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1. Resan börjar: Peshawar och Pakistan 

 

Februari 2000: Det är bara drygt en månad sedan vi passerade millennieskiftet. Alla 

förväntade millenniebuggar kom på skam och det nya året startade utan de förutspådda 

datorkatastrofer som skulle störta världen i fördärv – eller åtminstone få väckarklockan att 

ringa vid fel tillfälle och försena tunnelbanan till jobbet. Tekniken hade gått att bemästra, som 

den i de flesta fall gör. När det går åt skogen kan man i efterhand alltid analysera orsakerna 

och rätta till felet eller skylla på den mänskliga faktorn. 

I mitten av februari, det nya millenniets första år, sitter jag själv på ett plan till Peshawar i 

Pakistan för att börja ett nytt arbete som planeringschef på Svenska Afghanistankommittén 

(SAK). Jag har lämnat ett tryggt liv, en säker och bra anställning bakom mig för att göra något 

nytt i livet. Som 53-åring borde man kanske veta bättre än att ge sig av till en del av världen 

som inte låter sig analyseras, kontrolleras och förebyggas som millenniebuggar. Den 

‟mänskliga faktorn‟ kom sedan att påverka mitt beslut att stanna utomlands, inte två år utan 

drygt fyra år. 

Det här är mitt första utlandsjobb någonsin och sånär som på en resa i Tanzania, och en i 

Syrien och Jordanien, min första längre vistelse utanför Europa. 

Jag har under några år känt en längtan att bryta mot de invanda mönstren, göra något nytt och 

nyttigt av den erfarenhet jag har skaffat i arbetslivet. Inga småbarn hemma som kräver 

uppmärksam, så när hustrun pekar ut annonsen i tidningen och säger sök! – så gör jag det och 

får till min stora förvåning jobbet. Vi har väl alla drömt om att få bli upptäcktsresande, ge oss 

av på det stora äventyret – och nu är jag där. Det kan låta larvigt att tala om äventyr, det som 

för tusentals biståndsarbetare är ett vanligt arbete. Själva arbetet är inte speciellt äventyrligt, 

men miljön och omständigheterna känns nya och spännande och fler än jag skulle säkert 

önska att de fick den möjligheten jag fick att uppleva en ny miljö och kultur långt ifrån den 

verklighet vi vanligtvis rör oss i. 

Lika lite som andra kunde jag ana att jag skulle hamna mitt i centrum för världshändelserna 

och få delta i återfödelsen av en sargad nation, som de senaste 25 åren hemsökts av 

stormaktsinvasion, inbördeskrig, en av de mest bisarra regimer världen skådat, av 

jordbävningskatastrofer, av en femårig torka och missväxt, av ännu ett krig, av terrorism och 

ett hopp om en ny fredligare epok i landets historia. Om millenniebuggar gick att förebygga 

så har den politiska utvecklingen i Afghanistan visat sig vara lika oförutsägbar som 

naturkatastroferna. Men ett visst förebyggande underhåll har gått att göra, något som Svenska 

Afghanistankommittén (SAK) redan har nästan 20 års erfarenhet av i landet. Kommitténs 

verksamhet är gigantisk. 

Utbildning: Det finns ca 4 miljoner barn i Afghanistan som behöver utbildning (primary 

schools). Kanske har 500 000 afghanska barn tillgång till utbildning. Av dessa går ca 170 000 

i SAK:s skolor och kanske 170 000 i andra NGO-skolor (NGO = frivilligorganisation). 

Talibanregeringen sköter resterande tredjedelen av skolorna och övriga barn i den mån de går 

i någon skola alls, är hänvisade till koranskolor. 

Hälsovård: Vid ca 170 kliniker bedrivs en typ av primärhälsovård, med inriktning på 

förebyggande vård samt på kvinnor och barns hälsa. 

Jordbruk: SAK har också ett litet men väl välskött och respekterat. 
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Brunnar och byggnadsverksamhet: Som en del av hälsoprogrammet konstruerar SAK med 

bybors hjälp, ca 1000 grävda brunnar om året och när pengar finns även skol- och 

klinikbyggande. 

Verksamheten sköts från ett huvudkontor i Peshawar, Pakistan, från regionkontor i Gahzni, 

Jalalabad och Taloqan, där driftsansvaret ligger, samt ett antal mindre sambandskontor på 

andra orter inne i norra och östra Afghanistan – på båda sidor av de frontlinjer som delar 

områden kontrollerade av Talibaner (ca 90% av landet) och områden som kontrolleras av 

oppositionen den sk Norra Alliansen, delvis ledd av den legendariske Ahmed Shah Massoud. 

Personalen består av et 10-tal västerlänningar, varav jag är en, och 6000 afghaner och 

verksamheten har år 2000 en budget på ca 70 millioner. 

 

Även om jag är stationerad i Peshawar Pakistan vid den här tidpunkten så kretsar allt arbete 

kring Afghanistan. SAKs program bedrivs enbart i Afghanistan och all personal sånär som de 

få västerlänningar och en handfull pakistanier är afghaner. Hela stadsdelen där vi bor och 

arbetar – University Town – bebos av välbeställda pakistanier och utlänningar och är nerlusad 

av NGOs som arbetar med bistånd i och till Afghanistan. Det naturliga samtalsämnet på 

arbetet och fritiden är Afghanistan. Peshawar präglas till stora delar av den afghanska 

närvaron: här och i stadens omedelbara omgivningar bor, när jag kommer till stan, miljoner 

flyktingar och staden har en lång historia som centrum för handel, biståndsorganisationer, 

smuggling, motståndsrörelser och spioner under ‟jihad‟ mot Sovjet. Åtskilliga är de 

berättelser där Peshawar figurerar som centrum för en obskyr verksamhet under 80-talet och 

ännu har staden inte helt tvättat bort den stämpeln. En känsla av vilda västern finns 

fortfarande 

 

Jag minns att jag den första tiden väntade på den stora kulturchocken och fruktade en riktig 

matförgiftning. Ingendera drabbades jag dock av. Visst bullrade det i magen ibland och visst 

förundrades jag av livet i Pakistan som var det jag först kom i kontakt men – så olika det vi 

lever i Sverige. I mina dagboksanteckningar från den här tiden beskriver jag också hur jag 

upplevde min nya tillvaro. 

 

Måndag 14 feb. 2000:   

Dubais flygplats efter midnatt. Full aktivitet. Vi bussas från planet till terminalen. Något slags 

kö till något slags pass och biljettkontroll och sedan är jag inne i ankomsthallen (Det är ännu 

den gamla terminalen i Dubai). Ofantligt mycket folk strömmar fram och tillbaks. Var 

kommer alla personer ifrån? Vart skall dom? Få ser ut som turister, även om vi är några 

förvirrade västerlänningar där. Få ser ut som affärsmän men fler ser ut som ‟gästarbetare‟ på 

väg hem eller bort. Många släpar stora knyten. Kan det verkligen vara handbagage? Själv har 

jag fått förmaningar om att 7 kg är max och att det är gruvligt dyrt att försöka överskrida den 

vikten. Här ser handbagaget (?) avsevärt tyngre ut, dessutom större och fler än ett per person. 

Men dessa personer skall naturligtvis inte åt samma håll som jag, eller? 

Jag hittar min gate. Det är en timme till den öppnar och jag sitter på golvet längs en vägg som 

alla andra. Endast några få stolar finns att tillgå. Min svenska vårvinterklädsel börjar kännas 

varm. Men jag härdar ut. 

Halv tre skall planet gå till Peshawar, Pakistan, min slutdestination. Vi blir i god tid insläppta 

i gaten och sedan utslussade till planet. Jag hade dok fel om mina med resenärers handbagage 

– de där stora tunga knytena. De tycks alla vara på väg till Peshawar. 

Allt skall stuvas i hyllor och under säten. Flygvärdinnorna tycks ha varit med förr och 

hanterar allt med stoiskt lugn.  
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Planet lyfter och jag försöker sova en del igen. På utsatt tid dimper vi ner i Peshawar. Många 

berg runtom. Mer oroväckande är dock alla träd som står alldeles intill landningsbanan. 

Luftfartsverket skulle antagligen inte ha godkänt en så smal landningsbana med så mycket 

träd alldeles inpå. 

Mirosman väntar med namnskylt när jag passerat tullen. Färden går till Anders Fänge och 

hans fru Hanneke Kouwenbergs hus där jag inkvarteras och får sova att par timmar innan det 

är lunch och jag sedan träffar mina nya arbetskamrater: Peter Bulling, administrative chefen, 

Jan-Erik Wänn, Regionchef i Gazni, Jörgen Holmström också i Gahzni, Sidney Peterson 

Regionchef i Taloqan och många fler dessa första timmar. Peter tar med mig och Sidney till 

Khyber Club– fd American Club och bjuder på en öl och lite chit-chat innan vi återvänder 

hem för kvällen.   

 

Fredag 18 feb. 

Hämtade tillsammans med Bismilla bagaget som skickats separat. Den allestädes närvarande 

Tariq sköter pappersexercisen och lotsar mig genom en djungel av kontor, byggnader, papper 

och obegripliga procedurer. Till slut står jag där med resväskan i hand efter att i ett lager vars 

ordning trotsar alla beskrivningar blivit ombedd att peka ut (sic.) eller åtminstone beskriva 

resväskan. Jag gav en vag beskrivning och en kille dök formligen ned i villervallan och kom 

upp igen – med resväskan! Tur eller skicklighet? 

 

Tisdag 22 feb. 2000 

Böneutroparen i moskén närmast gästhuset tycks ha ‟uppgraderat‟ sina högtalare. Han kallar i 

dag till bön på högsta volym. Jag trillar nästan ur stolen. 

Annars vänjer man sig även med böneutroparna. De stör inte mer än kyrkklockor. Ibland 

startar de kl. 4.30 men vanligtvis kallas inte de trognas skaror till bön förrän vid sex på 

morgonen och sista gången vid sex på kvällen. Undrar vad de ropar? En del nästan sjunger 

fram sitt budskap på ett behagligt sätt, andra saknar sångröst och en del låter bara bedrövligt. 

 

Torsdag den 24 februari 

Mitt på Circular Road har det samlats massor av tiggare, kanske 100 stycken, utanför ett 

palatsliknande hus. De väntar på några allmosor som kanske kommer. Ägaren brukar visst 

dela ut sådana emellanåt. 

Det som nog blir svårast att vänja sig med är alla dessa tiggare, kvinnor, krymplingar, små 

barn som rotar i sopcontainrarna som står längs gatorna. Barnen följer ibland efter mig och 

upprepar sitt ‟nan‟ (bröd) med framsträckt hand. Det skär i själen. Men ger jag en, kommer 

jag ha honom eller henne utanför jobbet när jag går hem och utanför mitt hus när jag går på 

morgonen. Det svider varje gång jag, välmående, rike västerlänning, gäst i verkligheten, 

stirrar rakt fram på vägen och försöker behandla dem som luft. Med barn är det värst. 

 

lördag den 26 februari 2000 

Vår utbildningsrådgivare kom här om dagen hem från Mazar i Sharif i norra Afghanistan. Han 

och Ustad Rosa Gul, vår utbildningschef, flög från Kabul till Mazar med Ariana, 

Afghanistans eget flygbolag som har ett antal gamla ryska plan i tvivelaktigt skick.. Det var 

samma väg som det nyligen kapade inrikes planet, som så småningom landade i London, 

skulle ha flugit. Den här gången var det ingen risk att planet skulle hamna i London. I planets 

mittgång gick två beväpnade talibaner med osäkrade vapen omkring och vakade över 

passagerarna. Skynket till cockpiten var fråndraget och de kunde se att inte ens piloten kunde 
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hitta på några dumheter. Under hela resan stod en talibanvakt bredvid piloten med en osäkrad 

pistol och vaktade. Så resan gick lugnt och säkert tillväga. 

söndag den 27 februari 2000 

Går längs med Jamrud Road och spanar in restauranter och var möbelbutiker finns. 

Vid en av dessa sopcontainrar i betong som finns längs vägen sitter fyra hopkrupna individer 

och eldar under ett stanniolpapper och sniffar i sig rökheroin. Helt öppet. De bryr sig inte om 

att jag iakttar dem säkert en hel minut innan jag går vidare. Heroinmissbruk var inte vanligt 

bland afghanerna här förut, sägs det. Nu syns det ibland helt öppet. 

 

måndag den 28 februari 2000 

Hur sophanteringen fungerar i Pakistan: Längs med gatorna står med jämna mellanrum 

betongcontainrar. I dessa slänger man sina sopor. Det är alltid några tiggarbarn eller fattiga 

vuxna inne och rotar i containern bland soporna efter något användbart. Mycket sorteras upp 

och tas om hand av dessa tiggare. Jag har sett prydliga högar med plastavfall, metall, papper, 

trä (kvistar, brädlappar) etc. Ett fattigt lands svar på recycling. En och annan matrest tas de 

också hand om. Hygiennivån är naturligtvis skrämmande. Hur många sjukdomar drar inte 

dessa stackare på sig på det här sättet. Mycket skräp hamnar utanför containern – allt 

‟oanvändbart‟ avfall – där det ligger och verkligen ‟skräpar‟ och ibland stinker. 

I morse såg jag av en händelse en ‟sopbil‟, en lastbil med några gubbar som beväpnade med 

spade  skottade upp det lilla som var kvar när tiggarna gjort sitt – men bara det som låg 

utanför containern. Medan de höll på och skotta hoppade en liten kille in i containern och 

rotade runt i det som ännu inte kastats ut på gatan, i hopp om att hitta några nyttigheter. 

På vägen hem fotograferar jag en bilskolebil. En bil som hemma deltagit i några stockcar-race 

ser förmodligen fräschare ut den denna bil. 

 

När bilskolebilen passerat så kom en yngling i 16-17 års åldern och ropade ‟Hello! Where are 

you from?‟, gick fram och skakade hand och slog följe en bit på vägen – inte påstridig på 

något sätt (mycket få av dem är det). Varje dag samma sak. Han, liksom alla andra vill veta 

vilket land man är ifrån. Många känner till Sweden and Swedish Committee. Kommittén är 

mer känd bland afghaner i Pakistan och Afghanistan än bland svenskar i Sverige. Afghanerna 

på jobbet kallar det ibland ‟Afghan University‟) Han berättade att han var från Kabul. Att han 

fått fly med sina föräldrar när talibanerna kom till makten. Han studerar på tekniskt 

gymnasium i Peshawar och vill utbilda sig för att kunna hjälpa sitt folk den dagen det blir 

möjligt att återvända. Så här låter det ofta. Många frågar om man har något jobb att erbjuda 

eftersom de vet att vi har många anställda. Även om man naturligtvis aldrig kan lova något så 

är det väldigt positiva att bara ha fått tränat sin engelska lite, fått veta att det även i Europa 

finns en massa människor som faktiskt förfäras över vad som händer i deras hemland. När vi 

skiljs så skakar vi hand igen och utbyter artighetsfraser. 

 

lördag den 4 mars 2000 

Det regnar hela natten och förmiddagen vilket är ovanligt. Går en sväng längs Jamrud Road 

och kollar i möbelbutiker inför den förestående flytten från gästhuset till eget boende. 

 

Söndag den 5 mars 2000 

Joggade på förmiddagen ner till flygplatsen och tillbaks drygt 5 kilometer. Luften är tung 

smutsig och disig som så ofta i Peshawar. Kändes som om jag rökt ett paket cigaretter om 

dagen och inte sprungit på ett halvår. 
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På eftermiddagen åkte vi, tre västerlänningar och fem afghaner  till i Islamabad för att delta i 

en workshop hos UNDP. Det är 18 mil och tar 4 timmar. Trafiken är vildvuxen. Minst två 

filer i taget i vardera riktningen, ibland tre torts att vägen ännu bara har en fil i vardera 

riktningen långa sträckor. Långa bitar är körfälten öster ut och väster ur separerade. Vägen är 

en del av den klassiska Grand Trunk Road som tog de brittiska kolonisatörerna från Indien till 

Afghanistan, är det begav sig. I mer än 10 år har man arbetat på att denna vägsträcka skall bli 

dubbelfilig, men pengarna tar ideligen slut i oändliga mut och korruptionsskandaler. 

Hästskjutsar blandas med tung långtradartrafik, busstrafik, personbilar och fotgängare. ‟High 

way‟ kallas det, men vägen är ett myller av människor fordon. Vid vägrenen och mellan 

körbanorna betar ofta får, vaktade av någon herde.  Ibland möter man någon som kör mot 

körriktningen. Ingen tycks förvånad. I trafiken får man inte slappa av en sekund. 

 

Måndag den 6 mars 2000 

Efter dagens workshop och innan det blir mörkt åker vi en runda i Islamabad. En helt ny stad. 

Bara 40 år gammal. Byggd och planerad som ett ‟rutnät‟ med öar av bostäder – mycket villor 

och låga hus. I varje ‟sektor‟ av staden finns ett centrum. Olikt alla andra städer jag sett. 

Staden är nästan helt befriad från alla dessa kvinnor som är dolda bakom slöjor. Här finns 

mycket lite sånt och ändå ligger staden granne med Rawalpindi som är en traditionellt 

vildvuxen pakistansk storstad. 

Vi besöker också den stora Shah Faisal moskén, en av världens två tre största. Byggd med 

Saudiska pengar för kanske 20 år sedan. Mycket imponerande och faktiskt vacker, med plats 

för minst 10 000 bedjande. Våra afghanska vänner passar på att be nu innan skymningen när 

vi ändå är på plats. 

Apropå be så gör de det varje dag, fem gånger, varav en del tillfällen på jobbet. På lunchen 

tex. letade de upp ett något sånär ostört hörn av restauranten och bad i tur och ordning, 

eftersom det var så trångt om plats att inte alla kunde be samtidigt. 

På många ställen vid torg och i parker ligger en bastmatta beredd att rullas ut när imamen 

kallar i mosken i närheten. Det finns alltid någon att fråga om riktningen till Mecka. Ingen 

ifrågasätter att man skall be. Det finns med sedan modersmjölken. Att någon skulle kunna 

vara ateist eller icke troende existerar inte i deras sinnevärld. De tror naturligtvis att vi alla är 

goda kristna, även om vi inte tillber vår gud på samma sätt som de. 

 

torsdag den 16 mars 2000 

Eid-ul-Azha börjar. Det är en stor muslimsk högtid som hänger samman med den intensivaste 

perioden för pilgrimsresorna till Mecka. Eftersom de olika religiösa uttolkarna och 

myndigheterna inte kan enas om vilken dag Eid egentligen infaller på (olika varje år. I år på 

onsdag, torsdag, eller fredag). Så har vi tre helgdagar i rad. 

Eid ul Azha infaller ett antal månvarv efter Ramadan när månen är halv (därför är det svårt att 

enas om exakt rätt dag). Man slaktar många lam och oxar, delar köttet i tre delar. En del till 

familjen, en del till vänner gäster och bekanta och en del till de fattiga. 

Högtiden har sin bakgrund i att enligt Koranen så får Ibrahim (Abraham i Gamla testamentet) 

påbud av Allah att offra sin son. När han efter mycket vånda bestämmer sig för att följa 

Allahs påbud så ingriper denne och räddar sonen. Som tack offras ett får (eller något 

liknande). Eid firas som ett slags tacksägelsefest, händelsen till ära. 

Här kan man sin koran och de bibliska berättelserna. Själv känner jag mig som den hedning 

man är, okunnig om sitt eget kulturarv.  
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Fredag den 17 mars 

Stort Eid-firande på jobbet. Mellan 09.00 och 12.00 pågår ett stort tekalas. De afghanska 

kollegorna bjuder på te kakor och snacks. På gården sitter alla bänkade i en stor ring. Varje 

nykomling går runt och hälsar på alla. Handskakningar, kindpussande, kramar. Det är en 

mycket seriös tillställning, men alla är mycket glada. Lilla Julafton. ‟Eid Mubarrak‟ 

(Lyckönskningar på Eid ungefär) önskar alla varandra. Vi sitter och talar om ditten och 

datten, solen steker. Efter några timmar skingras vi och var och en går till sitt. 

 

Anställer en kock till mitt hushåll. Han heter Akhtak är 43 år. Enda bekymret är att han har 

känningar av kärlkramp, men peppar, peppar. Akhtar skall sköta städning, tvätt, matlagning 

och inköp. Det både känns och är lyxigt att ha hemhjälp, men de utlänningar som inte har 

någon slags hemhjälp betraktas som snåljåpar och det är väl ett stycke bistånd det också. 

Akhtar har fru och fem barn att försörja. 

 

söndag den 19 mars 2000 

Peshawar Hash House Harrier.  

Hash House Harrier, eller Hash Runners, finns det tydligen överallt i värden där det finns 

någon typ av biståndsarbetare. För att undvika alla former av spekulation så har det ingenting 

med drogen hasch att göra. Hash är engelska och betyder ungefär ‟ hacka sönder‟ och Harrier 

betyder engelsk harhund (eller kärrhök) men även terränglöpare.  Jag vet inte hur formaliserat 

det hela är eller om det finns några egentliga ‟stadgar och statuter‟. Det spelar dock ingen roll. 

Det hela går ut på att man träffas, idkar någonting som skall påminna om en joggingrunda och 

som sedan avslutas med öl, mat och trevlig samvaro. I dag samlades vi vid ‟klubben‟ (Khyber 

Club – allas vårt ‟vattenhål‟). De flesta deltagarna känner jag igen därifrån. Det är första 

gången jag är med. Det bär av ut på den Pakistanska landsbygden. Någon stans där ute, bland 

bevattningskanaler, sädesfält, boskap som vallas av småbarn och dessa små pakistanska byar 

med murar runt, springer vi efter en ‟snitslad‟ bana. ‟Snitslarna‟ är egentligen konfetti som 

strötts ut på marken i små högar med jämna mellanrum. Det finns alltid blindspår som leder 

till en ‟återvändsgränd‟. Den som vill springa långt söker sig efter alla alternativa spår och 

varskor de andra om det är ett blindspår. En spekulation är att det är detta som lett till namnet 

Hash Harrier Run (‟sönderhackad harhund löpning‟, spårhund skulle vi väl säga på svenska).  

När man hittar ‟snitslarna‟ hojtar man ‟on on‟ för att tala om att man funnit spår. På ett antal 

ställen har banläggaren markerat runda ringar där man skall stanna och invänta 

eftersläntrarna. Det hela är en gemytlig runda som fungerar för både den som vill bli svettig 

och den som är på familjepromenad. 

Det var en vacker bana.. Små fina åar som slingrar fram. Bäckraviner kantade av lummiga 

träd. Stora breda bevattningskanaler som skär rakt genom landskapet. Fälten där man plöjer 

med oxar, skördar för hand med skäror, formar och torkar tegel av leran. En gammal man som 

ber vid sidan av stigen. Människor som nyfiket undrar vad vi är för ena bisarra figurer som 

underligt klädda skubbar fram och ropar ‟on on‟ med jämna mellanrum. Kvinnorna flyr in 

bakom murarna. Vid några små byar där vi väntar in eftersläntrarna kommer byäldste, 

skäggiga kroknade farbröder, fram och hälsar. De som talar lite urdu av oss konverserar 

gubbarna. Gubbarna ser ut som 75-80 år. Ingen av dom är äldre än 60(!), visar det sig. Men de 

är alla mycket vänliga och toleranta mot dessa, minst sagt avvikande västerlänningar. Tänk 

dig den omvända rollen, fast i Sverige. Hur hade vi reagerat om en skock pakistanier iklädda 

shalvar kamis, de där långskjortorna, och turban, skubbat omkring på den svenska 

landsbygden och hojtat till varandra? Polismakten hade säkert tillkallats som en minsta 

försiktighetsåtgärd. 
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I fjärran ser vi solen gå ner bakom Khyberpasset där Afghanistan ligger. Jag skulle haft 

kameran med. 

Sedan begår vi den sociala delen hemma hos den av hash:arna som svarade för banläggningen 

i dag. Det sjungs och sedan blir det mat, snack och sådant. Nästa söndag är det en ny runda. 

 

På webbsidan http://www.harrier.org/about.html kan man läsa följande: 

“The HASH HOUSE HARRIERS is a social club of runners that have been described as "a 

drinking club with a running problem." Ex-pat British businessmen, accountants, lawyers, 

civil servants, etc., started the HASH in 1938 in Kuala Lumpur, Malaysia. It is a club based 

on the old English game of hares and hounds where one or two members would be given 

several minutes head start and would drop shredded paper as the "scent". The hounds would 

then follow, after the prescribed time, and attempt to catch the hares. The hares would lay the 

trail in a straight or obvious line, but then would stop laying trail and run off in another 

direction and begin laying the trail after 100 meters or so. When the hounds discovered that 

they were no longer on trail, they would fan out in all directions in search of the "scent" and 

would call to the others when the trail was once again discovered. The founder of the HASH, 

A. S. "G" Gispert, in 1937 discovered the Springgit Harriers, one of the paper chase clubs, in 

Malacca. He introduced Ronald "Torch" Bennett to the concept and the stage was set. When 

"G" returned to Kuala Lumpur in 1938, he became a member of the Federated Malay States 

Volunteer Reserves, which trained on Mondays. "G" and many of the other ex-pat Brits were 

housed in barracks in the Royal Selangor Club where he and "Torch" would often discuss 

starting a harrier club in KL (Kuala Lumpur). Finally in about December of 1938, "G" 

convinced about a dozen others to follow his inaugural paper trail. Gispert then suggested the 

name of HASH HOUSE HARRIERS in mock allusion to the mess at the Selangor Club, 

where many of them dined. The runs were held Monday evenings after reserve training and 

were followed by refreshment of Tiger beer. A. S. "G" Gispert was killed in battle defending 

Singapore from the Japanese at 0400 hours 11 February 1942. The HASH has grown from 

those humble beginnings to include thousands of chapters and tens of thousands of hashers 

worldwide.” 

 

måndag den 20 mars 2000 

Akhtak, min blivande kock, och jag träffas före jobbet. Vi går bort till det som snart är ‟mitt‟ 

hus. Vi talar om hur jag vill ha huset städat och möblerat och var han kan börja. Jag säger åt 

honom att han inte får lyfta tungt med tanke på hjärtat. Han har tagit med sin son Arif för att 

hjälpa till. När jag går hem på lunchen och tittar har han också sin bror där. Det fejas och 

skuras så det står härliga till. Till kvällen har de lagt in mattor och ställt in möbler i 

vardagsrummet. Det ser riktigt hemtrevligt ut. 

Akhtar får en cykel som han skall använda för att handla och för att ta sig till och från jobbet. 

En ny kinesisk sak, den enda av någon kvalitet, för 3200 Rs.(500 kr). Han ser nöjd ut. 

 

Min kvällspromenad tar jag längs Railway Road mot korsningen där Circular Road också 

korsar järnvägsspåret. När jag är ca 100 m från korsningen, kommer en Toyota Corolla emot 

mig, från andra sidan Circular Road god fart, rätt ut i korsningen. Där rammar den från 

vänster en liten Suzuki Swift, som inte ont anande kör på det som de flesta nog betraktar om 

huvudgata. Suzukin träffas framme vid motorhuven, slungas runt 270 grader, rätt in på gatan 

där jag går. Mycket folk samlas på en gång. De skadade tas om hand. Ingen död såvitt jag kan 

se. Chockade med sårskador förs förare och passagerare in i andra bilar och körs till 

http://www.harrier.org/about.html
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sjukhuset. Trafikintensiteten är som i ett villaområde i en Stockholmsförort. Olyckan borde 

inte ha hänt med normal aktsamhet. Men här är det en annan körstil som är förhärskande. 

