
a f g h a n i s t a n - n y t t

# 1 – 2 0 1 030

anser hon, men också eftersom det finns ett svenskt egenin-
tresse i Afghanistan. 
- Om inte problemen kan lösas lokalt så kommer de till oss, i 
en eller annan form. Narkotikan är ett exempel, i princip allt 
heroin på Europas gator kommer från Afghanistan.

BORDE STäLLT HÅRDARE KRAV  
Diana Janse anser att Sverige i huvudsak gör ett bra jobb på plats.
- Inte minst via Afghanistankommittén vars arbete verkligen 
imponerat på mig. Men för Sverige liksom våra partners i EU 
och USA kan jag tycka att vi tidigare borde ha ställt hårda 

krav på det afghanska ledarskapet, inte minst vad gäller straf-
friheten och korruptionen. 
Något som hon anser är en svårighet är att lyckats förklara lång-
siktigheten i det afghanska projektet för hemmaopininerna. 
- Även under de gynnsammaste omständigheter kommer det 
att ta mycket lång tid. Det finns inga snabba lösningar för de 
utmaningar Afghanistan står inför. 

GE UPP OcH BLI HäSTSKÖTARE 
Svensk medias rapportering anser Diana inte hjälper till då 
den har en väldigt svensk fokus. Samtidigt ser hon svårigheter 
i att rapportera om och förstå något så komplext som situa-
tionen i Afghanistan. 
- Men bara för att det är svårt kan man inte ge upp. Visst fanns 
det stunder då jag bara ville åka hem och bli hästskötare el-
ler något istället. Men så ser man två tjejer i vårsolen på väg 
till skolan med bestämda steg och då känns arbetet genast me-
ningsfullt igen. 

För att behålla fokus måste man ständigt omprioritera, anser hon. 
- Det krävs en ständig pågående policydebatt om vad vi gör 
och varför, men också en vilja att lägga om kursen när våra 
planer inte fungerar i praktiken utan att för den skull uppfinna 
hjulet gång efter annan. Vi opererar inte i en perfekt värld, vi 
får göra det bästa av situationen som den är, inte som vi önskar 
att den vore. Detta blir speciellt viktigt när säkerhetsläget i 
Afghanistan förvärras.

Vi opererar inte i en perfekt 
värld, vi får göra det bästa av situa-
tionen som den är, inte som vi öns-
kar att den vore.

”

Jag vill ge min alldeles egna bild av Afghanistan, 
säger Diana Janse om sina två år som svensk 
diplomat i Kabul. Diana är aktuell med sin bok 
”En del av mitt hjärta lämnar jag kvar”. Hon an-
ser att Sverige inte bara har ett ansvar i Afghanis-
tan, utan också ett egenintresse.

DIANA JANSE började sitt jobb som ensam UD-tjänsteman i Af-
ghanistan med att röja ur ett rum för att ordna sig ett kontor.
- Jag arkiverade papper, gick på möten med presidenten, bytte 
lås på dörrarna, fixade taggtråd till murarna, skrev policy-
rekommendationer, förhandlade avtal och allt där emellan, 
säger hon.

SVENSKT EGENINTRESSE
Att arbeta som svensk representant i Kabul tycker hon var en 
blandning av yrkesmässiga utmaningar och praktiska problem. 
Att vara på plats är viktigt eftersom Sverige har ett ansvar, 

Diana Janse var med i bok-samtalet ”Vad gör vi för de afghanska kvin-
norna, egentligen?” på ABF-huset den 27 januari tillsammans med SAK. 
Samtalet var ett arrangemang av tidningen Filter och förlaget Alfabeta.  

problemen i Afghanistan 
stannar inte där
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- Visst är det svårare att arbeta men som jag ser det har vi inte så 
mycket val. Inget bistånd är inte någon väg framåt. Bunkermen-
taliteten är ett verkligt hot mot det vi vill åstadkomma, jag tror 
inte att man får låta sig paralyseras av säkerhetsläget, säger hon.

Diana Janse arbetar idag i utrikesministerns stab på UD i 
Stockholm. Hon tycker att tiden i Afghanistan har förändrat 
henne på många sätt och fått henne att se världen i ett större 
perspektiv. 

