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Ett tydligt exempel är kidnappnings-
statistiken för 2010. Fram till i oktober 
hade mer än sextio afghaner som arbetar 
åt biståndsorganisationer kidnappats 
av oppositionen. Alla frigavs oskadda. 
Lokalsamhället skötte förhandlingarna 
och i väldigt få fall betalades några lösen-
summor. För dem som arbetat åt privata 
organisationer med USA-anknytning eller 
i de militära PRT:na (Provincial Recon-
struction Teams) och kidnappats har det 
gått sämre. Många har dödats och där 
man släppt personen har stora summor 
pengar varit inblandade.
 Varför hanteras kidnappade så olika? 
Den väpnade oppositionen samlar in-
formation om vilka organisationerna är, 

vad de gör och vem som finansierar dem 
och så vidare och man vill skapa sin egen 
”legitimitet” och dominans i området. 

”Blanda inte bistånd  
och militärt stöd!” 
Jag har arbetat i Afghanistan åt Svenska Afghanistankommittén i sju år. De 
senaste två åren som säkerhetsansvarig. På plats har jag sett vad det innebär 
när gränsen mellan humanitärt bistånd och militära projekt suddas ut. Bistånds-
organisationer bygger sin säkerhet på att projekten förankrats i lokalsamhället. 
SAK får förfrågan från lokalsamhället om stöd och hjälp som då också garan-
terar säkerheten. Privata företag och militärer åker ut i full stridsutrustning och 
erbjuder diverse stöd, ibland med förödande konsekvenser för dess personal 
och bybefolkningen.

Ålder: Snart 64
Familj:  Hustru, vuxna barn, två barnbarn
Bor: Midsommarkransen, Stockholm
Jobbar med: IT-projektledare på Aditro 
med fokus på outsourcing- och så 
kallade molntjänster inom HR, ekonomi 
och kontors automation
Senast lästa bok: Our kind of traitor, 
John le Carre
Senast sedda film: Amélie från 
Montmartre
Detta visste du inte om mig:  Avslöjar 
jag det är det ju ingen hemlighet

Björn-Åke Törnblom

I februari arrangerade SAK och Utrikes-
politiska föreningen vid Stockholms 
universitet en paneldiskussion med 
titeln Afghanistan | Women, War & Pea-
ce. Medverkade gjorde den prisbelönta 
dokumentärfilmaren Abigail Disney 
och SAKs ordförande Ann Wilkens.

Text: Marléne Hugosson

Marléne är projektansvarig 
för SAKs vänskolearbete och 
modererade samtalet med Abigail Disney och 
Ann Wilkens.

I Disneys film Pray the Devil Back to Hell 
fokuserar hon på kvinnors situation i Libe-
ria. Hon är nu åter aktuell med en serie om 
fem filmer som belyser fyra olika konflikter 
och kvinnans roll i dessa, en av dessa filmer 
handlar om Afghanistan och kvinnors 

kamp för att få ta plats i de 
pågående fredssamtalen. 
Diskussionen mellan Disney 
och Wilkens handlade framför 
allt om hur situationen sett ut 
för afghanska kvinnor sedan 
talibanernas fall och fram till de 
pågående fredsförhandlingarna, 
med just talibanerna.
     Drygt 30 studenter kom och 
deltog flitigt i diskussionen. På 
frågan om hon kan se några 
likheter mellan de liberianska 
kvinnornas frihetskamp och de 
afghanska svarade Disney:
      – Vi har nog ibland en över-

tro på hur starka hinder traditioner är. I de 
afghanska fredsjirgorna sitter nu män sida 
vid sida med kvinnor de inte är släkt med, 
vilket anses otänkbart annars. Kvinnorna i 
filmen har stora likheter med de liberian-
ska. Det är inte den klassiska bilden av den 
förtryckta afghanska kvinnan.
 Ann Wilkens fick bland annat frågan 
om vad som händer om talibanerna får 
plats i den afghanska regeringen. 
 – De kommer nog vilja ändra på 
konstitutionen till kvinnors nackdel. Sam-
tidigt finns tecken på att vissa talibaner 
blivit mer moderata och vill till exempel 
tillåta flickskolor. 
 Ett 40-tal studenter kom för att lyssna.•
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Av: Björn-Åke Törnblom, SAKs tidigare säkerhetsansvarig. 
En något förkortad version av den här artikeln har tidigare 
publicerats i fackförbundet Unionens tidning Kollega.