 

Onsdagen den 22 mars 2000 

Jag flyttar till huset på kvällen. Skönt 

 

Lördagen den 8 april 2000 

På förmiddagen åker jag ner till Saddar basaren och handlar CD-skivor. 

Här finns skivor med Robyn, ABBA, Ace of base, Deaf lephards och mycket annat. På VCD 

finns, den i veckan Oscarsbelönade filmen ‟ An American Beauty‟. Priset? 120 Rs (ca 20 

SEK). Hur mycket? säger jag förvånat. Expediten tar det emellertid som ett prutningsförsök 

och sänker priset på mina fem CD-skivor till 110 Rs styck. Äkta pakistanska kopior säger han 

stolt. 

 

lördag den 15 april 2000 

Lördagen är den ‟stora piskardagen‟ bland shiamuslimerna, Muharram. Du har säkert sett 

bilder från Sydostasien när folk piskar sina ryggar blodiga i ett slags tacksägelserit till Imam 

Hussain. Den heliga månaden Muharram är till minne av profeten Muhammeds yngste 

sonsons martyrskap. Sonsonen, Hazarat Imam Hussain, var son till Muhammeds son Ali som 

intar en central roll i islamsk historia. Hussains ära firas till minne av det martyrskap han led 

genom att offra sig i en strid, när han hamnat i bakhåll för Ommayederna, vid Karbala nära 

Eufrat. I tre dagar och tre nätter höll hans lilla styrka ut mot en överlägsen Ommayed arme. 

Här gällde inte principen ‟hellre fly än illa fäkta‟, utan här fäktade man hellre illa än flydde 

och visade så vägen för martyrskapet – allt för den rätta tron. 

Det blir ibland lite oroligt på stan så vi håller oss hemomkring. I lokaltidningen har man 

berättat om alla säkerhetsåtgärder som polis och militär vidtar för den händelse något skulle 

hända. 

Amerikanska konsulatet är känsliga för all slags oroligheter och gick som vanligt ut med en 

“Security Notice: Warden Notice #5/2000 April l2, 2000 The observance of Muharram is a 

time of religious reflection: and considerable emotion for many- of the participants in the 

processions that are held on the 9th and 10
th

 day Muharrarm (corresponding this year to 

April 15th and 16th). In the past, sectarian violence has occurred during some Muharrarm 

observances, including in the cities of Lahore, Peshawar, Quetta, Karachi, Multan, Faisalabad 

and Gilgit. This year, as in the past, the Government of Pakistan is going to considerable 

effort to insure peace and civil order during Muharram. Several newspapers report that 

the police are taking extraordinary measures to facilitate the peaceful celebration of 

Muharram countrywide. The U.S. Embassy has no information suggesting that there will 

be violence this year, but takes this opportunity to remind American citizens in Pakistan that 

prudence and caution are required for any travel over the Muharram weekend. Please avoid 

crowds and the religious processions that are customary at this time of the year. Americans in 

Peshawar are advised to avoid unnecessary travel into the Old City and Saddar Bazaars, and 

to be aware, via local media, of any Muharram observance and/or demonstrations that may 

take place in Peshawar and environs.”  

Och allt var lugnt. 

 

Söndag den 30 april 
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Det hände något egendomligt i dag. När vi var ute och körde bil i Peshawar så sträckte en 

cyklist ut armen för att visa att han skulle svänga. Kanske naturligt i Sverige, men här får man 

var glad om bilister vet vad en körriktningsvisare är och cyklister skall vi inte tala om. 

 

Fredag den 12 maj 2000 

Rapporter om hur hårt torkan slår mot de södra delarna av landet och mot Afghanistan står att 

läsa i tidningarna varje dag. Även här i Peshawar är värmen och torkan besvärande, men långt 

ifrån alarmerande. 

På en bild i tidningen ser man hundratals personer i bön på en idrottsplats, för regn. Våra 

anställda som går till moskén på fredag lunch och ber, berättar att de också bett för att det 

skall regna. I dag bönhör Ahlla de troende. Kl 14 så tornar svarta moln upp sig. Det mullrar 

kraftigt. Det blir mörkt ute som på natten. Har knappas varit med om något liknande förut. 

Plötsligt blåser det så träden nästan ligger ned, åskan tilltar. Och så…himmelens portar 

öppnar sig. Det vräker ned. Åskar och blåser. Ett tropiskt oväder.  Det sitter bra för regnet 

betyder att de senaste dagarnas smog slås till marken och den klibbiga värme som omgett oss 

kommer att försvinna. Temperaturen sjunker flera grader, från 37 till 30 kanske. Det känns 

svalt och skönt. 

 

Lördagen den 13 maj 2000 

Sover lite dåligt. Åska mullrar långt borta. Klockan är strax efter 4 på morgonen. Tycker 

plötsligt sängen skakar till ett par gånger. Rusar upp. Är det jordbävning? Lyssnar och känner 

efter. Skall det skaka mer? Eller var det bara inbillning? Inget händer och så småningom 

somnar jag om. Det visar sig dock att det var skalv efter en jordbävning i nordöstra 

Afghanistan med styrka 5,6 på Richterskalan som kändes i Peshawar. 

 

Jan-Erik och jag gör en repa ned på stan. Tittar in till ‟vår lokale möbelsnickare‟ för att se hur 

arbetet framskrider med mina stolar. Han är suverän på att göra kopior efter katalogbilder, på 

designade möbler. Jag har beställt två ‟Faaborg stolar, design Kaare Klint, en dansk designer 

från 1900-talets början. Visa snickaren en Karl Malmsten möbel, så gör han den. Priset är ca 

1/10 av originalet. 

 

Söndag den 14 maj 2000. 

På eftermiddagen sätter jag igång mitt eget ‟heliga krig‟ mot kackerlackorna i köket. Jag 

sprejar med en lokal dundersprej under diskbänken och skåp och bakom spisen. Dom blir 

vilda men slänger sig så småningom på rygg och dör. Mina ‟chockidarer‟ (vakter) skrattar åt 

mig när jag sopar ut offren för mitt lilla krig, genom köksdörren. Men de små liven skall 

hållas på plats. Det går bra om man ligger i och jag skaffar mig nu en god erfarenhet, som jag 

skall utnyttja till fullo. 

 

Torsdag den 18 maj 2000 

För andra dagen i rad drar en sandstorm fram över staden. Samma tid som i går. Inte så 

mycket sand som i Sahara förstås. Men man blästras rejält. Klockan fyra på eftermiddagen 

blir himmelen blygrå och det börjar blåsa. Det är 40 grader varmt och vinden tilltar allt mer. 

Träden lutar betänkligt och på gatan utanför jobbet ger ett räd vika och lägger sig över en 

mur. Det har inte gått av, utan har tappat fästet i marken. Precis som i går tilltar vinden och 

halv fem går strömmen. Färdigjobbat.   
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Lördagen den 20 maj 

 

Skattestrejk. För andra dagen i rad har alla affärer stängt i protest mot att regeringen vill 

införa en slags omsättningsskatt på några procent. Jag åker en sväng på stan och kollar in 

läget. Det är en nästan fullständig uppslutning. Jag hittar bara några små kiosker öppna. 

Protesten skall fortsätta i morgon också.  

 

lördag den 27 maj 2000 

Förra helgen strejkade alla handlare i hela staden, fredag-söndag. De motsätter sig att de skall 

bli utsatta gör en granskning av skattemyndig och bli tvungna att betala några procent moms. 

Det var en mangrann uppslutning. Endast några få butiker var öppna. 

I dag skulle granskningen börja och affärsmännens ‟fack‟ hade manat till bojkott. Det mesta 

var stängt. 

General Musharraf har dock sagt ifrån: alla måste vara med och bidra med skatteintäkter för 

att samhället skall ha råd att bekosta skola och sjukvård för vanligt folk. I dag är skolor och 

sjukvård urusla för de som inte kan betala för sig. Det ligger onekligen något i det han säger. I 

det fallet har han mitt stöd. Det här kan bli en långdragen konflikt. Sommaren kan bli hetare 

än +45 grader alltså.  

 

tisdag den 30 maj 2000 

Tidräkningen är densamma som hemma. Men det finns även en alternativ tidräkning som tar 

sin utgångspunkt från tiden för Muhammeds vistelse på jorden. Sålunda är det i dag: 

SAFAR-UL-MUZAFFAR 25, 1421 

 

tisdag den 6 juni 2000 

I Peshawar strejkar handlarna och håller stängt för nionde dagen i rad, i protest mot att 

regeringen vill genomföra en skatteundersökning och tvinga alla att betala skatt. I går var det 

demonstrationer, polisingripande med batonger och tårgas (även om jag inte såg mycket, trots 

att jag var ner till snickaren en sväng. Jag håller på generalen och tycker de skall betala skatt 

(I dag betalar bara 2% sin skatt!) Pakistan behöver inkomsterna till infrastruktur, skolor och 

hälsovård. Det blir nog en het sommar. 
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2. De första resorna till Afghanistan 

 

Mars 2000: För att kunna utföra mitt arbete ordentligt är det som över allt annars viktigt att 

veta hur arbett och arbetsförhållandena ser ut i fält och på gräsrotsnivå. Därför gör jag varje år 

ett antal resor in i Afghanistan och besöker regionkontor, skolor, kliniker, vattenprojekt osv. 

Eftersom SAK bedriver sin huvudsakliga verksamhet på landsbygden så blir det en del 

resande. För den personal som är placerad inne i Afghanistan är resandet en del i det dagliga 

arbetet och ledningen av verksamheten. För mig är det mer ett spännande och intressant 

avbrott i de vanliga rutinerna. 

Det är fortfarande talibantid i Afghanistan och jag undrar naturligtvis om det innebär något 

särskilt för min första resa. Talibanerna är en bisarr samling som håller landet i ett järngrepp 

och också har fått ner kriminaliteten i landet med hjälp av ett mycket repressivt system där 

synare och brottslingar straffas, ibland offentligt med piskning, stympning eller döden och 

deras fängelser är fulla av folk som begått det ena eller andra brottet mot deras religiösa 

dogmer. För oss västerlänningar innebär det dock att det är förhållandevis säkert att resa på 

vägarna och på landsbygden. Men priset för afghanerna är högt. 

 

Tisdagen den 28 mars 2000 

Det smällde en bomb i Torkham, på den Pakistanska sidan, vid gränsstationen till 

Afghanistan, några mil här ifrån. 7 personer dog och 27 skadades mer eller mindre allvarligt. 

Vi vet inte riktigt varför det small, men vissa saker tyder på att det var en uppgörelse mellan  

olika smugglare. 

På söndag-måndag skall jag åka in en snabbsväng till Jalalabad, men där är allt mycket 

fredligt även om vi måste passera Torkham. 

En känd motståndare till talibanerna, förre guvernören i Herat, Ismail Kahn, lär ha rymt (en 

del tror  att han i ställe mördats, vi får se vad det lider). Poängen i historien finns i den 

efterlysning talibanerna sänt ut i radio där rymlingen beskrivs som: ‟He is 60 with a grey 

beard and medium height‟. Den beskrivningen som stämmer säkert på ett par miljoner 

afghaner har vållat stor munterhet bland våra afghaner. 

 

Söndagen den 2 april 2000 

“A man from Yemen, with suspected links to Saudi dissident Osama bin Laden, was 

arrested Sunday (02 April 2000) trying to cross into into neighbouring Afghanistan, officials 

said. Ahmed Abdullah, 32, from the Yemen capital of San' a arrested along with 

two Pakistanis in Torkham, the border crossing at the foot of the Khyber Pass  that links 

Pakistan and war scarred Afghanistan.” Frontier Post Monday, 03 April 2000.  

 

Samtidigt passerade jag gränsen på väg till Jalalabad i Afghanistan på mitt första besök i 

landet. Naturligtvis såg vi ingenting av den händelsen. Mycket annat såg vi. 

Vi startade på morgonen från Peshawar. Genom ‟tribal areas‟, stamområdena, och fram till 

den Afghanska gränsen måste man ha en beväpnad vakt från ‟stamområdets‟ polisstyrka. I 

‟tribal areas‟ gäller inte Pakistansk lag och ingen annan lag heller annat än de som 

stamledarna själva ställer upp. Resan går bra. Utsikten när vi klättrar med bilen uppför 

Khyber Passet är imponerande. Tänk er Alperna. Vägen slingrar längs bergssidorna. Smal, 

hårt trafikerad av snabba jeepar, långsamma långtradare och överfulla bussar med människor. 

Sällan finns det vägräcken som skiljer vägen från stupen, ibland 50, 100 meter ned i en dal 

eller klippskreva. Men vackert är det. 
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Gränsen i Torkham är ett myller av människor som passerar i båda riktningarna med kärror, 

cyklar, kameler, åsnor eller bärande på packningar som tillstor del är smuggelgods av alla 

slag. Vem vet vad. Vi ser resterna av huset mitt emot den Pakistanska passkontrollen där en 

bomb tidigare i veckan dödade och skadade ett antal personer.  

Ingen passkontroll tycks förekomma på vare sig den ena eller andra sidan gränsen för de som 

myllrar fram här. 

Vi (Ingemar Andersson, jag, Ulla Åsberg vår regiondirektör i Jalalabad, Ann-Mari och Lars 

Grebius däremot får våra stämplar, först på den Pakistanska sidan sedan på den Afghanska. 

Visste man inte var passkontoren var skulle man inte hitta dem. Den Afghanska 

passkontrollen är den mest osannolika. Ett litet skjul där det sitter en taliban som vänligt ber 

oss skriva våra namn och passnummer samt yrke i en liggare, medan han stämplar och skriver 

i passen. Han ber oss sedan kolla att han har använt rätt stämpel. Det är nämligen så mörkt i 

skjulet så man kan aldrig vara säker. Men allt går bra. Alla skakar hand och utbyter 

hälsningsfraser, det hör till. Vi blir naturligtvis bjudna på te. Det hör också till. Allt har sin tid. 

Inget jäkt och stress här inte. 

Det bär av mot Jalalabad igen. Bitvis en underskön natur. I fjärran snöklädda berg, i 

förgrunden, dalen där vi kör stora gröna fält, lummig grönska, Kabul River som rinner fram, 

fält med vackra blommor som dock är opiumvallmo.  

Söndag i Afghanistan är arbetsdag. Talibanerna är på hugget och har bestämt sig för att bli av 

med vallmoodlingar längs vägen mot Jalalabad och Kabul. Det sticker i ögonen på 

hjälporganisationer och på FN. På ett ställe vid vägen är en stor folksamling. Fullt av 

beväpnade talibaner med sina svarta turbaner. De har beordrat ut en traktor att plöja upp några 

fält. Stämningen bland folket verkar spänd och vi passerar så snabbt vi kan. På fler ställen ser 

vi sedan upplöjda vallmofält, men fler lyser upp dalen ännu. Talibanerna säjs finansiera kriget 

mot nordalliansen med opiumsmuggling och bedöms allmänt vara djupt inblandad i 

droghandeln. Men kanske vill de putsa upp sin fasad genom sådana här åtgärder. Pakistan har 

väl inte riktigt tagit greppet om opium och heroinsmugglingen ännu. Iran däremot bedriver ett 

veritabelt krig mot smugglarna. Förra året beslagtog det 3000 ton, 90 % av alla världens 

beslag. Flera hundra människor dödades i strider med smugglarna. 

Vid sidan av grönskande dalar så passerar vi också områden som mest kan beskrivas som 

stenöken, med rester av flyktingläger, gamla sönderskjutna stridsvagnar och stora minerade 

områden där man fortfarande röjer meter för meter. Rödmålade stenar, minvarning, kantar 

vägen där vi kör fram. Här böljade kriget fram för bara några år sedan. 

Till lunch är vi framme i Jalalabad. Staden är grön och lummig, men fattig som hela 

Afghanistan.  I ett gathörn sitter växelkontoren. Stora högar med sedlar ligger på små bord. 

10 SEK = 60 Pakistanska Rupies = 60.000 Afghanis! Som tur är kan vi här handla med 

Rupies. En mindre pickup använda när vi distribuerar löner till lärare och sjukvårdspersonal i 

regionen. 

Eftermiddagen använder jag till att bekanta mig med personalen på vårt regionkontor. 

 

 

måndag den 3 april 2000 

Jag har besökt en av SAKs 580 skolor (vi står för uppskattningsvis 1/3 av all 

primärskoleutbildning i hela Afghanistan!) och en av våra 170 hälsokliniker. Otroligt att se 

under vilka primitiva förhållanden våra afghanska lärare (ca 4800!), läkare, sköterskor (ca 

1200) utför ett otroligt arbete till urusla löner. Vi kan inte konkurrera med FNs och vissa 

andras löner. När jag frågade varför de jobbade kvar ändå på SAKs skolor och kliniker så 

svara de alla samma sak. SAK har ett heltäckande primärskoleprogram med vidareutbildning 
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av lärare och skolkonsulenter som åker runt och hjälper till (och kontrollerar verksamheten). 

SAK har ett heltäckande primärhälsovårdsprogram med vårdcentraler, mödravård, 

vaccineringsprogram för barn, rehabilitering av handikappade och ett stort 

folkbildningsprogram i elementär hälsovård (där 1 miljon människor 1999 fick någon form av 

behandling på SAKs kliniker och lika många fick någon form av hälsoutbildning (i skolor, vid 

bymöten) av våra hälsorådgivare). Inte förrän nu börjar det gå upp för mig vilken gigantisk 

verksamhet vi (10 västerlänningar) är med och sköter. 

Skolan var Maska Khil. 7 klasser med ca 220 elever för pojkar, årskurs 1-9. 6-7:an och 8-9:an 

är blandade klasser. SAK stödjer årskurs 1-6. Lärarna i årskurs 7-9 får sina löner genom att 

alla andra lärare och rektorn delar med sig av sina löner! Fantastiskt. Det finns också 5 

hemklasser för flickor, årskurs 1-3, med 120 flickor, tots att talibanerna formellt inte tillåter 

skolor för flickor. 

I årskurs 1 (i pojkskolan) sitter 45 barn på golvet och har matematik när vi kommer. Andra 

ämnen är att lära sig läsa och skriva, samt religiösa studier ungefär som man förr lärde folk 

katekesen och psalmverser i svenska skolor. Barnen går 5 timmar i skolan varje dag. Hur 

många raster har de? En, blir svaret. Kanske inte så pedagogiskt effektivt. Vi föreslår att 

barnen skall få två eller tre raster. Det kommer då fram att våra skolkonsulenter redan 

föreslagit det, men att det sedan liksom inte kommit till beslut i kollegiet. Men lärarkollegiet 

som vi dricker te med efter rundvandringen, bestämmer medan vi sitter och pratar att införa 

åtminstone en extra rast per dag. Lars Grebius har då berättat att en annan skola som infört 

fler raster fick elever som tyckte det var roligare att gå till skolan och som lärde sig bättre. För 

barnen är det inte bara en viktig pedagogisk sanning att de lär bättre med raster. För dom är 

det socialt viktigt att få stoja runt lite och dessutom lära känna varandra. Många har en lång 

väg till skolan – flera upp till 40 minuters skolväg. Detta är fattig landsbygd. Fler och fler 

föräldrar förstår vikten av att barnen går i skolan, men trycket på att de skall var hemma och 

hjälpa till med att arbeta och valla får och oxar är också stort. Det är många gånger en 

överlevnadsfråga. Skolan blir då en lyx som man inte har råd med ens när den är gratis. Men 

som sagt det vänder även här. Vi får dagligen in ansökningar från föräldrar och bykommittéer 

som vill att vi startar skolor, bidrar till lärarlöner, skolbyggnader och böcker. För närvarande 

kan vi inte bevilja några sådana ansökningar. Vi koncentrerar oss helt på att höja kvalitén på 

de skolor vi har, på att vidareutbilda lärare, uppmuntra bildandet av skolkommittéer för att 

utveckla ‟lokalsamhällets‟ engagemang och deltagande i skötsel och underhåll. Någon gång i 

framtiden kommer vi och andra NGO:s att försvinna från Afghanistan. Då skall det finnas ett 

civilt samhälle som tar över. Det räcker med att våra donatorer sviker för att vi skall bli 

tvungna att dra bort stödet helt eller delvis från en eller flera skolor eller hela provinser. Så 

lokalt engagemang är nödvändigt att utveckla. 

Vi var för övrigt de första västerlänningarna som besökt skolan och bemöttes väldigt positivt, 

trots att vi kom helt oannonserade. De var till och med smickrade över uppmärksamheten när 

vi granskade närvarolistor för både elever och lärare. Det verkade vara god ordning på alla 

papper. De hade ju liksom inte hunnit preparera närvarolistor inför vårt besök, utan det vi såg 

var nog deras normala ordning. Rektorsexpeditionen var förövrigt ett rum utan möbler (och 

utan fönsterrutor), med endast en stor matta på golvet där vi satt och hade våra samtal.  

Vi besökte också en klinik i Qasghr. Upptagningsområdet är en mängd byar med ca 100.000 

människor. Det finns 4 andra kliniker i området. En som FN stödde. FN ger bidrag ett par år. 

Sen drar dom vidare till andra områden. Därför fungerar inte den kliniken utan har övergivits 

av kvalificerad personal och saknar medicin. Den andra kliniken i området dras med liknande 

problem. Små NGO:er utan uthållighet kommer och går, på gott och ont. Vi får oftast ta över 

och rädda vad som räddas kan. Ytterligare två kliniker finns inne i staden Jalalabad och kan 

inte användas av landsbygdsbefolkningen. 
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Kliniken har både manlig och kvinnlig läkare. Fungerar som en av våra vårdcentraler, fast 

under oändligt mycket enklare omständigheter. Har allmän sjuk och hälsovård. Mest kvinnor 

och barn. Vaccinationscentral, apotek, tandhygienist, och mödravårdscentral. Sist men inte 

minst hälsorådgivning och familjeplaneringsprogram, med hälsorådgivare som åker runt i 

skolor på bymöten mm och föreläser i hälsofrågor: hur man skyddar sig mot malaria, vikten 

av att koka vatten (mot olika magsjukdomar) och mycket annat som vi kan tycka självklart. I 

ett samhälle där bilder på människor och djur (i princip) är förbjudna och läskunnigheten 

bland vuxna är en av de lägsta i världen, så är ingenting självklart. 

 

I Torkham på vägen tillbaks till Peshawar möter vi en konvoj långtradare från WFP (World 

Food Program) fullastade med vete att delas ut till ‟the uttermost poor in Afghanistan‟. Ulla 

Åsberg, vår regiondirektör har just berättat en historia om hur det kan gå till. I Jalalabad hade 

FN ett förråd med vete som skulle delas ut till de allra fattigaste. De hjälpsökande fick fylla i 

formulär där de intygade att de var fattiga, medellösa med stora försörjningsplikter osv. Mat 

delades ut. Många blev nöjda men ännu fler blev förbannade. En natt hördes hur det small av 

en bomb någonstans. Ulla sover gott och hörde inget. På morgonen vet alla att någon eller 

några har sprängt muren till FN:s matförråd. En del mat har säkert försvunnit också. FN-

folket berättar hur de delat ut mat till de som skriftligen intygat att de är fattiga och medellösa 

men ‟the uttermost poor‟, som vare sig kan läsa eller skriva, har antagligen blivit förbannade 

och lämnat in och beviljat sin ansökan om matranson på sitt eget sätt – en bomb i muren till 

matförrådet. Den ilska FN:s, ibland korkade, insatser väcker, går också ut över oss och våra 

svenskar blir i flera dagar antastade, om ej fientligt, av folk som vill visa vad verklig 

fattigdom betyder och vem som verkligen behöver bröd. 

 

Söndag den 2 april 2000 

Vi nås av beskedet att vårt regionkontor i Ghazni har rånats på 2 miljoner Rupies (ca 350 

tusen SEK). Vi har försäkringar som täcker penningförlusten. 

I Frontier Post kan man en tid därefter läsa:  

“… a group of armed men robbed the Ghazni regional office of the Swedish Committee for 

Afghanistan (SCA
1
) on the night between April 1 and 2. The intruders injured one guard and 

took away 2.1 billion Afghanis (R.s 2 million). The money was the salary of the committee 

staff, doctors, project staff, health workers and teachers. This robbery was the second in the 

SCA‟s 18 years in Afghanistan.”  

2,1 billjoner Afghanis är en stor summa pengar, volymmässigt, minst 40 kilo sedlar. Det var 

10 beväpnade rånare som klättrade över muren, band våra vakter (som är obeväpnade), bröt 

upp två kassaskåp och försvann. Det konstiga var att det är utegångsförbud som talibanerna 

brukar över vaka med stor nit. Ändå kan tio beväpnade män i flera bilar ta sig till och från vårt 

kontor utan att ‟någon‟ ser eller hör något. Normalt har vi aldrig sådana summor på kontoret, 

det var ett undantag. De hade körts dit dagen innan från Kabul. Dagen efter skulle vi 

dessutom förstärka kontoret med stålgaller för fönstren som svetsas fast och nya ståldörrar. 

Huvudsaken var att ingen blev alvarligt skadad eller dödad. 

 

I vanliga fall transporterar vi bara runt och förvarar små summor pengar. Vi använder 

nämligen ett system med ‟checkar‟ och krediter hos hundratals handlare i Afghanistan. 

Systemet är känt som hawalla.  Systemet fungerar så att vi ger handlarna en ‟check‟. För den 

får vi kontanter (Afghanis) som vi sen betalar löner etc. med till drygt 6000 personer i 

                                                 
1
 SCA och SAK används omväxlande i texten för att beteckna Svenska Afghanistankommittén.  
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Afghanistan. Handlarna kan sedan själva eller via ombud lösa in ‟checkerna‟ mot reda pengar 

(Rupees) via vårt kontor i Peshawar. Systemet bygger på ett ömsesidigt förtroende som har 

utvecklats genom åren till ömsesidig nytta. Vi vinner i säkerhet, de tjänar säkert en slant på 

växelkursen (utan att vi har förlorat). Ibland finns dock inte tillräcklig mycket pengar på den 

lokala marknaden. Det är då vi måste frakta kontanter. Vi har nu tagit ett allvarligt samtal med 

den lokala talibanpolisen och varnat dom att vi kan vara tvungna att stänga skolor och 

sjukvårdskliniker om inte de garanterar vår säkerhet på alla vis. Sådant är de lite känsliga för. 

Vi är stora, välkända, uppskattade och respekterade för vår oberoende ställning. Vi hoppas att 

det tar skruv. 

 

Tisdag den 11 april 2000 

Jag hämtar Kicki  min fru på flygplatsen. Jättekul. Hon blir här fyra veckor och vi skall 

försöka åka in i Afghanistan en vecka. 

