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INTRO

Klimatfrågan på
bordet i Afghanistan
”LÅT KABUL VARA UTAN GULD hellre än utan snö”, säger
ett afghanskt talesätt. Så viktigt är vattnet i detta karga
och torra land, som blivit allt kargare och torrare under
senare decennier. Det gäller förstås inte bara Kabul, utan
hela landet.
Glaciärer smälter också i Afghanistan på grund av den
globala temperaturhöjningen – 30 procent av dem har försvunnit under det senaste halvseklet i bergmassiven Hindu
Kush och Pamir. Det har en direkt och destruktiv påverkan
på den fattiga landsbygdsbefolkningens möjligheter till överlevnad och försörjning. Laviner, jordras, översvämningar,
torka är bara några av de miljöproblem de lever med. I städerna har den kraftiga urbaniseringen skapat stora utmaningar när det gäller luft, vatten, sanitet och sophantering.
Den obefintliga samhälleliga styrningen under decennier av
konflikt har dragit undan mattan för samordnade åtgärder,
och gamla kunskaper om hur människa och natur kan leva
i harmoni med varandra har försvunnit när människor flytt
landet för staden eller utlandet.
Men ett träget och alltmer kunnigt och samordnat arbete
byggs trots allt sakta upp. Till den globala klimatkonferensen kommer en väl förberedd och engagerad afghansk
delegation med landets åtaganden och förhoppningar till
det internationella samfundet. På landsbygden pågår initiativ för att stärka landskapets och befolkningens motståndskraft mot erosionens och torkans effekter. I städerna har till
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exempel satsningar på bättre sophantering gett resultat. Läs
mer i detta nummers tema om miljö.
En annan uppbyggande motkraft i Afghanistan är SAKs
byskolor. Under många gånger ytterst enkla förhållanden
samlas barn till ofta outbildade och icke läskunniga föräldrar, för att undervisas av allt fler och allt kunnigare lärare.
Men ibland har de inte ens ett hus att vara i, så
deras högsta önskan är många gånger helt
enkelt en skolbyggnad. Här gör pengar
stor och direkt nytta – för inte sällan kan
brist på säker skolbyggnad göra att just
flickor inte får den undervisning de har rätt
till. Undervisning som de allt fler kvinnliga
lärarna så gärna vill ge dem.
Den omöjliga ekvationen mellan militära
och civila insatser får också sin belysning
i detta nummers analys av Afghanistanexperten Barnett Rubin.

Gudrun Renberg
Redaktör Afghanistan-nytt

Reportage:
SAKs skolor ändrar attityder
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Nr 3 2015 | AFGHANISTAN NYTT

3

NYHETER

Hallå där.
... Jörgen Holmström, SAKs nye
landchef i Afghanistan.
Du är SAKs nye landchef i Afghanistan, men du är
inte ny varken med SAK eller Afghanistan – kan du
berätta lite om din bakgrund med både organisationen och landet?

Jag satte ner min fot i Afghanistan första gången i januari
2000. Mitt första år var jag baserad i Ghazni, som då var
SAKs syd-östra regionkontor. Det var i den mörka perioden av talibanregimen. Som utlänning var det dock en
period då man kunde resa fritt i landet. Jag jobbade mycket
med hälsoteamet och spenderade stor del av min tid i fält.
Jag var så kallad development worker och min roll var i
början att se över rutiner, distribution och rapportering vid
klinikerna. På obefintliga vägar, som nattgäst i den lokala
moskén eller gästrummet hos klinikchefen, i diskussion
med byäldste över oändligt många koppar av grönt te, växte
en beundran för den afghanska kämpaglöden och aktningen för hur SAK faktiskt kunde göra skillnad i människors liv. Sedan dess har jag varit fast förankrad i Afghanistan och SAK. Sedan 2000 har mycket hänt, i Afghanistan, i
SAK och i den karriär som följt mig. Inte alltid lätta perioder men, vill jag påstå, hela tiden med steg framåt.

Som landchef ser jag min roll att hela
tiden söka det positiva.
Vad är det mest utmanande med ditt jobb?

Att vakna på morgonen och hemsökas av tanken av vilket förtroende och ansvar man ytterst har som landchef…
Nej, ärligt så är det inte så ofta jag får kalla kårar. Det är
enormt stimulerande, och storleken på vår organisation
är imponerande. Oavsett vilken faktor man tittar på –
antal anställda, total budget, antal afghaner som ser förbättringar i deras liv på grund av vad SAK gör, geografisk täckning, utbud och bredd av all vår programverksamhet – så är det imponerande. Samtidigt är det det som
gör landchefsrollen så krävande. Att hålla samman denna
komplexa organisation, försäkra att vi upprätthåller vår
kvalitetsstämpel, entusiasmera personalen i alla led, och
inte drunkna i detaljer utan se framåt och ständigt fokusera på att förbättra oss.
Vad är SAKs största utmaningar just nu för att nå sina
utvecklingsmål i Afghanistan?

Vår strategiska plan för 2015–17 har satt en hög ambitionsnivå. Det har varit enormt roligt att arbeta fram denna och
se hur vår personal har tagit till sig denna strävan att för-
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ändra och anpassa mycket i verksamheten. Insikten att
SAK hela tiden måste anpassa sig och förhålla sig till nya
utmaningar har accepterats långt mer och snabbare än jag
förväntat mig. Trots det finns det en hel del att göra för att
få djup och faktisk förändring när man har mer än 5 000
anställda som i olika former måste få bredare kunskap och
förändra ingångna arbetssätt.
Hur vi förhåller oss till den ständigt förändrade säkerhetssituationen är ju självklart också en utmaning, men
trots mörka moln så har SAK visat en förmåga att ständigt anpassa och fortsätta vårt arbete.
Vad tror du om Afghanistans egna utmaningar och
landets framtid?

Jag fick tidigt rådet att inte sia om Afghanistans framtid.
Att vara medveten om hot mot en fortsatt positiv utveckling är hälsosamt och viktigt, men det är allt för lätt att dra
snabba och pessimistiska slutsatser om Afghanistan. Som
landchef ser jag min roll att hela tiden söka det positiva. De
sista åren har inte varit lätta och många förhoppningar har
grusats. Att i en sådan tid jobba i en organisation som hela
tiden bevisar att vi kan göra skillnad gör det möjligt att faktiskt tro på en bättre framtid.
TEXT: GUDRUN RENBERG
FOTO: MALIN HOELSTAD

NYHETER

I KORTHET:
Maktskifte inom
talibanrörelsen
EFTER ETT PAR DAGARS ryktesspridning i medierna bekräftade den afghanska
talibanledningen den 31 juli att deras ledare Mullah Omar varit död sedan 2013.
Han ska ha avlidit av naturliga orsaker på ett sjukhus i Karachi, men dödsfallet
har hållits hemligt även inom talibanrörelsen till i år.
Mullah Omars död ledde till en förväntad maktstrid bland talibanerna, samt
att de planerade fredsförhandlingarna med den afghanska regeringen ställdes på
paus. Mullah Akhtar Mansour utsågs snabbt till Omars efterträdare, med titeln
emir, samtidigt som Omars son Yacub ryktades ifrågasätta utnämningen och
istället anse sig som faderns efterträdare. En strid om ledningen skapade osäkerhet både bland talibanerna men också i en bredare omvärld, då en instabil talibanrörelse ökar risken för våldsutveckling och minskar möjligheterna till fredssamtal mellan parterna.
En annan kritiker av utnämningen av Mansour har varit Mulla Omars
bror, Manan. Men i mitten av september gick Mulla Manan och Mulla Yacub
gemensamt ut och svor trohet till Mulla Mansour. De klargör att deras kritik
handlat om hur valet av ledare går till, inte av själva ledaren Mansour.
Att ledarskapet bland talibanerna möjligen inte längre är så starkt ifrågasatt
på högsta nivå ser analytiker som ett positivt tecken som kan öka möjligheterna till reella fredsförhandlingar med den afghanska regeringen.

Lärarstrejk i Afghanistan
I JUNI GENOMFÖRDES en lärarstrejk i Afghanistan. Strejken riktade sig främst
mot arbetsförhållanden och för högre löner. Som mest deltog lärare från över
40 skolor i Kabul och från skolor i 18 andra provinser. Strejken avbröts i slutet
av juni efter att regeringen lovade att lärarnas krav skulle tillgodoses.
Skolsystemet i Afghanistan är under hård press för att klara det växande
antal barn som går i skolan. Lärarna är ofta illa utbildade, illa utrustade,
och för få. Förutom svårigheter att utbilda tillräckligt med lärare och att
hitta lärare som åtminstone kan läsa och skriva, är budgeten för utbildning
i Afghanistan otillräcklig.
Under 2013 och 2014 etablerades lärarråd i 23 provinser på lokal, distriktsoch provinsnivå. I juni 2015 samlades representanter från 23 provinsiella
lärarråd, med stöd av bland andra SAK, i Kabul och valde styrelse till det
första nationella lärarrådet någonsin.

