver 
han: Talibanernas förbud mot musik kan därför ses som en 
extrem form av någonting högst vanligt.

- Musiken är stark, säger Shakeb Isaar med eftertryck. Den 
kan användas som vapen mot diktatorer och fundamentalister. 
Man kan diskutera och föreläsa i timmar utan att någon bryr 
sig, medan musiken får folk att lyssna. Det kan visa sig vara 
farligt. Men om du har ett mål så spelar det ingen roll. När 
du redan är under vatten gör det inget om det handlar om en 
decimeter eller tjugo meter. Du är fortfarande under vatten. 
Hans röst är självsäker.
- Jag gjorde revolution med moderna medier i Afghanistan.  Det 
var därför det blev så mycket krångel med myndigheterna och 
regeringen. Men det var också därför som Hop blev så populärt. 
Folk behövde underhållning efter alla år av krig och konflikter. 
De var trötta på politik, de ville njuta av att underhålla sin själ.

Text & Illustration: Sara Brinkberg

Folket i Afghanistan har hört 
alltför många löften som aldrig har 
uppfyllts. Det tär på förtroendet.
”