 

Tisdag den 19 april 2000 

Lasse Grebius, som arbetar med sin fru Ann-Mari vid vårt kontor i Jajalabad, berättar att han 

där skulle åka taxi med några andra västerlänningar. De skulle åka en sträcka på ca 5 

kilometer. En av kvinnorna i sällskapet har arbetat i Afghanistan i många år. Hon skötte 

förhandlingarna om priset för resan. Första taxin ville ha 23 000 Afghanis. Den taxichauffören 

skällde hon ut och viftade iväg. Så småningom fick de tag på en taxi som accepterade de 12 

000 Afghanis kvinnan var beredd att betala. Det är ungefär 1,80 SEK. ‟Får de betalt vad de 

vill här, så får vi västerlänningar ett litet helvete‟ menade hon. Första taxichauffören ville ha 

ca 3,60 SEK. Det hade ju täckt bensinkostnaderna och blivit en liten vinst. 

 

Fredag den 21 april 2000 

Egentligen är vi utländska rådgivare lediga för att det är långfredag. Tariq ringer hem till mig 

och vill att jag kommer till kontoret med mitt och Kickis pass. Mot förmodan verkar det som 

vi fått våra visa till Afghanistan redan, trots att det i förgår verkade mer troligt att det skulle 

bli först på måndag. Kommunikationen mellan konsulatet i Peshawar och Ministry of Foreign 

Affairs i Kabul har väl fungerat ovanligt smidigt av någon outgrundlig anledning. Vi åker i 

alla fall inte förrän tisdag morgon.. Hur som helst går jag till jobbet med våra pass. 

 

Eftersom jag ändå är på plats läser jag igenom en del post, bl.a. en kvartalsrapport från 

regionkontoret i Ghazni samt ett protokoll från deras managementmöte. Här får jag två fina 

illustrationer på hur lite inflytande centralregeringen i Kabul egentligen har utanför 

huvudstaden och att varje provinsguvernör har ett stort måtta av frihet att handla efter eget 

huvud. 

Först har vi ett brev från Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Public Health, Secorety 

of the Health Preventive Medical ( från den 4 april 2000) som prisar Swedish Committee i 

alla tonarter för dess insatser med hälsokliniker. De skriver: 

“To Swedish Committee 

Subject: Appreciation about support of Center Beshoud Clinic. 

Sir. 

We are really proud of Swedish committee for Afghanistan is the unique organ which works 

in different fields such as Health, Education and Agricultural since long time about 29 years 

(skall vara 19 år. BÅTs anm.) for Afghan society and specially appreciate your cooperation in 

Health fild at Eastern Zone. 
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We thank SCA (SAK) that our total 24 Health Facilities in Eastern Zone are supporting by 

your esteemed office in other hand majority of our Health Facilities than all other NGOs are 

supporting by our honourable office, also your faithfullness, Honesty, Cooperation and hard 

working is mentionable. 

In continuation of your activities please allowed me to kindly thanks about financial and 

technical supporting of your office from center Beshoud Clinic. 

I wish all the best for your future and have hope to serve better specially at Health fild in 

Eastern Zone. 

With best Regards 

Mullah Shir Ali (Hanafi) 

Eastern Region Health Director” 

 

Engelskan till trots är det lätt att förstå hans uppskattning. Sådant värmer. 

 

Därnäst läser jag att vi har blivit uppsökt av Education Director i Wardak provinsen. Denne 

insisterade på att vi inte får betala löner direkt till våra lärare och själva distribuera skolböcker 

till våra skolor. Betalningarna skall göras till provinsmyndigheten som skall ombesörja 

löneutbetalningarna och dessutom distribuera vårt skolmaterial. Fan tro det. 

Vi skickar våra mest seniora afghanska chefer att besöka honom och förklara att vi inte kan 

göra så. Våra regler och donatorer tillåter inte det. Är det så att han framhärdar i sin 

ståndpunkt så kan vi inte betala några löner längre vilket i praktiken betyder att vi måste 

stänga alla skolor. Det diskuteras fram och tillbaks. Lösningen blir att vi fortsätter som förut 

men att provinsmyndigheten skall få en lista över vart vi betalar våra löner och hur mycket. 

Sen rullar allt som förut. 

 

Ännu ett fall: I Kandahar har mulla Omar, ‟statsöverhuvud‟ och Afghanistans svar på ayatolla 

Khomeini, salig i åminnelse, (Omar är dock sunni och Khomeini var shia) deklarerat att en ny 

studieplan skall införas. Detta hände för två år sedan. Studieplanen innehåller mer religiös 

undervisning och mindre naturvetenskap och läs och skrivkunnande. Nu har dessa direktiv 

nått Education Director i södra regionen. Han meddelar att vi nu måste följa den nya 

studieplanen i våra skolor. Återigen rycker våra seniora skolchefer ut. De förklarar att vi inte 

har någon möjlighet att producera sådana böcker och att våra lärare inte är tränade för sådan 

viktig undervisning. Dessutom framhåller de att det hela kommer att inkräkta på vår 

undervisning i läs- och skrivkunnighet, i matematik och andra naturvetenskapliga ämnen. Te 

dricks, artigheter utväxlas och samförstånd uppnås så småningom. Så här skriver vår skolchef 

i södra regionen: ‟Since the education director was very kind and sensible person‟ och att våra 

argument var starka och att studieplanen i alla fall var avsedd för högre nivåer än ‟primary 

school‟. Givetvis kan vi fortsätta som förut med vårt skolprogram. Alla blir nöjda. 

 

Tisdag den 25 april 

I Frontier Post, min lokaltidning läser jag på morgonen att ‟en prominent Afghansk 

commander, Saddiqulla, har blivit mördad‟. Han sköts utanför sitt hus i Söndags. Huset ligger 

på Afghan Road i University Town, ett kvarter från min bostad. Saddiqulla var en av Hizb-i-

Islamis (Hekmatyars) gamla commanders och var andreman åt provinsguvernören i 

Badakhshan. Var det talibanerna eller Massouds folk som sköt honom? Fraktionsstrider eller 

en vanlig hämnd för någon gammal oförrätt? Vem vet. 
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Vi, min fru Kicki och jag, påbörja en tur in i Afghanistan, till Jalalabad, Kabul och Ghazni. Vi 

blir upplockade 8.30 av vår chaufför och hämtar Börje och hans tolk som skall åka med till  

Jalalabad. Bilen är en äldre Toyota Landcrusier. Vi hämtar den beväpnade polisen som enligt 

reglerna måste eskortera oss till gränsen. På väg ut Peshawar plockar vi upp en Afghansk 

familj som skall följa med till Kabul. Mannen arbetar på SAK. Familjen består av man, hustru 

(iklädd burka) och fyra barn, den äldste 7 år, den yngste 1 månad. Tolv personer i bilen. Halva 

den afghanska familjen sitter bland bagaget bak i bilen och några barnen framme hos oss. 

Trångt men gemytligt. 

Inget särskilt händer på vägen till Jalalabad. Vägen upp genom Khyber passet är vidunderlig 

med sin slingrande väg, branta stup, höga bergstoppar, småbyar som klänger längs 

bergsidorna och i dalarna. I Thorkam, vid gränskontrollen är det rörigt som vanligt. Ett myller 

av människor, kreatur och all slags fordon väller fram och tillbaks över gränsen till synes 

okontrollerat, även om någon liten kontroll kan förekomma. Smuggling av all slags varor sker 

helt öppet. Många varor går tex. från Iran och Afghanistan till Pakistan, liksom den andra 

vägen. Men mer om detta senare. 

Vi västerlänningar får våra pass stämplade på båda sidor av gränsen och så bär det av igen. 

Opiumvallmon har blommat ut ser vi. Nu är skördetid. Folk går omkring och skär skåror i 

blomfrukterna. En del fält med opiumvallmo är upplöjda av talibanerna i ett försök att blidka 

FN m.fl. En hel del återstår för att det  skall verka troligt. 

Vad värre är att vi redan här ser tydliga spår av att torkan drabbar veteskörden, trots att vägen 

långa stycken följer Kabul River. Hur skall det då inte se ut längre från vattenlederna? Det blir 

ett svårt år, det är alla ense om. 

 

På kvällen innan mörkret lägger sig gör vi en tur i omgivningarna med bilen. På ett ställe är 

det mycket folk och bilar. Flera pic-uper med unga män, talibaner, på flaket. Alla verkar uppåt 

och viftar segerrikt med sina kalasjnikovs och mindre granatkastare. Det skall ut och skjutas. I 

Kunarprovinsen några mil norr ut pågår strider mellan talibanerna och ‟Nordaliansen‟. Trevlig 

är det inte. 

 

Onsdagen den 26 april. 

Vi reser vidare mot Kabul och Ghazni. Kanske 25-30 mil. Det tar hela dagen. Vägen upp mot 

Kabul på 1800 meters höjd är som en permanent svår tjällossning med gropar stora som 

bombkratrar (en del är det säkert också). Vi sniglar oss fram. Ibland får vi väja för resterna av 

något utbränt militärfordon och naturligtvis mötande trafik. Om trafikreglerna är något 

luddiga i Pakistan så är de nästan obefintliga här. Farterna blir aldrig så höga på grund av den 

eländiga vägen och därför är färden trots allt ganska säker. Vi följer Kabul River längs 

bergspassen upp. Om Khyberpasset är vackert så är vägen här snäppet vassare. Vyerna är 

vidunderliga (sa jag säkert också om Khyber också). Vägen slingrar sig fram som en orm upp 

längs bergssidorna. Här kan man verkligen tala om serpentinväg. Att jämföra med Geiranger 

och Trollväggen i Norge (men där tar alla andra jämförelser slut). Ibland har yttersidan av 

vägen, den som vetter ned mot avgrundsstora stup, störtat ned i djupet. Ibland har stora grus- 

och klippskred rasat ned från de branta bergssidorna och täcker stora delar av körbanan. 

Någon har dock röjt undan det värsta så att trafiken kan ta sig fram. Något ‟Vägverk‟ som 

sköter vägunderhållet finns inte. Däremot finns det gott om frivilliga krafter. Män och barn 

står längs vägen med en spade och skottar igen gropar och planar ut vägen så gott det går. Det 

hela är naturligtvis ett hopplöst företag av mer symbolisk art. Vägen slits fortare än de hinner 

laga den. Men det är en gest och ett sätt att försörja sig på. Ett mer sympatiskt sätt att tigga. 

Emellanåt slänger vår chaufför åt ‟vägarbetarna‟ några Afghani på samma sätt som andra 
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bilister. Allmosan, eller välgörenhet är en viktig del i islam. Den som har skall dela med sig 

till den som inte har. Det ser vi flera bevis på, inte bara här, utan i hela samhället. Nöden 

skulle säkert vara värre i Afghanistan om det inte fanns en stor social samhörighet som islam 

faktisk påbjuder (det är lätt att glömma det för all den intolerans som de extremistiska 

talibanerna visar inför tex. kvinnor, musik och bilder)  

Även om det finns gott om spår efter kriget som rasade här så sent som för några år sedan så 

byggs en hel del nytt och marken tas så sakta i bruk igen. Där det byggts nytt och där marken 

åter brukas i terrassodlingar längs bergssidorna och där man reparerat de gamla 

bevattningskanalerna så är det mycket grönt och vackert. Man kan ana den sargade skönhet 

som kantar vår väg genom passet. 

Efter drygt 4 timmars körning kommer vi upp ur bergspassen, inte för att se en dal breda ut 

sig. Istället är det bergsplatå med Kabul i fjärran. Vi är på 1800 meter.  

Vi hinner dock inte se mycket av Kabul nu. Vi anar bara förstörelsen. 

Vi äter en snabb lunch i regionchefen Ullas Åsbergs hus mitt i centrum. Huset, allmänt kallat 

Holland house, ägs av amerikanerna som dock lämnade Kabul redan på 80-talet. Nu hyr vi det 

för en billig penning. 

Efter lunch åker vi vidare mot Ghazni, 4 timmar till på skumpig väg. Längs vägen möter vi 

karavaner med ‟kutchis‟. De är ett nomadfolk som drar runt med sina får, getter och kameler 

genom landet på jakt efter bete. Nu kommer de söderifrån, från det torkdrabbade Kandahar 

med omnejd, på väg norrut på sin vanliga vårvandring, i hopp om bättre betesmarker. 

Vi ser dock mycket torka längs vägen. Uttorkade vattendrag, torra fält. Det har fallit ovanligt 

lite snö i bergen i vinter och därmed ingen riktig snösmältning som kan fylla floder, åar och 

brunnar. Det får återverkningar redan nu och förebådar en rejäl tork- och svältkatastrof lite 

längre fram i sommar. 

Trots det ser vi många nyplöjda fält längs vägen och flera helt nybyggda byar. På en del håll 

är det fortfarande grönt på fälten, men huvudintrycket är att det är klent med växtligheten. 

Även denna väg är vacker och löper till största delen längs en dalgång. I fjärran skymtar hela 

tiden snöklädda berg. Luften är hög och klar. Inte som den tryckande värmen i Peshawar eller 

Jalalabad med sina 35-40 grader utan behagliga 25-30. 

Vid sextiden är vi fram till Ghazni och åker till SAK:s staffhouse där vi tror vi skall bo. Inne 

på den muromgärdade gården spelar vår Afghanska personal volleyboll. (I Afghanistan tycks 

det vara fotboll och volleyboll som gäller, i Pakistan cricket). Jag har inte träffat personalen 

förut. Men flera av dom känner igen Kicki från en konferens i Swat  Wally, Pakistan, för tre 

år sedan. Det blir ett kärt återseende och många artighetsbetygelser utbyts. Emellertid skall vi 

bo hos vår ‟Regional Director‟ Jan-Erik som delar hus med Jörgen som är Management 

Assistant, i ett område med nybyggen. Jan-Erik och Jörgen utgör 40% av Ghaznis 

västerländska befolkning. De andra tre är fransmän/fransyskor som tillhör MSF (Läkare Utan 

Gränser), så lite exotiska känner vi oss i denna Afghanska stad. 

Det känns skönt att efter en dags skumpande få sätta sig i en soffa som står still och i ett 

ombonat hus även om huset inte är riktigt klart. Elen får man från en generator som körs 

några timmar på kvällen. Vattnet får ännu hinkas upp ur en brunn. 

Innan vi vet ordet av står maten på bordet och kvällen rinner snabbt iväg medan vi samtalar 

om vad som hänt sedan vi sågs sist i Peshawar, som var veckan efter det stora rånet mot 

kontoret här i Ghazni. Kontoret och platsen för brottet skall vi syna i morgon. Ovaggade 

somnar vi snabbt strax efter 10. Bara några skällande hundar stör ibland vår nattsöm. 

 

Torsdagen den 27 april. 
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Ny dag. Klockan är sex på morgonen och det är dags att stiga upp. Vi skall ut och besöka 

skolor och en klinik på förmiddagen. Det bär av ca 5 mil söder om Ghazni längs stora vägen 

till Kandahar. Sedan någon mil bort från den, ut på mindre vägar som för ett otränat öga inte 

ens är skönjbara. Men vår chaufför vet vart vi skall. 

Först till en flickskola. Rektorn har några dagar innan besökt vårt kontor i Ghazni och bett att 

vi också skall stödja pojkarnas skolgång. Vi skall just ‟skära bort‟ en del skolor som fungerar 

mindre bra. Helst skulle vi vilja satsa på att utveckla dom. Men EU med sin byråkrati har 

försenat utbetalningarna av de anslag de lovat oss tre månader. Vi har inga reserver att ta av. 

Så det måste bli nedskärningar. Därför är det svårt att säja ja till rektorn som vill utöka 

verksamheten. Han menar att föräldrarna givet vis vill att deras söner skall gå i skolan, inte 

bara flickorna. Begripligt. Vi har lovat och komma och se vad vi kan göra. 

Det är full fart på undervisningen när vi kommer. Det märkliga är dock att det är mixade 

klasser med både flickor och pojkar. Här har man redan tagit saken i egna händer. Vi får se en 

del prov på vad eleverna kan. De räknar på svarta tavlan och läser högt en och en för oss. Sex 

olika klasser. En del sitter ute under bar himmel. Några i f.d. djurstallar. Husen där skolan är 

inrymd är ett privat hus. Det finns många sådana skolor, förutom de som vi byggt. 

Vi frågar vad traktens talibanerna tycke om mixade klasser. 

‟I början hade vi en del problem‟, säger rektorn, ‟men nu har vi fått ett tillstånd att få hålla på 

så här tills vidare‟. Mulla Omar skulle förmodligen inte gilla det här, men hans dekret tolkas 

än si än så, vilket ger en del lokalt handlingsutrymme. 

Vad gör vi nu med pojkarna i skolan? Skolan verkar vara välskött trots de enkla 

förhållandena. Man sköter närvarolistor på ett helt acceptabelt sätt. Det har också vår ‟school 

consultant‟ (en slags skolinspektör och pedagogisk rådgivare som vi har ett 50 tal av) talat 

om. Till slut enas vi om att vi betalar som tidigare löner till flickornas lärare. Övriga 

lärarlöner får de (föräldrarna) ställa upp med själva. Däremot skall vi förse även pojkarna med 

läroböcker och skrivmaterial. Vi har en viss reserv av redan producerat material för sådant. 

När vi skall åka kommer rektorn springande. Hur skall han göra med redovisningen till oss? 

Skall han redovisa även pojkarna? Han vet att vi strävar efter att öka andelen flickor i våra 

skolor. Redovisar han pojkarna, så minskar ju andelen flickor. I det stora hela spelar det 

emellertid ingen roll, utan han får naturligtvis föra närvarolistor på alla elever. Dom är ju inte 

bara till för vår kontroll, utan även för hans uppföljning. 

Skola nummer två på resan är en som SAK byggt. Rejäla klassrum för klasserna 1-6. Hälften 

har skolbänkar att sitta i. De andra klasserna sitter på mattor på golvet. Vi får som vanligt en 

liten uppvisning i vad eleverna kan. Det hela avlöper till belåtenhet för lärarna trots att vi 

kommer oanmälda. Närvarolistor är i ordning. Rektorn bjuder på te på sin expedition, där vi 

har ett litet samtal om hur det fungerar. Som vanligt är efterfrågan på platser större än 

tillgången. Böcker finns det tillräckligt av men skrivmatsal är en bristvara. Lärarlönerna (1000 

Rs/månaden, sa 180 kr) är för låga. Där skall föräldrar och ‟lokalsamhället‟, i den mån det 

finns sådant, fylla ut. Vi har inte råd med mer även om en fördubbling av lönerna kan anses 

rimligt. 

Jag passar på att besöka skolans latrin. När vi bygger en skola så bygger vi också en brunn 

och en latrin till skolan. Det kan tyckas vara en självklarhet för oss. Inte i ett samhälle där 

praktiskt taget alla, även bildade personer på landsbygden, använder naturen (fälten) som 

latrin. I städerna har väldigt få tillgång till latrin inne i husen. 

Latrinens skötsel är en spegel av hur resten sköts. Den här är så ren och proper som ett utedass 

i Afghanistan kan vara. En riktig miljötoa med fekalier för sig och urin för sig. Allt för att 

minska dålig lukt och spridning av sjukdomar. Undervisning i hygien är en del av 

skolprogrammet i samarbete med hälsoprogrammet. 
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Vi åker vidare, off road, till en hazar-by för att besöka en av våra kliniker. Kliniken är inrymt 

i ett privat traditionellt lerhus i två våningar. Utifrån ser det hela inte så förtroendeingivande. 

Invändigt är kliniken dock så ren och proper som man kan förvänta sig här. Här finns ingen 

lyx. Enklast tänkbara utrustning. En läkare och två s.k. ‟mid-level health workers‟. De 

behandlar patienter med magsjukdomar, vanligtvis diare  (orsakat av dåligt vatten, dålig 

hygien, amöba mm), med malaria, övre luftvägsinfektioner (mest vintertid) och mindre 

sårskador och infektioner. Något sjukhus att remitera till i närheten finns inte. 

Det finns en bra statistik över behandlade patienter och deras sjukdomar. Det blir ett bra 

underlag för de leveranser av medicin som vi gör. Vissa sjukdomar är också säsongsberoende. 

Mer magar på sommaren och luftrör på vintern. Här som på andra kliniker är 

hälsovårdsundervisning i byar och skolor en viktig del i arbetet, liksom amningsundervisning 

och spädbarnsvård till kvinnor (och män).  

Kliniken har också en hälsokommitté som består av läkaren och några representanter för 

byrådet, bla. byäldste. Dom diskuterar den finansiering vi inte står för, prioriterar i 

verksamheten och planerar hälsoutbildning mm. Det är bra med lokala initiativ som stödjer 

verksamheten. Det underlättar och minskar skadeverkningarna den dagen vi eventuellt tvingas 

dra oss ur i brist på finansiering.  

‟Community participation‟, lokalt deltagande, är något vi arbetar aktivt med. I juni skall vi ha 

ett stort seminarium med anställda från olika delar av Afghanistan för att se vilka erfarenheter 

som finns, utvärdera dessa, för att kunna gå vidare med tips och råd för att utveckla lokala 

initiativ som passar afghansk tradition och som kan passa in i en afghansk 

samhällsutveckling. Det lokala deltagandet kan vara alltifrån att ställa upp med arbetskraft vid 

brunns- latrin-, skol- och klinikbyggen till at själv ta hand om förvaltning och finansiering av 

verksamheten.  Slutmålet är ju att vi skall bli överflödiga. Så länge vi finns med på ett hörn är 

vi dock med och övervakar och kontrollerar verksamheten. 

 

Fredagen den 28 april 

Vi åker tillbaks mot Kabul. Vi har inget speciellt program för dagen. Hinner åka på lite ‟sight 

seeing‟ utanför stan och inne i stan. 

Först upp i bergen till en stor vattenreservoar, Kargah Dam, som försörjer Kabul med 

dricksvatten. Hit brukade folk göra utflykter före kriget. Grönskan och vattnet lockade. 

Grönskan är kvar i dalen nedanför dammen. Dammen är inte ens halvfull med vatten, till följd 

av torkan och den lilla snömängd som kom i bergen i vintras. Det är mest talibaner som åker 

hit nu och kopplar av, naturligtvis inga kvinnor så långt ögat når, sånär som på Kicki. Jag får 

vara försiktig med kameran här liksom inne i Kabul och andra städer. Fotografering där 

människor finns med är ju förbjudet. Den regeln försöker jag bryta så ofta jag kan, utan att 

äventyra säkerheten för vår chaufför som ju är den som får ta smällarna om det händer något. 

Två tredjedelar av Kabul, eller mer, ligger i ruiner. Sådant har man ju sett på TV förut. Vi 

åker runt och tittar på förödelsen. Det är inte bara några skotthål i väggarna eller utblåst hus 

det handlar om. Hela kvarter är jämnade med marken. Det är en fruktansvärd syn. Värre än 

jag föreställt mig. En sönderbombad by ger inte rättvisa åt krigets grymhet. Sådana har vi sett 

flera stycken. Här är det en miljonstad som delvis är jämnad med marken. 

I de mer oförstörda delarna pågår dock kommersen för fullt. Mänger av basarer har ett stort 

utbud av olika varor, även sådana förbjudna saker som TV-apparater. Det smugglas friskt från 

Iran och Pakistan. Trots allt kämpar folk på, men armodet är stort. 
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Burkan, den där hemska säcken som kvinnorna måste klä sig i med bara ett nät framför 

ansiktet så de kan se lite och orientera sig, har det gått mode i, tro det eller ej. Kvinnor får inte 

gå på stan ensamma utan eskort av en man. Men vi såg hur flera burkor har blivit urringade 

och lite fräcka. Nåja, inte urringade upptill så de avslöjar några intressanta detaljer. Urringade 

framtill och nerifrån, så att man kan se, eller åtminstone ana, hur kvinnorna klär sig under sina 

skynken. Ofta pråligt, med vackra klänningar, högklackade skor och alla andra attribut som 

man knappast förknippar med talibanvälde. Några bara ben visas dock inte. Men ett slags 

protest är det alldeles säkert. 

 

Lördagen den 29 april  

Tidigt startar vi vår resa tillbaks till Peshawar, via Jalalabad. Våra passagerare som vi tidigare 

i veckan lämnade i Kabul är nu med igen, samt ytterligare en person. Det är alltså åter fullt i 

bilen. Vägen är lika skumpig på hemresan. Något mer spännande händer egentligen inte. Vi 

fick emellertid fel på bromsarna i bergen på väg ner från Kabul. Det är ingen önskedröm, men 

med lite provisoriska lagningar så ordnade det sig också. 

 

måndag den 1 maj 2000 

Träffade Åke vid kiosken. Han hade varit en snabb sväng in i Afghanistan, till Jalalabad. Han 

berättade att talibanernas polischef där, i går, hade kallat upp Lars, vår tf regionchef, till sitt 

kontor. Polischefen namngav tre av våra anställda afghaner och klagade på att de hade för 

korta skägg. Han klagade också på att vi distribuerar en almanacka till våra kliniker och 

skolor med för mycket bilder av människor på. Den typen av bekymmer har afghanska 

myndigheter tydligen på sina håll. Man bekymrar sig mindre för deras välfärd. 

Samtidigt skall sägas att beträffande annat material, som skolböcker och 

undervisningsmaterial i hälsovård etc. så uttalade de att ‟What is needed, is needed´. Vilket vi 

tolkar som ett godkännande av det vi håller på med. Ty ´we all have the same good´ som den 

religiöse inpiskaren som biträdde polischefen förklarade. 

På annat håll, i Ghazni tex. ber myndigheterna oss om hjälp med papper och pennor eftersom 

de saknar alla sådana saker. På andra håll hänger även vår almanacka på talibankontoren. 

Afghanistan har inte ett ansikte, utan många. 

 

Torsdag den 11 maj 2000 

I alla branscher utvecklas ett fikonspråk. IT-världen, i finansvärlden, i musikbranschen har 

sina uttryck som visar att man är med. Så även biståndsvärlden. 

I dag surfade jag på Internet och stötte på en platsannons. Den innehåller så många klyschor 

och så mycket snömos att den måste sparas. ‟Comprehensive bullshit‟.Här finns flera 

nyckelord insatta på rätt sätt för att visa att du känner till det senaste, även om den inte klargör 

ett dugg. Glänsande. 

“……. Development ….. 

Special emphasis shall be given to: 

 A participatory approach, emphasising bottom-up planning methods and paying due 

attention to gender issues.  

 A process-oriented programme, learning from every level of the planning process and 

promoting flexibility in meeting local needs.  

 Initiating and taking part in a continuous discussion and adjustment of the methods 

and tools used for communication and cooperation with the people of the NN.  
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 Actively following-up and taking part (in advisory and monitoring capacity) in the 

activities of the NN. This entails a frequent physical presence in the NN.  

 Advice and monitoring all activities for their degree of consideration taken to gender 

issues and environmental impact.” 

 

 

Lördagen den 13 maj 2000 

En rapport från AFP beskriver opiumhanteringen (BÅTs översättning): 

”Tonvis med opium till salu i Afghanistan, Sangin, rapporterar AFP den 13 maj 2000. 

Iranska och pakistanska knarksmugglare kan köpa tonvis med opium i Sangin, en liten 

ökenstad i södra Afghanistan som utan tvekan är världens största öppna marknad för knark. 