Säkerhetsläget
i Afghanistan
skört – påverkar
SAKs verksamhet
UNDER DET FÖRSTA dryga halvåret av 2015 har fler
våldsamma attacker i Afghanistan genomförts än
period förra året (som i sin tur innebar en ökning
jämfört med 2013). Enligt FN står talibaner eller andra
oppositionella grupper för 70 procent av attackerna,
som i allt högre grad är riktade och drabbar civila allt
mer. Under sin våroffensiv uttalade talibanerna att
målet för deras attacker fortsatt är ”de utländska ockupanterna, särskilt deras militärbaser, underrättelsetjänster och diplomatiska centra”.
I området runt Kunduz i norra Afghanistan har talibaner och afghansk militär stridit för att ta eller ta tillbaka kontrollen, och situationen när det gäller vem
som har kontroll är emellanåt oklar. Vid detta nummers pressläggning har talibanerna just intagit provinshuvudstaden Kunduz och regeringsstyrkor med
stöd från amerikanskt flyg strider för att återta staden.
Under sommaren har ett stort antal attacker skett,
många av dem i Kabul. Den 7 augusti inträffade en
av de värsta attackerna där sedan 2001, med över 50
människor dödade och 300 skadade – de flesta civila.
Enligt en FN-rapport har minst en miljon afghaner
tvingats lämna sina hem på grund av våld och osäkerhet och är nu internflyktingar. I Sverige syns en
ökning av flyktingar från Afghanistan med 127 procent under årets första halva, jämfört med samma
period förra året.
Osäkerheten påverkar SAKs verksamhet i Afghanistan till exempel genom att kliniker och skolor
måste stängas – ibland tillfälligt, ibland för längre
perioder. Det handlar främst om tre områden: Nangahar, Wardak och Kunduz. Det förekommer hot mot
personalen. Detta har helt klart ökat i år.

IS och talibanerna
A-NYTT RAPPORTERADE I senaste numret om radikaliseringstendenser i Afghanistan. Bland annat togs frågan om IS närvaro i landet upp då rapporter börjat komma under vintern om det. Enligt
analytiker då, var ryktet om IS närvaro överdrivet.
Därefter har IS närvaro i Afghanistan bekräftats, och förefaller
öka. Talibanerna ser IS som ett hot mot framtiden för sin egen orga-

nisation, och sammandrabbningar mellan grupperna har förekommit – framför allt i Kunar och Nangahar i öster, och i Faryab i västra Afghanistan. Samtidigt rapporteras om en hel del avhopp från
talibanerna till IS. Men få bedömare tror att IS kan komma att etablera sig på allvar, därtill är grunden för de respektive rörelserna för
disparat.
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Farzana och Said Temor Tahiri. Dotter och far i
en träddunge, där det bara för några år sedan
inte fanns någon grönska alls.

Grönare landskap
handlar om överlevnad
Runt avlägsna byar utanför staden Bamiyan blir dalgångarna för
var dag allt grönare. Människors förståelse ökar för hur de kan ta
naturen till hjälp för att få en bättre levnadsstandard och skydda
sig mot naturkatastrofer. TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDH
HÄR ÄR VI UNGEFÄR SÅ långt bort man kan tänka sig från
de möten där välklädda herrar och damer samlas för att
försöka enas om ett klimatavtal. Här bestämmer klimatet
och naturen villkoren för livet självt. Den skiljelinje vi drar
i Sverige mellan vad som är en miljöaktivitet och vad som
inte räknas till miljö gäller inte här.
Abdulghani är en engagerad man, ordförande i den
lokala utvecklingskommittén i byn Jawkar. När han berättar om nyttan med miljöprojekten i hans by så tar han
spontant upp att kvinnorna fått betalt för att sy bärkassar med miljöbudskap på. Samma sak lyfter byns kvinnor
fram, när jag får tillfälle till ett kort möte med dem.
Det kan låta som att byborna trots miljöprojekt och
miljöutbildningar helt missförstått vad insatserna går ut
på. Men lyssnar man på Alec Knuerr, som arbetar på det
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lilla kontor som FN:s miljöprogram (UNEP) har i Bamiyan, så blir det lite lättare att förstå.
– Klimatfrågan handlar om överlevnad, säger Alec Knuerr.
Och ser man det på det viset är pengar i handen för att sy
tygkassar lika viktigt som att skörden inte torkar eller sköljs
bort av översvämningar. De båda insatser som A-Nytt får
titta närmare på handlar i grunden om att hitta naturliga
vägar att förebygga naturkatastrofer, som tar många människors liv varje år.
I byarna syns träd som planterats på bergsluttningar där
laviner och jordskred dragit fram. I dalgångar där vattnet
kunna forsa över den hårda jorden och svepa med sig potatisskörden finns träd och grönska. Men projekten har ett
brett anslag och frågar man byborna så är det inte att förebygga naturkatastrofer som är viktigast.

Läs Björn Lindhs
blogg –
www.sak.se/blogg

TEMA MILJÖ

Allt fler träd i byn Jawkar ger både
grönska och bättre skydd mot jordskred och laviner.

– Vi tycker om våra träd. Vi använder dem för elda så vi
kan laga mat, och för att bygga tak i husen, säger Mahdi,
som är 9 år.
Detsamma lyfter Sardar Amiri, fram. Han är chef på organisationen Conservation Organization for Afghan Mountains (Coam), en lokal miljöorganisation i Bamiyan. Sardar,
som är en äkta entusiast, kan nämna ytterligare ett antal fördelar med träden. Fruktträd ger nyttig näring från aprikoser, äpplen och mandlar. Frukt och mandlar kan man sälja
och tjäna pengar på. Det kan man också göra med själva träden. Att hugga ner och sälja en sex meter hög poppel ger en
inkomst på cirka 200 kronor.
– Det är ingen risk att byborna hugger ner för mycket för
att tjäna pengar. Tvärtom så har de insett att de både kan
tjäna pengar och få andra fördelar genom träden och därför börjat plantera fler på egen hand, säger Sardar Amiri.
FN-organet UNEP och Coam jobbar tätt ihop. För en
utomstående är det nästan svårt att se vad som är vad.

"Jag har stött på stora organisationer som säger
att deras uppdrag är att ge människor mat i magen
idag och att de struntar i konsekvenserna på sikt.
Alec Knuerr, UNEP.

Ena stunden är man i Coams trädplantering, och går man
några meter till så har man kommit till UNEPs träd. Här
är FN nere och jobbar på verklig marknivå.
UNEP har i sin tur olika bidragsgivare för insatserna
i regionen Bamiyan. På de flesta material sitter en finsk

flagga, som visar att Finland är med och bidrar. Estland är
inblandat på ett hörn, samt Storbritannien. Dessutom finns
en rad andra aktörer som gör olika saker. Bamiyan är känt
för sin potatis. Runt om provinshuvudstaden har det byggs
ett slags potatiskällare, som alla har en japansk flagga på sig.
World Food Program har ett program som kallas arbete för
mat. Bamiyan är populärt bland biståndsgivarna eftersom
det är fredligt, så det går att bedriva bistånd utan att hela
tiden störas av krig och konflikt.
Men alla biståndsgivare har inte klimat och miljö högt
upp på sin dagordning.
– Jag har stött på stora organisationer som säger att
deras uppdrag är att ge människor mat i magen i dag och
att de struntar i konsekvenserna på sikt. Men vad händer om människor om fem år inte har något att äta för att
skörden torkat eller spolats bort i en översvämning? säger
Alec Knuerr på UNEP.
Så vad säger då byborna själva om de stora globala miljöoch klimatfrågorna. Ja, spontant är det ingen som säger
något. Ingen nämner att det ska äga rum något slags möte
i Paris där det ska pratas klimatavtal. Men när de får frågan
säger en del att de hört om klimatfrågan genom media. Farzana, 16, är blyg och vill helst inte säga något alls, men berättar i alla fall att de pratat miljöfrågor i skolan. För alla är den
självklara utgångspunkten att utgå från sin egen överlevnad.
Den här byn ligger så högt upp i bergen att det är kallt.
– När det blivit varmare kan vi odla frukt och potatis,
och det är förstås bra. Fast vi oroar oss för om det blir så
varmt att det inte kommer snö. Hur ska vi då få vatten?
säger Salima, från byn Jawkar.
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Naturskyddsområdet Shah Foladi sett från platsen för
TEMA
en
av deTEMAVINJETT
sprängda Buddhastatyerna i Bamiyandalen.
Foto: UNEP.

Stora miljöutmaningar
i Afghanistan
Afghanistan är ett av världens tio mest sårbara länder när det gäller
klimatförändringar, på grund av sitt torra klimat och sitt huvudsakligen
agrara samhälle. Vatten är en nyckelresurs, skogen ger bränsle och material, binder mark och förhindrar erosion. Båda resurserna har minskat
markant under senare decennier. Glaciärerna i bergmassiven krymper.
Landsbygdsbefolkningen plågas av laviner och jordskred, torka och
översvämningar. I städerna ökar luftföroreningar och sanitetsproblem
i takt med den kraftiga urbaniseringen. Nu pågår förberedelserna inför
klimatkonferensen i Paris i december för fullt. TEXT: GUDRUN RENBERG
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Luftförorening från en asfaltfabrik
i Herat, vid tiden för miljökartläggningen 2003.

