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ett par tusen, som det påstods i den inter-
nationella ofta grovt förenklade, våldsamt 
överdrivna och även många gånger okun-
niga diskussionen på internationell, nivå 
i jämförelse med en kriminell grupp på 
ett dussintal personer kräver ju lite olika 
insatser, säger Peter.
 I augusti 2008 sa Peter upp sig från 
LPI och flyttade med sin familj till Mana-
gua i Nicaragua. 
 – Min fru Carin hade fått jobb på 
svenska ambassaden. Min tanke var att 
vara hemmapappa ett tag.
 Men så blev det inte riktigt, en månad 
efter ankomst fick Peter jobb på UNDP 
(FN:s utvecklingsprogram) som senior 
rådgivare, dock på halvtid, så det blev lite 
tid hemmavid också. Men inte mer än att 
han hann med att läsa lite distanskurser, 
bland annat organisationsutveckling, vid 
svenska universitet vid sidan. När tiden 
i Nicaragua började närma sig slutet såg 
han en platsannons som väckte hans 
intresse – Svenska Afghanistankommit-
tén sökte en ny generalsekreterare. Sen 

gick allt på räls. Peter sökte jobbet, fick 
erbjudandet och tackade ja.

Vilka tror du är de största utmaningarna 
med det här jobbet?
– Det är nog avvägningen mellan å ena 
sidan det praktiska arbetet vi bedriver i 
form av att till exempel att driva skolor 
och sjukhus (service delivery) å den andra 
sidan vårt viktiga arbete som handlar om 
kapacitetsutveckling och där SAK har en 
mer rådgivande roll i syfte att bygga kom-
petens hos inhemska aktörer (capacity 
building), säger Peter och fortsätter:
 – Uppföljningsarbetet är en annan 
viktig pusselbit. När vi lämnar över exem-
pelvis driften av en skola till Afghanistans 
utbildningsdepartement så kan vi inte 
acceptera en försämrad kvalitet i under-
visningen, så har ibland varit fallet och 
därför krävs förbättrade kontrollmekanis-
mer för uppföljning. 

Om du kikar lite framåt, vilka avtryck vill 
du göra?

– Förra ordföranden Lena Hjelm-Wallén 
sa till tidigare generalsekreteraren Bengt 
Kristiansson när han avgick att ”du kom 
minsann inte till ett dukat bord” och syf-
tade till Bengts förtjänstfulla arbete att 
ena en i vissa stycken rörig organisation. 
Jag tillträder den här tjänsten och känner 
att mycket är på plats vad gäller strate-
gier, centrala avtal och organisations-
struktur. Som jag ser det nu är det mitt 
uppdrag att förvalta det som har byggts 
upp. Det är viktigt att SAK fortsätter att 
leverera bra bistånd till ett av världens 
mest utsatta folk – och detta särskilt i 
en tid då mycket står på spel och där 
begrepp som förtroende och trovärdighet 
blir allt viktigare, avslutar Peter Brune 
innan nästa möte tar vid – att vara gene-
ralsekreterare för Svenska Afghanistan-
kommittén är bitvis tufft och ställer stora 
krav på förmågan att göra hundra saker 
samtidigt.
 Å Svenska Afghanistankommitténs 
vägnar hälsar jag dig varmt välkommen 
Peter.   •

Vad tycker SAK... egentligen?
”Inom Afghanistankommittén verkar 
det som om ni tycker mycket, men vad 
tycker ni egentligen?”. Ungefär så ut-
tryckte sig en journalist vid ett samtal 
med vår informationsavdelning. Vi 
upplevde också under den svenska 
valrörelsen att man ofta refererade till 
vad Afghanistankommittén ansåg. Om 
man då valde att citera olika företrä-
dare med viss urskillning fanns det 
stöd för rätt olika åsikter. 
Och så ser det väl egentligen också ut.

Text: Peter Brune

Peter Brune är SAKs generalsekreterare.

Vid den medlemskonferens som ägde 
rum i oktober var deltagandet rekord-
högt. Jag genomförde under konferensen 
en så kallad värderingsövning där jag 
presenterade två olika motsatspositioner. 
Vi hade tre sådana övningar. Övning 1 
handlade om capacity building (kompe-
tensutveckling) kontra service delivery 
(tillhandahållande av sociala tjänster), 

övning 2 om att förmedla svenska vär-
deringar kontra att vara ”värdeneutral” i 
vårt arbete. Den tredje omgången hand-
lade om ”svensk trupp”. Uppmaningen 
var helt enkelt denna: Ni som vill ha 
svensk trupp kvar ställer er i det hörnet 
och ni som vill att de ska hem, ställer er 
i det andra. Ni som tycker det är svårt 
att ta ställning kan ställa er i mitten. Det 
intressanta var att det blev ungefär lika 
i fördelningen. Med övningen följer att 
man kan framföra argument för varför 
man har positionerat sig som man gjort 
samt att man får byta åsikt/position un-
der övningens gång. 
 Syftet är givetvis inte att öka polarise-
ringen utan tvärtom visa på att vi har högt 
i tak i organisationen, att kunna lyssna 
på olika argument i komplexa frågeställ-
ningar samt att visa på att:
A. Frågan om ja eller nej till svensk trupp 
inte är den viktigaste frågan för oss
B. Vi klarar av att våra medlemmar har 
olika åsikter.
Samma övning gjorde jag senare vid ett 
möte med lokalkommittén i Göteborg. 

Generellt var det mycket bra diskussio-
ner även där och ett liknande utfall.

Stort mediefokus
Det har varit mycket mediefokus på SAK 
under hösten och man har velat avkräva 
oss enkla svar för eller emot svensk trupp. 
För oss har det varit viktigt att förklara 
att frågan är mycket komplex och att vi 
har ett årsmötesbeslut som går ut på att 
vi avstår från att ta ställning till frågan om 
svenskt deltagande i Isaf just på grund av 
att våra medlemmar har så olika åsikter. 
Samtidigt har årsmötet antagit ett ut-
talande att internationell trupp kan accep-
teras i Afghanistan i nuvarande skede så 
länge det finns ett tydligt FN-mandat till 
stöd för deras närvaro. I stort sett anser 
jag väl också att vi har lyckats ganska bra 
i ambitionen att förmedla vår syn och att 
undvika förenklade ställningstaganden, 
för eller emot. Till bilden hör också att 
läget i Afghanistan kontinuerligt föränd-
ras och frågan kommer med säkerhet att 
diskuteras livligt även framöver inom och 
utom SAK.   •