Vid foten av de branta bergssluttningarna i hjärtat av den Talibankontrollerade provinsen  

Helmand – producent av hälften av förra årets Afghanska 4600 ton opium – ligger Sangin 

som andra ökenstäder uthuggna i klipporna med en brännande vind som inte lämnar något 

hörn oberört av kvävande lager damm . men här är främlingar, framför allt inte 

västerlänningar, välkomna och måste ha eskort av talibanerna som kontrollerar 80 procent av 

landet och förra året blev världens främsta producent av opium. Nästan 200 lokala 

pastunhandlare säljer ”liquid” eller torropium som efter förädling till heroin eller morfin 

finner vägen till den illegala knarkmarknaden i Europa och USA. Till Sangi kommer opiet 

främst från de Afghanska provinserna Helmand, Kandahar (talibanernas högsäte, BÅTs anm.) 

och i mindre skala från Uruzgan, delvis för att bönderna är angelägna om att göra affärer med 

iranska och pakistanska grossister. De utländska uppköparna anländer i fyrhjulsdrivan pick-

uper och köper efter köpslående mellan tre och fyra ton i en atmosfär som är tjock av unken 

stank av det bruna opium som säljs som pasta i plastsäckar. ”Smugglarna anländer till byn 

utan vapen” säger Haji Mira Jan, ägare till flera opiumaffärer och som har sålt i 16 år. ”Deras 

beväpnade eskort väntar på dom någon stans ute i öknen.” Enligt några källor, är smugglarna 

välutrustade med tunga vapen, även lastbilsburet luftvärn. Mira jan säger att han tjänar lite 

pengar på sina affärer. Han köper ett kilo för 2.000.000 Afghanis (runt 35 dollar) säljer det 

med en vinst på 35 dollar. Han säger sig veta att den verkliga vinsten ligger högre upp i 

smugglarledet. ”Vi tjänar inte så mycket pengar, men köparna, vet vi tjänar tio tals miljoner 

dollar.” Han säger att det alltid finns 50 60 ton till salu i lagren, som var och en säljer 1 till ett 

och ett halvt ton per år. Här berör opium allt och alla:  militär chefen i distriktet Aminullah 

erkänner att han odlar ett halvt hektar opium. Men han understryker att han minskat arealen 

till hälften i år efter ett dekret från talibanledaren mulla Mohammed Omar. Talibanledaren 

beordrade en 30-procentig nedskärning i landets opiumvallmo odling efter 1999 års 

rekordskörd, som motsvarade 75 procent av hela världsproduktionen. Men talibanerna tar 10 

procent skatt på all handel, enligt Abdul Ali, en handlare i 35 årsåldern, som säger att han 

betalat sitt tionde till imamen i sin moské. En garnison med 85 milismän finns också i 

utkanten av staden och kontrollerar all trafik in och ut. Opiumet transporteras till södra delen 

av Helmand in i ett ökenområde känt som ”de tr gränserna” (Afghanistan, Iran, Pakistan) där, 

enligt vissa källor, laboratorier omvandlar råopiet till morfin. Därifrån förs drogerna till Iran 

och Pakistan och därifrån främst till Turkiet, där det förvandlas till morfin, innan det når 

marknaden i väst.”  

 

Så långt AFP. I princip har jag läst samma sak i en FN-rapport och i min lokaltidning 

‟Frontier Post‟. General Musharraf, Pakistans militärledare, har sagt att Pakistan skall ta 

krafttag om knarksmugglingen. Iran har redan gjort det. (se mina noteringar den söndagen den 

2 april 2000) 
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onsdag den 31 maj 2000 

Torkan i Afghanistan slår hårt mot södra och östra delarna av landet, som jag tidigare 

rapporterat. I de värst drabbade delarna har redan 30% av djurbesättningarna dött. Brunnar 

sinar i stor skala. I de områden där vi finns syns det tydligt i Ghazni och Paktia. 

Jag jobbar nu därför med ansökningar till UNICEF och ECHO (ett EU organ) för att få medel 

till att fördjupa brunnar. Totalt rör det sig om en summa på ca 2 miljoner kronor. Vi har 

genom åren färdigställt ca 6000 brunnar med handpumpar. När vi bygger skolor och kliniker 

gräver vi alltid brunnar till dessa. Våra danska kollegor, DACAAR, The Danish Committee 

for Aid to Afghan Refugees, (störst på brunnar) har färdigställt kanske 20 000. (DACAAR 

och SCA är de största NGO:s som arbetar här nere vid sidan av FN och Internationella Röda 

Korset). 

Om våra ansökningar beviljas kan vi fördjupa ca 3000 av våra brunnar genom att borra dem 

djupare och förse dem med en sänkpump. Det skulle säkra vattentillgång till ca 300.000 

människor i de torkdrabbade områdena och kanske förhindra en massinflyttning till de större 

tätorterna som redan är svårt ansatta.  

Oavsett om vi får pengar eller ej så sätter vi igång i mindre skala med förberedelser och 

borrningar på en del håll med lite reservmedel som vi har för ändamålet. Nu behövs dock alla 

medel vi kan komma över. 

Eftersom vi kan räkna med att situationen blir värre under hösten så jobbar jag också med att 

utarbeta en katastrofberedskapsplan. Vi är egentligen inte rustade för eller har kompetens för 

katastrofarbete utan bedriver ett långsiktigt utvecklingsprogram. Däremot har vi projekt över 

en stor yta och på många platser på landsbygden (580 skolor och ca 180 kliniker) som i sig är 

en resurs. Vi har resurser för logistik (transporter, lagerhållning, personal mm). Vi kan kanske 

bidra med någon slags ‟early warning‟ system genom den spridning vi har. Det här kan vi 

kanske på olika sätt foga in i den verksamhet som professionella räddningsorganisationer som 

Röda Korset, WFP (UN World Food program mfl.) med all säkerhet kommer att dra igång. 

Men som sagt det här är en sak jag fått i uppdrag att undersöka, förbereda och planera för. 

Mycket spännande. 

  

Tisdagen den 16 maj 2000 

I en redogörelse om Afghanistan till FNs Säkerhetsråd torsdagen den 4 maj behandlar en av 

punkterna de sk ‟Bara‟-marknaderna i Pakistan. Till vardags kallar vi dom ‟Smugglers 

market‟ vilket är precis vad de är. Jag har tidigare berättat att vi har en av dom i utkanten av 

Peshawar. Allt kan köpas (även vapen och sprit) och allt är smuggelgods). 

Rapporten säger fritt översatt: 

”Pakistans regering har nyligen vidtagit åtgärder för att stänga de sk Bara-markets, som 

handlar med smuggelgods från Afghanistan genom att ta ut skat och avgifter på varorna. De 

har tillkännagivit planer på att etablera check points längs 16 smuggelvägar längs den 

Pakistansk – Afghanska gränsen. Handlarna, mest pastuner, på båda sidorna om gränsen 

reagerade genom att genomföra en tvådagars strejk i slutet av april., vilket tvingade 

regeringen till en 90 dagars respittid innan reglerna sätts i verket. Även om den pakistanska 

regeringens åtgärder är motiverade av deras naturliga strävan att vinna fördelar (genom 

skatteinkomster, BÅTs kommentar) så kommer de, om de genomförs, att indirekt slå mot 

Talibanernas enskilt största inkomstkälla. Man uppskattar at den afghanska transithandeln är 

värd 12 miljarder US dollar per år och ett stopp för den skulle ha alvarliga negativa effekter 

på Talibanernas regim.” 
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Stoppar man knarksmugglingen och varusmugglingen så har talibanerna knappast några 

inkomstkällor kvar. Frågan är om de då överlever som kraft i Afghanistan och vad som då tar 

vid? Krigsherrarna och mer inbördeskrig? I dag, hur tagiskt det än kan låta, så utgör 

talibanerna en viss stabiliserande kraft i landet – men till vilket pris?
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3. Kriget som inte tar slut. 

 

Maj 2000: Det pågår sedan flera år ett krig mellan Talibanerna och den sk Norra Alliansen. 

Talibanerna behärskar ungefär 90 % av landet och Norra Alliansen resterande 10% framför 

allt i norra delen av landet. I Bamyan, bland folkgruppen hazaras finns också en del 

motståndsfickor mot Talibanerna. Den legendariske commandern från kriget mot Sovjet, 

Ahmad Shah Massoud, lejonet från Panjshirir är väl den i väst mest kände företrädaren för 

Alliansen. Alliansen har en president, professor Rabbani och sitter på Afghanistans plats i FN. 

Det här är en brokig sammanslutning av olika krigsherrar och man skall komma ihåg att det 

var inbördeskriget och anarkin de skapade i landet efter Sovjets uttåg som bäddade för 

Talibanernas snabba marsch mot Kabul. 

Det finns en viss etnisk dimension i kriget: talibanerna är framför allt pasthuner, den 

dominerande folkgruppen i landet, och Alliansen består framför allt av sk tadzjiker. 

Kriget som pågår påverkar även den vardag som SAK arbetar i. SAKs arbete pågår på båda 

sidorna av fronten och Sidney Peterson som är SAKs regionchef i Taloqan i norr lever ett 

farligt liv där uppe när han reser runt, ibland över frontlinjen med tillåtelse från commanders 

på båda sidorna.  

Krig är grymt, vilket Sidney ofta vittnar om. Fronten går lite framåt och lite bakåt. Striderna 

ökar i intensitet och avtar, alltefter årstiderna. Alliansen har vare sig den militära eller 

moraliska styrka som krävs för att återta herraväldet från talibanerna och talibanerna har 

svårigheter att utdela det ‟avgörande slaget‟. Många lokala krigsherrar har alltid väderkornet 

uppe och är lyhörda för vart vinden blåser och vem som betalar mest och skiftar lojalitet 

mellan parterna, än hit än dit. 

 

 

Tisdag den 23 maj 2000 

Internmeddelande på SAK i Pakistan/Afghanistan: 

“Date: Tuesday, May 23, 2000 8:48 AM 

Subject: SCA staff member killed in Taloqan 

Dear Colleagues  

It is with deep regret and sadness that I am informing you of the death of Mr Bashir Ahmed 

who was working with SCA (Svenska Afghanistankommitten) CDAP (Comprehensive 

Disabled Afghan Program, ett handikapprogram. BÅTs anm).  

At 10.45 PM on Saturday 20.5 Taloqan City was bombed by air and one of two bombs 

released, hit Mr Bashir's residence. Mr. Bashir and 6 of his children were killed. His wife and 

daughter received serious injuries.  

Mr Bashir was working as an orthopaedic trainee and later technician for the SCA since 1995.  

On behalf all staff members of  Central Management Office I would like to convey our 

sympathy and deepest regrets and to colleagues, friends and the family of Bashir Ahmed.  

Peter” 

 

Talibanerna hade bombat i Taloqan. 

   

torsdag den 25 maj 2000 

Jag talade med vår chefsläkare, dr Ruhulla som just kommit hem från en vecka i norra delen 

av Afghanistan, i Taloqan där bomberna föll några dagar tidigare. På vägen söderut mot 
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Kabul färdades de i en konvoj med 5 bilar genom ingenmansland, mellan Talibankontrollerat 

område och område kontrollerat av Nordalliansen. Plötsligt blir de stoppade av en grupp 

beväpnade rövare. De slits ur bilarna och misshandlas. En man får en Kalasnikov slagen rakt 

över munnen så tänderna slås ut. De blir av med pengar och värdesaker, medicin och annan 

utrustning innan de får fortsätta. Ingen blir dödad, ingen med livshotande skador. Talibaner 

eller oppositionen (Massoud‟s styrkor)? Ingen vet. Här finns inga helgon. 

 

onsdag den 7 juni 2000 

Sidney Peterson är tillbaka i Peshawar efter nästan två månader i Taloqan, norra Afghanistan. 

Taloqan är i hjärtat av det området där strider och bombningar förekommer. Han basar över 

300 fast anställda och kanske 3000 projektanställda särare, läkare och hälsovårdspersonal. 

Han berättar de mest hårresande historier, som tyvärr är sanna. 

Den 23 maj bombades Taloqan, där Sidney bor och SAK har ett regionkontor, av talibanerna.. 

En av våra anställda och sex av hans barn dödades. Sidney berättar hur de åker ut och letar 

efter skadade, lastar de sju döda, varav sex barn på flaket till en lastbil. Kvinnan i familjen är 

svårt skadad och ligger ännu i koma. Hur klarar man sådana syner? Sidney är knappast 

oberörd när han berättar. 

Jag berättade tidigare hur dr Ruhulla blir rånad när han åker från Taloqan i norr mot Kabul. 

Sidney får höra talas om rånet och klagar hos en  commander om behärskar området. 

Commandern griper de 10 skyldiga, avrättar två och slänger dem vid vägkanten, androm till 

varnagel. Hur hanterar man sådant. Skall Sidney ingripa, vilket i och för sig är osannolikt att 

han har några möjligheter att göra, eller skall han låta afghanerna sköta sitt? I det här fallet är 

det nog rätt att låta Afghanerna sköta sitt, även om det fick oanade konsekvenser för två av 

förövarna. Vi kan knappast komma med vår västerländska syn på rättsskipning i en stat utan 

lagar, utan ett fungerande samhällssystem över huvud taget. Sidny har nog det svåraste jobbet 

en västerlänning kan ha i ett uland. Skulle han släppa efter en sekund och acceptera rån och 

ståtröveri, så skulle inga av våra anställda gå säker, ingen skola eller klinik kunna vara säker. 

Sidney måste hela tiden balansera på slak lina och hålla sig på god fot med alla krigsherrar 

och talibanhövdingar. Konsekvent, rättvis, bestämd. Få människor klarar det. Sidney har 

under sina fyra år här ständigt tvingats hanterat svåra, på gränsen till omöjliga situationer i 

krigszoner, under jordbävningar osv. Till vilket pris för honom själv? 

För tre dagar sedan, berättar Sidney skulle de åka till några av våra projekt. En liten konvoj av 

fordon. Som av en slump åkte en av våra lastbilar först en liten stäcka. Vägen har de åkt 

många gånger. Men nu har genom ett långvarigt blåsande en mina krupit fram ur sanden. 

Lastbilen kör på den. Chauffören mister ett ben. Sidney i bilen bakom, hade om de kommit 

först i sin pick-up flugit i luften med sina passagerare. Sidney gråter när han berättar. Inte för 

sin egen skull, utan för sina afghanska vänners skull. 

 

Torsdag den 27 juli 2000 

Utanför Kabul pågår strider mellan Talibaner och Nordalliansen. 

U som just kommer från Kabul är bekant med en läkare som arbetar på Indira Gandi 

Childerens Hospital i Kabul. Där hade de blivit beordrade att ge plats för ‟casualties‟. U är 

nyfiken av sig och gick dit en dag. På sjukhuset låg en mängd skadade pakistanska 

smågrabbar i 15-18 årsåldern som yrade och ropade på mamma på punjabi. U. kan språket så 

de var lätta att identifiera som östpakistanare. 

Ahmed Rashid påstår i sin bok  ‟Taliban…‟ att religiösa moskéskolor, s.k. madrasas i 

Pakistan, är en av Talibanernas rekryteringsbaser för soldater till kriget mot Nordalliansen. 
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U tycks kunna bekräfta det genom sitt besök på sjukhuset. 

I de här ‟madrasas‟ frodas religiös sekterism. Unga bondpojkar utan elementär 

grundutbildning skolas av mullor till goda Talibaner och villiga offer i ‟jihad‟. Ofta skickas de 

till fronten med sin religiösa övertygelse men utan militär utbildning och oftast utan alla 

annan kunskap om världen i övrigt. Tragiskt. 

 

Måndagen den 7 augusti 2000 

Fronter Post: ‟Åtminstone 7 arbetare som arbetar åt en FN stödd NGO sköts ihjäl i den 

Afghanska provinsen Herat, meddelade FN-källor i Islamabad.  

Arbetarna, alla Afghaner, var anställda av Organisation for Mine Clearing and Rehabilitation 

(OMAR) en NGO som arbetar på uppdrag av bla. Förenta Nationerna.  

De färdades i två fordon på väg till den angränsande provinsen Badghis när de hamnade i 

bakhåll för okända ‟gunmen‟ i det till Iran gränsande Herat.  

Talibanguvenören i provinsen, Mullah Khariulla Karirkhwa, har anklagat oppositionen, 

Nordalliansen, för attacken, och säger att mördarna har arresterats. Oppositionens förnekar 

naturligtvis all inblandning. De dödade kom från Afghanistans östra provins Ningrahar.‟  

 

Onsdagen den 9 augusti 2000  

Sidney är åter i Peshawar från Taloqan där talibanerna närmar sig staden med stormsteg. 

Panjshirir är inringar och just nu ser det inte så bra ut för Massoud och Norra Alliansen. 

Sidney tänker åka till Mazar-i Sharif så fort som möjligt. Sedan fram till talibanerna vid 

fronten. Han känner alla betydande commanders på alla sidor. Avsikten är att förhandla och få 

talibanerna att plundra så lite som möjligt i Taloqan och vårt kontor när de väl intar staden, 

om de intar staden. De har misslyckats förut. I morse stod de 8 km utanför staden. I kväll 

innan vi gick från jobbet var de bara 2 km. Sidney lider och vill norrut så fort som möjligt för 

att rädda allt och alla som kan räddas. 

 

lördag den 12 augusti 2000 

 

Flyktinglägren runt Peshawar ser precis så tröstlöst slitna och hopplösa ut som man kan se 

dem på TV.  

I det ena av flyktinglägren vi besöker, Nasirbag, har man registrerat 8600 + 6300 familjer i 

den gamla och nya del som lägret är uppdelat i. I det äldre lägret bor de som flydde redan 

under Sovjets ockupation. I den nya lägerdelen bor de som flytt undan inbördeskriget och 

undan talibanerna. Varje familj består av i genomsnitt 7 personer (eller fler). 

På en sjukvårdsklinik vi besökte säger läkaren att är var en sak hur många som registrerats av 

myndigheterna, en annan sak hur många som faktiskt bor där. Enligt hans uppfattning och 

klinikens beräkning var det inte fler än 3500 familjer i den nya delen av lägret, men den 

pakistanska lägeradministrationen kan ha anledning att överdriva antalet av ekonomiska skäl. 

Hur som helst en himla massa folk. Vanligt med magsjukdomar, hudåkommor och andra 

sjukdomar som är relaterade till de bristande hygien förhållanden i lägret. Relativt rent vatten 

finns. Avlopp latriner etc. är det lite si och så med. Usla boendeförhållanden i enkla lerhus. 

Brist på arbete, skolor sjukvård, mat. Stor fattigdom. Det finns några NGO:er som arbetar i 

lägret med rena terapiverksamheten: syskolor, mattvävning, tvålframställning mm för ett antal 

kvinnor, en del rehabiliteringsverksamhet för handikappade. Det är dock en droppe i havet.  

Även om folk lever i stor misär, så finns det en stor gästfrihet när vi kommer. Alla vill tala 

med oss, visa oss runt, bjuda på te och berätta. Och man berättar stolt om de små projekt som 

trots allt pågår för att göra tillvaron så normal som den nu kan vara i ett flyktingläger. 
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Det andra lägret, Akhora Khatak, 4 mil öster om Peshawar, mitt ute i ingenting, i ett helt 

sterilt landskap, var om möjligt ännu fattigare. Hit kom de som nu flyr undan torkan, sinade 

brunnar och striderna mellan talibanerna och Nordalliansen i norr. Vi talade med en familj 

som hade kommit från Kunduz på morgonen. Det hade rest i 5 dagar och flydde framför allt 

från torkan, men också undan kriget som pågår i där mellan talibaner och Nordalliansen. De 

hade fått lämna det mesta av sina ägodelar efter sig. Det som inte blev kvar i byn, tog 

gränspolisen i Torkham. Pakistanska eller Afghanska framgick dock inte riktigt klart. En 

kvinna vi talade med kom från Kabul 1996 då striderna mellan Masood, Dotstum och 

Hekmatyar pågick som värst. Hekmatyar sköt raketer mot Kabul. En av granaterna träffade 

kvinnans hus och 8 personer i hennes familj dog, bla hennes föräldrar. För övrigt en mycket 

vacker kvinna med en otrolig utstrålning, i 35 års åldern, inte alls så sliten trots att hon hade 

10! barn, de yngsta 3 månaders tvillingar. När hon berättade om sina barn, skrattade hon 

generat och rodnade. Nu arbetade hon själv som lärare och någon typ av socialarbetare i lägret 

för att ingjuta lite hopp i människorna. Fantastiskt med alla dessa hängivna, outtröttliga 

människor som man alltid dyker på mitt i det värsta eländet. 

 

Onsdagen den 6 september 2000 

Under dagen når oss nyheten att talibanerna satt in en massiv attack mot Taloqan, 

provinshuvudstad i norr och den plats där vi har vårt norra regionkontor. Anfallet föregicks av 

ett massivt granatanfall och flygbombningar. Talibanerna har ett par gamla ryska jaktplan som 

erövrades under förra kriget mot Sovjet. 

Staden har också en strategisk betydelse för Nordalliansen under den legendariske 

commandern Massouds ledning. När Taloqan faller så skärs en viktig försörjningsled av till 

Panjshirdalen där han har sitt högkvarter. 

Under dagen faller staden. Vi har utrymt vårt kontor i tid. 

 

Måndag den 11 september   

Pressmedelande  från SAK, September 11. 2000, Peshawar, Pakistan. 

Svenska Afghanistankommitténs kliniker i norra Afghanistan fick i förra veckan ta emot 

10.000 flyktingar (undan striderna mellan Nordalliansen och talibanerna). Antalet flyktingar 

är enligt olika beräkningar nu uppe i 150.000. Det berättar Sidney Peterson, chef för SAKs 

Regionkontor i Taloqan och Dr Abdul Qadir, chef för kommitténs hälsoenhet som var i 

Taloqan under de svåra bombningarna mellan den 4-5 september, och har besökt många 

kliniker i de norra delarna under de senaste veckorna. 

Andra rapporter från SAK och andra NGO:er berättar att den största gruppen av flyktingar är 

koncentrerade till trakten av Keshim och Farkhar. 40.000 i vart område och dessutom 20.000 i 

Dashti-Qala. 

SAK har öppnat sex temporära enheter för att hjälpa ‟internflyktingar (IDP, internally 

displaced persons) i norra Afghanistan. Enheter har anknytning till SCA klinikerna i Keshim,  

Farkhar, Worsaj, Kalafgan, Dashti-Qala och Yangi-Qala som fått nöd paket med medicin. 

Enheterna har bemannats med sjukvårdspersonal från andra (temporärt) stängda kliniker och 

hälsocentraler som tillhör det utrymda regionkontoret i Taloqan. 

Under senaste veckan har 9.645 IDP:s rapporterats som patienter på klinikerna. 

SAK har också öppnat en ny klinik för IDP:s i Kunduz för flyktingar som kommer från de 

svåra striderna i in Khwaja Ghar. En klinik för IDP:s har åter öppnats i flyktinglägret i 

Dashtaq, Panjshir, där ca 6.000 bor under miserabla förhållanden. 
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Från Keshim rapporteras att 150 flyktingar dagligen besöker kliniken, med en klar övervikt av 

små barn. De flesta lider av malaria, diarréer och lunginflammationer.  

Regeringen i norr har bett hushåll öppna dörrarna för vardera två flyktingfamiljer. SAK:s 

skolbyggnader öppnas för flyktingarna efter skoltid. Ändå måste många stanna utanför, i 

basarerna, vid flodbankerna, lätta offer för malariamyggorna. 

Ytterligare 10 ton medicin sänds nu in från SAK:s förråd i Peshawar, Pakistan. 

SAK koncentrerar sina ansträngningar på att stödja de 42 kliniker i provinserna Takhar, 

Baghlan, Badakshan och Kunduz, som dagligen får ta emot flyktingar. 

Enligt färska rapporter är det mest alarmerande nu matsituationen. På grund av torkan som 

drabbat landet, finns redan utankriget behov av matstöd. Med ytterligare 150.000 människor i 

området utan försörjningsmöjligheter och begränsade resurser, blir situationen snabbt akut. 

 

Måndag den 16 oktober 2000 

E-mail till kontoret i Peshawar från vårt regionkontor i Taloqan som talibanerna nyligen 

erövrade från nordalliansen. 

“Sent: Monday, October 16, 2000 3:18  

PM Subject: Situation in Taloqan 

Dear colleagues, 

Some information regarding the situation in Taloqan. We had a meeting with all managers 

this afternoon and discussed the present situation in Taloqan and the surroundings. It is 

confirmed that the NA  (Nordalliansen) forces captured Khwajaghar, Hazarbagh, Imam Sahib, 

Dashti Archi and also Tangi Farkhar. Fighting is ongoing outside Taloqan in direction 

Baharak. The T has burned down some villages around Baharak, one village Ambarkoh 

village is confirmed.  

The meeting today decided that we will continue our operation, but staff who want to take 

vacation is allowed to do so. If they do not have any vacation left the are allowed to take 

unpaid leave. I have pointed out the importance that staff who leaves the office should keep 

themselves informed about the situation in Taloqan and return when their manager ask them 

to do so, if the situation permits. We have restricted the movements of our vehicles and also 

removed some parts of vital importance in the vehicles. Staff whose presence is not needed in 

the office will leave for other duties; Health supervisors, Suppliers etc. MSF evacuated 

yesterday afternoon. We are following the situation and will update you if necessary.  

Best regards Sidney”  

 

Onsdagen den 17 januari 2001 

I norr där talibanerna erövrat, staden Taloqan och där vi har ett av våra regionkontor (NRO) 

hände följande i går vilket Peter Bulling sammanfattar på följande sätt: 

“Dear Colleagues 

On 14.1.01 CO Education NRO Mir Saifuddin Zia was arrested and held in detention by the 

authorities in Taloqan for 24 hours. He was interrogated about weapons.  

15.01.01 NRO receives a letter from the authorities in Taloqan requesting Ustad Khialy 

Education Consultant and Ustad Mobin Khan, Chief Oofficer Education to come to the 

authorities for a interrogation.  

16.1.01 Ustad Khialy is arrested by the authorities while he is on his way to the SCA office. 

16.1.01 Acting Regional Director NRO and other NRO managers have a meeting with the 

authorities voicing their concern and dissatisfaction on current relations.  
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16.1.01 Ustad Khiary is released at noon.  

16.1.01 NRO receives another letter from the authorities with a warning to all staff members 

not to keep weapons in their homes. 

16.01.01 ARD and management states that the situation is under control.  

best regards/P.” 
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4. Vardagsbilder och på rundtur i Pakistan 

 

April 2000: Pakistan är en del av min vardag under några år och det vore fel att inte här ta 

med en del av det jag upplevt i och av Pakistan. Den nordvästra delen av Pakistan, väster om 

floden Indus, North West Frontier Povince (NWFP) har starka band till Afghanistan och 

folkgruppen pasthuner är dominerande på samma sätt som de är på andra sidan gränsen. 

Provinshuvudstaden Peshawar var en centralort under ‟jihad‟ mot Sovjet och är i dag ett 

centrum för biståndet till Afghanistan. 

Två –tre miljoner afghaner bor som  flyktingar i Pakistan, en del i läger, en del mer eller 

mindre integrerade i det Pakistanska samhället.  

Det här inte bara en geografisk rundtur i Pakistan utan också reflektioner och vardagsbilder 

från det pakistanska samhället jag upplevt.  