MILJÖARBETE BEDRIVS NUMERA RUNT om i Afghanistan, och medvetenheten och entusiasmen är på sina håll
hög. I augusti firades i Bamiyan den sjunde Sidenvägsfestivalen, där FNs miljöorgan UNEP tillsammans med
Afghanistans miljöskyddsmyndighet NEPA (National
Environmental Protection Agency) drev kampanj för att
höja medvetenheten om klimatförändringar, naturkatastrofer och landets miljöutmaningar. Allt i Afghanistans
första nationalpark, Band-e-Amir.
I Bamiyan firades också i somras World Environment
Week med stor stolthet.
– Jag tror Afghanistan är världens kanske enda land
där det firas, säger Andrew Scanlon, programansvarig på
UNEP, som sett miljömedvetenheten bli allt starkare på
alla nivåer.

SAK OCH MILJÖ
Svenska Afghanistankommittén har inget särskilt program eller projekt
med miljö som huvudfråga. Men miljömedvetenheten inom organisationens programverksamhet ökar, och inom flera av SAKs landsbygdsutvecklingsverksamheter är miljö ett viktigt element – exempelvis inom
SAKs försörjningsprogram i Balkh-provinsen som började 2014 och
utvidgas under den pågående strategiska perioden (2014–2017). Projekt
med inriktning försörjningsmöjligheter på landsbygden är beroende
bland annat av att jordbruk drivs på ett hållbart sätt.
SAK tillsatte också 2014 en tjänst i Kabul med särskilt ansvar för
miljöfrågor.

Men arbetet med miljöfrågor har utvecklats långsamt och
gradvis under många år, och utmaningarna är fortsatt stora.
Kombinationen av krig, civil oordning, brist på styrning samt
torka har kraftigt påverkat Afghanistans natur och miljö. Det
har lett till en långtgående markförstörelse, åtgångna naturresurser, och ökad sårbarhet vid naturkatastrofer och matbrist.
Att vårda miljön och naturen är också nödvändigt för landsbygdsbefolkningens försörjning och överlevnad. Men för att
rehabilitera och vårda naturresurser och miljö behövs långsiktig social stabilitet, systematisk datainsamling, övervakning och styrning. Allt detta har fattats Afghanistan så länge.
Den stora miljökartläggningen 2003

Miljöarbetet i Afghanistan kom mer systematiskt igång
2002. UNEP fick då i uppdrag att göra en omfattande
kartläggning av Afghanistans miljösituation. Man undersökte luftföroreningar i urbana miljöer, yt- och grundvattenresurser, skogförstörelse, sophantering och sanitet,
luftkvalitet och ökenutbredning. Även statusen av olika
skyddade områden undersöktes.
Kartläggningen utfördes av ett team av 20 afghanska
och internationella experter, som besökte 38 städer och 35
olika platser på landsbygden. Man tog prover på luft, jord
och vatten, samt testade nivåer av kemiska föroreningar.
Satellitanalyser bidrog med värdefullt material, särskilt i
områden som av säkerhetsskäl inte kunde besökas. UNEP
samverkade med en rad afghanska myndigheter och institutioner, samt olika ideella organisationer och andra FNorgan. Finansiellt stöd för uppdraget gavs av Kanada, Finland, Luxemburg och Schweiz.
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TEMA MILJÖ

När människorna
flytt landsbygden
under decennier
av konflikt har traditionella kunskaper
i hög grad försvunnit, säger Andrew
Scanlon, programchef vid UNEP i
Afghanistan.
Foto: UNEP.

När UNEP gör miljöstudier av konfliktdrabbade länder – post-conflict environmental assessments – fokuserar
de vanligtvis på krigsrelaterade skador och miljöpåverkan
från kemikalieutsläpp efter bombningar. Men Afghanistan
var annorlunda. Här fann man en generellt mycket långt
gången nedbrytning av miljön, i hög beroende på en nästan
total kollaps av lokal och nationell styrning.
Afghanistans miljöutmaningar

UNEPs studie 2003 ringade in några stora miljö- och naturproblem i Afghanistan efter åren av krig.
Vattenresurserna, så centrala för jordbruk – den afghanska
ekonomins hjärta – och människors hälsa var svårt påverkade av torka och av illa övervakade uttag. Många gånger
hade brunnar borrats utan någon som helst miljökonsekvensanalys eller samordning. Och många vattentäkter
befanns hotade av föroreningar från soptippar, kemikalieutsläpp och öppna kloaker. Våtmarker hade helt torkat ut, så
djurliv kunde inte överleva där och agrar produktion inte
fungera.
Skogarna i Afghanistan är enormt viktiga för befolkningen, som bränsle, byggmaterial och inte minst som
skydd för laviner och erosion, vilket är stora problem på
många håll på landsbygden. Vid UNEPs kartläggning fann
man att barrskogarna i de östra delarna hade minskat med
hela 50 procent sedan bara 1978, och att skogförstörelsen
är omfattande generellt i hela Afghanistan. Några av orsakerna till det är oövervakad avverkning, ofta för illegal
export, och det utbredda betandet som förhindrar återväxt.
Konflikten och de försämrade möjligheterna till försörjning på landsbygden har drivit in människor till städerna. Och fem miljoner afghaner, som flytt landet under
krigen, återvände efter 2001 – ofta till städerna. Afghanistans omfattande urbanisering har i sin tur kraftigt ökat miljöproblemen där. Enorma soptippar, ofta felplacerade uppströms nära stora städer som Herat, hade lett till grundvattenföroreningar och infektionsspridning. Sjukhusen
befanns vid UNEPs kartläggning vara veritabla infektionshärdar, eftersom medicinskt avfall inte hanterades korrekt.
Luften, saniteten och sophanteringen hade också blivit sämre i städerna i takt med den stora inflyttningen av
människor.
Och sist men inte minst fann man stora hot mot Afghanistans växt- och djurliv. I en lång lista över hotade arter
finns bland andra snöleopard, vildgetter, asiatisk svartbjörn, flamingo och olika typer av örn.
Ett naturområde var någorlunda välskyddat – Bande-Amir, som är Afghanistans första nationalpark. Sedan
dess har ytterligare två naturskyddsområden inrättats, det
senaste i år: Shah-Faludi – ett område av nyckelbetydelse
vad gäller artvariation, samt av stor kulturell betydelse i
hjärtat av den gamla Sidenvägen.
Det är inte de många åren av krig och konflikt som i sig skapat Afghanistans miljöproblem. Men de har stört den naturliga balansen mellan människa och natur. Det säger Andrew
Scanlon, UNEPs programchef i Afghanistan, och geolog med
många års erfarenhet av naturskydd och miljöfrågor.
– Fram till 70-talet fanns en nära relation mellan befolkningen, landskapet och naturen. De traditionella kunska-
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perna har i hög grad försvunnit genom de 40 år av konflikt
när människor flytt landsbygden för de relativt sett säkrare
städerna, eller flytt landet, säger Andrew Scanlon.
Miljöarbetets organisering efter 2003

UNEPs kartläggning gav en lång rad rekommendationer
för vad Afghanistan behöver åtgärda när det gäller miljö.
En förutsättning var att organisera institutioner och att
skapa legala ramverk.
Som ett första steg skapades därför med UNEPs stöd
en samordnande miljömyndighet i landet – NEPA. Sedan
dess arbetar UNEP och NEPA nära tillsammans på en rad
miljöområden.
Andrew Scanlon vid UNEP menar att inrättandet av
NEPA var en stor framgång och myndigheten har en central roll sedan dess. NEPA är en del av regeringen, och i
parlamentet finns en stark miljögrupp. Andra framgångar

NEPA
NEPA (National Environmental Protection Agency) har 790 anställda
inom åtta divisioner, med kontor i alla provinser. Deras arbete sker
inom sektorerna naturresurser, urban- och föroreningskontroll, samt
nationella policyer och lagstiftning.

UNEP I AFGHANISTAN
UNEP (FNs miljöorganisation) samverkade i den stora miljökartläggningen 2003 med en rad afghanska myndigheter och institutioner, samt
olika ideella organisationer och andra FN-organ. Finansiellt stöd gavs av
Kanada, Finland, Luxemburg och Schweiz.
UNEP deltog i och stödde inrättandet av NEPA, idag landets viktigaste
miljömyndighet som samordnar andra relevanta myndigheter.
UNEPs miljöinsatser sker nära i samarbete med NEPA i fem provinser:
Balkh, Badakshan, Bamiyan, Daikundi och Kabul.
UNEP samarbetar med sex nyckeldepartement för miljö samt direkt
med regeringen.

TEMA MILJÖ

KLIMATFÖRÄNDRINGAR I AFGHANISTAN
Större glaciärer i Hindu Kush och Pamirbergen
har minskat med 30 procent under det senaste
halvseklet, små glaciärer har försvunnit helt.
Prognosen för den globala uppvärmningen i
Afghanistan är i bästa fall 2 grader och i värsta
fall 5 graders temperaturhöjning till år 2100. Konsekvenserna för Afghanistan kommer vid båda
scenarierna att bli mycket stora för jordbruket
och olika typer av gröda, som befolkningen är
mycket beroende av.

