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mar, vapentillgång och ett söndertrasat och 
brutaliserat samhälle – den situation som 
några år senare ledde till att inbördeskrig 
utbröt. Minnet av detta lever starkt kvar 
hos såväl afghaner som de pakistanier, som 
tillhandahöll basområden, utbildning och 
utrustning för befrielsekrigarna.

efter den rad av både strategiska 
och taktiska misstag som begåtts sedan 
den USA-ledda invasionen 2001 är det 
inte lätt att nu vrida utvecklingen rätt i 
Afghanistan. I backspegeln är det inte 
svårt att se att det var fel att räkna ut 
talibanerna i Bonnprocessen, att återbe-
väpna de krigsherrar som då var slagna, 
att lita på Pakistan som entydigt allierad 
i ”kriget mot terrorismen”, att blunda för 
grannländernas divergerande intressen 
i Afghanistan och att inte sätta hårdare 
press på regeringen i Kabul. Att blicka 
framåt är betydligt svårare. Några snabba, 
acceptabla lösningar avtecknar sig inte.  

det framstår också allt tydligare 
att det inte går att hantera Afghanistan 
isolerat från dess grannländer – i synnerhet 
Pakistan, där problemen i dagsläget hopar 
sig och en ännu mer radikaliserad och 
internationaliserad talibanrörelse än den 
afghanska vinner terräng i det politiska, 
ekonomiska och humanitära kaos som 
råder i stora delar av landet. Konflikterna 
i Sydasien hakar i varandra i något av en 
ond cirkel. Att Pakistan har ett stort behov 
av kontroll över utvecklingen i Afghani-
stan hänger i sin tur samman med konflik-
ten med Indien om, i första hand, Kashmir. 
Många bedömare anser att det är i Kash-
mir, ett av världens äldsta pyrande konflikt-
områden där under den gångna sommaren 
minst 100 dödsoffer har skördats bland 
stenkastande ungdomar, som vägen mot 
stabilitet i Afghanistan skulle kunna ta sin 
början. Det är dock en lång väg.

för saks del är problematiken mer 
begränsad. Vi har tagit oss igenom mörka 
perioder i Afghanistans historia förr och 
har gott hopp om att kunna fortsätta 
verka på bynivå, i direkt samspel med 
utsatta människor. Vi kan inte förändra de 
storpolitiska förutsättningarna för deras 
livsvillkor men vi kan fortsätta att dra vårt 
strå till stacken vad gäller tillgången till 
framför allt utbildning, sjuk- och mödra-
hälsovård. I rådande läge får detta anses 
vara gott nog.   •
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Många organisationer som är med på 
Internationella Torget på Bokmässan 
i Göteborg deltog i år under knapphe-
tens kalla stjärna. De kraftigt neddrag-
na informationsanslagen från Sida 
drabbade även SAK. Under flera år har 
vi haft en fin monter som bas för vårt 
mässdeltagande. Så blev inte fallet 
i år. Vårt deltagande inskränkte sig 
till ett bok- och informationsbord. Vi 
hade även tvingats skära ned antalet 
seminarier.
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Med detta sagt ska vi ändå konstatera 
att det ändå gick över förväntan. Årets 
framträdande bekräftade åter att det är 
de frivilligt arbetande medlemmarna som 
utgör grunden för framgång i vårt arbete. 
 I år deltog närmare 25 entusiastiska 
SAK-medlemmar vid vårt bokbord. Till-
sammans med oss kanslianställda såldes 
böcker, spreds information och såldes 
boklotter. Men framför allt var det alla 
samtal med människor som flockades 
kring bokbord och lottförsäljare som i år 
kändes särskilt meningsfulla. Alla kände 
vi att Afghanistan är ”hett”. Alla hade 
synpunkter och ville dela med sig av tankar 
och funderingar. Att vår sedan i höstas nya 
generalsekreterare Peter Brune tog varje 
ledig minut mellan olika mäss- och semina-
rieframträdanden till att stå vid bokbordet 
och diskutera Afghanistan väckte positiv 

uppmärksamhet hos många mässbesökare.
 SAK hade i år valt att fokusera semi-
narierna på det arbete som bedrivs inom 
mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Vad innebär säkerhet för kvinnor i Afgha-
nistan? Är kvinnors rättigheter förhand-
lingsbara? Böcker, burka och begåvning 
– om utbildningens betydelse – se där 
exempel på frågor som var uppe på våra 
seminarier. Den vid det här laget legenda-
riska ”afghanska frukosten” inledde vårt 
lördagsseminarium, ”Med livet som in-
sats”, om mödra- och barnadödlighet. Vårt 
seminarium ihop med Ordfront om Jesper 
Huors nya bok I väntan på talibanerna 
drog också mycket folk.

31 244,50 kronor
Trots kraftigt neddragen mässbudget blev 
ändå årets mässdeltagande en framgång. 
Vi arrangerade en rad välbesökta semina-
rier, våra många frivilliga gjorde en fantas-
tisk insats, vi nådde flera tusen människor 
med våra boklotter och information, vi 
samtalade med hundratals människor och 
vad gäller intäkter gav mässan oss totalt 
31 244,50 kr. Vi sålde böcker för 16 520 kr, 
sålde boklotter till stöd för Afghanistans 
kvinnor och barn för 12 580 kr och den 
afghanska frukosten inbringade tre fulla 
insamlingsbössor med 2 304,50 kr.
 SAKs styrelse och generalsekreterare 
framför ett stort tack till Göteborgskom-
mittén för en strålande insats. ”Vi ser vad 
aktiva medlemmar kan åstadkomma!”   •

Kvinnans situation  
under lupp på bokmässan

Med livet som insats. Under årets afghanska frukost diskuterades hur mödradödlighet, 
jämställd het och makt hänger samman. Deltog gjorde från vänster Peter Brune, Karin Alfredsson, 
Gertrud Pålsson, Ramia Ebrahimzada. Johanna Fogelström modererade samtalet.


