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Lasse Bengtsson: Är det svårt att förklara 
för andra hur du har kunnat ägna en så 
stor del av ditt liv åt Afghanistan, ett av 
världens fattigaste och mest utsatta länder?
Anders Fänge: Det svåra med Afghani-
stan är att det är ett komplicerat samhälle, 
där traditionalism och modernitet ofta 
går emot varandra och där det finns en 
mångfald av etniska grupper, språkgrup-
per och där du på lokal nivå kan hitta 
enorma historier. Det som är det svåra 
med Afghanistan, är ju det som är det 
spännande med landet.
 Det som från början var ett politiskt 
intresse för mig, blev sen ett fördjupat his-
toriskt, kulturellt, antropologiskt intresse. 
Hur ett sånt här samhälle snubblar fram 
i världen. Vad som är det starka och vad 
som är det svaga. Det började jag tränga in 
i mer och mer – och insåg att de uppfatt-
ningar jag haft från början var alldeles för 
enkla och ensidiga, och att det knappast 
finns någon förklaring till vad som händer 
i det här landet som är väldigt enkel. Det 
är komplicerade problem – och då blir det 
komplicerade förklaringar. Du upptäcker 

alltid nya nivåer, nya frågor och nya svar 
på frågor du inte fått svar på under 20-30 
år. Det går knappt en dag utan att du hajar 
till och inser: ja, det är ju så det måste ligga 
till! Sen visar det sig ofta att den förkla-
ringen har ytterligare bottnar och att det 
finns nya komplikationer bortom den för-
klaringen. Det är ju det som gör Afghani-
stan så oerhört intrikat och spännande, när 
du tränger in mer i det.

LB: Med risk för att bli generaliserande – 
hur är afghanen?
AF: (Skratt) Afghanen är en produkt 
av sitt eget samhälle, som vi alla är. 
Afghanen är en sammansatt person och 
en massa faktorer spelar in. Definitivt 
religionen och islam, utbildning, var man 
bor, traditionella värden. Deras utsatthet 
historiskt, som ett instängt land. Stormak-
ter och grannar har alltid blandat sig i vad 
de har gjort. Politik har aldrig varit enkelt 
här. Sen är det givetvis sociala strukturer 
som präglar en. Var man finns på den här 
stegen. Det blir väldigt sammansatt. Å ena 
sidan har de en väldigt stark känsla för att 

vara rättframma och ganska jämlika i sitt 
förhållningssätt. Å den andra sidan kan de 
– i vårt tycke – visa en väldig undergiven-
het och överdriven artighet mot dem, som 
har mera makt. De kan också visa en gan-
ska rå inställning mot folk, som är lägre 
ner. De är – inte minst – mycket vänskap-
liga och gästfria. Men i våra samhällen (i 
väst) är det ganska långt mellan att visa 
gästfrihet och att ta till våld mot samma 
människor. Det avståndet är mycket, 
mycket kortare i det här landet.

LB: Hur förklarar du att det avståndet är 
så kort här?
AF: De villkor man lever under. Det 
är knappt om resurser. Man säger om 
pashtuner, att de främsta områden man 
slåss kring är kvinnor, pengar och jord. 
Kvinnorna är en sak för sig, men pengar 
och jord är resurser och i resursfattiga 
länder, som saknar starka statsmakter, så 
måste folk lösa resursfrågorna själva, utan 
inblandning av staten, utan någon central 
lag och ordning. Då är det lätt, att om man 
inte kan lösa det med fredliga medel, finns 
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det en tendens till att man försöker man 
lösa det med våld. Det är en av de fakto-
rer, som präglar det här samhället i väldigt 
stor utsträckning.

LB: Vad tycker du är SAKs stora bidrag 
under de här 30 åren?
AF: Jag tror att det största, nästan utan 
jämförelse, är att vi har bidragit – och bi-
dragit starkt – till en förändrad inställning 
till utbildning ute på landsbygden. Fram-
förallt vad gäller flickor. Där kan jag se, 
under de här 30 åren, skillnaden när jag 
gick här på 80-talet och pratade med folk 
och sen se hur attityden har förändrats 
genom decennierna. En enorm föränd-
ring, där det idag är en självklarhet, när 
man kommer ut i en by och frågar vad de 
behöver, då kommer alltid en skola högst 
upp. Byn räknar med att barnen, i alla fall 
sönerna, ska få jobb inom statsapparaten 
eller högre upp i hierarkierna och därmed 
bidra till byns försörjning. Men det finns 
andra drivkrafter också, att pojkar och 
flickor, som blivit utbildade, att det på 
många sätt förbättrar livet i byn. Nya 
saker kommer in, byn blir mera mottaglig 
för idéer, som kan förbättra villkoren, som 
folk lever under.