Bilden: Murar byggs som skydd mot
översvämningar
Foto: UNEP.

är de legala ramverk som tillkommit efter 2003. Afghanistan har till exempel en stark miljölag sedan 2007, och det
finns en nationell miljöaktionsplan.
– Att NEPA har säkrat sin egen budget hos finansministeriet och inte är beroende av bistånd är också en framgång, menar Andrew Scanlon.
Miljösituationen idag

Efter UNEPs kartläggning av miljön i Afghanistan har
endast en uppföljning gjorts, den miljörapport (State of
the Environment report) som varje land ska göra, helst
vart tredje år. Där samlas data in för att kunna mäta i
enlighet med vissa fastställda och mätbara miljöindikatorer. Den senaste för Afghanistan gjordes 2008, men nästa
är under arbete och ska publiceras 2016.
Det går därför inte att ännu ge en helt klar bild över
situationen i dagsläget. Att Afghanistan i stort sett brottas med samma stora problem som ringades in vid kartläggningen 2003 står klart, men Andrew Scanlon ser att
det går framåt på flera områden och nivåer. Lagstiftning,
institutioner och samordning har tagit tid att organisera
men där har Afghanistan idag mycket på plats, inklusive en stark miljölag. Ett annat tecken på framgång är att
miljömedvetenheten generellt ändå har ökat tydligt, enligt
Scanlon. Och sophanteringen är bättre.
– Sophanteringen är nu på en acceptabel nivå, särskilt om man tänker på från vilken nivå man började. I
de fem största städerna har man infört ny teknik för att
omvandla sopförbränning till energi, på samma vis som
man gör i Stockholm. Så det rör sig åt rätt håll, särskilt om
man sätter det i relation till den stora folkökningen, säger
Andrew Scanlon.
Sopnivåerna är ändå märkbart lägre än i västländerna,
markerar Scanlon.
Luften i Kabul förtjänar en särskild kommentar. Som ett
lock över city ligger ofta ett tjockt, gråbrunt dis, som gör de
vackra bergen i fjärran osynliga för blicken. Det ryktas att

Kabul till och med är en av världens mest luftförorenade
huvudstäder.
Det menar Andrew Scanlon är helt fel.
– Det dis man ser i Kabul är från byggen, trafik, eldning
och andra partiklar. Det ser illa ut men är inte i närheten av att vara så skadligt som luften i städer som Peking,
New York eller stora europeiska städer som Hamburg och
London.
Vägen till Paris

Inför Pariskonferensen om det globala klimatet i december, förbereder sig Afghanistan på olika nivåer – inklusive
regeringsnivån – nu med att formulera sina åtaganden för
att bidra till att stävja klimatförändringarna, det så kallade
INDC (Intended Nationally Determined Contribution).
Där finns också skrivningar om landets behov av tekniskt
och finansiellt stöd samt kapacitetsutveckling.
När denna text skrivs pågår högnivåförhandlingar med
regeringen i Kabul inför Pariskonferensen och UNEP och
NEPA har genomfört en rad expertseminarier och konferenser under 2015 under rubriken ”Vägen till Paris”.
Under oktober kommer Afghanistans INDC att publiceras för andra länder att se.
Afghanistan hör till olika globala grupper av länder,
som till exempel de så kallade LDCs (Least Developed
Countries, minst utvecklade länder).
De områden där Afghanistan ser möjligheter i Paris är,
som generellt för låginkomstländer, att få till avtal om tekniskt stöd, finansiering och stöd för kapacitetsutveckling.
De rika ländernas åtaganden handlar framför allt om att
få ned sina koldioxidutsläpp och ge stöd till de fattigare
länderna.
– Jag hoppas att Afghanistan kommer att engagera sig
starkt i Pariskonferensen och kämpa för sina frågor, men
framför allt att de ska bygga allianser med andra. Om de
går ihop med andra har de större chans att få resultat,
säger Andrew Scanlon.
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REPORTAGE SAKS BYSKOLOR

Det lyser om Obidah när hon står vid svarta tavlan
och tittar ner på sina elever som förstås sitter på
golvet. Obidah är en av många unga kompetenta
kvinnor som SAK rekryterat som lärare.

Skolan är slut för dagen. Eleverna från Now Abad
Wakhshi ger sig av hemåt så dammet ryker.
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REPORTAGE SAKS BYSKOLOR

SAKs skolor
ändrar attityder
De byskolor som SAK driver ger inte bara tiotusentals barn
bättre framtidsmöjligheter. De förändrar också själva bilden
av hur samhället fungerar, och vad män och kvinnor förväntas ha för roller. TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDH
FYRA BESÖK ÄR NOG alldeles för lite för dra någon säker
slutsats. Men tre besök på byskolor som SAK driver i
distriktet Keshem och ett i en skola en bit utanför Taloqan
ger ändå en tydlig bild.
För det första öser alla beröm över SAK och det organisationen bidrar med: skolböcker, skolmaterial, löner, kvalitetskontroll och fortbildning till lärarna. Skolböckerna är
på plats när terminen börjar. Lärararna får lönen punktligt
utbetald. Det är i och för sig inget ovanligt att den som uppfattas som representant för biståndsgivaren möts av tacksamhet. Men berömmet är tydligt och samstämmigt.
För det andra engagerar sig hela lokalsamhället för sin
skola. Föräldrar är med och gräver latriner och är aktiva
med att försöka lösa varje problem som dyker upp på skolorna. Själva skollokalerna är det varken SAK eller staten
som står för, utan byborna själva.
– De flesta här i byn har ingen utbildning. Men vi vill att
våra barn ska få gå i skolan, säger Hassibullah som är ordförande i School Management Council (ung. Hem o skola)
i en av byarna.
För det tredje verkar föreställningen om att utbildning enbart är för pojkar vara nästan helt bortblåst. Vare
sig elever, lärare, rektorer, föräldrar eller SAKs anställda
möter annat än ett fåtal personer som argumenterar emot
att flickor ska få gå i skolan. (Det kanske bör tilläggas att
det finns andra områden i Afghanistan där människor
hyser mer konservativa åsikter.)
Men alla är utan undantag också överens om att det
största problemet är bristen på bra skollokaler. Eftersom
det är byborna själva som står för lokalen finns inte ekonomi för några nybyggen. Man hyr in sig i gamla bondgårdar eller vad man lyckas hitta. Eleverna trängs i källarlokaler, uppe på vindsloft och har ibland lektioner utomhus.
– Jag har sett skolan inne i stan och önskar att vi kunde
ha en likadan, säger Mohammad Qurban, en föräldralös
kille på 10 år.
Konceptet kallas Community Based School (CBS), eller
byskolor på svenska. Det innebär att SAK stöder skolor
där staten inte har någon skola på rimligt avstånd. Tanken
är att när barnen blivit äldre och klara en lite längre skolväg så flyttar de över till en vanlig skola. Det kan ibland

ske redan efter årskurs tre, men det finns exempel på
elever som går kvar i CBS ända till nian.
De barn som har turen att gå i en byskola driven av SAK
kan räkna med att få möta välutbildade och motiverade
lärare. De får riktiga skolböcker i en skola som bakom sig
har en organisation och ett lokalsamhälle som bryr sig
om undervisningens kvalitet. I statliga skolor får barnen
många gånger uppleva stora klasser och lärare som inte
bryr sig, och som kanske till och med betalt en korrupt
tjänsteman för att få en lärartjänst. Och så finns det barn
som bor i områden där det helt saknas skola.
Detta är förstås djupt orättvist. Alla barn i Afghanistan
har rätt till en bra grundutbildning, men får det inte. För
SAK finns inte mycket annat att göra än att inta en pragmatisk hållning och känna glädje över att i alla fall ganska
många barn får en bra start i livet.
SAK arbetar målmedvetet för att få in fler kompetenta
lärare. Undan för undan ersätts lågutbildade män, ofta mullor, med utbildade lärare. Och då handlar det till stor del
om unga kvinnor. På de skolor som drivs av SAK i Taloqan
är det nu nära 60 procent kvinnor bland lärarna (på andra
håll där SAK bedriver utbildning är andelen inte lika hög).
Det är en mycket viktig faktor för att få fler lite äldre flickor
i skola, för från årskurs 6 anser många att flickor inte får ha
manliga lärare. Flertalet av dem har gått en tvåårig lärarutbildning, några har till och med universitetsexamen. De är
kompetenta och mycket motiverade att göra ett bra jobb.
– De unga kvinnliga lärarna betyder mycket i byarna. Både
barnen och andra i byn ser att kvinnor kan utbilda sig och ta
kvalificerade arbeten, säger Sayed Mukhtar, som ansvarar för
utbildningsprogrammet på SAKs kontor i Taloqan.
Obidah, 24 år, är en av de lärare som alltså inte bara förmedlar kunskap utan genom att bara vara den hon är förändrar synen på hur samhället fungerar, och mäns och
kvinnors roller. Det lyser om henne när hon står framme
vid svarta tavlan. Till skillnad från de skygga skolflickorna
så viker hon inte ner blicken när hon möter en utländsk
man. Och hon har inget emot att bli fotograferad, åtminstone inte så länge bilderna publiceras i utländsk media.
– Det här jobbet är ett kall. Vi är här för att vi vill vara
här, säger Obidah.
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KULTUR CARL BEHMS RESOR I AFGHANISTAN

