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Det var på inbjudan av fyra svenska riks-
dagsledamöter som Rangina Kargar kom 
till Stockholm för möten med bland andra 
försvarsminister Karin Enström och riks-
dagens försvars- och utrikesutskott. Med 
henne kom även tre andra parlamentari-
ker: Raihana Azad, Shinkai Karokhail och 
Shukria Barakzai.
 Tillsammans arbetar Rangina, Raiha-
na, Shinkai och Shukria för att stärka de 
afghanska kvinnornas rättigheter och att 
öka kvinnors delaktighet i den afghanska 
demokratin och fredsprocessen. 
 – Demokrati är något nytt för Afgha-
nistan, säger Rangina. Det gör det svårt 
för oss, och vi kvinnor har dessutom våra 
egna hinder som dålig säkerhet och bris-
tande rättssäkerhet. Därför är det viktigt 
att fler kvinnor tar plats bredvid de män 
och krigsherrar som redan har makten.
 Förutom utbrett våld och straffrihet 
kämpar Afghanistans kvinnor med ryktes-
spridning, hot och utpressning. När Rang-

ina meddelade att hon tänkte ställa upp 
i valet 2010 fick hon höra från såväl nära 
och kära, som personer hon inte kände att 
kvinnor inte har någon plats i den afghans-
ka politiken. 
 – Bara att vara kvinna är en utmaning, 
säger Rangina. Vårt samhälle är traditio-
nellt och vi har krigsherrarna emot oss. 
Om man ska orka ställa upp som politiker 
är det bra om man har stöd från familj och 
vänner, säger Rangina, som ännu inte vet 
om hon kommer att ställa upp till återval i 
parlamentsvalet 2015.

Viktigt att låta flickor gå i skolan
Tillsammans med sina kollegor har Rang-
ina talat med svenska politiker om vikten 
av ett fortsatt svenskt stöd till Afghani-
stans kvinnor. Ett bra exempel på ett vik-
tigt arbete är att underlätta för flickor att 
gå i skolan, menar de. 
 Shukria Barakzai, som suttit i Wolsei 
Jirga sedan 2004 och ställer upp i presi-

dentvalet i april nästa år, uttrycker en oro 
för vad som kommer hända när de utländ-
ska militära trupperna drar ner på sin när-
varo och lämnar över säkerhetsansvaret 
till den afghanska militären 2014.
 – I flera delar av landet där de inter-
nationella trupperna dragit sig tillbaka har 
många kvinnor dödats och hotats, säger 
Shukria. Afghanistans säkerhetsstyrkor 
har inte lyckats skydda oss. Därför menar 
jag att truppneddragningarna i allra högsta 
grad påverkar oss.  
 Shukria är medveten om att hon står 
inför stora utmaningar inför presidentva-
let. Hon har redan flera motståndare och 
kommer att få fler.
 – Men det viktiga är att vi har ett fritt 
val och att jag har rätt att ställa upp. Vi har 
tagit fram en politisk plattform, en egen 
politisk agenda och jag anser att vi är redo 
att styra landet.
 Bakom de fyra ledamöternas inbjudan 
stod SAKs ordförande, och tidigare riksdags-
ledamot för Miljöpartiet, Lotta Hedström, 
tillsammans med Carin Runeson, Annika 
Eclund och Lena Asplund – riksdagsleda-
möter för Socialdemokraterna, Kristde-
mokraterna respektive Moderaterna. Lena 
Asplund satt även i SAKs styrelse fram till 
maj i år. De fyra parlamentarikernas besök 
finansierades av Svenska Institutet.  •

Utan kvinnor – ingen fred
– Kvinnor måste vara en del av Afghanistans regering och få plats som beslutsfat-
tare. Utan oss går det inte att skapa fred och demokrati. Vi kan inte komma i andra 
hand, utan behöver vara en del av framtida överenskommelser mellan oppositions-
grupper och regeringen, säger Rangina Kargar, den yngsta kvinnliga ledamoten i 
det afghanska parlamentets underhus Wolsei Jirga, som i maj i år besökte Sverige.
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Rangina Kargar, Raihana Azad, Shukria Barakzai och Shinkai Karokhail håller presskonferens 
på Svenska Institutet.
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