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The Missing Link
I mitten av november bjöd Svenska 
Afghanistankommittén in till ännu 
en 2-dagars internationell konferens. 
Denna gång i samarbete med Folke 
Bernadotteakademin och ENNA (Euro-
pean Network of NGOs in Afghanistan). 
Konferensen hölls på numera klassisk 
konferensmark – Polstjärnan på Svea-
vägen i Stockholm. Som vanligt kom 
en rad högintressanta talare och åhö-
rarskaran var även den namnkunnig. 

Text: Markus Håkansson

– Ett av de största hindren för utveckling 
är den straffrihet som råder i Afghani-
stan. Denna straffrihet har urholkat hela 
systemet. Om den skyldige inte kan hållas 
ansvarig så kommer det bli mycket svårt 
att få bukt med problem som våld och 

korruption, sa människorättskommissio-
nären Nader Nadery på länk från Kabul. 
 – 77 procent av alla pengar som skick-
as till Afghanistan går förbi den regering 
vars land vi försöker återuppbygga, sa 
forskaren Hamish Nixon och visade upp 
några sifferstinna powerpoint slides.
 Det i sig kanske inte är så konstigt 
med tanke på hur utbredd korruptionen 
är. Ett annat problem är koordinering – 
pengarna som pumpas in hamnar i olika 
pooler. Där den ena kanske ser till att det 
byggs skolor men det finns inga pengar att 
köpa skolmaterial eller betala lärarlöner, 
för det ska hämtas ur den andra poolen. 
Det är ett exempel på hur det kan se ut.
 Shinkai Kharokhail, kvinnlig parla-
mentsledamot valde istället att lyfta fram 
några positiva tendenser i utvecklingen 
och tog ett exempel från september må-

nads parlamentsval i Afghanistan. 
 – Provinsen Nimroz hade två platser 
reserverade i parlamentet. Den ena var 
vikt åt en kvinnlig kandidat. Men intres-
sant nog togs även den andra plasten av 
en kvinna, sa Kharokhail. 
 Gemensamt för den här konferensen, 
The Missing Link – Supporting State-buil-
ding in Afghanistan var att talarna denna 
gång i lite högre grad än tidigare vågade 
adressera problemen och kalla dem vid 
sitt rätta namn. 
 – Man får vara pessimistisk. Ibland 
måste man vara det, men det är inte 
samma sak som att ge upp hoppet – det får 
vi aldrig göra, sa SAKs ordförande Ann 
Wilkens i sitt avslutningsanförande.   •  
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