Dagboksanteckningar
från en forskningsresa
i Afghanistan 1955

När Mats Jonson var barn var morfadern Carl Behm en idol. Likt en Sven
Hedin kom han hem från sina långväga resor med mycket spännande att
berätta. Men Carl L:son Behm var också en av landets främsta kännare av
betesgräsen och gjorde betydande forskningsinsatser om kulturväxter.
Han gjorde flera resor till Asien, däribland Afghanistan, och tog hem fröprover för att utveckla den svenska kulturodlingen. Efter hans död 1960
fann man hans nedskrivna reseberättelser och 600 diabilder. Mats Jonson
har ställt samman materialet till en bok. TEXT: MATS JONSON
ÅR 1955 GJORDE CARL BEHM en forskningsresa till Afghanistan, Chitral och Kashmir.
Den var strapatsrik och på hög höjd, till fots,
på häst eller åsna. Långa perioder levde han
med sina bärare och guider under primitiva
förhållanden.
Carl Behm reste ensam och förberedde sig
ofta mer än ett år i förväg. Bostaden var oftast
ett litet enmanstält med sovsäck – ”för att jag
sover så gott i det”. Kameran var alltid med
och motiven lika ofta människor och miljöer
som växter. I bagaget fanns ett rikt husapotek med bland annat serum för ormbett och
skorpioner. Apoteket blev till stor hjälp vid
mötet med sjuka människor på avlägsna plat-
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ser. Bagaget innehöll också gråpapper för att
pressa växter samt handsydda fröpåsar.
Vid sina resor i Asien sökte han kulturväxternas vagga, som han menade fanns där
många miljöskapande faktorer som klimat,
höjdläge och jordmån framkallar största antalet mutationer per ytenhet – som till exempel
i Afghanistan och nordvästra Indien.
Därifrån har utsäde och fröer spritts till
övriga världen via handelsvägar, pilgrimsleder
och folkvandringar. Carl Behm tänkte att om
man fann ursprungsområdet skulle man kunna
upptäcka okända varianter till växtförädlingens
förfogande, hemma i Norden. Från den första
Asienresan medförde han 450 olika fröprover.

Behms stora internationella specialitet var
lucernväxter, eller klöverväxter, som har förmåga att ta upp det kväve de behöver från luften. De kan alltså växa på de mest extremt
magra jordar högt upp.
För Carl Behm fanns tre utmaningar för de
expeditioner han gjorde i Hindu Kush. Först var
det myndigheterna. Han fick ägna åtskilliga dagar
åt att sitta i korridorer och vänta på tjänstemän
och telegrafera högt uppsatta personer utomlands för att få nödvändiga tillstånd. Det andra
hindret var att få tag i lämpliga fortskaffningsmedel, tolkar, guider och bärare för sin omfattande
packning. Den tredje utmaningen var att upprätthålla sin kondition och hålla sig frisk.

KULTUR CARL BEHMS RESOR I AFGHANISTAN

1.

2.

3.

Vägarna var i dåligt skick, med stora hål
och gropar och den gamla bilen reagerade
kraftigt för guppen och slungade runt både
bagage och passagerare. Ibland var vägen
bortspolad av vattendrag. Då trädde den
lokale kommendanten i aktion och beordrade
dit bönder som med enkla spadar och barfota
bar dit sten och fyllde ut håligheterna under
befälets skarpa ögon.
Mötet med en karavan, en ”Kafila”, var ett
stort skådespel som föregicks av det plingande ljudet från bjällror. Först kom getter och
får i massvis, därefter kamelerna i grupper.
Barn och åldringar tillsammans med smådjur
och gods var stuvade på kamelerna. Övriga
färdades till fots. Karavanen skred fram under
en nästan spöklik tystnad.
Under dagarna studerade Carl Behm växter och jordbruk. På en åker såddes majs som
myllades ned med hjälp av en träkrok förspänd med två oxar. Det visade sig att vart
man än kom i landet så förekom endast träkroken och en liten spade. Plogen var ett
okänt redskap.
Genom Bamiyandalen går sedan år 200
f Kr den berömda Sidenvägen, en handelsled för rikt lastade karavaner på väg till eller
från Indien. Sidenvägen var länge den enda
handelsvägen mellan Kina och Medelhavet.
Bamiyan var också ett av buddhismens viktiga centra och en handelsplats. Idag är platsen mest känd för de två enorma Buddhastatyerna som förstördes av talibanerna 2001.
Statyerna uppfördes redan på 500-talet i den
hundra meter höga sandstensklippan.

För att nå Bamiyandalen måste man först
passera branta och påfrestande stigningar.
Behm skriver i sina dagboksanteckningar:
”När motorn ej längre orkade fick passagerarna hoppa ur bilen, en sten placerades
bakom bakhjulen och motorn fick vila några
minuter. Därefter rusades motorn och bilen
fick göra ett ryck framåt på några tiotal meter.
Sedan upprepades proceduren tills vi nått
mindre branta avsnitt.”
I Afghanistan fick Carl Behm mer än en
gång anledning att förundra sig över människans förmåga att övervinna naturens tvingande villkor. Inte nog med att man fullständigt tagit tillvara den odlingsmark som fanns i
byarnas närhet – grupper av åkrar fanns dessutom så högt uppe i bergssluttningarna att
man behövde kikare för att urskilja detaljerna.
Dit ledde stigar där varken åsna eller ponny
kunde ta sig fram. Endast människan kunde
balansera sig ned med årets skörd på ryggen.

1. Erosionens verkningar på god
jordbruksmark i Farkhar Taliqan.
2. Carl Behms bil med chaufför och
hjälpare under resan i Afghanistan.
3. En grönskande högplatå i Bamiyandalen på 2500 möh, sedd från Char-iGolgola.
4. Carl Behm planerar sina resor i
Asien.

4.

C.L. Behm – Dagboksanteckningar från
en forskningsresa i Afghanistan, Chitral
agency och Kashmir sommaren 1955 samt
Till Tigris källor och norra Persiens berg
sommarn 1957. (Red Mats Janson, 2012)
Boken kan beställas som ”print-on-demand” från Visby tryckeri, www.ivisby.se.
För information: info@ivisby.se. Referens
Fredrik Hammarström.
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ENGAGEMANG

Hej då
medlem!

NÄR JAG BÖRJADE PÅ SAK våren 2009 var det med fjärilar i magen. Jag skulle
lämna den trygga gymnasielärarvärlden och kasta mig in i något helt nytt. Det
visade sig vara ett lyckat kast – för jag har verkligen trivts på Svenska Afghanistankommittén. Men efter sex år på SAK är det dags för mig att säga hej då
och röra mig vidare.
Det är svårt att försöka sammanfatta mina år på SAK eftersom det finns så
ofantligt många möten och upplevelser som jag skulle vilja berätta om. Men framför allt är det människor jag tänker på när jag försöker summera min tid på SAK.
Jag tänker på Nikbath, den unga lärarinnan som kom till en workshop jag höll
i Kabul. Hennes nyfikenhet och drömmar om en bättre framtid. Jag tänker på
Jan Agha, ytterligare en av SAKs lärare som jag träffade på hans skola i Worsaj i
norra Afghanistan. Hans iver att ge eleverna en utbildning av hög kvalitet och få
dem att utvecklas skulle många svenska lärare kunna inspireras av.
Jag tänker på Börje och Tomas, på Azada och Philip. På Anders och Sahar,
Björn-Åke och Anna. På alla SAKs medlemmar som ger av det som anses vara
det dyrbaraste vi har idag – vår tid. Som bemannar bokbord och montrar, samlar in pengar och arrangerar seminarier, driver studiecirklar och arrangerar filmkvällar, kommer på medlemskonferenser och årsmöten. Ni bidrar på olika sätt
till att inspirera till engagemang för folket i Afghanistan och det har verkligen
varit härligt att få vara en del av det engagemanget.
Jag tänker också på alla elever och lärare som ingick i SAKs stora vänskoleprojekt
som jag arbetade med. Skolbesöken i Lönsboda och Luleå, Rättvik och Rudboda.
Nyfikna frågor och viljan att försöka förstå det som man upplever som annorlunda.
Varför är de fattiga där borta? Kan de inte komma och bo här hos oss? Det är några
av frågorna jag fick. Frågor som rymmer så mycket av det jag upplever att vuxenvärlden ibland saknar. Viljan att förstå och viljan att dela med sig. Elever som klippte
gräset hos grannarna mot betalning och skänkte pengarna till SAK. Helenaskolan
som år efter år gör dagsverken och samlar in stora summor pengar. Den årliga tomburksinsamlingen i Skellefteå som även den ger fina bidrag till SAK årligen.
Jag lämnar nu över stafettpinnen till Filippa Almlund. Det är till henne ni vänder er om ni vill engagera er, har idéer eller frågor kring SAK som medlemsorganisation. Filippa är en verkligt engagerad person som jag är säker på kommer
fungera utmärkt som nav för SAKs medlemsengagemang.
Jag vill rikta ett varmt tack till var och en av er som är medlem eller givare i
SAK. Idag är det kanske viktigare än någonsin att stå upp för alla människors
lika värde och att visa solidaritet. Genom ditt medlemskap gör du just det, och
det ska du känna dig stolt över!

