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Utan en stark kvinnlig medverkan i 
Afghanistans politik kommer varken 
någon verklig samhällsförändring 
eller fred att uppnås i landet. Under 
den devisen inledde Svenska Afgha
nistankommitténs ordförande och 
Riksdagsledamoten, Lotta Hedström, 
ett samarbetsprojekt mellan fyra 
svenska och fyra afghanska kvinnliga 
parlamentsledamöter.
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I samband med att SAK firade 30 års 
närvaro i Afghanistan i november förra 
året reste Lotta Hedström (mp) till Kabul 
tillsammans med tre riksdagskollegor, 
Lena Asplund (m), Carin Runeson (s) 
och Annika Eclund (kd). I Kabul mötte 
de Rangina Kargar, Shinkai Karokail, 
Raihana Azad och Shukria Barakzai – alla 
ledamöter i det afghanska parlamentets 
underhus Wolesi Jirga.
 Mötet resulterade i en gemensam 
överenskommelse om att under 2013 
bland annat arbeta för en handlingsplan 
för FNs resolution 1325, om kvinnligt 
deltagande i demokrati och fredsarbete, i 
Afghanistan. Tillbaka i Sverige lyckades 
de fyra svenska parlamentarikerna få ett 
antal kollegor att skriva under ett brev till 
Afghanistans president Hamid Karzai. I 
brevet ställde de krav på att Karzai borde 

öka det kvinnliga deltagandet i landets 
freds- och förhandlingsarbete.
 – Och den 14-19 maj kommer de af-
ghanska kvinnorna hit. Vi fick till slut det 
ekonomiska stöd vi behövde för utbytet. 
De afghanska kvinnorna har lärt mig säga 
att finns det vilja, finns det också en lös-
ning, säger Lotta Hedström.

Möte kolleger emellan
Det hela började egentligen med att Lotta 
deltog i flera parlamentarikerutbyten 
mellan Sverige och ett par länder i Afrika. 
Hon tyckte att det var en bra form av 
bistånd – att mötas som kollegor och jäm-
likar och dela med sig av erfarenheter och 
tankar utifrån samma perspektiv. 
 Under mandatperioden 2002-2006 
var Lotta ledamot i Riksdagens utrikes-
utskott. Det var då hon för första gången 
träffade Shinkai Karolakil. De träffades 
sedan igen när Lotta reste i Afghanistan 
och 2010 när Shinkai Karolakil deltog på 
SAKs internationella konferens samma 
år. Ett ömsesidigt frö såddes och hösten 
2012 inleddes utbytesprojektet. 
 – Tyvärr har det skett få förbättringar 
i Afghanistan. Våldet har totalt sett ökat 
de senaste åren, istället för att minska. 
Och på alla fotografier från toppmöten 
om Afghanistans framtid världen över 
syns bara rader av kostymklädda män. 
Inga kvinnor. Det är dags att ändra på 
det, avslutar Lotta.   •

”om det finns vilja, 
finns det en lösning”

Den 8 mars fokuserar SAK på Afgha
nistans kvinnor, deras säkerhet och 
deltagande i demokrati och fred. Ann 
Wilkens, tidigare ordförande i SAK 
och Sveriges ambassadör i Afgha
nistan och Pakistan, ställer sig då på 
Fryshusets scen för ett samtal med 
Torunn Wimpelmann, norsk statsveta
re som forskat länge om Afghanistans 
kvinnors säkerhet. 
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I november förra året publicerade SAK 
tillsammans med organisationerna Opera-
tion 1325 och Kvinna till Kvinna rapporten 
Missing the target 
– A report on the 
Swedish commitment 
to women, peace and 
security in Afghanistan 
(bilden). I korthet 
konstaterar rapport-
författaren Ann Wil-
kens att Sverige missar 
målet i sin satsning på 
att stödja Afghanistan 
– kvinnorna har glömts bort.
 – Afghanistans kvinnor har blivit 
utnyttjade vid många olika tillfällen, som 
2001 när Laura Bush motiverade invasio-
nen av Afghanistan med att man skulle 
rädda landets kvinnor. Då var kvinnor i 
fokus, så här tio år senare kan vi konstate-
ra att agendan ser annorlunda ut, sa Ann 
Wilkens vid lanseringen av rapporten på 
Hilton hotell i Stockholm.
 Kvinna till Kvinnas ordförande Lena 
Ag går ännu längre. Hon konstaterar krasst 
att bara 0,8 procent av det svenska biståndet 
till Afghanistan går till kvinnors säkerhet.
 Rapporten Missing the target spelade 
en huvudroll i den utrikespolitiska debat-
ten i Riksdagen den 18 december och för 
en månad sen kunde organisationerna bak-
om rapporten presentera den i Riksdagen. 
På den internationella kvinnodagen står 
den åter i fokus, säkerligen inte för sista 
gången. Då talar SAKs ordförande Lotta 
Hedström om Afghanistans kvinnor inför 
studenterna på Stockholms universitet. I 
Göteborg arrangerar SAKs lokalkommitté 
i staden en insamling för Afghanistans 
kvinnor på Kungsportsplatsen.   •

sverige missar 
målet i Afghanistan

Vid firande av SAKs 30 år i Afghanistan fick de svenska riksdagsledamöterna Lena Asplund 
(M), Carin Runeson (S) och Annika Eclund (kd) bland annat träffa senatorn och ledamoten av det 
afghanska parlamentets övre kammare, Abdul Baqi Bary.
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