LB: Är det nyckeln för framtiden i det här 
landet?
AF: Det är en av nycklarna. Vad som 
krävs, förutom utbildning, är ju en allmän 
ekonomisk utveckling. Alla de här sju 

miljonerna, som nu går i skola, eller kom-
mer ut från universitet, att de faktiskt 
får jobb. I en ekonomi som växer, i en 
statsapparat som är funktionell. Om det 
inte händer, kan enbart utbildning bli ett 
bakslag, som det blev på 70-talet, där man 
satsade väldigt starkt på utbildning, men 
där det senare visade sig, att de ungdomar, 
som satsat på utbildning inte fick jobb. 
Utbildning måste paras med ekonomisk 
utveckling och en fungerande stat.

LB: Ett av hindren för ekonomisk ut-
veckling och investeringar från utlandet 
är ju korruptionen. Folk vågar inte satsa 
här.
AF:  Ja, och den allmänna osäkerheten.

LB: Vad ser du för möjligheter att börja ta 
i korruptionsproblemet?
AF: Det avgörande är om det finns en 
politisk vilja. För om det finns en politisk 
vilja att göra något åt korruptionen, så 
kan man också göra något åt den. Och 
tvärtom – finns inte den politiska viljan, om 
ledarskiktet själva är inblandade i kor-
ruption, så tror jag att det är oerhört svårt 
att göra nånting. Alldeles oavsett alla goda 
intentioner från det internationella sam-
fundet. Så länge afghanerna själva inte kan 
få till stånd en ändring och ett ledarskap, 
som har viljan att komma till rätta med 
korruptionen, är det oerhört svårt.

LB: De kämpar alltså mot en elit, som vill 
ha fortsatt kaos, för att det gynnar dem 
mest ekonomiskt?
AF: I såna här länder kommer det alltid 
att finnas korruption – och rimlig korrup-
tion kan fungera som smörjmedel – men 
om korruptionen växer och rinner över 
kanten, då blir den destruktiv och en 
faktor, som motverkar utveckling i landet 
och som framförallt drabbar de fattiga. 
Man kan göra ett tankeexperiment och 
fråga: korrupta regeringstjänstemän – vill 
de ha en fungerande stat? Det vill de inte. 
Den skulle ta bort deras huvudsakliga 
inkomst. Samma sak med folk, som är in-
blandade i opium- och heroinhanteringen 
och som tjänar enorma pengar på det. De 
vill inte heller ha en fungerande stat. Sen 
har du gamla kommendanter, krigsherrar, 
som mer eller mindre orättmätigt sitter 
på maktpositioner och tjänar pengar och 
utnyttjar sin makt för personliga intressen. 
De vill inte heller ha en stark stat.

LB: Vilka vill då ha en stark stat?
AF: Ja, den stora massan av det afghanska 
folket vill ha en fungerande stat.

LB: Hur ska de kunna få till den då?
AF: Det krävs en politisk rörelse, som 
ställer upp de här frågorna och som står 
upp ärligt för att få bort korruptionen – 
och som får ett masstöd. Hittills finns det 
bara några små – huvudsakligen urbant 
baserade elitgrupper – som ärligt står för 
det. Men de är faktiskt väldigt små, om du 
tittar på den politiska kartan i stort.

LB: Så du tror inte på någon potentiell 
utveckling liknande den i Nordafrika?
AF: Inte i det här historiska skedet i 
Afghanistan. Kan komma senare, men jag 
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tror att den situation, som är nu, måste få 
värkas ut. Sedan kan det finnas möjlighe-
ter, i ett annat historiskt skede.

LB: Tror du att talibanerna kommer att 
komma in i regeringen?
AF: Jag tror att de kommer att vara en po-
litisk maktfaktor att räkna med i Afgha-
nistan inom förutsägbar framtid. Sedan 
om de blir regering, eller del av regering, 
eller om de stannar som en upprorsrö-
relse, det är väldigt svårt att säga. Men de 
kommer att finnas där som en maktfaktor, 
som måste tas hänsyn till på olika sätt.

LB: En del undrar kanske över hur det är 
att ge pengar till SAK, som arbetar i ett 
av jordens mest korrupta länder. Kommer 
pengarna fram?
AF: Ja, redan från början har ju ett av våra 
adelsmärken varit en självkritisk syn på 
vårt arbete och att vi alltid försökt iden-
tifiera problem för att därmed förbättra 
arbetet. Det är ju en inställning, som också 
idag präglar vårt arbete. I detta ingår 
givetvis riskerna för korruption. I hela det 
system vi satte upp på 80-talet, när vi job-
bade över gränsen, gick mycket resurser åt 
till att identifiera kanaler in i Afghanistan, 
som var fria från korruption. Vi såg till att 
skilja mellan ”bra och dåliga muslimer”. 
Dåliga muslimer var korrupt folk, bra 
muslimer var såna som brydde sig om sitt 
eget folk, byggde skolor och kliniker och 
allmänt försökte göra det bättre för andra. 
Nu kan man då titta på oss, som en mycket 
stor organisation, vilka antikorruptions-
mekanismer vi har. Både fastlagda system 
med regler för hur finansiella ärenden 
sköts med kontroll och revision – hela 
regelsystem. Men det som är viktigare är 
vilken attityd folk har. Det finns korruption 
hos oss också, allt annat vore orealistiskt, 
men den korruption, som finns, är hittills 
”petty corruption”, småsaker. När vi hittar 
det, lägger vi inte fingrarna emellan, utan 
det är nolltolerans som gäller. Det har 
tagit oss 30 år med en väldigt klar antikor-
ruptionsinställning att bygga upp det här. 
Folk som arbetar här, är faktiskt stolta över 
att kommittén är så pass ren som den är. 
Afghanistankommittén är känd för att inte 
tillåta de här sakerna – och vi har system 
för att upptäcka det.