VARMT TACK OCH CHODA HAFEZ
FRIDA ENGMAN
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TEXT DÄR INGET ANNAT ANGES:
GUDRUN RENBERG

SAK-medlemmar
hjälper afghanska
flyktingar
I DEN STORA FLYKTINGSTRÖMMEN finns många
afghaner, och medlemmar i SAKs lokalkommittéer (LK) på olika orter tar initiativ för att hjälpa
dem. Här några exempel:
I Göteborgs LK genomför man utbildningar på
boenden och mottagningar sedan flera år. Ett
samarbete mellan Tamam (Vänskap utan Gränser)
och Unga SAK-medlemmar har nu initierats för att
hjälpa ensamkommande flyktingbarn.
Sundsvalls LK har sedan länge tagit på sig en stor
rådgivande roll, och engagerar sig på boenden och
mottagningar. Man samarbetar nära med andra
organisationer som jobbar med asylprocessen.
I Skellefteå LK är flera medlemmar ”gode män”
och delar med sig av kunskap till personal på boenden och mottagningar.
Unga SAK-medlemmar har stått på Stockholms
Central eller vid Stora Moskén vid Medborgarplatsen, där de tar emot och tolkar.

SAK-seminarium
i Almedalen gav
input till Sida
ETT AV DE SEMINARIER SAK deltog vid i Almedalen i somras hade rubriken ”Rätt att delta – vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd?” Seminariet arrangerades av Individuell Människohjälp, My Right och SAK.
Vid ett senare möte mellan generalsekreterare för olika
organisationer uttryckte Sidas generaldirektör Charlotte
Petri-Gornitzka, som var en av deltagarna vid seminariet
om funktionshinderfrågorna inom biståndet, att detta är
ett område Sida måste bli betydligt bättre på.
Vid SAKs seminarium ”Sviktande stater – vägen från
kaos till stabilitet” medverkade biståndsminister Isabella
Lövin och professor Peter Wallensteen. Diskussionen
handlade om vilket typ av stöd sviktande stater behöver
för att skapa möjlig fred. Övriga seminarier i Almedalen
där SAK vad medarrangör handlade om kvinnors deltagande i fredsförhandlingar och om gråzonen mellan
civila och militära insatser.
Sammantaget nådde SAK målet för sitt deltagande i
Almedalen – att våra frågor fick uppmärksamhet, att SAK
bjöds in till de seminarier vi önskat, och att nyckelpersoner närvarade vid seminarierna.

ENGAGEMANG

Unga SAKs studiecirkel
– Afghanistans historiska identitet
SKYTISKA STAMMAR, SOM ÄR förfäder till en del av dagens afghaners förfäder, mötte en del av
dagens svenskars förfäder, goterna eller götarna, i trakterna av nuvarande Ukraina. Det skedde på 400talet när goternas imperium sträckte sig över stora områden. De skytiska stammarna ska ha beskrivits
av goterna som ”starka, skäggiga män till häst och med höga, röda hattar”. Det kan, enligt en tolkning,
ha utvecklats till senare tiders folktro om tomtar som vaktar mark och gård.
Det är en av de mer kuriösa historiska myterna som Unga SAKs studiecirkel ”Afghanistans historiska identitet” har spanat på under en serie träffar i somras. Skyterna kallas Saka-folken på de
afghanska språken och dagens pashto, och de språk som talas av inhemska stammar i Pamir-dalen
är så kallade ’skytiska språk’. Hur dessa språk har kommit till och spridit sig i regionen är också något
som studiecirkeln spanat på. Andra teman har varit att studera hur Sidenvägen utvecklats och hur
det påverkat Afghanistan och länderna omkring, och den buddhistiska perioden före islam.
– Vi gick systematiskt igenom Afghanistans historia och så på djupet och i detalj som vi
gjorde det, det gör man inte ens i historieundervisningen på universitetet, säger Philip Latif,
Unga SAK, som initierat och arrangerat studiecirkeln.
En grupp på mellan sex och 12 unga deltagare träffades åtta gånger på SAKs kansli i Stockholm. En central bok för studierna var Willem Vogelsangs ”Afghaner” men också annat material användes. Enkäter till deltagarna visar att cirkeln varit mycket uppskattad. Unga SAK hoppas det ska gå att upprepa i någon form, och då gärna även med äldre deltagare.

Bild på skytisk krigare.
Av Hamid Savkuev.

Beslut från årsmötet
TILL SAKS ÅRSMÖTE I MAJ hade som vanligt en rad motioner från lokalkommittéer och
enskilda medlemmar kommit in. I år lade också
Demokratiberedningen fram sin slutrapport,
innehållande en rad förslag. Här tittar vi lite
närmare på några av de beslut årsmötet tog. Vi
har tyvärr inte plats för alla, men hela årsmötesprotokollet finns att läsa på SAKs webbplats.

Om Unga SAK

Flera motioner handlade om Unga SAK (USAK).
Årsmötet beslöt där att riksstyrelsen och USAK
ska redovisa USAKs verksamhet och utarbeta
en organisationsstruktur. Kansliet fick i uppdrag att i samråd med lokalkommittéerna och
USAK utveckla mer samverkan för att vitalisera
medlemsrörelsen. Även demokratiberedningen
hade förslag som inbegriper USAK, se nedan.
Demokratiberedningen

Vid årsmötet lades SAKs demokratiberedning,
som arbetat i två år, fram sin slutrapport. Den
mynnade ut i en rad förslag, där några antogs
och några avslogs. En hel del handlade om
Unga SAKs roll och form. Årsmötet beslöt att
alla medlemmar ska tillhöra en lokalkommitté,
där yngre medlemmar kan välja att ansluta sig
till nätverket Unga SAK. Det är USAKs uppgift att försöka rekrytera fler unga och skapa en
verksamhet som kan attrahera unga, antingen
på egen hand eller med stöd av eller i samarbete

Illustration Cornelia Waldersten

med lokalkommitténs styrelse. Detta underlättas om USAK finns representerat i styrelserna lokalt, något lokalkommittéernas valberedningar bör beakta. När USAK ordnar verksamhet för unga på nationell nivå kan man söka
stöd från SAKs centrala instanser.
Ett förslag från demokratiberedningen som
diskuterades länge var att uppmuntra bildandet av aktivitetsgrupper. Syftet är att finna nya
sätt att vara aktiv och locka medlemmar, för
dem som vill engagera sig för specifika frågor vid sidan av lokalkommittéernas ordinarie verksamhet. Aktivitetsgrupperna tänks
kunna vara tematiska, kontaktskapande, opinionsbildande eller kunskapsspridande. De
ska kunna vara permanenta eller tillfälliga,
lokalt eller nationellt förankrade.
Årsmötet ställde sig positiv till idén och
uppdrog åt kansliet och styrelsen att utreda
och komma med mer konkreta tankar kring

hur det ska kunna göras. Det arbetet pågår för
närvarande.
Demokratiberedningen föreslog också införande av stödmedlemskap och organisationsmedlemskap. Styrelsen fick i uppdrag att utreda
detta vidare.
Miljö- och energiförbättringar i Afghanistan

En motionär lade inte mindre än sju motioner som handlar om tekniska förbättringar för
att underlätta vardagen för fattiga afghaner –
om solvatten, duschsystem, matlagningskamin, tovning, tvättstuga och kylrum. Årsmötet beslöt att SAK ska utreda möjligheterna att
använda dessa tekniska förbättringar i sitt arbete
och beskriva resultatet i kommande verksamhetsberättelse. Årsmötet beslöt även att utreda
ett förslag om ”mentormammor” som handledning för afghanska barnmorskor, och ett nästa
år hålla ett seminarium till Nils Horners minne.
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Medlemsintervju
Sahar Mohamadi, 25, är ordförande
i lokalkommittén i Växjö. När hon inte
anordnar evenemang, temakvällar och
loppisar för SAK så läser hon master
i socialt arbete för att bygga på sin
socionomexamen. Hon arbetar även
som modersmålslärare i dari och persiska och i svenska som andraspråk.
Varför är du aktiv i SAK?

Jag tänkte att jag vill och kan bidra med något för barnen i Afghanistan, jag vill
hjälpa till så att deras rättigheter respekteras, och jag vill ge både ekonomiskt men
också av min tid.
Jag mötte SAK första gången på en afghansk kulturkväll 2009 som lokalkommittén anordnade. Någon månad senare gick jag på lokalkommitténs årsmöte, sen var
jag fast och det har jag varit sen dess. Jag kastades in snabbt men fick också mycket
stöd från andra mer erfarna i styrelsen.
Vad har ni för aktiviteter i Växjö?