 

Lördag den 22 april 2000 

Pakistan är en militärdiktatur, men av den mer ‟mjuka‟ sorten. Här betraktas militären som 

relativt okkorrumperad. Pressfriheten och yttrandefriheten är utbredd. I alla fall märker man 

inte av någon censur. Generalen Musharrafs rörelser i landet och världen följs noga, men här 

framförs också kritik. Dagligen läser vi också om, vanliga människor som blivit utsatta för 

rättsövergrepp av samhället och om tillslag mot korrupta politiker och myndighetspersoner. 

Hur alvarligt menad upprensningsaktionen mot korruption är menad är dock lite svårt att 

avgöra. Helt klart har generalen för närvarande ett visst stöd. Benazir Bhutto och Nawal 

Sharif som valdes till sina premiärministerposter men i tur och ordning avsatts av militären 

har definitivt ett mindre stöd och betraktas av många som skurkar och rövare. Deras partier 

verkar fortfarande öppet och deltar i de lokalval som förekommer. 

I tidningen läser jag att regeringen har lanserat en kampanj till stöd för ‟mänskliga rättigheter 

och mänsklig värdighet för att uppnå tolerans och harmoni i Pakistan‟. Syftet med det policy 

dokument som lades fram, säjs vara att ‟eliminera orättvisor och fattigdom, slå vakt om 

mänsklig värdighet, skapa rättssäkerhet, uppnå verklig frihet för folket, finna balans mellan 

rättigheter och skyldigheter…‟ Ibland låter det lite uppstyltat. Men generalen slår också ett 

slag för kvinnorna och förklarar att ‟honour killing‟ är straffbart och saknar stöd i ‟vår lag och 

religion‟. ‟Honour killing‟ har uppmärksammats i flera TV-program i väst. Programmen visar 

hur män för att ‟rädda sin eller familjens ära‟, ostraffat mördar eller skadar sin hustru, mor, 

syster eller svägerska. Det är utan tvekan bra att generalen är tydlig på den punkten. 

Nyligen såg jag också i lokaltidningen att Pakistan ligger på 138de plats i välfärdsligan (stor 

barnadödlighet, många fattiga och några få omåttligt rika familjer. Bhutto och Sharif tex.) 

Så visst behövs det kraftfulla tag och det återstår att se om det blir något av med alla fina 

deklarationer. Generalen har inte så lång tid på sig innan tålamodet tryter..   

 

Karakorum och Hunza Waley 

Onsdagen den 14 juni 2000 

Jan-Erik och jag är på en resa norrut i Pakistan. Vi har passerat Mingaora i riktning mot  

Chilas. Vi har just tagit oss över Shangla-passet till Besham som skiljer Swat Valley från 

Karakorum Highway. Vi är på väg till Hunza Waley.  

Karakorum Highway slingrar sig längs bergssidorna i norra Indusdalen. Det är en fantastisk 

utsikt över dalen under hela dagen. Vägen hänger formligen längs bergssidorna. På flera 

ställen har delar av vägen rasat ner i dalen, eller så har delar av berget rasat ner på vägen. 
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Rasen inträffar mest på våren, men vi kan se att en del ras är ganska nya. Längs vägen till 

Chilas pågår vägarbeten på flera ställen. 

När vägen byggdes för ca 30 år sedan så lär flera tusen arbetare ha omkommit i olyckor och 

följt med flera ras utför med bergssidorna. Men vackert är det. 

Lite oroväckande är de möten man ibland får med ‟bussar‟, stora och små som i full fart kör 

folk mellan byar och städer i dalen. Lastbilarnas chaufförer kör långsammare och är mycket 

hjälpsamma när vi vill köra om. Vår genomsnittshastighet är ca 45 km/tim, deras 10-20 

km/tim i stigningarna. 

Landskapet består till stora delar flera tusen meter höga berg, oftast helt kala eller med ringa 

växtlighet – inga träd. I bergen har många sprickor eller så är de av någon typ av sandsten 

som vittrar och rasar ned allt som oftast. Det är lite månlandskap över det hela. Floden långt 

där nere i dalen flyter grå och ofta strid. Den drar med sig enorma mängder grus och slam 

längre ner i dalen.     

I Chilas tar vi in på hotell Shangrila, (1700 Rs., ca 300 SEK för ett dubbelrum) ett hyggligt 

hotell med utsikt över Indus. 

 

Torsdagen den 15 juni 2000  

Resan fortsätter mot Gilgit och några mil utanför stan stannar vi till, strax efter Talechi-bron 

och tittar upp mot Nanga Parbat världens nionde högsta berg – 8126 Meter högt. 

Ytterligare ett par mil norr ut stannar vi till på den plats där Hunza River flyter samman med 

Indus. Här kan vi se och är den plats, där tre av väldens mäktigaste bergskedjor möts: 

Himalaya öster ut, Hindukush väster ut och Karakorum norr ut. Solen gassar. Det är säkert 35 

grader varmt. En stark sydlig vind blästrar oss. Runt om ser vi 7 och 8000 meter höga 

snöklädda bergstoppar. Det är mäktigt. 

 

Vi kör vidare längs med Hunza dalen fram till Karimabad.  Den ena vyn mer hisnande än den 

andra. Hunza är smala slingrande vägar längs bergssidorna, gröna dalar med byar nere i 

avgrunden och enorma snöklädda berg som reser sig upp framför, bakom och på sidan om 

vägen. Det är här man en gång spelade in filmen om Shangrila. Vid ‟foten‟ av Rakaposhi 

(7816 meter) passar vi på att dricka en kopp grönt te vid en liten restaurang i byn Minapin. Vi 

ser mycket få turister. Än färre västerlänningar. De som är här är här för att bestiga berg. 

Turistsäsongen(?) börjar ett par veckor senare. 

 

 

söndag den 30 juli 2000 

I Frontier Post, min pakistanska lokaltidning kan jag i dag läsa en del statistiska fakta om 

Pakistan: 

Yta: ca 800.000 kvadratkilometer 

Befolkning: ca 150 miljoner, 1/3 i städerna, 2/3 på landsbygden. 

Invånare/ kvadratkilometer: 186 

Folkgrupper: Punjaber (ca 60%), sindier, pastuner (ca 10% var), mohajirer (7%), .. 

Religion: Islam (97%), mest sunniter 

Språk: Urdu, officiellt språk. Andra språk: punjabi, sindi, pashtu, baluchi  

Medellivslängd: män 63 år, kvinnor: 65 år 

Skolgång: Ej obligatorisk, femårig grundskola 
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Läskunnighet: vuxna män: 50 %, vuxna kvinnor: 24% (1995) 

Hushåll med elektricitet har ökat från 16% 1981 till drygt 60% nu. 

Hushåll med TV har ökat från 6% 1981 till drygt 30% nu. 50% har möjlighet se TV 

regelbundet (hos släkt, grannar och på offentliga ställen. 

Av landsbygdsbefolkningen äger 17% en tvättmaskin (dock ej av den moderna sort vi har, 

BÅTs kommentar, jag har en själv),  12 % ett kylskåp och 50 % en radio eller en bandspelare.  

 

lördag den 5 augusti 2000 

HIV/AIDS i Pakistan. Uppgifterna kommer från UNAIDS. 

75.0000 HIV positiva. Hur många som utvecklat AIDS framgår inte. Den första AIDS-

patienten upptäcktes 1986. 

37% har infekterats genom sexuella kontakter, 2% genom homosexuella förbindelser, 4% 

genom injektioner (sprutnarkomaner) och 18% genom blodtransfusion. Hur resten smittats vet 

man inte. 87% av de smittade är män. Här finns onekligen utrymme för en del tolkningar. 

På TV (BBC) ser jag att ca 1 mord per dygn begås i Peshawar (med ca 2 miljoner invånare). 

Jämfört med Sverige där det begås ca 100 mord per år så begås här 16 gånger fler mord per 

invånare och år. Det gäller bara de registrerade.  

 

Tisdag den 8 augusti 2000 

Några hundra personer i en konservativ islamisk organisation (IMAM) demonstrerade mot 

planerna på att anlägga ett kabel-TV-nät i Peshawar. En talesman för demonstranterna, 

Maulana Abdul Malik, menar att protesterna bara var början på ett ‟heligt krig mot kabel-TV 

och andra oislamska aktiviteter som initierats av den nuvarande (pakistanska) regimen.‟ 

De flesta deltagarna kom från särskilda ‟student madrasas‟ (moskéskolor). Det är där 

pakistanska lärjungar till de afghanska talibanerna skolas (och därifrån de rekryterar soldater 

till det afghanska kriget). 

Kabel-TV sprider ‟obsceniteter och uppmuntrar till äktenskapsbrott‟. Demonstranterna krävde 

också att fredagen åter skall bli helgdag. 

Om inte regeringen genast ingriper och förbjuder utbyggnaden av kabel-TV, eller investerarna 

drar sig ur projekten så hotar man att ta till handgripligheter. 

Pakistan är ingen stabil stat och dess framtid är ingalunda säker. Även här har en 

talibanrörelse möjlighet att ta över delar av landet. 

 

torsdag den 10 augusti 2000 

TV visar att Internationella Röda Korset sänder ut en vädjan om stöd till de 5 miljoner som 

drabbas av översvämningarna i Indien och Bangladesh. 

Här i västra Pakistan och framför allt i Afghanistan fortsätter torkan för andra året i rad. 10-15 

miljoner människor bor i det torkdrabbade området. I Afghanistan flyr många sina torra 

brunnar och ödelagda åkrar och betesmarker. Så olikt men så nära. För SAKs EU-pengar har 

vi nu hunnit fördjupa 260 av de 1500 brunnarna som ingår i projektet i Afghanistan.  

 

lördag den 14 oktober 2000 

Dagstemperaturerna  så här års är riktigt behagliga – kring 28-30 grader. 

På Peshawars bakgator besöker jag några verkstäder där de bygger (om) dessa fantastiska 

bussar och lastbilar med alla sina målningar och dekorationer. Verkstäder här skall inte 
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associeras till verkstäder i Sverige eller Västeuropa. Här försiggår all verksamhet under bar 

himmel på en stor plan som säker är en oljedrypande lervälling när regnet kommer. Marken är 

svart av gammal motorolja. Men här byggs, dekoreras och målas bussar och lastbilar på det 

konstfulla och fantastiska sätt. Lastbilshytter byggs bl.a. i trä, med fina sniderier i dörrarna 

och en mängd färgglada metallarbeten som klär bussen/lastbilen såväl invändigt som 

utvändigt. I Europa försöker man minska materialåtgången för att göra bilarna så lätta och 

bränslesnåla som möjligt. Så inte här. Det hänger säkert ett halvt ton extra målade 

metalldekorationer på bussar och lastbilar när de är klara. Priset för att få sin buss eller lastbil 

dekorerad och ombyggd är ca 100.000 Rupees, ca 17.000 SEK. 

I en liten butik med tillbehör köper jag ett par fina stänkskydd till en minibuss, med 

metallarbeten och en färggrant målad örn. 400 Rs (knappt 70 SEK) för en kul souvenir. 

 

 

Söndag den 29 oktober 2000 

Upplopp i fängelset i Peshawar. Minst 40 fångar skadades och två dödades. Orsaken till 

upproret är, enligt fångarna de usla förhållandena i fängelset. Fängelset sägs ha kapacitet för 

1200 fångar (ej svensk fängelsestandard, det lovar jag), men rymmer fler än 3500 fångar. 

Fängelseledningen säger att upploppet beror på att man försökt sätta stopp för 

narkotikatrafiken innanför murarna. Den verkliga sanningen är säkert en kombination av båda 

faktorerna. 

Svenska Rädda Barnen har en del verksamhet i kvinnornas del av fängelset där också barn är 

inspärrade med sina mödrar. 

 

tisdag den 31 oktober 2000 

En ‟högt placerad källa‟ avslöjar att upploppet i fängelset, som nu pågår för tredje dagen, 

‟sponsrats‟ av en senior tjänsteman vid distriktets fängelse departement. Det påståendet 

kommer som en extra knorr på upploppet och visar hur intimt sammanflätade 

myndighetsutövning, korruption och kriminalitet många gånger är här i landet. Bakgrunden 

tycks vara att tjänstemannen som ‟iscensatt‟ upploppet tidigare varit fängelsechef. Han 

avsattes för sitt nära samröre tungt belastade narkotikalangare och andra fängslade. Upploppet 

skall också haft till syfte att misskreditera den nye fängelsechefen som bland fångarna går 

under smeknamnet ‟Khomeini‟ för sina hårda tag mot narkotikatrafiken. En relativt hederlig 

karl, kan man förmoda. 

 

Fredag den 3 november 2000 

Köpmännen för en ständig kamp mot skattemyndigheten (eller är det tvärt om). De vill inte 

betala skatt. De tycker myndigheterna är alltför korrupta och utgår från att skattepengar till 

största delen hamnar i fickorna på olika byråkrater inom skattemyndigheten. Följaktligen 

vägrar de konsekvent att ta emot deklarationsblanketter som myndigheterna med polisens och 

militärens hjälp försöker dela ut. I dag var det en del tårgaskastning och demonstrationer i 

centrum. Några köpmän arresterades 

 

lördag den 4 november 2000 

Kicki och jag gör ett besök i basarerna. Till vår förvåning hittar vi en basar med slangbellor! 

När vi går i en av de större basarerna, så åker plötsligt plåtjalusierna ned framför butikerna. 

Det börjar i ena änden av basaren och går som ‟vågen‟ till andra änden. En köpman skrattar 

och förklarar: ‟Tax survey‟ (skatteinventering). Mycket riktigt kommer skattemyndigheten 
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längs gatan eskorterade av poliser. Inga skattevilliga köpmän, ger sig till känna och vi drar oss 

in i en annan basar. 

 

tisdag den 14 november 2000 

”40 dog i pakistansk busskrock 

Jehanian (TT-AFP) 2000-11-13 kl 23:22 

40 människor omkom och minst 17 skadades när två bussar på måndagsmorgonen kolliderade 

front mot front i provinsen Punjab i Pakistan, sade polisen. För 13 av de skadade var 

tillståndet allvarligt. 

Krocken inträffade vid den lilla staden Jehanian. En buss med 72 platser på väg från Lahore 

till Sadiqabad i södra Punjab mötte en mindre buss med 30 sittplatser. Enligt en överlevande 

passagerare hade föraren av den större bussen förlorat kontrollen över fordonet då han 

försökte väja för en cyklist. I stället blev det frontalkrock med den mötande mindre bussen.” 

 

Har man själv kört bil på de pakistanska vägarna blir man inte ett dugg förvånad. Här möter 

man bussar som kör om bussar i kurvor, bilar i fel körriktning, även på ‟motorvägen‟ som för 

övrigt är befolkad av cyklister, åsne- och hästskjutsar, korsande trafik, vägarbeten utan 

skyltning. Trafikanterna sägs vara vänliga och hjälpsamma jämfört med tex Sri Lanka, men 

har ett starkt drag av anarki. 

 

lördag den 18 november 2000 

SAK har firar 18-årsjubileum i Peshawar och i Sverige deltar Kommittén i helgens stora 

Världens Barn kampanj/insamling. Förra helgen firade kommittén sitt 20-årsjubileum i 

Sverige. 

För 18 år sedan öppnade kommittén sitt första kontor i Peshawar. Anders Fänge och en 

lokalanställd afghan skötte det. Då pågick Jihad, kriget mot Sovjet och verksamheten bestod i 

att organisera sändningar av medicin till olika afghanska läkar- och sjukvårdsteam som 

arbetade i gerilla områdena på landsbygden. Sedan dess har Sovjet lämnat landet och 

verksamheten expanderat till ett omfattande skol- och hälsoprogram, faktiskt det mest 

omfattande som någon frivilligorganisation (NGO) över huvud taget driver här nere, med ca 

78000 permanent och projektanställda, 170 000 skolbarn i  primärskola, varav 33 000 är 

flickor och 170 hälsokliniker med ca 1,5 miljoner besökare om året (och tyvärr alltför okänt i 

Sverige.) 

Jubileet firades i Anders och Hanneke Kouwenbergs trädgård. Flera hundra av våra afghanska 

kollegor deltog i lekar som säcklöpning, hoppa på ett ben, blåsa ballonger, frågesporter, 

lotterier och allt annat vi vanligtvis förknippar med svenska familjefester. Afghaner älskar 

poesi och många diktar själva. Flera av kollegorna tog tillfället i akt att framföra sina dikter. 

Det hölls tal och det spelades traditionell musik och det bjöds på traditionell afghansk 

grillspett (mutton tikka) med nan (bröd) grönsaker och naturligtvis te. Solen sken, 20 grader 

varmt och alla verkade mycket nöjda när kvällen kom.  

 

Torsdag 23 november 2000 

Jag har varit på gender-kurs denna vecka. Det är folk från Svenska kommittén (afghanska 

män och kvinnor) samt kvinnor från andra NGO:er och några unga lärarinnor från afghanska 

skolor här i Peshawar. Jag talade med en av de unga flickorna (i 20-årsåldern) om hur de 

hamnat i Peshawar och hur de lever nu. Hon, Zoya, berättade att familjen kom från Kabul för 

snart 5 år sedan när talibanerna tog över. Hennes far är/var lärare och hade dessutom en affär 
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för pappersvaror. Familjen består i dag av mor, far, sex flickor och en lillebror. I Kabul hade 

de ett eget hus ganska centralt. I slutet av kriget mot ryssarna, dödades två av hennes bröder 

(10 och 12 år gamla) i en raketattack (vem som sköt framgick inte). Sedan Sovjet lämnat 

landet har ytterligare ett antal mostrar, fastrar, far- och morbröder samt kusiner dödats i olika 

granatattacker mot staden, från rivaliserande afghanska fraktioner fram till dess talibanerna 

kom. Alla man talar med har ett antal nära anhöriga som dödats i kriget. Nu är det slut på 

skjutandet men omöjligt att bo där enligt henne. De tvingades sälja huset när de flydde. I dag 

arbetar Zoya och hennes storasyster som lärare. På det tjänar de 500 Rs var i månaden, alltså 

mindre än 100 SEK! Hennes far arbetar också som lärare och tjänar 2000 Rs per månad (330 

SEK). 500 kronor i månaden räcker inte ens i Pakistan att försörja 7 personer på (Jag betalar 

min kock ca 1000 Sek, det går att leva på). De får knapra på pengarna som blev över när de 

sålde huset i Kabul (och dom tar slut någon dag). Sådana här levnadsöden är hjärtskärande – 

inte bara för att de är grymma utan också för att man själv bara kan stå på åskådarplats. 

 

Multan och Lahore 

Fredag den 2 mars 2001 

En 5 dagars ledighet som skall vi använda till att besöka Multan (mitt i Pakistan och Lahor, 

nära gränsen till Indien. Måndag till onsdag är vi lediga. Eid ul Azha är muslimernas andra 

Eid som kommer ett antal månvarv efter Eid Al-Fitr som avlöser Ramadan. Den här Eiden 

motsvarar vår påsk och sammanfaller med kulmen Hadj, den ceremoni som varje trogen 

muslim skall genomgå minst en gång i livet genom besök i Mecka. Eid varar i tre dagar och 

man festar och slaktar får. En omgång för familjen, en omgång för släkt och vänner och en 

omgång för de fattiga, medellösa. Helgen är större än vår påsk och har snarare samma 

betydelse som vår jul. 

 

lördag en den 3 mars 2001 

På motorvägen mot Lahor, vid Sheikupuria svänger vi av mot Faisalabad. Vi får på söndagen 

reda på att några timmar efter att vi passerat Sheikupuria  så har några terrorister skjutit 12 

människor till döds i en moské där. Det är ‟lejda‟ shiitiska mördare som hämnas på 

sunnimuslimer för att Haq Nawaz Jhangvi hängdes på onsdagen (28 feb.). Haq, en 

shiamuslimsk extremist, dömdes till döden 1991 för mordet på en Iransk diplomat. Den här 

typen av våld utövas av både sunni- och shiaextrimister, mot varandra (i Pakistan är 90% 

sunnimuslimer av ganska moderat slag. Extremistiska terrorister här är få, men märks 

naturligtvis vid sådana här tillfällen.) Västerlänningar är inte måltavla för den här typen av 

aktioner. 

På eftermiddagen kommer vi till Faisalabad som har ett intressant centrum, ritat på den 

brittiska tiden, med gator diagonalt som i en Union Jack, med ett stort klocktorn i mitten. 

Gatorna som går in mot klocktornet är myllrande basarer går vi går runt någon timme på 

kvällen. 

 

Söndag –måndag 4-5 mars. 

Multans gamla basar är som vanligt ett myller med ett osannolikt utbud av framför allt tyger. 

Vi besöker också Shah Rukn-e-Alam mausoleet. Det är en magnifik dom, 20 meter i diameter, 

säkert 40 meter hög, utvändigt och invändigt täckt med mosaiker. Domen byggdes 1320 och 

har underhållits och restaurerats, till skillnad från så mycket annan här i Pakistan. Den är helt i 

klass med de bästa mausoleer i samma stil som man kan se i Indien. 
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En pyspunka får vi lagad i närmaste däcksverkstad för 40 Rupies (ca 7 kronor) trots helgen. 

 

Tisdag den 6 mars 2001 

Till Lahore på kvällen för att kunna bevittna flaggceremonin vid gränsen till Indien. Det är en 

lång körning, men trafiken är gles efter som det är höjdpunkten på Eid. Framme i Lahore får 

vi punktering igen, lyckligtvis precis utanför däcksverkstad. Det kostar oss 50 Rupees (ca 8 

kronor) att få lagad.  

Flaggceremonin vid den indiska gränsen är ett välrepeterat skådespel där pakistanska och 

indiska soldater i jätteformat, ingen under 2 meter, marscherar fram och tillbaks mot varandra, 

smäller med klackarna i marken och ser allmänt hotfulla ut, till publikens jubel, den 

pakistanska, likväl som den indiska. På var sin sida om gränsen har Indien och Pakistan 

monterat upp läktare för den publik som dagligen infinner sig i hundratal. Till slut halas 

flaggorna med gemensam precision. Trots den till synes fientliga stämningen har jag strax 

före ceremonin sett de pakistanska och indiska gränsvakterna stå och prata och skratta avspänt 

med varandra i ‟ingemansland‟. 

 

Onsdag den 7 mars 2001. 

Stora moskén och gamla fortet i Lahore ger en förnimmelse av Tusen och en Natt. 

Badshahi mosken färdigställdes 1674 och är en enorm skapelse som representerar något av 

det bästa av mogul arkitektur i regionen. Minareterna som har 204 trappsteg till toppen är i 

höjd en tredjedel av moskéns innergårds bredd. 

Det gamla fortet som ligger strax intill byggdes på 1560 talet och bildar en rektangel på 380 * 

330 meter. Innanför murarna vimlar det av gamla palats. Man får som sagt en förnimmelse av 

hur det faktiskt såg ut i Tusen och en Natt och bland de gamla Indiska kejsarna. 

 

 

Före lunch startar vi hemfärden mot Peshawar. 

Däcksexplosion på motorvägen. En timmes slit med att byta till reservhjul. 

Kommer 21.55 till Klubben. Aldrig har en pizza och ett glas rödvin smakat så bra. 

Chitral i norra Pakistan 

Lördag-tisdag  2-5 juni 

Jan-Erik och jag var i Chitral i norra Pakistan över helgen. Skönt att komma bort från hettan i 

Peshawar. Resan i dalarna och över det 3080 meter höga Lowari passet där vägen bitvis var 

som vägen till Kabul i kvalitet (dvs ej väg med vanliga mått mätt, men smalare, och 

stigningen brantare, men gudomligt vackert.  

Kalash folket som lever med sin egen hedniska naturdyrkarkultur i tre dalar utanför Chitral 

var också en upplevelse. Trots att det var storhelg och man kan vänta sig en del turister, tror 

jag vi noterade 5 turister förutom vi i hela dalen (man registrerar sig hos en polispostering på 

vägen in och ut i dalen så man ser hur många som varit inne). Allt ligger så avlägset och 

svåråtkomligt, så jag förstår att inte många hittar hit. Här tillverkar man vin och sprit lokalt 

och vi smakade på båda sorterna. Riktigt rävgift och finkel. Vi besökte restaurang efter ett tips 

från en spanjor, som bor där uppe i en av dalarna sedan 11 år. Han letar efter snömannen (!) 

och talar naturligtvis språket flytande (Kalash folket har ett eget språk) och är känd av alla 

och en var. Ägaren av restaurangen där vi åt lunch, var en glad fyr som hjälpt Svenska 

Kommittén under kriget med medicintransporter in i Afghanistan och kunde berätta riktiga 

rövarhistorier. Han skickad dessutom iväg sin 17-åriga obeslöjade dotter i full folkdräkt 
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(vilket alla kvinnor verkade gå omkring i, antingen vi turister fanns där eller inte) att guida oss 

runt i byn (Överallt annars i Pakistan skulle det vara helt otänkbart). Märkligast var 

gravplatsen där man la de döda i öppna gravar för att anden skulle kunna komma fri. 

Dagsturen till Kalash var en höjdare. Vägarna in var smala klipphyllor där vi åkte jeep. Ibland 

tycktes ena hjulparet hänga utanför klippkanten och avgrunden 20-100? meter ner stirrade 

hotfullt. Vägen var en rysare, men helgen en höjdare.  

Som vanligt hade vi bilproblem på vägen hem. En punka, men värre trasig kylarslang (vi 

trodde hela tiden det var fel på termostaten och såg aldrig något läckage på någon slang) i 

stigningen uppför Lowari-passet på hemvägen. I nerförbacken såg den ut att självläka. I 

förmiddags var vi tvungna att åka in på en 'verkstad' (hål i väggen) i en minimal by. En liten 

grabb i 12-årsåldern stirrade in i motorhuven, lyssnade och pekade. En vuxen kom sedan 

också och tittade. Sen kylde grabben av kylaren med hinkar med källvatten han hämtade från 

en bäck i närheten, lättade på trycket i kylaren, kröp praktiskt taget ner i motorn och lossade 

på några slangar. Jan-Erik och jag kände oss mycket skeptiska och pekade samfällt på 

termostaten som orsaken till överhettningen. Vi nonchalerades totalt av grabben och de vuxna 

som övervakade det hela. En ny slang kom fram och sattes dit. Nytt vatten hälldes i. Hela 

reparationen inklusive slang kostade 50 Rupees (9 kr). Grabben fick också 50 Rs extra.  

Sen gick det att köra hela vägen hem utan problem. Lite snopet för oss som trodde oss veta 

vad som var fel. 
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5. Talibanerna 

 

Juli 2000: Talibanerna är nog en av de mer bissara regimer som världen har sett. Rörelsen har 

analyserats i ett flertal böcker och jag har ingen ambition att lägga något ytterligare till de 

analyserna. Däremot drabbade deras politik inte sällan biståndet inne i Afghanistan och här 

återges en del av de händelserna och de spontana kommentarer jag gjorde mitt första år i 

landet. 

 

Torsdagen 13 juli 2000 

 

Under min sommarsemester ser jag en tidningsnotis som får mig att maila till en kollega vid 

vårt Peshawarkontor:   

“Dear Shah Mahmood 

Today I read in a Swedish newspaper that the talibans (vice and virtue?) had arrested an 

American woman (Mary MacMakin) and all her staff in Kabul, on Sunday. They accused her 

for spying. It also says that they should (hand her over to UN) and expel her today.  