- Mina kollegor tycker nog att jag tjatar om Afghanistan i tid 
och otid.

- Det viktigaste är att ge kvinnorna redskapen att själva förändra. 
Men för att detta ska vara möjligt är satsningar på kvinnors ut-
bildning och hälsovård det allra nödvändigaste. De många kvinn-
liga parlamentarikerna tycker jag också förtjänar särskild upp-
märksamhet, här har vi kvinnor som har en plattform och som 
representerar olika regioner och etniska grupper, säger hon.

Dianas bok ”En del av mitt hjärta lämnar jag kvar” 
kan beställas på www.sak.se.

Till vänster Farah Saighani, före detta ISAF-folk deltog också på 
bok-samtalet och underströk att säkerheten är avgörande för flickors 
skolgång. Till höger Diana Janse.   

Johanna Fogelström, Kanslichef på SAK, betonade vikten av ut-
bildning för flickor och rätten att få delta i undervisningen. 

Uttalande från Svenska Afghanistankommittén
Officiellt Uttalande, 2010-01-08 
FÖR 30 ÅR SEDAN, dagarna efter julen 1979, invaderades 
Afghanistan av sovjetisk trupp. Nio år av motståndskrig följde, 
under vilket omkring 1,5 miljoner afghaner dödades. Efter de 
sovjetiska truppernas tillbakadragande - då det internationella 
samfundets intresse också försvann - vidtog ett inbördeskrig, 
som förlängde lidandet för den afghanska civilbefolkningen. 
Inte minst drabbades invånarna i huvudstaden Kabul, som 
bombades sönder och samman av rivaliserande krigsherrar. Det 
var mot den bakgrunden som talibanernas maktövertagande i 
mitten 1990-talet välkomnades av många, i hopp om att fred 
och utveckling äntligen skulle komma till stånd. Men det 
visade sig snart att den stabilitet som talibanerna stod för 
betingade ett högt pris, särskilt för de afghanska kvinnorna. 
Inbördeskriget fortsatte i andra former fram till hösten 2001, 
då en USA-ledd koalition efter attentaten den 11 september 
kastade talibanerna ur sadeln. Det internationella samfundet 
samlades i Bonn för att utarbeta en plan för det nu helt 
förödda Afghanistans politiska och ekonomiska rehabilitering. 
Bland afghanerna tändes återigen ett hopp: landet skulle 
återuppbyggas, de miljontals flyktingarna kunna återvända 
och levnadsförhållandena förbättras.

äVEN DETTA HOPP har nu till stora delar släckts. Trots närvaro 
av ca 100 000 soldater i utländsk trupp och trots att majoriteten 
av dem haft till uppgift att stärka säkerheten, skapa stabilitet 
och tillhandahålla förutsättningar för civil återuppbyggnad är 
verkligheten idag att säkerhetssituationen kraftigt försämrats. 
Samtidigt har den politiska styrningen av landet uppvisat 
växande brister. Korruptionen har brett ut sig, krigsherrar fått 
förnyade maktpositioner och den ekonomiska utvecklingen 
återigen stannat av. Detta medför att många afghaner idag 
misstror ”den internationella agendan”. De har helt enkelt svårt 
att förstå att åtta år av militära och ekonomiska insatser från 
resursrika länders sida inte kunnat ge bättre resultat. Denna 
misstro drabbar i viss utsträckning också humanitära aktörer 
och minskar våra möjligheter att verka i stora delar av landet.
Genom avsaknad av gemensam agenda samt bristande 
samordning och kortsiktigt agerande har det internationella 
samfundet alltså, sakta men säkert, spelat bort den chans att 
vända utvecklingen, som fanns efter talibanregimens fall. De 
utländska trupperna har agerat på ett sätt som distanserat 
dem från befolkningen. Krigföringen mellan talibangrupper 
och Nato-trupp har lett till ett stadigt ökande antal civila 
dödsoffer. Den FN-mandaterade ISAF-insatsen har blivit allt 

Vi har passerat mörka perioder 
i Afghanistans historia förr och kommer 
att tackla även kommande svårigheter.
”