Vi brukar anordna temakvällar, fira olika afghanska högtider som Bayram, och vi
anordnar föreläsningar om SAKs arbete eller andra Afghanistanrelaterade ämnen.
Vi har också en tradition att arrangera loppisar här i Växjö där vi säljer blandade grejer.. Sen har vi också haft samarbeten med Unga SAK. Det viktigaste är att visa att
SAK finns och hur vi hjälper människor i Afghanistan.
Under hösten planerar vi att ha en kulturkväll där Kajsa Johansson från riksstyrelsen kommer och föreläser, hon har arbetat för SAK i Afghanistan och doktorerar nu på Linnéuniversitetet i Växjö. Och så ska vi sätta igång våra loppisar igen.
Vilka frågor viktigast att SAK driver?

Barns och kvinnors rättigheter, och skolor. Barn är vår framtid, så det är absolut
viktigast!

Sahars 3 bästa
tips till aktiva!
1. Hitta din inre motivation för att hjälpa Afghanistan och jobba med de här frågorna. Utan
motivation kan man inte göra något.
2. Lär dig att älska att hjälpa andra.
3. Förmedla så mycket som möjligt om SAK och
om Afghanistan, ju fler medlemmar vi är desto
mer kan vi göra för Afghanistan.

TEXT: FILIPPA ALMLUND

Vi behöver din hjälp
– vad vill du veta om SAKs arbete 2015?
SAKS ARBETE GÖRS möjligt av många tusen
medlemmar och givare. När SAK skriver sin
årsrapport, verksamhetsberättelsen och bokslut, är ambitionen därför att ge bästa möjliga
rapport tillbaka till medlemmar och givare om
hur pengar och tid har använts. Vi vill tydligt
och nyanserat skildra både framsteg och motgångar, möjligheter och problem. SAK har fått
mycket uppskattning för sin rapportering, men
nu behöver vi våra medlemmars hjälp.
Vad vill du som medlem se mer av i verksam-
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hetsberättelsen? Är det något det är för mycket
av? Kan det bli tydligare? Har du andra synpunkter och förslag? Hör då av dig till Klas Bjurström på SAKs kansli på klas.bjurstrom@sak.se.
Om du inte läst verksamhetsberättelsen kan du
hitta den på vår webbplats www.sak.se under fliken Om oss/Dokument. Om du hellre vill få ett
tryckt exemplar så postar vi gärna ett till dig.
Om du har förslag och synpunkter är det till
stor hjälp för oss. Senast 30 november behöver
vi få dem.

ENGAGEMANG

På gång:
Internationellt
fredsforum 23–25/10
Internationellt fredsforum Varberg är en helt ny mötesplats för utbyte av tankar, erfarenheter och kunskap om
fred. Fredspristagaren Leymah Gbowee, Cirkus Cirkör
och en mängd andra intressanta talare och artister kommer till Varberg under tre dagar.
SAK ARRANGERAR ETT SEMINARIUM fredagen 23/10
kl 13.45 under rubriken ”Fred och demokrati i Afghanistan”. Deltagare: Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, och Engella Ameri, människorättsaktivist
Afghanistan. Moderator är Johanna Mathiasson, Folk och
Försvar. Seminariet hålls på engelska.
Att delta i Internationellt Fredsforum Varberg är helt
kostnadsfritt, men förbokning krävs. Se hela programmet
och boka din plats på www.varberg.se/varbergcalling.

Skånsk Afghanistanvecka
16–22 november
Även i år anordnas en skånsk Afghanistanvecka, den 16–22 november. Bland aktiviteterna finns
föredrag, bildvisning, temakvällar med mera. Arrangörer är Svenska Afghanistankommitténs
lokalkommittéer i Malmö och Lund.
För mer information om kontakta Anders Davidson, Malmö LK, på andersdavidsonsak@gmail.
com; eller Marie Westerberg, Lunds LK, på linamarie79@gmail.com. Håll även utkik på SAKs
webbplats efter mer information längre fram.

En fungerande stat
– Afghanistans klassiska problem
Föredrag av Anders Fänge
26/10 oktober 18:00, ABF-huset i Stockholm.

Studiecirkel i afghansk matlagning
Fyra tillfällen. Start 4 november.
Anmälan till Kicki Lindholm (070-993 69 06 eller e_c_lindholm@hotmail.com).
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USAs jakt på Al-Qaida
hindrar fred och
utveckling i Afghanistan
USAs satsningar i Afghanistan står i direkt motsatsförhållande till fredlig utveckling och ett starkt civilsamhälle, då USAs enda mål – tydligt
uttalat – hela tiden varit och är ”att störa, avväpna och besegra Al-Qaida”. Om fred uppnås mellan talibanerna och den afghanska regeringen,
kommer USAs incitament för att bistå landet med pengar att upphöra.
Detta har blivit än tydligare efter de NATO-ledda styrkornas tillbaka
dragande från i år.
Det menar Barnett Rubin i artikeln ”What I saw in Afghanistan”,
publicerad i The New Yorker 1 juli i år. A-Nytt publicerar här ett referat av artikeln.
AV BARNETT RUBIN
REFERAT, SAMMANDRAG OCH ÖVERSÄTTNING: GUDRUN RENBERG

TILL ETT MÖTE I SEPTEMBER 2009 sammankallat av USAs
dåvarande särskilda sändebud för Afghanistan och Pakistan, Richard Holbrooke, kom kongressledamoten Nita
Lowey, dåvarande utrikesminister Hilary Clintons ombud.
Barnett Rubin deltog. Mötet skulle avhandla USAs kostnader i Afghanistan, eftersom en rad kongressledamöter börjat ifrågasätta dem. Enligt Rubin var Lowey den vid den här
tidpunkten som hade mest inflytande över amerikanska
medel till Afghanistan.
När Lowey vid mötet talade om att det afghanska samhällets förändring kommer att ta lång tid, sade Richard
Holbrooke: ”Att förändra det afghanska samhället är inte
vårt mål. Flickors utbildning är en stor fråga på många
håll. Vi är i Afghanistan på grund av våra nationella säkerhetsintressen.”
Vid mötet presenterade Barnett Rubin också sitt utkast
för hur en försoningsprocess i Afghanistan skulle kunna
se ut, inklusive en politisk uppgörelse med talibanerna.
Men Lowey svarade: ”Om talibanerna inte är lierade
med Al-Qaida skulle vi inte få en cent från kongressen.”
Efter 37 år av konflikt är den afghanska befolkningen
traumatiserad, konstaterar Rubin. Detta trots stora framgångar inom en rad områden – barna- och mödradödligheten, demokratiska val, infrastruktur och utbildning.
Extrem fattigdom och våld, särskilt mot kvinnor, är starkt
närvarande. Den afghanska statens svaga ekonomi är helt
beroende av utländskt bistånd.
All kritik av misstag och dålig organisation som bidragit till att den afghanska staten inte blivit tillräckligt stark,
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utgår från idén om att det finns ett gemensamt mål – att
bygga fred och stabilitet. Men USAs klart uttalade mål,
”att störa, avväpna och besegra Al-Qaida i Afghanistan
och Pakistan”, är själva anledningen till att USA har offrat tusentals liv och spenderat hundratals miljarder dollar
där. Det handlade om terroristbekämpning, inget annat.
Därmed står själva grunden för USAs insatser i direkt
motsats till fred och stabilitet, skriver Rubin.
Konflikten mellan terroristbekämpning och fredsbyggande började vid Bonn-konferensen 2001, där Afghanistans återuppbyggande efter taliban-eran skulle ritas
upp. USA mäklade en uppgörelse som innehöll den tidigare kungliga eliten, och de väpnade grupper som slagits mot talibanerna. FN-teamet, där Rubin ingick, leddes av generalsekreterarens särskilda sändebud Lakhdar
Brahimi, som insåg att även om talibanerna inte kunde
bjudas in till Bonn-konferensen behövde en fredsprocess i förlängningen ha med dem. Många analyser av
politiska uppgörelser efter inbördeskrig visar tydligt, att
ju mer inkluderande processen är, desto mer hållbar har
den chans att bli.
Men Bonn-fördraget dikterade dock uteslutning av talibanerna. Direkt därefter närmade sig det talibanska ledarskapet den nytillsatte övergångspresidenten Hamid Karzai, och erbjöd fred mot amnesti. Detta motsatte sig USAs
dåvarande försvarsminister, Donald Rumsfeld. De talibaner som återvände till sina byar efter detta anfölls snart av
amerikanska specialstyrkor – de som inte dödades flydde,
och omorganiserade sig i motstånd.