According to the paper the police also had called all NGOs to a meeting in Kabul and told 

them that it is strictly forbidden to have any female afghan staff employed outside the health 

sector. To me it seems as disquieting news. Do you know anything about this? 

Best regards 

Björn-Åke” 

 

“Dear Bjorn Ake,  

I am glad to hear from you and hope you enjoy your vacation. It is true that an American aid 

worker working with NGO (PARSA) along with her 6 female Afghan colleagues were 

arrested and after staying for four days in custody, they were released yesterday. But the 

authorities have given Mary MacMakin only 24 hours to leave Afghanistan. The issue of ban 

on the female working in UN and NGOs are correct. So far we run our activities as normal 

apart from asking female health staff working in our clinics in Kabul city to stay home for few 

days until we find out the seriousness of this decision. Apart from these few health workers 

our activities are running as normal. UN has taken this issue with high rank authorities and 

hope they will find a solution. (note: we have not informed anyone that we have asked our 

female health staff working in clinics in Kabul to stay home for few days because they are 

few and hope the problem will be solved soon). We do not want to be in the front line but will 

join UN and NGOs to raise our concern and ask for solution.  

Best Regards  

Shah Mahmood” 

 

Måndag 17 juli 2000 

Under en vänskapsmatch i fotboll som spelades i Kandahar, Afghanistan, mellan ett 

pakistanskt och afghanskt juniorlag, rusade den afghanska religiösa polisen (Vice and Virtue 

vilket betyder sedlighet och dygd) in på plan, arresterade alla pakistanska spelare och rakade 

av dem håret. Dom hade nämligen spelat i kortbyxor och kortärmade tröjor vilket är ett brott 

mot Talibanernas egen tolkning av Koranen (Mohammed skulle förmodligen vända sig i sin 

grav). Efter ett dygn släpptes spelarna. Trist för talibanerna är att Pakistan nästan är de enda 

som de i någon mån kan kalla sina allierade och Pakistan protesterade mot tilltaget. 
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Onsdagen den 26 juli 2000 

Jan-Erik som jobbar i Ghazni i Afghanistan fick i förra veckan bilen genomsökt av Vice and 

Virtue (religiösa polisen). De letade efter kassettband. Talibanerna har förbjudit all musik och 

alla bilder med människor eller djur på (sic!).   

Värre för oss är dock att Vice and Virtue i Kabul slagit till mot alla oss frivilligorganisationer 

och sagt att vi inte får ha Afghanska kvinnor anställda. I Kabul har vi för tillfället tvingats 

skicka hem kvinnliga anställda (läkare och lärare). På landsbygden där den mesta av vår 

verksamhet förekommer, flyter det mesta på som vanlig. Vi vet att Hälso- Utbildnings- och 

Planeringsministerierna vill låta oss fortsätta, men det är de mest konservativa som för 

närvarande är starkast. Mulla Omar lär ha skrivit under ett dekret med den lydelsen. 

Talibanerna har sagt att de skall komma med en lista med undantag för 11 yrken/områden där 

kvinnor kan få arbeta. Vi och FN har haft möten med dom. Ännu utan resultat. Vi får se. 

 

Fredag den 4 augusti 2000 

Talibanerna mildrar inte sitt förbud för kvinnor att vara anställda hos olika 

hjälporganisationer. I Kabul kar de senaste månaderna fler kvinnor än vanligt synts röra sig på 

stan. Det är bla en följd av UN:s ‟Food for work‟-program. UN har anställt 6-700 kvinnor 

som rör sig på stan och genom för någon typ av undersökning/studie av livsmedelssituationen. 

Talibanerna har lite svårt för att ‟handskas‟ med alla dessa kvinnor. I dag läste jag en 

förklaring som kom från justitieministeriet. Översatt till svenska är innebörden den att 

sedlighetspolisen inte hinner övervaka vad alla dessa kvinnor egentligen har för sig. 

Lösningen är då att förbjuda dem arbeta. Övervakningsuppgiften blir på så sätt lättare. 

Repressionen tilltar i Kabul. Hur långt kan den gå innan det blir en allmän resning i landet 

mot talibanernas tyranneri? 

 

Söndag den 6 augusti 2000 

Lars och Ann-Mari Grebius har just kommit in från Kabul. De berättar att talibanerna nu är 

värre än någonsin i Kabul. Förbudet för kvinnor att arbeta hos utländska organisationer består 

och talibanerna är på hugget för att övervaka det förbudet  och andra förbud. Lars och Ann-

Marie berättar att de ofta ser grupper av talibaner dra fram och klå upp folk med sina piskor. 

Själva blev de sittande i en bilkö där alla bilar kontrollerades av talibanerna dock ej deras bil). 

Lars har emellertid precis som Jan-Erik fått bilen genomsökt efter kassettband. Han sa dock 

till talibanerna som sökte igenom bilen att ville de ha kassettband fick de nog köpa dom 

själva. 

Håller de på så är ett tag till är det ju frågan om vi kan fortsätta våra program i Afghanistan. 

Kan man ha skolor utan flickor, eller sjukvård utan att kvinnor kan besöka sjukstugorna för att 

kvinnliga läkare inte får arbeta? Vi får se. 

 

Fredag den 11 augusti 2000 

Under en längre tid har nu olika aktiviteter pågått för att få talibanerna att lätta på sitt förbud 

för utländska organisationer att ha afghanska kvinnor anställda. NGOs 

(frivilligorganisationerna) och UN har uppvaktat ministrar och andra betydelsefulla personer. 

Det tycks nu ha burit frukt i någon mån. Talibanerna häver nu förbudet mot kvinnliga 

anställda inom hälsoområdet. 

Så här skriver Planeringsministeriet: 

”Islamisc Emirate of Afghanistan 
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Ministry of Planning No 944----28/4/1421 (deras tidräkning, BÅTs anmärkning) 

Directorate of Foreign Relation 

Department of NGOs and International Relation 

To ACBAR (Agency Coordinating Body For Afghan Relief, en organisation för att 

koordinera NGOernas Arbete i Afghanistan, BÅTs anm) 

The edict No. 8-dated 17/4/1421 from the special office of the Islamic Emirate of  

Afghanistan has arrived and instructed as follows:   

"Information and complains have received about female employment that foreign  agencies 

and NGOs have paved the way for adultery, which practically commenced  and going on. In 

the present situation, it is difficult for Emirate by any means to prevent and monitor and this 

action badly affects the humanitarian and Afghan culture. Therefore, in order to prevent 

adultery and its bad effects in the country, the planning ministry and other relevant offices 

should ban the employment of Afghan women in foreign agencies and NGOs. As of a need, 

however women can only work in health sector within the framework and law of the  

Emirate's relevant offices as before. Though it requires more attention and  control by the 

Emirate, any previous edict in this regard is null and void (… Trots det kräver mer 

uppmärksamhet och kontroll från Emiratets sida, är alla tidigare edikt i detta ärende ogiltiga 

(fri översättning av BÅT))."    

The matter has been forwarded to you, hope to inform all foreign and national agencies and 

make us grateful.  

Moulavi Abdul Tawab (Qazi Zada)   

Director of Foreign Relation Department   

Information concerning latest development is hereby forwarded to you and hope you will find 

it useful.    

Best regards,“ 

 

Ett litet steg för de Afghanska kvinnorna, ett stort steg för talibanerna. Kanske blir det fler 

steg nu som även kan sträcka sig till undervisningen igen. 

 

lördag den 12 augusti 2000 

En av de mest berömda och inflytelserika madrassas, koranskolorna, i Pakistan, Haqqani 

ligger några mil från Peshawar strax utanför Nowshera. Här har många av de ledande 

talibanerna i Afghanistan fått sin utbildning. Dessvärre var skolan stängd just i dag när vi 

svänger in på ett besök och vi träffade bara ett fåtal talibaner (studenter). De frågade ut oss 

om vår tro och vi om deras. Som svensk och ljummen i den kristna tron, måste man ur djupet 

försöka fiska upp vad man minns av sina kristendomslektioner för att i någon mån kunna 

besvara alla frågor vi fick. Vi var välkomna tillbaks en annan dag när alla mullor och 

studenter var på plats. 

Det skall bli oerhört intressant. Jag har en hel del frågor att ställa. Särskilt efter en mindre 

artikel jag läste i Frontier Post i dag. Artikeln var en kort berättelse från en annan madrassa, 

‟Khuddamuddin‟, i Lahors gamla stadskärna. Skolan som funnits i 110 år, rymmer 2000 

studenter och leds av Muhammed Ajmal Qadis som är ledare för Jamiat Ulema Islam. Han 

säger att skolan tränat 13.000 ‟jihad figters‟ och att åtminstone 2000 av dessa nu befinner sig i 

det ‟ockuperade Kashmir‟.  

En student, Obeidulla Anwar, 14, berättar att ‟de flesta pojkarna här vill delta i jihad, ‟Insh 

Allah‟. Han tänker som de flesta av sina klasskamrater ta sig till ett militärt träningsläger i 
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Azad Kashmir, Afghanistan eller någon annan hemlig plats när han blir 18 år.‟ Vi åker och 

strider i Kashmir, Palestina, Afghanistan eller Chechenia‟. 

Jag tycker att det är sensationellt att man så öppet kan berätta i en Pakistansk tidning att man 

skolar blivande ‟terrorister‟ i landet, helt öppet i dessa madrassas. Lite sådant skall jag fråga 

om när jag kommer till Haqqani nästa gång. 

 

torsdag den 17 augusti 2000 

Förbudet för utländska NGO:er och UN att ha afghanska kvinnor anställda ändrar utseende 

för var dag. För några veckor sedan var förbudet totalt, åtminstone i Kabul (på landsbygden 

har de lokala makthavarna alltid varit lite mer känsliga för lokalbefolkningens åsikter). 

För några dagar sedan fick vi klarsignal för kvinnor anställda inom hälsosektorn. 

Vi läser nu i tidningarna att talibanernas grepp om folk minskar. Samma erfarenheter gör vi 

själva inne i Afghanistan. Deras sommaroffensiv mot Nordalliansen har råkat ut för alvarliga 

bakslag (som tidigare somrar). 

Talibanernas svar på detta tycks alltmer desperat. Nu tycks de vilja ha en konfrontation med 

FN som de anklagar för att gå USA:s ledband och vara fientliga till islam. Det senaste inslaget 

i denna kampanj är att talibanerna stänger ett bageri i Kabul som sköts av 350 afghanska 

kvinnor. FN förser bageriet med vete från World Food Program (WFP, se också 4 aug.). 

Upptakten till förbudet är en kartläggning som FN drog igång i Kabul med ca 6-700 

afghanska kvinnor man avlönade. Det här tog talibanerna som en provokation. Dessvärre 

drabbar det inte bara de som arbetar där utan änkor utan möjlighet att försörja sig. Ca 7.000 

kvinnor förses med subventionerat bröd från bageriet. Der betyder att kanske så många som 

40.000 kvinnor och deras barn är helt beroende av det för sin försörjning.  

FN:s svar på talibanernas stängning är att frysa alla sina hjälpaktiviteter i två veckor för att 

försöka tvinga fram någon typ av förhandlingslösning. Dessvärre är vår erfarenhet att 

talibanerna i Kabul inte låter sig påverkas av sådana hot. Förra gången FN drog sig 

ur/slängdes ut, tog det ett år innan de var igång igen. I stället kan det som nu händer användas 

av talibanerna för att sätta käppar i hjulet även för vår verksamhet och på något sätt göra 

gällande att vi alla är skurkar och egentligen inte alls bryr oss det afghanska folket. 

FN har skött sig extremt klantigt och okänsligt, det är alla NGO:er ense om. Det är lätt att sitta 

i New York och Islamabad och fatta sanktionsbeslut. Där behöver man inte se 

konsekvenserna för vanligt folk. FN folket är ibland mycket självtillräckliga och arroganta 

och har svårt att lyssna på organisationer som har långt mer erfarenheter av att arbeta i 

Afghanistan än de själva har. 

 

Fredag den 18 Aug. 2000 

Mulla Omar svänger snabbt. Redan i dag har han hävt förbudet mot kvinnor att arbeta i UN:s 

bageri och UN har för tillfället stoppat sina planer på att i två veckor frysa all sin verksamhet. 

Kanske är det Afghanska nationaldagsfirandet (18 Aug. är det 81 år sedan Afghanerna 

befriade sig från britterna) som har fått talibanerna på nya tankar. Kanske insåg man till och 

med att folk i gemen skulle bli förbannade om de lät medellösa kvinnor och barn svälta. 

 

Fredag den 27 oktober 2000 

Talibanerna upprättar en kommission för att förhindra opiumvallmoodling. 

Mulla Omar har nu utfärdat ett dekret som helt förbjuder odling av opiumvallmo. Dessutom 

har som sagt en kommission bildats som skall de till att förbudet efterlevs. Olikt talibanerna i 

andra sammanhang så tycks man inte bara arbeta med hot i detta fall. Medlemmar i 
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kommissionen har besökt de sydvästra delarna av landet och ägnat sig åt övertalning, vilket är 

något helt nytt. Argumenten är att. Argumenten är att bönderna inte tjänar på vallmoodlingen, 

bara en internationell drogmaffia inhemska lånehajar som försätter många bönder i en 

skuldfälla. Man medger också, vilket även det är ovanligt, att man har svårigheter med 

kampanjen i vissa provinser. 

 

Lördag den 28 oktober 2000  

Talibanerna förstör 25 heroinfabriker i Helmand provinsen där den mesta vallmon odlas. En 

del pressfolk från CNN och BBC följde händelserna, så viss var det ett pressfrieri, men ett 

rejält mycket större sådant än vi sett tidigare. 

 

Söndagen den 20 jan 2001  

Afghansk boxning har drabbats av ett dråpslag. Inte nog med att de Afghanska boxarna inte 

fick ställa upp i OS, bla. För att de har stora skägg som påbjudits av mulla Omar & Co. För att 

få boxas internationellt måsta man var slätrakad. 

Nu har mulla Omar förklarat att boxning inte är förenlig med islams lag därför att boxningen 

kan orsaka alvarliga hjärnskador. Det anfall av klarsyn? 
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6. Familjen på besök i Pakistan och Afghanistan 

 

September 2000: Under år200 var Pakistan fortfarande en plats dit många tog med sina 

familjer. Min familj bodde kvar i Sverige av det enkla skälet att det var där de hade sina 

arbeten och studier. Min fru var på regelbundna besök flera gånger om året och hösten 2000 

hade jag besök av mina söner. 

 

Torsdagen den 14 september 2000 

Mina söner Fredrik, Micke och Sussi, Mickes fru, kommer till Peshawar för ett par veckors 

besök. Jag hämtar dom på flygplatsen på morgonen och kör hem dom. Efter liten kort guidad 

tur i trädgården och huset får de sova ett par timmar medan jag går till arbetet men tröttheten 

sitter i även på eftermiddagen så går till jobbet igen. 

 

Fredagen den 15 september 2000  

Efter lunch och vi åker ner till Saddar basar och till gamla stan. Det blir många nya intryck för 

dem. Inte bara värmen, utan myllret av folk, kakafonin av ljud från trafik och människor, 

lukterna…. 

 

Lördag den 16 september 

Sovmorgon och sedan en tur till ‟Smugglers market‟, detta myller av butiker med 

smuggelgods som säljs helt öppet och mer eller mindre med regering och andra myndigheters 

goda vilja. Jag köper en VCD-spelare. Det är en enklare variant av DVD-spelare, sådan där 

sak som man kopplar till TV:n och ser på filmer med, filmer som kopierats till CD-skivor i 

stället för videofilm. Den kostar mig 3000 Rupees, 500 kronor vilket är billigt vid den här 

tiden. Dessutom fungerar den. 

 

Söndag den 17 september 

‟Ungarna‟ får uppleva den hisnande vägtrafiken i Pakistan på vägen till Islamabad. Jag kör. 

Största delen av vägen till Islamabad kallas ‟High-way‟, närmast att betrakta som 

motortrafikled som har två filer i var riktning långa sträckor. Betydande framsteg i bygget har 

gjorts sedan våren. Det hindrar inte att man i den egna färdriktningen möter bilar och bussar, 

som blinkar ihärdigt (i bästa fall) för att undvika en olycka. Till vardagen på hör dock 

åsnekärror, hästskjutsar, fotgängare, bussar som stannar och tar upp/släpper av passagerare, 

korsande trafik, vägarbeten som är så dåligt skyltade att man inte upptäcker dom förrän man 

själv är i fel körbana eller håller på att köra över någon vägarbetare som målar mittlinjer med 

några utlagda stenar om enda skydd. 

Vi kommer dock fram till Islamabad lyckligt och väl. De ca 15 milen tar ca 3 timmar. Vi kör 

runt på lite sightseeing. 

Till kvällen äter vi på en afghanskt restaurant vid Jinna Market.  

Jinna är den Pakistanska nationens hjälte och fader på samma sätt som Gandhi i  Indien.  

 

Måndag den 18 september 

Från Islamabad gör vi en dagstur upp i bergen till Murree och äter lunch i Perl Continetals 

utmärkta matsal. Från matsalsbalkongen kan man en klar dag se bort till det omstridda 

Khasmir. 
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Murree var den gamla brittiska kolonialadministrationens sommarviste dit man drog för att 

slippa ifrån den kvävande hettan på det Indisk/Pakistanska slättlandet. I dag är Murre en 

charmig, men rätt bedagad bergsby som är ett favoritutflyktsmål för den Pakistanska 

medelklassen i Islamabad med omnejd. 

 

Tisdag den 19 september 

Färden från Islamabad tillbaks till är ungefär lika dramatisk som en biltur alltid är. Man måste 

alltid sitta helskärpt när man kör, annars smäller det. 

Smäller: På morgonen så smäller en stor bomb på fruktmarknaden i Islamabad. Vi fanns dock 

på betryggande avstånd. Flera människor dödades och ännu fler skadades. Bomben låg gömd i 

en fruktlåda i en av lastbilarna som skulle lossa varor och kan vara resultatet av en uppgörelse 

mellan kriminella gäng eller politiska fraktioner.. 

 

Lördag den 23 september 

Vi börjar en 10 timmars bilfärd från Peshawar till Kabul (ca 30 mil bara). Vi skall på ett 

fyradagars besök. Jag skall bland annat ut och titta på hur det går med vårt projekt att fördjupa 

1500 uttorkade brunnar. Totalt har SAK genom åren hjälpt till med bygget av ca 6000 

brunnar. 

På vägen till Kabul slår man inga hastighetsrekord. Vägen upp till Afghanistan-gränsen är bra 

men slingrig, genom Khyberpasset. Från gränsen till Jalalabad känns vägen helt OK jämfört 

med det som kommer därefter fram till Kabul. Notera att jag redan mildrat mitt omdöme om 

vägen mellan Peshawar och Jalalabad. En viss tillvänjning har skett och nyav värre 

jämförelseobjekt har tillkommit. 

Stora potthål i asfalten, där det finns asfalt, håller effektivt ned farten. Där asfalten saknas har 

också hela ytskiktet av vägen skalats bort. Kvar finns för det mesta bara gropar och en 

körbana direkt på grova stenar. 

Från Jalalabad är vägen ännu värre (vilket kan var svårt att tro). Senaste dagarna har det lokalt 

regnat kraftigt i trakten av Sarobi. På vissa delar är vägen en lergrop. På andra ställen har 

jord- och sten/grusskred dragit fram över körbanan. Uppe i bergen, med vägkanter som supar 

hundra meter ner i någon ravin, har man på flera ställen precis blivit klara med röjningsarbetet 

så att vi med nöd kan passera. Jag har åkt sträckan förut och vet att den är krävand. För mina 

barn blir det en ny upplevelse. 

 

Entrén i Kabul blir lite kuslig. Klockan är nästan halv sju när vi kommer in mot centrum och 

den stora rondellen. Mycket folk är samlade. Det kryllar av talibaner. I rondellen ser vi två 

livlösa kroppar. Det visar sig att vi just gått miste om en offentlig avrättning. Två personer har 

avrättats under dagen genom hängning. De har fått hänga där under dagen ‟androm till 

varnagel‟, med sedlar instuckna i munnen på dem, en skändning för att antyda att de utfört 

sina brott mot betalning för någon främmande makt eller oppositionen i norr. Hängningen 

skedde i rondellen från två kranbilar. De har just skurits ned från sina snaror när vi kommer. 

Förövarna skall ha utfört bombattentat i staden. Någon bevisning har inte lagts fram och 

någon rättegång har inte hållits. 

Vi åker till Ullas hus, Holland House, där vi skall bo. Det ligger en bit där ifrån. 

  

Söndag den 24 september 

Söndagar är arbetsdagar i Afghanistan. Först åker vi till Kabul-kontoret i Shahre-Naw, inte 

långt från parken med samma namn, för lite formalia med handskakningar och hälsningar.  
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Stadsdelen Shahre-Naw är en av de få relativt oskadade stadsdelarna även om husen här 

liksom i Wazir Akbar Khan, på vägen mot flygplatsen, är slitna och dåligt underhållna efter 

de många årens krig och vanskötsel. 

Kabir som skall förbereda våra utresevisum och en förlängning av mitt visum till Afghanistan 

tar hand om våra pass. Man måste ha visum både för att få komma in och för att få flyga ut, 

vilket vi skall göra. 

Sedan bär det av ut på landsbygden tillsammans med ingenjör Mir Ahmad som är ansvarig för 

vår bygg och anläggningsavdelning i östra regionen.  Regionen består av sex provinser runt 

Kabul och fram till den Pakistanska gränsen. Vi åker några mil söderut mot Logar, sedan bort 

från huvudvägen, på små byvägar, ut mellan de bruna sterila bergen ner i gröna prunkande 

dalar där det är gudomligt vacker.  

En del byar, framför allt på bergssluttningarna, men även i dalarna, är helt uttorkade. Ingen 

grönska kvar. De är dessa som drabbats hårt av torkan. Här fördjupar vi brunnar med 

lokalbefolkningen hjälp. Där det går att gräva djupare gräver man.  

SAK har endast stött utbyggnaden av grävda brunnar hittills. Stödet har bestått av gjutna 

betongringar, brunnsfundament, handpumpar, ingenjörskonst och arbetsledning och 

utbildning av några bybor i underhåll av pump och bybefolkningen i ‟safe drinking water‟. 

Där marken kräver så borrar vi med handborrar. Sju borrteam är igång. Där man inte kan 

borra (handborrar!) på grund av markförhållandena använder man en metod som kallas 

'suction'. Man stöter med ett slags rör mot botten av brunnen och suger bort bottensedimentet 

bit för bit. I botten på brunnen finns i båda fallen en person som utför själva jobbet. Brunnarna 

jag besökte var 12-16 meter djupa. Ett kallt, vått och farligt jobb. Arbetarskyddstyrelsen 

skulle definitivt ha synpunkter på arbetsmiljön om det var i Sverige. Nu är vi i Afghanistan 

och byns överlevnad beror på om det går att få fram vatten ur brunnen. 

Även där vare sig handborrning eller suction-metoden fungerar så försöker vi med två stora 

percussion riggar. Man slår och stöter sönder brunnsbotten, ungefär som med suction, men 

med en stor tung maskinrigg som utför jobbet. När vatten hittats försöker vi fördjupa brunnen 

2,5 meter ytterligare och förlänger sedan pumpröret. Pumplock och pump monteras tillbaks 

varpå pumpen provpumpas för att bli av med slam och småsten som kan sätta igen den.  

Mer än 2/3 av årets produktion på 1500 brunnarna är färdigborrade och har fått vatten. Den 

sista tredjedelen skall bli klar innan oktober månads slut. Sedan är det för kallt att arbeta nere 

i brunnarna. 

Vi besökte byarna Mastori, Quala-e-kona (två brunnar) och Quala-e-Sarkari, i Charasyab 

distriktet. I Mastori bjöd arbetarna och byfolket på te och bröd under en pressning som spänts 

upp till skydd mot solen. Kvinnorna i byn ville visa Sussi runt, så hon försvann under en dryg 

halvtimme in och ut i de afghanska husen, fick små gåvor och en påse torkad frukt med sig. 

Onekligen lite spännande när man är förstagångsbesökare i denna del av världen, som väldigt 

få västerlänningar, förutom hjälparbetare besöker. 

 

Måndag 25 september 

En primärskola. Man blir alltid lika fascinerad av att undervisning kan bedrivas med någon 

som helst framgång, trots att klassrummet bara har mattor att sitta på, saknar fönster och 

dörrar, svarta tavlan på golvet i en stor öppning i väggen, lutad mot lärarens cykel. Men 

eleverna läser högt för oss, räknar på tavlan av hjärtans lust. Praktiskt taget alla räcker upp 

handen och vill gå fram och visa vad de kan. Det finns en spontanitet och glädje i lärandet 

som helt saknas i svenska skolor. Här är den lyckligt lottad som får en plats i skolan. Flera 

hundra står på kö till varje skola. 
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Före lunch måste vi sedan åka till talibanernas visumkontor för att få våra pass stämplade för 

utresan. De vill personligen träffa oss innan de slår stämplarna i passen. Visumkontoret är ett 

enkelt rum med två nedsuttna soffor som knappt skulle gå att uppbringa ens i en second hand 

butik i Sverige. Visumtjänstemannen sitter bakom ett snett och vint skrivbord på en 

kontorsstol som sett sina bästa dagar och vars stödben är så ojämna att stolen oupphörligen 

vickar till oroväckande. Talibanen som sköter kontoret är en vänlig ynglig som talar hygglig 

engelska. Han slår i olika liggare, skriver av namn och passnummer, frågar om våra arbeten 

och vad vi gör i Kabul innan vi får våra stämplar. Medan vi väntar på att det hela skall klaras 

av kommer och går talibaner in och ut ur rummet i oklara ärenden, om ens några, sitter ner 

dricker lite te, talar med tjänstemannen, innan de försvinner. 

Medan jag på eftermiddagen är på ett nytt möte med andra NGOer så får mina barn åka på 

sightseeing runt i Kabul. En av våra anställda kör dom runt och visar förödelsen och gamla 

fornlämningar, en del fortfarande omgivna av raketrester och bomber, odetonerade och 

nerborrade i marken till hälften. En lika skrämmande syn varje gång. 

Till kvällen åker vi till Chicken Street, en legendarisk gata full med matt- och antikhandlare. 

Här köper vi tre stora afghanska handknutna mattor från trakten av Herat. De skall bli 

presenter till mina föräldrar.  

 

Tisdagen den 26 september 

Jag väcks av att Fredrik kommer tillbaks från badrummet. Han är inte riktigt nöjd med att det 

är en skorpion i badkaret där han tänkte ta en dusch. Jag följer med ut i badrummet och slår 

ihjäl en liten skorpion. De lär inte vara speciellt farliga får vi höra senare. Fan tro‟t. 

Sympatiska är de i alla fall inte. 

För att slippa den skumpiga vägen till baks till Peshawar har jag chartrat ett plan med plats för 

pilot och fyra passagerare. 

Kl 12.30 infinner vi oss på Kabuls flygplats. Ankomst/avgångshallen är utblåst av kriget. Inga 

fönster, knappt ingen inredning och fasaden och väggarna är fulla av kul- och mindre 

granathålen. 

Några tull- och passtjänstemän dyker upp och kollar vårt bagage och stämplar våra pass. Alla 

vänliga som vanliga. (För övrigt en kontrast med all denna vänlighet, mitt i detta krigshärjade 

land.). De bär ut vårt baggage till plattan där vi får vänta på vårt plan som skall komma in från 

Mazar-i Sharif. 

