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Kvinnorna måste sitta med
vid förhandlingsbordet

Ett barns hopp och
drömmar om ett liv
bortom kriget.

V

i har i vinter nåtts av hemska nyheter
inte för någon väpnad kamp, också mås
om den ena attacken efter den andra så te få vara med vid fredssamtalen. Ska den
väl i Kabul som ute i landet. Väpnade
fred vi törstar efter inte bara vinnas utan
motståndsgrupper har visat sig kapabla
också bli rättvis, bärkraftig och beståen
att attackera mål i områden där säker
de, är det oerhört viktigt att erfarenheter
heten påståtts vara hög. De har också skapat kaos ge
och behov hos olika delar av den afghans
nom att spränga stora bomber bland
ka befolkningen tas i be
civila. Samtidigt falnar förtroendet
aktande.
Kvinnors
för statens förmåga att skydda med
Därför måste civilsam
rättigheter
borgarna.
hällets och kvinnornas
Med Donald Trumps nya strategi
får inte bli en bricka röster inte bara höras. De
för att ”vinna kriget” har USA, NATO
måste bli lyssnade på och
i ett spel där de kan även få inflytande. Kvin
och Afghanistans flygvapen ökat an
talet flyg- och drönarbombningar
nors rättigheter får inte
förhandlas bort.
dramatiskt. Många bomber dödar och
bli en bricka i ett spel där
skadar civila, vilket bara göder fortsatt missnöje och
de kan förhandlas bort.
uppror.
Att bland annat Sverige nu driver på för
insatser att stärka kvinnors förmåga och
KRIGSTRÖTTHETEN hos den afghanska befolkning
möjligheter till medling och delaktighet i
en breder ut sig. Människor kämpar vidare och läng
fredsarbetet är mycket positivt. Det är vik
tan efter fred är stor, men tålamodet tryter när våldet
tigt att fler kvinnor i framtiden står rusta
bara eskalerar.
de med kunskap, självförtroende och
Ibland tolkas våldspiralen som tecken på att par
erfarenhet.
terna försöker stärka sina positioner inför komman
För den dag som vi ser menings
de samtal. Det pågår för tillfället ett antal samtalstre
fulla fredssamtal komma i gång
vare. Men misstron såväl mellan de stridande parterna måste kvinnorna sitta med vid för
som mellan de regionala och internationella aktörerna handlingsbordet. ●
är fortsatt stor.
Ännu råder det långt ifrån någon samsyn kring
samtalsagendor eller vilka som ska få sitta med vid
förhandlingsborden. Däremot verkar de flesta nu
överens om att talibanerna måste bjudas in och finnas
med i en slutlig fredsöverenskommelse.
Andreas Stefansson
Generalsekreterare, SAK
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Biståndsbyggd skola.

hennes vän, reportern Anja, ska
lämna Afghanistan och åka hem till
sig. Azadah ber om att få följa med
henne, men det är omöjligt och
Azadah måste komma på ett annat
sätt att fly.
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VAD DET DÄREMOT inte pratas så mycket om är att de
grupper i samhället som inte deltar i striderna, de som

En morgon får Azadah reda på att

I nästa nummer av Afghanistan-nytt …

Finns att köpa på spejaforlag.se och där du brukar köpa böcker.

… granskar vi hur väl den afghanska staten fungerar. Hur viktigt är det
internationella militära stödet och biståndet?
… möter vi filmaren och fotografen Martin von Krogh som gjort en dokumentärfilm om en biograf i Kabul.
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