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Vad är utveckling?
Vad är rimlig, långsiktigt hållbar och folkligt accepterad utveckling i och 

för Afghanistan? I december månad är Afghanistan på nytt i centrum för 
mycket uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt. Mot bakgrund 
av ett ofta allt för kortsiktigt historiskt perspektiv diskuterar internatio-

nella samfundet återigen hur man ska ”lösa Afghanistans problem”. Vart vill man att 
utvecklingen ska ta vägen? Och hur ser man till att det blir afghanerna som bestämmer 
över sin egen framtid?

det är intressant att jämföra den ”stora debatten” 
med det som diskuteras internt inom SAK just nu. I oktober 
hade vi en gemensam konferens i Istanbul, symboliskt mel-
lan öst och väst, där representanter för styrelsen, ett dussintal 
personer från vårt Kabulkontor samt några av oss som arbetar i 
Stockholm diskuterade vårt framtida långsiktiga utvecklingssam-
arbete. Vi arbetade intensivt med att försöka förstå och förbättra 
nuvarande skrivningar av vår vision för ett framtida Afghanistan, 
så som den ser ut i våra nuvarande styrdokument.  Vi säger där 
att vi vill att Afghanistan ska vara ett land där det ska vara fred. 
Där människor har samma möjligheter och samma rättigheter, 
oavsett kön och etnicitet. Det kan tyckas tämligen självklara sa-
ker, men i ett krigstrött och stressat samhälle som det afghanska, 
där det ofta handlar om en daglig kamp för överlevnad, är det inte alltid de långsiktiga 
grandiosa visionerna man orkar fokusera på. Men för oss som ”utvecklingsaktör” är 
det av stor betydelse att vi har våra visioner klara för oss och att vi vet vad vi vill, inte 
bara kortsiktigt.

så vad ska man satsa på? vilken utveckling är möjlig? SAK har arbetat 
för afghanernas rätt att bestämma över sig själva i mer än tre decennier. Det ger oss i 
alla fall viss rätt att ha åsikter om framtiden, också med tanke på att 99,8% av våra an-
ställda är afghaner och att vi kontinuerligt arbetar för ytterligare afghanisering av orga-
nisationen. Vi strävar hela tiden efter att fördjupa vad det innebär att vara engagerade 
”folk till folk”. Svenska Afghanistankommitténs engagemang och arbetssätt uttrycker 
för många afghaner en långsiktig framtidstro och därmed en vision som de någonstans 
inom sig bär på för sitt land. Det märkte vi inte minst vid den ovan nämnda framtids-
konferensen i Istanbul. I konstruktiv anda kunde vi tala om hur vi, mot bakgrund av 
våra olika kulturella och andra olikheter, ser på frågor om statens roll, civila samhällets 
roll, ja till och med höggradigt känsliga frågor som etnicitet och religionens roll. Det 
samtalet är viktigt för att SAK ska hamna rätt i vad vi strävar mot, i syfte att främja en 
långsiktigt klok utveckling, som har legitimitet i alla afghaners ögon.   •
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