LB: I juli börjar de utländska trupperna 
dra sig tillbaka – i okänd omfattning. Är 
det ett hot eller en möjlighet?

AF: Jag tror nog främst att det är ett hot, 
även om det finns vissa möjligheter. Hotet 
är framförallt, att de enorma mängder 
biståndspengar, som flutit in i Afgha-
nistan, nu kommer att minskas väldigt 
drastiskt under de kommande 2, 3, 4 åren. 
Tecken finns redan att det kommer att gå 
ner radikalt. Eftersom ekonomin här är 
oerhört biståndsberoende, kommer det att 
orsaka en nedgång i hela den afghanska 
ekonomin. Folk kommer att bli arbetslösa, 
det blir en mängd ringar på vattnet. De 
skatter och intäkter den afghanska staten, 
i viss mån, lyckats öka de senaste tio åren, 
kommer också att gå ned. Det kan orsaka 
en massa sociala och politiska effekter, 
som förmodligen innebär ytterligare 
risker för det här landet. Dålig politisk 
utveckling, dålig social utveckling.

LB: Vilka skulle då möjligheterna vara?
AF: Ja, där krävs det då en väldigt kraftfull 
politisk ledning. Det skulle i så fall vara 
att man anpassar sig till betydligt mindre 
bistånd och försöker göra det bästa möjliga 
av det. Det kommer förmodligen att 
innebära, att NGO:er som SAK kommer 
att få ett tyngre ord med i laget än vad vi 
haft tidigare, om man nu vill säga att det 
är bra eller dåligt. Vi finns ju inte här i all 
oändlighet, utan så länge vi bedömer att 
det finns ett behov av oss. Nu ser vi snarast 
att behovet av oss kommer att öka.

LB: Kan vi fortsätta att arbeta även om ta-
libanerna får ett större inflytande än idag?
AF: Vi arbetade också under talibanre-

gimen. Det var givetvis med svårigheter, 
men trots allt lät de oss driva flickskolor 
och annat. Det finns ju också tecken nu, att 
de också officiellt ändrar inställning, även 
om man inte vet om det är taktiskt. Vi kan 
inte garantera något. Det är också frågan 
om vad kommitténs styrelse i Sverige 
kommer att säga, om det blir ett kraftigare 
talibanskt inflytande i regeringen, eller om 
de tar över. Ytterst är det upp till styrelsen 
och medlemmarna i Sverige, att besluta om 
vi ska fortsätta att arbeta – och under vilka 
villkor. Jag tror i och för sig, att om en sån 
situation skulle uppstå, vore det destruk-
tivt att ställa upp en rad villkor för en sån 
regim. Gör man det, kommer allt i offent-
lighetens ljus och de kommer att offentligt 
tvingas tumma på vissa uppfattningar och 
regler. Det bästa skulle vara att ta det 
från en väldigt praktisk synpunkt och så 
fortsätter man att arbeta med flickskolor, 
barnmorskor och annat. Sen ser man vad 
de gör, hur de i praktiken godkänner eller 
inte godkänner. Och så tar man det mera 
dag för dag, vecka för vecka, månad för 
månad. Det var så vi gjorde förra gången 
och det var förvånansvärt hur mycket de 
tillät. Aktiviteter, som faktiskt bidrog till en 
utveckling i Afghanistan.

LB:  Hur känns det nu när den här perio-
den börjar närma sig sitt slut?
AF: Det är alltid en ambivalent känsla, 
det är dubbelt. Det ena är att jag har varit 
utomlands i 30 år. De senaste 4-5 åren har 
jag varit skild från min familj och jobbat 
här nere ensam, så det är självklart en 
bra känsla att få komma hem till Sverige. 
Jag längtar hem! Å andra sidan är det en 
känsla av ledsnad, en svår känsla, speciellt 
nu när man på rimliga grunder kan göra 
bedömningen, att det är ännu svårare tider 
som väntar det här folket. Kollegerna, vän-
ner man har, att man får en stark känsla 
av att jag överger dem, nu lämnar jag dem. 
Det är ingen bra känsla, även om jag kan 
argumentera med mig själv och säga att 
jag kommer att fortsätta att arbeta för 
Afghanistan i Sverige. Afghanistan är ju 
inget temporärt intresse för mig, utan ett 
livsintresse. Det är en väldigt väsentlig del 
av mitt liv. Du har familj, du har en kvinna 
du älskar och allt det här, det är givetvis en 
viktig del. Men om du tittar på livet utanför 
familjen, så är ju definitivt Afghanistan det 
viktigaste, som hänt mig i mitt liv.
 Kanske frånsett det faktum att man 
föds och dör.   •

Som sagt, han har varit med ett tag Fänge.
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