På plattan står ett par av Arianas gamla ryska passagerarplan, turboprop. Det är rishögar som 

p.g.a FN:s flygembargo mot Afghanska flygbolag inte kan få reservdelar. Ändå skruvas det i 

dom och flygs inrikesflyg med dom. Själv skulle jag knappast flyga med ett av dessa plan. 

Runt landningsbanan, så långt ögat kan nå, ligger flygplansvrak som förstördes under 

raketattackerna mot Kabul. En del plan ser dock ut att ha landat lite väl kraftigt, snarare än att 

ha blivit sönderskjutna. 

Vårt plan kommer in. Vi kliver ombord och vår schweiziske pilot flyger oss lugnt och säkert, 

på ganska låg höjd, längs Kabul River, mot Peshawar. Spännande att se landskapet med berg 

och dalar, städer och platser jag åkt några gånger med bil. Efter en timme landar vi i 

Peshawar. Med bil tog det 10 timmar. 

 

Onsdagen den 27 september 

Det är sista dagen för Fredrik, Micke och Sussi i Pakistan. Jag är på jobbet och de på 

shoppingrunda. De har köpt upp sig på en ansenlig samling VCD-videos som här kan fås till 

priset av 120-150 Rs. Ca 20-25 kr/styck. Det är äkta kopior försäkrar försäljarna, till skillnad 

från sådana som spelats av från TV eller tom filmats av i en biosalong. Jag har själv en drös 
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filmer och kvalitén är acceptabel för 20 kr i stället för 250 kr hemma, men naturligtvis inte ok 

enligt internationella upphovsmannalagar. 

 

Kvällen avslutas mindre lustigt. Hannike ringer halv elva och berättar att hon just fått höra av 

sin kock att min kock har avlidit i en hjärtattack. Jag har vetat han har dåligt hjärta. Om det 

har vi talat flera gånger. Jag har t.o.m. erbjudit mig betala en riktig läkarundersökning. Nu är 

det dock för sent. 

 

Torsdag den 28 september 

Det känns riktigt vemodigt att vinka av Fredrik, Micke och Sussi vid flygplatsen, men jobbet 

väntar. 

Många tycks redan känna till min kocks öde. Jag får med mig en afghansk kollega som talar 

engelska och känner familjen. Vi åker hem till dom. Många släktingar och vänner har samlats 

på gatan utanför huset, och ännu fler inne på gården. I centrum ligger Akhtar på en bår 

omgiven av de närmaste släktingarna, bla sin mor som gråter uppgivet. Jag sätter mig på knä 

på mattan bland alla andra och framför mina kondoleanser med hjälp av min tolk. Får skaka 

hand med och krama om bröder, barn och gamla farbröder. Det känns faktiskt bättre efteråt. 

Nu ser man att det är verklighet, inte bara en overklig dröm. 

Familjen kommer att få det svårt utan en familjeförsörjare. Äldsta sonen är 15 år och får nu 

huvudansvaret, tillsammans med sin farbror. Sonen har ingen riktig utbildning, knappt 

grundskola och jobb är så gott som omöjlig att få tag i. Farbrodern har jobb som ‟te-man‟, i 

princip vaktmästare som serverar te och springer småärenden hos en hjälporganisation, ett 

låglönejobb, avlönat sämre än vad jag avlönade Akhtar. 

Jag  får fundera på hur jag kan hjälpa familjen den närmaste tiden.. 
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7. Sanktioner, Osama, terrorister och internationella konflikter 

 

Oktober 2000: Under hela min tid i Pakistan har den religiösa fundamentalismen, terrorism 

och internationella konflikter haft en nära anknytning till Pakistan och Afghanistan. 

Pakistan anklagades för att utbilda och härbärgera och förse både Afghanistan och Kashmir 

med unga soldater från de tusentals madrasas som finns runt om i landet. Pakistan är också en 

av de få länder som erkänt talibanregimen och understödde den med pengar, vapen och mat. 

I Afghanistan finns sedan flera år tillbaks den alltmer ökände saudiske miljonären och numer 

som terroristledare, utpekade Osama bin Laden, som USA försöker få utlämnad, men som 

talibanerna behandlar som vördad gäst. Att Osama faktiskt är aktiv i Afghanistan och där hade 

träningsläger för sk araber (som fick benämna alla utländska legosoldater, oavsett om de kom 

från Egypten, Algeriet, Tjetjenien, Indonesien och många andra länder.) är oomtvistat. Vi har 

alla vid olika tillfällen stött på dessa ”araber” som genom sitt ofta oborstade och burdusa sätt 

generar även sina afghanska värdar, talibanerna. 

Ibland sätter det som händer i Palestina, i FN och på andra håll i världen sina spår i vår vardag 

och vårt arbete vilket blir allt tydligare i slutet på 2000. 

 

torsdag den 12 oktober 2000 

I TV skjuter Israel raketer mot mål i Ramallah och Gaza. Statsterrorism. En av världens bäst 

beväpnade arméer attackerar ett folk beväpnat med stenar och några handeldvapen. 105 

palestinier, vuxna som barn har skjutits till döds av israeliska poliser och soldater sedan den 

förre israeliske ministern under väpnad eskort besökte Al-aksa Moskeen. Det uppfattades som 

grov provokation mot palestinierna. Och i dag dödade en frustrerad palestinsk mobb två 

israeliska soldater som förirrat sig in på palestinskt område. En ockupants öde. Men står den 

Israeliska reaktionen i proportion till brottet? Raketanfall mot palestinskt område som svar på 

en lynchning. 105 döda palestinier som svar på stenkastning. Var finns proportionerna? Det 

lovar inte gott för framtiden. Jag lider med vanliga palestinierna, som alltid drar det kortaste 

strået, ända sedan 1948. 

Får se hur hu stämningen blir här på stan de närmaste dagarna. Stämningarna är definitivt inte 

pro Israeliska. 

  

Fredagen den 13 oktober 

Vi har spejare ute i moskéerna under fredagsbönen, i första hand för att förrätta sina vanliga 

fredagsböner som alla andra, men också för att lyssna på stämningarna. Eldar mullan på och 

manar till jihad och hetsar mot Israel och USA i synnerhet och västerlänningar i allmänhet?. 

Vad säger folk i allmänhet? Finns några hot mot oss? Fredagsbönen förlöper ungefär som 

vanligt. Inga hot framförs öppet eller i förtäckt ordalag. 

Amerikanerna tar läget i mellan östern på större allvar. I Peshawar och Islamabad stänger de 

konsulatet och ambassaden till på måndag. De uppmanar amerikanska medborgare att iaktta 

försiktighet på stan och inte besöka gamla stan eller Saddar basar i Peshawar. 

Det går ett rykte att ‟klubben‟ hålls stängd av säkerhetsskäl. Klubben hette tidigare American 

Club till 1998 när Amerikanerna skickade in ett par missiler in i Afghanistan för att slå ut 

Osama Bin Laden. Naturligtvis träffade man inte Osama, men ett par missiler damp ned i 

Pakistan (dålig precision) . Folk här blev ganska upprörda och ‟klubben‟ bytte namn till 

‟Khyber Club‟ men drivs fortfarande av Amerikanska konsulatet. Klubben har ‟fullständiga 

rättigheter‟ och serverar även bacon, vilket inte är möjligt att få någon annan stans i Peshawar. 

Min enkla under sökning lite senare på kvällen visar att ‟klubben‟ inte är stängd. 
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måndag den 23 oktober 2000 

Följande artikel fanns i dag i Frontier Post, ‟min‟ morgontidning här i Peshawar. Den speglar 

lite de stämningar som finns bland vissa extrema religiösa grupper här i Pakistan, framför allt 

företrädd av Jamaat-e-Islami som har fostrat många av dagens ledande Afghanska talibaner. 

Artikeln, vars ‟källor‟ väl anonyma och spekulativa för att tas riktigt på allvar har, hoppas vi, 

väldigt lite att göra med USAs verkliga avsikter: 

 

”Clerics poised to strike back if America targets Osama 

 Muslim clerics are warning the West that reprisals will be taken against foreigners living in 

Pakistan if America mounts a widely-expected strike against Osama bin Laden‟s bases in 

Afghanistan, according to Daily Telegraph of London.  

The daily issued a report by Julian West from Islamabad which said, “the US is hoping to 

gather “hard evidence” of bin Laden‟s involvement in the attack on the American destroyer 

Cole off Aden 10 days ago, and the subsequent bombing of the British embassy in Yemen, 

before launching an attack. … 

Western diplomats said that the result of the investigation was likely to result in either a 

strategic bombing raid on bin Laden‟s hideout or on members of his family, or a kidnap raid 

using commandos parachuted from Blackhawk helicopters, launched from a destroyer in the 

Arabian Sea.  

The report says religious leaders in Pakistan are whipping up anti-American feeling in 

expectation of reprisals, warning that “Muslims across the world would be asked to kill 

Americans if Afghanistan is attacked again”.  

Diplomats expect a strike to take place just before the US presidential elections on November 

7 - in time to gain maximum political mileage from an attack, but too late for a counter strike 

before the poll.  

A Western diplomat with access to American intelligence reports said: “Right now, the 

Americans are looking for proof [of bin Laden‟s involvement], in order to justify a strike, 

which is why they‟ve been so tight-lipped in the last few days.” Memories of the US cruise 

missile attacks on bin Laden‟s camps in eastern Afghanistan two years ago remain fresh in 

people‟s minds.  

Foreign workers were evacuated from Peshawar, near the Afghan border.  

But this time some Western diplomats believe the reaction may be far graver.  

A Western diplomat said: “There will be a massacre of foreigners, particularly Americans, if 

these attacks take place”. … 

America is unlikely to repeat this costly and futile exercise (från 1998, BÅTs anm), which 

turned bin Laden into a hero and fuelled anti-American sentiment throughout the Muslim 

world, the report said.  

Instead, it will more than likely send in commandos. …” 

 

Vi hoppas att amerikanerna inte är galna nog att försöka sig på ännu ett mordförsök på Bin 

Laden. Tills vidare får vi dock ha en väska med det nödvändigaste packad, samt pass och 

pengar lätt åtkomligt. 

 

Söndag den 5 november 2000 
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Jan-Erik kommer från Ghazni och Kabul. I Kabul hade han tittat in på UN Club, som är 

västerlänningarnas enda vattenhål. Världspressen var samlad. Journalister för de största 

drakarna CNN, AP, New York Times etc. satt i spänd förväntan och trodde att något kommer 

att ‟hända‟, med anknytning till Osama Bin Laden och sprängattentatet mot det amerikanska 

krigsfartyget Cole i Aden. Den allmänna uppfattningen bland journalisterna var att händer 

något så händer det före presidentvalet. Den uppfattningen delar inte vi som arbetar i trakten. 

Händer något, så händer det därför att USA har fått fram övertygande bevis om ett samband 

mellan Bin Laden och sprängningen och då spelar det ingen roll om det är före eller efter 

presidentvalet även om det ger en bättre inrikes effekt i USA om det händer före valet. Vi 

avvaktar. 

 

Fredag den 10 november 2000 

Det amerikanska presidentvalet är över och förvirringen är total om vem som vunnit även om 

det lutar åt Bush. Inga amerikanska attacker mot Afghanistan ännu. Det verkar alltmer 

osannolikt ju längre tiden går. I tidningarna här nere läser vi i stället om diskussioner som 

försiggår mellan talibanerna och representanter för USA och för FN. För en gång skull verkar 

det som om talibanerna intar en mer seriös hållning till vallmoodling och narkotikasmugglig 

som man nu säger sig vilja bekämpa därför att det är strider mot islam, mulla Omars vilja och 

skadar det Islamska Emiratet Afghanistans rykte. De säger också att Afghanistan inte 

uppmuntrar terrorism och att om USA presenterar bevisning för Osama Bin Ladens 

inblandning i sprängattentaten i Nairobi och Dar-e-Salam för två år sedan så är de beredda att 

låta en internationell domstol pröva saken (på ena eller andra sättet). Tills vidare är han gäst 

hos talibanerna, men avskuren från alla möjligheter att bedriva politisk verksamhet och att 

uttala sig offentligt. Även USAs representant (i Islamabad) uttalar sig i försiktigare ordalag än 

vanligt. Även om ingenting är säkert eller beständigt här så kan det vara ett positivt tecken. 

Bakgrunden är naturligtvis dels att kriget i norr gått talibanernas väg under hösten, dels den 

fruktansvärda torkkatastrofen som drabbat landet. Under vintern och tidiga våren kommer det 

vara ett stort underskott på mat som berör minst 2,5 miljoner människor och ett massivt 

livsmedelsstöd krävs om inte folk skall svälta ihjäl i stora skaror. Undernäring är redan ett 

stort problem i vissa provinser. Det kommer att betyda nya flyktingströmmar mot städerna 

och mot gränserna till framför allt Pakistan och Iran, som redan härbärgerar ungefär 2,5 

miljoner flyktingar sedan tidigare krig. (Samtidigt samarbetar FN med Iran och Pakistan för 

att repatriera flyktingar. Ca 150.000 har återbördats men säkert lika många andra har flytt. Det 

är som ett nollsummespel.) 

 

Måndag den 13 november 2000 

Vi skall i tre dagar ha en work-shop om kvalitetsfrågor med ett 50-tal av våra chefer från 

Afghanistan. I fredags hörde vi att Pakistan stängt gränsen till Afghanistan för att stoppa 

flyktingströmmarna. Ulla Åsberg, vår Regional Director i Kabul (och som bott i den här 

världsdelen i nära 40 år) tog sig över gränsen med smärre problem tillsammans med våra 

managers. I Jalalabad några mil från gränsen hade hon samlat alla bilar med vår personal, som 

kom från olika delar av landet, Ghazni i söder och Taloqan i norr, i en konvoj ner mot gränsen 

med Ulla i spetsen (hon kör naturligtvis inte själv utan sitter i ensamt majestät bredvid sin 

chaufför. Här gäller det att håll god min i elakt spel. Som äldre västerländsk kvinna har hon 

vissa fördelar när hon talar med afghanska och pakistanska myndigheter. En kvinna som 

presiderar över en konvoj på sju Landcrusiers fulla med män är en maktfaktor att räkna med 

och en sådan vet de inte riktigt hur de skall hantera. Vid gränsen fanns säkert 10.000 

flyktingar som inte kom över gränsen. Flera i vår personal hade inga ordentliga legitimationer, 

vilket normalt inte är något som helst problem. Men nu var det så. När konvojen skall in på 
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den Pakistanska sidan, så vill pakistanska gränspolisen inte släppa över de som saknar 

legitimation. Ulla kallar då till sig ett högre befäl och frågar vad som är problemet. Från sin 

upphöjda position i Landcrusiern (och med schalen dygdefullt lagd över håret som sig bör) 

förklarar hon för befälet med en svepande gest längs konvojen fylld med skäggiga män: ‟I am 

the Regional Director of Swedish Committee in Kabul. This is all my staff. We are going to 

Peshawar‟ där med basta. Inget argumenterande. Därmed lät sig den Pakistanska gränspolisen 

nöja och vinkade igenom kolonnen.  

 

Söndag den 3 december 

Vi har kallat ut alla våra ‟expatriates‟ från Afghanistan. Det kan bli oroligt om FN beslutar om 

de av USA och Ryssland föreslagna sanktionerna mot talibanerna även om vi bedömer 

riskerna att någon av vår personal skall råka illa ut som minimal. Skulle något inträffa är det 

nog mer ett ‟olycksfall i arbetet‟ än ett riktat attentat. Men vi tar inte risken. 

 

torsdag den 14 december 2000 

Månatligen får vi skriftliga rapporter från våra kontor i Afghanistan. Från Kabul rapporterar 

Abdul Kabir: 

“Kabul has been calm except some bomb explosions in the downtown, which smashed 

windows of Information & Culture Ministry and the nearby buildings.  

As before the taliban accused their opposition for "disrupting people's life". The issues of UN 

Security Council fresh and sharper sanctions on taliban and possible military US attack on 

Afghanistan still have been the main political and security concerns. The new Russians and 

US proposed sanctions on embargo of weapons supply to taliban, restriction of taliban 

officials' travels abroad, etc. has helped the Afghani devaluation.  

Life of ordinary people here in Kabul gets more miserable. Cold winter doubled with the 

essential foodstuff price hike has made them more vulnerable.” 

 

Det kan naturligtvis verka absurt att rapportera att allt är lugnt samtidigt som det smäller av 

bomber mot ministerier. Det säger dock något om situationen: Det är lugnt och vare sig 

utlänska hjälparbetare eller civilbefolkning är de som utsätts för bombattentaten. De utförs i 

stället mot myndighetsbyggnader, nattetid då risken att skada några människor skall vara så 

liten som möjligt. Talibanerna anklagar naturligtvis Nordalliansen, men vilka som verkligen 

ligger bakom dåden är svårt att ha en bra uppfattning om. 

 

 

fredag den 15 december 2000 

Långt ifrån alla är övertygade om att de av USA och Ryssland föreslagna skärpta 

sanktionerna mot talibanerna kommer ha någon positiv effekt. Vi som jobbar här tror att det 

humanitärt arbetet kommer att försvåra arbetet. Men beslutet tycks dröja ytterligare några 

dagar. Inte ens folk i FN tror på beslutets påstådda effekter: 

 

ISLAMABAD, 13 December (IRIN) - A new UN report regarding the direct impact of limited 

sanctions against the Taliban on the humanitarian situation in Afghanistan has found the 

effect "limited but tangible". The report, commissioned by the UN Humanitarian Coordinator 

in Afghanistan, said current UN sanctions against the Taliban Islamic Movement - affecting 

flights and assets - also had a substantial indirect impact on the humanitarian situation. "The 

sense of isolation and the lack of confidence about the future felt by Afghans can be linked to 
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the future of the economy, the ability of civil society to influence the Taliban, and the ability 

to attract international investment and funding," the report stated. Direct consequences 

included reduced economic activity in some sectors caused by the ban on Ariana Afghan 

Airlines. Travel was constrained and imports of medical supplies limited, the report said. The 

sanctions had also contributed to deterioration in Ariana's domestic services and maintenance 

standards, as well as reducing the options for humanitarian agencies bringing supplies into the 

country. Curbs on the Afghan banking system were a direct disincentive to investing in 

Afghanistan, thereby discouraging or restricting rehabilitation activities. The report stressed 

the crucial need for rehabilitation in non-war affected areas "to break the downward spiral of 

poverty for vulnerable populations". "Above all, it should be noted that the high levels of 

vulnerability in Afghanistan exaggerate the impact of what would otherwise be fairly 

insignificant effects of the sanctions regime," the report said. "The ability of ordinary Afghans 

to withstand any kind of deterioration in their situation after 20 years of war is extremely 

limited, and seemingly innocuous actions can have a serious impact on the lives of millions of 

people."  The report, issued on 8 December, comes as the UN Security Council is considering 

US and Russian proposals for further sanctions against the Taliban, including an arms 

embargo, in a bid to stop alleged terrorist activities emanating from Afghanistan.  

 

måndag den 18 december 2000 

Spekulationens vågor går nu högt i Frontier Post, lokaltidningen i Peshawar och är närmast 

hysteriska. Nu ”vet man bestämt” att USA skall slå till militärt mot talibanerna och Osama 

Bin Laden och dessutom återinsätta den gamle kungen (!?). Läs själva, så får vi bedöma 

sanningshalten efter nyår någon gång: 

”Strikes, Loya Jirga after Eid  US draws up plan to install Zahir Shah 

(Eid är en högtid efter ramadan. I år 27-29 dec.BÅT:s anm.) 

Naveed Miraj Updated on 12/18/2000 8:38:54 AM  

ISLAMABAD - The Americans have finally jumped in to install King Zahir Shah in 

Afghanistan, simultaneously convening a Loya Jirga and making strikes in Afghanistan after 

Eidul Fitr.  

Diplomatic sources told The Frontier Post Sunday that two high-ranking Central Intelligence 

Agency (CIA) officials, Kathryn Cameron Porter and James Edward Richie, visited Peshawar 

last month and held "lavish" meetings with various Afghan leaders residing in the city to give 

`final touches' to the plan.  

The sources further said that the Americans were working on a two-pronged strategy - 

keeping the Russian-backed leaders of Northern Alliance away from the whole game and 

hitting Taliban strongholds to crush the power of the ruling militia.  

It has further been learnt that the US government wants to take into confidence various 

Afghan leaders for supporting the Loya Jirga to put in place the government of its own choice 

in Afghanistan.  

"A meeting will be held in Washington D.C. in order to discuss on performance and future 

line of action of Loya Jirga wherein 12 Afghan elders will be selected from various Afghan 

groups who will represent the whole of Afghanistan, acceptable to all the Afghans.  

"After the meeting, a declaration will be issued by the US government in favour of the ousted 

King Zahir Shah, said the sources.  

"The American nationals and CIA personnel along with another male foreigner arrived in 

Peshawar from Dubai and visited the residence of Haji Abdul Haq, an Afghan commander of 
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Hizb-i-Islami (Khalis Group), brother of Haji Abdul Qadir, a former governor of Ningarhar, 

pro Northern Alliance leader currently residing in Hayatabad, Peshawar.  

The sources said the delegation called on Haji Abdul Haq, his brother Haji Din Muhammad, 

Maulana Abdul Hadi Shinwari and Syed Ishaq Gillani.  

"The US nationals accompanied by haji Abdul Haq and Syed Ishaq Gillani called on Haji 

Hayatullah, President, Council for Understanding and National Unity of Afghanistan at the 

latter's office at the University Town, Peshawar.  

Some other Afghan leaders were also present on the occasion. …” 

 

Onsdag 20 december 2000 

FN har antagit resolutionen med skärpta sanktioner mot talibanerna i Kabul. Att USA och 

Ryssland arbetat för resolutionen förvånar ingen. De har båda sin egen agenda för området 

och just nu kan de enas mot talibanerna. Att ett land som Kina lägger ner sin röst för att 

resolutionen skall gå igenom (i stället för att använda sitt veto) samtidigt som man beklagar 

resolutionens skärpning av sanktionerna och de humanitära följderna det får, är ren och skär 

hyckleri. 

Terroristanklagelserna (att terrorister utbildas i Afghanistan och att de hyser Osama Bin 

Laden) äger naturligtvis sin riktighet. Den frågan skulle USA och Ryssland kunna hantera på 

samma sätt som man hanterar den i andra delar av världen (där metoderna skiftar) Här finns 

knappast någon mer sofistikerad terroristutbildning (som det finns/fanns i Bekkadalen i Syrien 

m.fl. paltser). Här utbildas antagligen bara ‟krigare till jihad‟ i Afghanistan, Kashmir, 

Tjetjenien (?) och några andra platser. När det gäller opiumvallmoodlig som är ett annat 

argument för sanktionerna så är det rätt att Afghanistan var världens största producent av 

opium 1999 och 2000. Under året har dock Talibanerna förbjudit odling och förstört en del 

opiumfabriker. Resultatet av detta kan vi se först under 2001. I vår får vi se om opievallmon 

försvunnit från fälten, inte bara längs huvudvägarna. Men att använda opiumpolitiken före 

mulla Omars förbud som argument för sanktioner, är helt missriktat. 

En egendomlighet i de nya sanktionerna är att alla länder förbjuds sälja vapen till talibanerna, 

men inte till Nordalliansen. Ett vapenembargo skall naturligtvis vara generellt och inte enbart 

rikta sig mot en sida. Att Ryssland nu kan fortsätta att förse sin gamle antagonist Ahmed Shah 

Massoud  i Nordalliansen med vapen, passar naturligt vis rysslands ambitioner i området,, 

men kommer också att förlänga kriget. 

Talibanerna kommer nu att avbryta de samtal som FN:s sändebud i området lyckats få igång 

mellan de två sidorna. 

Hemma i Sverige har tydligen en hel del människor sett hur ‟de sista hjälparbetarna‟ lämnar 

Afghanistan undan väntande oroligheter. Jag har också fått en del oroliga email med frågor 

om det är farligt här nere nu. 

Sanningen är att vi som sagt evakuerat vår västerländska personal, även om vi inte direkt 

väntar oss några oroligheter. Dels lackar det mot jul och alla vill ‟ut‟ ändå, dels följer vi de 

bedömningar som andra organisationer gör. Vi vill också skydda vår lokalanställda personal. 

Om det skulle bli oroligheter så vill vi undvika att de skall behöva dra försorg om vår säkerhet 

och alltså själva kanske bli måltavla för eventuella demonstranters vrede. Våra afghanska 

kollegors rättssäkerhet är faktiskt mycket sämre än vår egen. Att vara västerlänning i sig är ett 

skydd. Att vara afghan och anställd av en västerländsk NGO kan däremot vara en belastning. 

Vi får dock höra i dag att mulla Omar själv har uppmanat sina landsmän att inte demonstrera 

mot FN-sanktionerna, att iaktta återhållsamhet i sin besvikelse över resolutionen därför att det 

ändå inte tjänar något till. Han säger särskilt att de, talibanerna, naturligtvis skall stänga FN:s 
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politiska representation, UNSMA, men att alla humanitära organisationer skall få arbeta kvar 

utan restriktioner. Vi hoppas på det och framtiden får utvisa hur det blir. 

 

tisdag den 23 januari 2001 

De förstärkta FN-sanktionerna mot talibanerna trädde i kraft i lördags. Det är nu bla. 

Förbjudet att sälja vapen till talibanerna, men inte till Nordalliansen. En haltande logik. 

Vi har inte märkt av några oroligheter vare sig i Afghanistan eller Pakistan, med anledning av 

sanktionerna. Mulla Omar sa ju ifrån. 

Däremot florerade en del rykten här i Peshawar. Ett av ryktena handlade om att DACAAR, en 

stor dansk hjälporganisation, hade fått två av sina jeepar plundrade och förstörda i Kabul av 

en uppretad folkhop. En koll via radio med våra kollegor i Kabul kunde snabbt dementera alla 

sådana rykten. 

Sanktionerna kommer inte att vare sig förbättra eller försämra livsmedelssituationen som 

beror på den svåra torkan. Inte heller kommer de att ändra talibanernas attityd till att hysa 

Osama Bin Laden, till mänskliga rättigheter eller kvinnors rättigheter. Möjligtvis kan 

Nordalliansen, som kontrollerar 5% av territoriet, känns sig uppmuntrad och striderna tillta. 

Antalet internflyktingar och strömmen till flyktinglägren i Pakistan kommer att tillta 

ytterligare. Dagligen kommer minst 3-400 över gränsen som är som ett såll. Ett fattigt land 

skall föda ännu fattigare människor.  Och flyktingströmmen har skjutit fart igen, framför allt 

beroende på torkan, men också på grund av kriget. 

 

fredag den 26 januari 2001 

Det en del demonstrationer i Peshawar i dag mot FNs skärpta sanktioner av Afghanistans 

Talibanregim. Demonstrationerna som annonserats i förväg av några av de mest extrema 

religiösa (fundamentalistiska) partierna, drabbade samman med poliserna som sköt en del 

tårgas mot demonstranterna och arresterade en del andra. Inga alvarliga skador och de 

arresterade frigavs till kvällen. 