ANALYS

I den USA-ledda krigföring mot Al-Qaida som sedan
dess pågått, har enorma summor utbetalats - för att slåss
mot talibanerna, och för att tillhandahålla varor och service till USAs och NATOs trupper – till privata företag
som de afghanska väpnade grupperna kontrollerade.
Detta är bakgrunden till att president Karzai anklagat
USA för att försvaga regeringen, enligt Rubin. Hela systemet har underblåst den korruption som inte bara skrämmer investerare och undergräver förtroende, utan som
även gör att staten inte kan fungera. Budskapet om vem
som har den egentliga makten i landet har varit tydligt.
Rubin beskriver ingående korruptionen i Afghanistans
gränsområden, där han menar att en del av problemet varit
svag övervakning av tullen, men att ett större problem är
att gränsposterna styrts av USA-finansierad milis. Säkerhetskommendanten i Kandahar-provinsen, Abdul Raziq,
sägs ha gjort stora vinster på smuggling av såväl begagnade
bilar som narkotika. Human Rights Watch menar också
att Raziq varit inblandad i både mord och tortyr av fångar.
Raziq själv nekar till allt, och den amerikanska militären

Att förändra det afghanska samhället är inte
vårt mål. Flickors utbildning är en stor fråga på
många håll. Vi är i Afghanistan på grund av våra
nationella säkerhetsintressen.
Richard Holbrooke

har stött honom och berömmer honom för att ha säkrat staden Kandahar och för att ha motat bort talibanerna från
närområdena. Om president Ghani nu skulle vilja få bort
Raziq, måste han väga det noga mot det faktum att Raziqs
styrkor har ansvar för Kandahars försvar.
Att det stöd som Afghanistan får från USA inte är hållbart är resultatet av ett program som är utformat för att
tillgodose de omedelbara behoven av en militär kampanj. Kandahars elförsörjning kan tjäna exempel på det.
När USA 2010 behövde tillämpa sin anti-terroristdoktrin
i staden, föreslog militären en snabb lösning för att ordna
elektricitet: att koppla upp stadens elnät mot dieselgeneratorer, och betala för bränslet. Det skulle skapa arbetstillfällen och ge good-will. Civila amerikanska tjänstemän
protesterade, och menade att afghanerna aldrig skulle
kunna betala de miljoner dollar bränslet skulle kosta. Men
en amerikansk militär som intervjuades vid tillfället sade:
”Det här handlar inte om utveckling utan om terroristbekämpning.” Och Kandahar fick sina dieselgeneratorer.
Fem år senare ska det amerikanska försvarsdepartementet nu stoppa betalningarna för dieseln till Kandahar, och
därmed dra ut pluggen från ett ohållbart projekt och från
tusentals fabriker och hem. USA har inte gjort någon plan
för elförsörjningen därefter, skriver Rubin, med hänvisning till en rapport från SIGAR (amerikansk specialinrättad
myndighet för övervakning av USAs insatser i Afghanistan).
Abdul Raziq hävdar att han har säkrat Kandahar och
pressat tillbaka talibanerna. Men, undrar Rubin, vad kommer att hända efter hösten 2015? Han förutspår att abets-

lösheten kommer att öka, ekonomin försvagas, och att
fler unga män kommer att dras till oppositionella väpnade grupper. När säkerheten försämras kommer röster i Washington höjas och kritisera president Obama för
att trupperna drogs tillbaka för snabbt. Men hur länge än
trupperna stannar kommer militära operationer att föredra snabba lösningar, som kollapsar när än trupperna dras
tillbaka – vilket någon gång sker. Det är inte militärens fel,
säger Rubin, de har försökt lösa det uppdrag de fått. Men
problemet med Kandahars elförsörjning illustrerar varför
militära interventioner sällan skapar stabilitet.
Rubin skissar två alternativ som kan upprätthålla den
afghanska staten och civilsamhället på nuvarande nivå.
Det ena är att stödet utifrån fortsätter att komma. I det
fallet är en fredsprocess en direkt belastning, som ombudet Nita Lowey gjorde tydligt 2009 – i alla fall för det amerikanska stödet. En uppgörelse med talibanerna skulle
ändra USAs uppfattning att Afghanistan är en källa till
hot som kräver militära insatser.
Det andra alternativet, menar Rubin, är vad president
Ghani nu verkar försöka göra: att göra Afghanistan stabilt
och självförsörjande. Ghani verkar där göra analysen att
fred med Pakistan och väpnade grupper krävs, och samarbete med alla Afghanistans grannar för att göra landet till
en knutpunkt i regionen för handel. Om inte omvärldens
uppfattningar om riskerna förknippade med att investera i Afghanistan ändras, kommer inte kapital att satsas.
Och eftersom Afghanistan saknar kust, kan inte landets
inhemska marknader nå den globala utan passage genom
Pakistan och Iran.
Den utgångspunkten är det som bäst kan förklara varför president Ghani nu vänt sig mot Kina och försökt tillrättavisa Pakistan. Det visar också vad som står på spel för
Afghanistan när det gäller relationen mellan USA och Iran.
När Ghani besökte Washington i mars fokuserade
medierna på den militära situationen i Afghanistan efter
NATO-truppernas tillbakadragande. Men vad Ghani
behöver allra mest är politiskt och diplomatiskt stöd för
att få igång en fredsprocess, skapa incitament för att den
ska lyckas, och få Afghanistan att börja generera tillräckligt med inkomster för att stabilisera det afghanska statsbygget, säger Barnett Rubin.

Artikeln i sin helhet går att läsa på
www.newyorker.com/news/news-desk/what-have-webeen-doing-in-Afghanistan.

BARNETT RUBIN, född 1950, är statsvetare,
författare och expert på Afghanistan och södra
Asien. Han har bland annat tidigare varit senior
rådgivare åt USAs särskilda sändebud för Afghanistan och Pakistan, och även rådgivare åt FN,
NATO och åt den afghanska regeringen inom en
rad områden, bland annat bistånds- och säkerhetspolitik och diplomatisk strategi.
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Sista ordet.
ALLT FLER AFGHANER FLYR till Sverige. Första halvåret 2015 kom 127 procent fler afghaner
hit jämfört med samma period förra året. Är detta ett problem? Det beror på vilket perspektiv man anlägger.
Självklart är det djupt problematiskt att allt fler tycker att läget i Afghanistan är så våldsamt och
allvarligt att de tar steget att fly från sitt hem, sin familj, sitt sammanhang.
Och situationen i Afghanistan har försämrats de senaste åren, såväl säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Detta trots en samtidigt försiktigt positiv utveckling med demokratiska val och en ny president förra året. Våldet har ökat, möjligheterna att försörja sig minskat. Fler tar det avgörande steget att ge sig ut på en ofta farlig, ensam och våldsam resa till en säkrare tillvaro.
SAK arbetar oförtrutet och långsiktigt vidare för att situationen i Afghanistan ska stabiliseras, att fler ska få möjlighet att utbilda sig, få hälsovård, kunna försörja sig och leva ett säkert liv
i sitt hemland. Vi vet att vårt arbete förändrar livet för människor i Afghanistan – detta arbete
måste fortsätta.

Vi kan alla ställa oss frågan – hur bidrar vi till
att de som kommer hit känner sig välkomna
och hemma i Sverige?
Jag har träffat många som nyligen flytt från Afghanistan till Sverige. Deras drömmar och
mål är ofta att utbilda sig, få jobb och försörja sig, bilda familj, bidra till att nära och kära
som är kvar i Afghanistan ska få del av resurserna.
Vi kan alla ställa oss frågan – hur bidrar vi till att de som kommer hit känner sig välkomna och hemma i Sverige? Hur delar vi våra hem, erfarenheter och tankar med dem?
Hur involverar vi nyanlända i samhället? Självklart är det en svår omställning att etablera sig i en okänd omgivning, det tar tid och kraft. Att känna sig välkommen, trygg
och inlemmad i ett sammanhang blir viktig i denna omställning.
Många lokalföreningar inom SAK arbetar med att på olika sätt välkomna, involvera och informera för att underlätta för de afghaner som kommer hit. Genom
bland annat språkstöd, kontaktfamiljer, goda män och ett engagemang för en
generös flyktingpolitik bidrar SAKs medlemmar. Detta är viktigt. Detta ska vi
också fortsätta med.
SAK är en organisation som vilar på solidaritet mellan de två ländernas folk.
Detta är vår inspiration, i såväl Sverige som i Afghanistan.

Läs Anna-Karin
Johanssons blogg –

Anna-Karin Johansson
Generalsekreterare, SAK
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Annons

Årets julgåva är här!
Världens Barn har i samarbete med Malmö Chokladfabrik
tagit fram två exklusiva och Fairtrade-märkta presentpaket
med chokladkakor och praliner. Hälften av alla intäkter går
oavkortat till Radiohjälpens insamling Världens Barn.
Alla steg, från rostning av kakaobönor till färdig choklad,
sker i den anrika fabriken i Malmö, enligt metoder som
användes där redan på1800-talet.
Chokladen innehåller inga E-nummer och inga nötter,
mandel, jordnötter, gluten eller ägg.

SE-EKO-03
Icke EU-jordbruk

Beställ direkt!

Gå in på www.varldensbarn.se/choklad och gör din beställning idag,
så levereras chokladen det datum du anger. Fri frakt vid beställning över 2000 kr.
Stora paketet kostar 300 kr varav 150 kr till Världens Barn.
Lilla paketet kostar 150 kr varav 75 kr till Världens Barn.
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En gåva för framtiden
Stöd SAKs arbete för att fler barn i
Afghanistan ska få en bra utbildning.
Swisha valfritt belopp till 9007808.

Pg 90 07 80-8
Bg 900-7808
www.sak.se