 

Under dagen hör vi också att västra Indien och sydöstra Pakistan drabbats av en kraftig 

jordbävning. Indien drabbas värst.  

 

Lördag den 27 januari 2001 

Det är lugnt på stan när jag vandrar runt i basarerna. Inte ett spår av arga demonstranter mot 

FN-sanktioner. Folk är lika vänliga och nyfikna som vanligt. 
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8. 2001 börjar - jobb, vardag och politik 

 

Januari 2001: Under första halvåret 2001 ser vi hur Talibanerna drar åt tumskruvarna mer in 

Afghanistan, både mot den egna befolkningen och mot hjälparbetare. Fler försök än tidigare 

görs för att köra bort flickor från skolorna, de sista kvinnorna från arbetsplatser och det 

offentliga livet. Kulturminnesmärken, som de stora buddastatyerna i Bamyan förstörs. Som 

om detta inte var nog fortsätter torkan för fjärde året i rad och en större jordbävning drabbar 

Nahrin i norra Afghanistan. 

I Pakistan ökar också de mest fundamentalistiskt orienterade islamistiska partierna sina 

aktiviteter i det som skall visa sig vara upptakten till kommande oroligheter. 

Antalet Afghanska flyktingar som kommer till Pakistan ökar stadigt och får bo i usla läger 

under primitiva och osunda förhållanden, alltmedan de Pakistanska myndigheterna i skydd av 

olika byråkratiska förevändningar hindrar och försvårar för de organisationer som är beredda 

att hjälpa flyktingarna på olika sätt. Men det här är bara upptakten… 

 

Söndag den 28 januari 2001. 

Lokalbussarna går dagligen i pärlband från ‟Smugglers market‟, längs Jamrud Road in mot 

centrum och sedan ut till busstationen på andra sidan stan. Allt privatorganiserat. Inga 

turlistor. Det går alltid en eller flera bussar. Jag behöver aldrig vänta mer än någon minut. 

Varje bussägare är sin egen och alla försöker köra in så mycket pengar som möjligt varje dag 

och konkurrensen är stenhård. Ca 30 sittplatser på bussen plus ett antal ståplatser. 

Tre Rupees, 50 öre, kostar det att åka de ca 5 km in till centrum, lite mer om du åker från ena 

änden till andra änden av stan. Bussarna är alla gamla ombyggda och ommålade i granna 

färger och fulla med fantasifulla dekorationer. Det är en fröjd bara att stå och titta på dom. 

Invändigt saknas alla moderna bekvämligheter. Säten ja. Fönster, eventuellt. Svensk 

bilprovning skulle få frossbrytningar. Dörrarna stängs aldrig. Där står de två konduktörerna, 

en fram och en bak. De spanar efter potentiella passagerare längs vägen och hojtar till varje 

folksamlig längs vägen och försöker locka ombord dom. När en passagerare vill stiga av och 

när sista passageraren klivit ombord efter ett stopp dunkar konduktören ljudligt i den uppvikta 

dörren som ett tecken till chauffören att stanna respektive köra. 

Hur jag än kalkylerar så kan jag inte komma fram till annat än att det är en verksamhet som 

drivs med minimala marginaler. Men det fungerar. Jämför med Stockholms Lokaltrafik. 

 

måndag den 29 januari 2001 

Pakistan har erbjudit Indien katastrofhjälp till jordbävningsoffren –filtar och tält. Man befarar 

att upp till 20.000 människor omkommit och ännu fler skadats. Men Indien verkar tveksam 

till Pakistans erbjudande. Är det ett billigt propagandatrixs? Stämningen mellan Indien och 

Pakistan är inte den bästa. Kashmir förgiftar grannsämjan så till den milda grad att inte ens en 

katastrofsituation tycks kunna få Indien besinna sig. Samtal om att överbrygga tvisten om 

Kashmir är förestående. Är detta ett försök av Pakistan att vinna poäng inför samtalen – tycks 

Indien fråga sig. 

 

tisdag den 30 januari 2001 

Ett pakistanskt fraktflyg kom i dag iväg till Gujarat i Indien med sin hjälpsändning. 

Fortfarande hittas överlevande under rasmassorna. 
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I morse kom inte min vanliga morgontidning, Frontier Post. Den stängdes under måndagen av 

myndigheterna för blasfemi – hädelse. En insändare som kraftigt skymfade islam och profeten 

Muhammed hade ‟slunkit in‟ i tidningen. Enligt insändaren ‟hatade profeten Muhammed 

judarna för att de vägrat erkänna honom som profet‟ (jfr Jesus öde enligt bibeln). Insändaren 

säger också att ‟Muhammed var faktiskt den förste nazisten‟ och att flera suror i Koranen 

ursäktar pogromer mot judar. Hur insändaren över huvud taget slunkit in i tidningen är i sig en 

gåta. Frontier Post är vanligen en ‟pålitligt konservativ‟ tidning där de mer fundamentalistiskt 

inriktade islamska partierna bereds ett rejält utrymme. Chefredaktören och fem journalister är 

arresterade tills vidare. Straffet för blasfemi är allt ifrån böter till livstids fängelse. Artikels 

skulle, om den publicerats i Sverige eller handlat om ‟varför kristna hatar judar‟ (det var ju 

trots allt ‟goda‟ kristna som stod bakom nazitysklands utrotningsläger) förmodligen avfärdats 

som ett verk av en stolle – vi är allt för sekulariserade för att insändaren på allvar skulle såra 

våra religiösa känslor. I andra delar av Västeuropa hade den med all säkerhet lett till någon 

typ av tryckfrihetsåtal. Någon grupp av de religiösa partierna har stormat in på tidningen och 

förstört tryckpressarna, hur alvarligt vet jag dock inte. 

 

onsdag den 31 januari 2001 

De religiösa partierna har fått vatten på sin kvarn och fortsatt demonstrera mot blasfemi och 

allmän sedeslöshet de tycker brer ut sig i landet. Här skall införas islamsk lag. På Qissa 

Khwani, Sagoberättarnas Basar, den stora basargatan i Peshawar drog ca 2500 demonstranter 

ur Jamaat-e-Islami och dess studentorganisation Islami-e-Taluba fram. Dessa studenter är inga 

högskolestudenter utan pojkar från de religiösa skolorna, madrasas. En grupp av dessa unga 

talinbaner (som just betyder student) bryter sig ur demonstrationen och in på den angränsande 

Pajaggi Road där det ligger många biografer. De stormar in på en av biograferna och tänder 

eld på maskinrummet och sliter ur inredning mm. På vägen dit retar de upp små butiksägare 

och försäljare med frukt- och grönsakskärror, genom att tippa flera stånd över ända. Ett tiotal 

av ligisterna arresteras. Deras försvar är att biografen är ökänd för att visa pornografisk film. 

Biografen visar alltså indiska kärleksfilmer. Den som sett någon av dessa indiska 

kärleksfilmer från Indien vet att hjärta och smärta besjungs i alla tornarter. Att de älskande 

kromar och krumbuktar sig framför kameran på ett sätt som en västerlänning finner komiskt, 

men indier och pakistanier älskar. I nästan alla filmer sjungs det och publiken sjunger ofta 

med. Läppar möts aldrig i en kyss, inte ett klädesplagg faller av, bara trånande miner och 

ögonkast. Men det är tydligen för mycket för de mest rättrogna. 

Demonstrationer skall fortsätta torsdag, fredag. 

 

Fredag den 2 februari 2001 

Eländet i Afghanistan tycks inte ta slut. Ett år av extrem torka avlöses av extremt kall vinter. 

Minus –20 grader i Ghazni, -15 i Kabul och –30 i Herat. I Herat finns flyktingläger som 

rymmer ca 80.000 människor. Folk som flytt från landsbygden, mest undan torka och svält, 

men också undan kriget i Bamyan och i norr. På nyheterna ser vi reportage om den extrema 

kylan i Mongoliet med temperaturer på –50 grader och djur som fryser ihjäl på grund av 

matbrist. Där är åtminstone folk välklädda. Här är folk uselt klädda och bor under tygskynken 

som de försökt arrangera som tält. De senaste två dagarna har mer än 500 människor frusit 

ihjäl i lägret i Herat. 

Runt Faizabad i nordöstra Afghanistan finns flera läger med ytterligare 70.000 

internflyktingar undan striderna mellan talibaner och Nordalliansen. Där har SAK upprättat 9 

temporära hälsokliniker och vaccinationscentraler. Här är också undernäring bland barn (och 

vuxna) ett hälsoproblem och vi, som egentligen inte jobbar med ‟emergency‟ utan långsiktiga 
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program, kommer ändå flyga in något ton vitaminiserade energikex, att dela ut till de värst 

utsatta barnen. 

In till Pakistan och runt Peshawar har de senaste månaderna uppskattningsvis 180.000 nya 

flyktingar kommit, också på flykt undan svälten och kriget. De bor ca 50-70.000 i ett nytt 

läger, Jalozai, under usla förhållanden. Plastskynken har arrangerats som tält där hela familjer 

trängs under samma tak. Inga latriner, inget vatten, inge sjukvård och knappt någon mat. 

UNHCR har nästan slut på pengar och Pakistan vill inte ställa upp längre – de försöker i 

stället stänga gränsen till Afghanistan. Sedan tidigare bor det 2-3 miljoner afghanska 

flyktingar i Pakistan. 

Man må tala om att det finns andra flyktingkatastrofer, krigs- och jordbävningsoffer som har 

det svårt. Och det är sant. Det går inte att säga att den enes lidande är större än den andres. 

Men jag tror att det inte finns någon flyktingkatastrof  som är större än den Afghanska. Den 

får inte mycket uppmärksamhet i världspressen, kanske för att krig pågått i 20 år och för att 

Afghanistan, med dess trista talibaner, knappast attraherar löpsedlarna eller engagerar 

biståndsgivarna. 

 

Lördagen den 3 februari 2001 

Carl och jag besöker möbelsnickaren där vi låtit göra en del kopior på ‟design‟möbler (en 

absurd kontrast till den vardag vi arbetar med). Han skall ha klart en byrå som skall skickas 

hem i en container. Byrån kommer att bli klar i tid. 

I gamla stans basarer hälsar vi på ‟matthandlaren‟. Han har bra mattor, alla handknutna 

afghanska mattor och skörtar inte upp oss utan ger bra priser man kan lita på. En timmes 

tedrickande och prat, sedan tar jag med mig tre mattor till påseende. Vad skall jag med alla 

mattor till? Hittills har det blivit fem stycken. Några har mor och far tagit hand om och en tog 

Fredrik till sin nya lägenhet. Jag kan nog köpa ett par till med gott samvete. 

 

Måndag den 12 februari 2001 

Köper en matta som jag haft till påseende över helgen. En fantastiskt vacker Bukhara med 

färger som lyser som om det var silke. Typiskt för en gammal ullmatta med naturfärger som 

använts. Färgerna blir klarare med åren. Jag köpte den privat, men har kollat priset med ‟min 

matthandlare‟. Han har heller inte gått lottlös. Jag köpte en av honom också och Jan-Erik 

köpte två. 

 

Tisdagen den 13 februari 2001 

Efter en dryg veckas arbete med text och budget kan jag skicka iväg en ansökan till ECHO 

(European Community Humanitarian Office) i Islamabad för kommentarer innan den går till 

beslutsfattarna i Bryssel för definitivt godkännande. Vi söker mer pengar för att kunna 

fördjupa ytterligare 1500 uttorkade brunnar och för att kunna fördubbla vårt utsädesprogram. 

Torkan i Afghanistan är inte över än och bristen på mat gör att folk äter upp sitt utsäde. 1500 

brunnar betjänar ca 170.000 människor och 285 ton förädlat utsäde beräknas räcka till 3000 

bönder eller 21.000 människor när vetet skördas. Varje vetekorn behövs. 

 

onsdag den 21 februari 2001 

Även vi, här i Peshawar, brottas med de triviala problemen (som jag för övrigt tycker är bättre 

att brottas med, än att frågan resulterar i öppet krig. Också skitsaker tycks ju kunna starta krig 

och har det väl börjat är det inte är det inte lika lätta att ta sig ur.). En hund: Min kock har en 

hund. Han frågade om han fick ha den lös i min trädgård på dagarna. OK, men jag skall kolla 
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vad vakterna tycker, lite MBL alltså. Jag kollade med en av vakterna och sa till honom att vi 

kunde prova resten av veckan för att se att hunden kan uppföra sig – inte skrämma vakternas 

barn som kommer på besök, inte hoppar på folk som kommer, inte gräver upp trädgården osv. 

Ett i mitt tycke demoratiskt och klokt beslut – alla får vara med och tycka. Detta missförstods 

dock å det grövsta av en av vakterna. Språk och kulturförbistring, naturligt vis. Han trodde i 

stället att jag klagade på att de kanske skulle ha invändningar mot att ha hunden springande 

runt sig på dagarna och att jag då skulle ställa den klagande i ett ofördelaktigt ljus, kanske inte 

ens vilja ha honom kvar. Han lär ha varit arg hela eftermiddagen. Hade jag däremot gått ut 

och sagt att hunden skall vara i trädgården även om han skrämmer barn, gräver upp blommor 

och slickar vakterna i ansiktet, hade säkert allt varit bra. 

I går blev jag uppringd av en journalist på Ekot som frågade om flyktingsituationen i trakten. 

Tydligen sändes inslaget i morse. Strålkastarljuset måste på. 

 

Lördagen den 24 februari 2001 

Z har träffat Osama Bin Laden, den numer så eftersökte terroristen och mångmiljonären från 

Saudi Arabien. Z är en gammal räv i de här trakterna, nu mer pensionerad, men på en del 

temporära uppdrag för olika hjälporganisationer. 

Z föreslog att vi skulle åka på Buskashi nästa dag. I det sammanhanget minns han att han var 

på Buskashi i början på 90-talet. Under 'matchen' skadades en av ryttarna. Z och några av 

afghanerna körde den skadade ryttaren till saudiska Röda Halvmånens sjukhus i Peshawar. 

När det lämnat av den skadade, så blev det, som det brukar te och snack med några personer 

ur personalen samt några gäster, bla två saudier.  

När han sedan för ett par år sedan åter var ute och gick i sommarvärmen och närmade sig 

sjukhuset i fråga och erinrar sig händelsen flera år tidigare. Trött och törstig som han var 

tänkte han att han lika gärna kunde titta in och få en kopp te. När han kliver in möts han av en 

man som säger: Välkommen tillbaks mr Z. ?? Z blir naturligtvis lätt förvånad. Den som hälsar 

honom välkommen, och som Z inte kommer ihåg, bjuder in på te och snack. När de talats vid 

ett tag säger mannen: vad tycker du om vår vän Osama nu då? Z blir ännu mer som ett 

frågetecken och frågar vilken Osama. Till svar får han då: Du kanske inte kommer ihåg 

Osama som drack te med oss förra gången du var här, men han kommer ihåg dig. (Inom 

parentes är Z en sådan person som man kommer ihåg om man träffat honom en gång. En 

personlighet med stort P). 

Det var historien om när Z kanske träffade Osama Bin Laden, den nu mest eftersökte 

terroristen i hela världen. 

 

Söndagen den 25 februari 2001 

Buskashi är en gammal afghans sport, endast värdig mästerryttare. På en stor dammig 

grusplan någon mil utanför Peshawar gick matchen av stapeln. Vi, ett par västerlänningar som 

fått en speciell inbjudan, behandlades verkligen som hedersgäster och placerades på stolar, på 

förta parkett, bara 10-15 meter från ‟målet‟. Här var kampen som intensivast. Här kunde vi se 

de heta närkamperna på bara några meters håll. Här var ryttare och hästar ibland uppe i 

slänten, alldeles framför stolarna, när det hettade till ordentligt.  Två lag till häst tävlar om att 

roffa åt sig en slaktad kalvkropp som ryttarna plockar upp från marken och sedan skall rida 

med till de kan släppa den i målet, en cirkel markerad på marken på ena planhalvan – en 

cirkel för vardera laget. Det blir en våldsam kamp mellan drygt dussinet ryttare och deras 

hästar. Den som för tillfället har kalven attackeras skoningslöst av motståndarna av 

motståndarna som försöker slita djuret ur händerna på innehavaren. Ibland faller djuret till 

marken. En hoper ryttare ger sig då in i närkamp och försöker, sittande på eller snarare 
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hängande från hästen, plocka upp det från marken. Alla tacklar med sina hästar och försöker 

manövrera sig själv i position för att plocka upp kroppen och rida mot mål. Går väl närmast 

att likna vid rugby –den som gör flest ‟touch downs‟ vinner. Skillnaden är att här är det hästar 

med i leken. 

Det finns också ett individuellt moment med i matchen. Publiken skänker prispengar till den 

som gör nästa mål. Ibland 100 Rupies (ca.17 kr), vilket inte är någon obetydlig summa i ett 

land där dagsförtjänsten inte överstiger 100 Rs. Vid några tillfällen var prispengarna uppe i 

1500 Rs. Vilket märktes på intensiteten i kampen. Jag håller tummarna för att kameran 

fungerade som den skall. Jag tog ca 80 kort, med både tele- och vanligt objektiv. Fastnar det 

jag såg i kameran, så finns det ett antal dramatiska bilder med. En kanonupplevelse en 

söndagseftermiddag 

 

Torsdag den 1 mars 2001 

Jalozai, ett helvete på jorden – ett skammens flyktingläger för afghanska flyktingar. Här bor 

50-70.000 flyktingar i ett dammigt ökenlandskap. Jag berättade lite om det den 2 februari. 

Flyktingarna hukar under plastskynken som nödtorftigt arrangerade som tält. Kallt på vintern 

(folk har bott här de senaste månaderna) och stekande hett till sommaren. Latriner finns, tvärt 

emot vad jag tidigare sa. 100 latriner (inte toaletter) att dela på. Målet är att inom en månad 

skapa 200 stycken. 250-300 personer per latrin. Vatten hämtas i tillfälligt utställda tankar. 

Lägret är ganska oorganiserat och Pakistan tillåter inte UNHCR att registrera flyktingarna. 

Pakistan vill köra tillbaks dom över gränsen till Afghanistan och vill att talibanerna öppnar 

gamla läger som ligger några mil innanför gränsen på vägen mot Jalalabad. Det kan man ha 

förståelse för. Pakistan är ett fattigt land med egna problem. De som nu flyr undan svälten och 

kriget i norr kommer inte frivilligt att lämna lägren ens om torkan och kriget tar slut. 90 % 

kommer att bli kvar i Pakistan visar tidigare erfarenheter. De flesta som däremot tidigare 

bodde i lägren i Afghanistan återvände så småningom till sina gamla hembyar eller andra 

ställen i Afghanistan.  

Lägret har numer några medicinkliniker som drivs av MSF (Läkare Utan Gränser, franska). 

Mat distribueras inte i lägret. Den enda mat som distribueras är den som sänks av privata 

donatorer. Vi såg en sådan lastbil med mjölsäckar delas ut inne i den pakistanska polischefens 

compound. Massor av folk väntade utanför portarna. Några personer i taget släpptes in för att 

ta emot en säck mjöl var. Varje gång porten öppnades tryckte hundratals människor på för att 

komma in. Den pakistanska polisen, beväpnade med träkäppar pucklade på de anstormande 

för att inte alla fördämningar skulle brytas. Faktiskt inte ett helt ofarligt arbete att dela ut mat 

om folkmassan råkar i panik. 

För övrigt får folk skaffa mat bäst dom kan och UNHCRs händer är bakbundna eftersom de 

inte får arbeta med att organisera upp lägret. UNHCH vill till exempel skifta över så många 

flyktingar som möjligt till Nya Shamsahtoo, ett bättre organiserat läger någon mil därifrån, 

men får ej för Pakistan. 

 

 

onsdag den 14 mars 2001 

Den senaste tiden har det varit ett himla liv i media om Mulla Omars beslut att alla statyer 

skall förstöras. Mest uppmärksammade har förstörelsen av de stora Buddhastatyerna i 

provinsen Bamyian i Afghanistan, blivit. De statyerna var uthuggna i sandstensklippor och 

var världens störst 165 respektive 114 fot höga. Jag har inte hört någon stödja beslutet om 

man undantar några religiösa extremistiska partier här i Pakistan. Men våra kollegor tycker 

det är gräsligt. 
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Statyerna är nu helt söndersprängda. Sprängningen har jag på bild i dagens tidning. 

Även från vårt regionkontor i Gazhni rapporter Lars Grebius, vår regiondirektör: 

”Vår logistikchef informerade mig om att en 12-15 meter hög Buddhastaty har försörts av 

religiösa polisen (Vice and Virtue) vid Tap-e Sardar, strax utanför Ghazni.” 

Galenskapen fortsätter.  

 

 

Onsdag den 21 mars 2001 

Det Afghanska nyåret Nawros  firas enligt solkalendern, (det finns ett enligt månkalendern 

också) den 21 mars. Inget märkvärdigt firande för våran del. All personal samlades på vår 

parkering. Några små tal hölls. Sen minglade vi omkring och åt en frukt och nötbål. 

Egentligen är det en sed som kommer från Persien, nuvarande Iran och är en förislamisk 

tradition som också spritt sig i Afghanistan. Eftersom det är en förislamisk tradition har 

naturligtvis Afghanistans talibaner förbjudit den. Den religiösa polisen övervakar att ingen 

firar den i Afghanistan. Dessbättre tycks många högaktningsfullt strunta i det förbudet, även i 

Kabul där tusentals människor samlades till en minneshögtid vid ‟Ziarat-i-Saki shrine‟ medan 

talibanerna omringade platsen med beväpnade med kalashnikovs och kulsprutor. Allt verkar 

dock ha gått lugnt till. 

I bla flyktinglägret Hiwa, utanför Peshawar firade man med att barn släppte lös (freds)duvor. 

Festplatsen var dekorerad med färggranna banderoller som manade till fred och försoning i 

Afghanistan. Sen var det allsång, recitation ur den heliga Koranen, tal, en parad av folk som 

representerade olika idrotter som fotboll, cricket, brottning, karate, gymnastik, friidrott mm 

och dans (obs inte pardans) som tydligen var mycket uppskattat och engagerade publiken. 

Man hade också olika friidrottsevenemang, brottning och karate.   

Konstigt att talibanerna förbjuder allt Afghaner tycker är roligt. De kan knappast skaffa sig 

speciellt många uppriktiga supportrar på det sättet. 

 

torsdag den 22 mars 2001 

”SCA staff killed. 

Dear colleagues, 

Regret to inform you that, Mr. Nasrullah, one of the CMO security guards, was killed by 

intruders/robbers at about 04:00 am of March 22, 2001 at his brother in law's residence 

located at Kacha Gari refugee camp, Peshawar, Pakistan. He was 43 years old and has left 

behind a widow and a number of children. He was one of the hard working, punctual and 

honest employees of SCA. His dead body has been taken to Jalalabad for burying and his 

Fateha occasion (Prayers occasion) will be announced later on. May Allah rest him in peace. 

Regards, Z. Saqeb 220301.” 

 

Söndag den 25 mars 2001  

Whitney sätter sig vid mitt bord vid poolen på Chyber Club där jag äter lunch. Jag undrar över 

hans blåmärken över ena överarmen och i nacken. Då berättar han om rånet dagen innan. 

Whitney Azoy är amerikansk kultur antropolog och före detta diplomat och arbetade före 

ryssarnas invasion i Afghanistan 1979 på olika uppdrag i Kabul och har bott i Afghanistan i 

många många år. Han har också skrivit en bok som heter Buzkashi: Game and Power in 

Afghanistan. Sedan dess har han arbetat för olika NGOs  (frivilligorganisationer). Under 

kriget mot ryssarna reste han en del med gerillan och omnämns i en del böcker, bla Sandy 
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Galls bok ‟Afghanistan, Agony of a nation‟. (Sandy Gall är en känd brittisk journalist som 

också skapat en stiftelse som i dag driver sjukvårdskliniker med inriktning på rehabilitering av 

handikappade i Afghanistan på samma sätt som SAK, men i mindre omfattning.) Hur som 

helst, Whitney är i trakten för en månads uppdrag för IRC, International Rescue Committee, 

och skulle åkt till Kabul i går, lördag. När gruppen passerat Jalalabad på väg mot Sarobi, mitt 

på dagen, strax före de sista passen upp mot Sarobi dammen, stoppas de av en grupp 

beväpnade män och tvingas ut ur bilen. Whitney som talar flytande farzi försöker lugna 

männen och säger ‟ta det lugnt, ta vad ni vill ha, mm‟. Till svar får han ett slag i nacken och 

ett över armen med en pistolpipa. Ingen skadas dock allvarligt. Rånarna lämnar Whitney och 

de andra tre passagerarna vid vägen och kör iväg med bilen. Jag frågar om det inte kom andra 

bilar på vägen, vilket det brukar göra, även om det inte är tät trafik. Sannolikt hade rånarna 

stoppat annan trafik på båda sidor om rånplatsen, bortom någon vägkrök, menar Whitney. Av 

något skäl verkar just deras bil väntad (övervakning och radiokontakt längs vägen?). Whitney 

och hans vänner får såsmåning om lift med en taxi tillbas till Jalalabad. Oturligt nog hade 

Whitney lagt ifrån sig sin plånbok med pengar pass och andra identitetshandlingar i bilen. 

Han befinner sig nu i Afghanistan utan vare sig pengar eller nödvändiga dokument. Från 

Jalalabad tar de en ny taxi till Torkham, gränsövergången mellan Afghanistan och Pakistan. 

Eftersom klockan passerat 17.00 är gränsen stängd. Whitneys medpassagerare som har pass 

och pengar kvar lyckas prata sig över den stängda gränsen. På den Pakistanska sidan får de 

tag på en officer vid den pakistanska passpolisen och förklarar situationen. Efter en del 

diskussioner, telefonsamtal och pappersexercis, släpps även Whitney in i Pakistan och sent på 

lördagskvällen kan de återvända till Peshawar. Intressant är att redan nu på söndag morgon 

har den stulna bilen hittats och står i förvar hos talibanernas polis i Jalalabad. Det enda som 

stulits är kommunikationsradion. Inte ens Whitneys pass och pengar har avlägsnats ur bilen av 

rånarna. Vi undrar naturligtvis vem som egentligen ligger bakom rånet. 

Jag gläds dock åt att ingen skadades alvarligt och att Whitney, trots blåmärkena tar sig en 

simtur i poolen efter lunch. 

 

Whitney berättar lite senare en annan lite roligare episod: Han basar över en stiftelse som ger 

unga afghanska pojkar med läshuvud stipendier för att kunna studera på universitet i USA. 

Stiftelsen finansieras av en av framlidne kung Faisal söner prins A. Whitney funderade över 

om det inte skulle kunna gå att utvidga stiftelsens mandat så att även begåvade flickor skulle 

kunna få studera vid universitet i USA. Det är ju naturligtvis en grannlaga fråga att föreslå en 

konservativ saudisk prins. Han uppbådade hela sin diplomatiska finnes och talarkonst och 

framlade frågan med mången omskrivning som jag inte är i stånd att återge. Svaret kom lika 

mångordigt och prisade Whitneys sätt att förvalta stiftelsen och uttagningen av stipendiater 

och först i slutet av det utsirade svaret, besvarade prinsen frågan om kvinnliga stipendiater 

med frasen: ‟… är jag så nöjd med Ert extraordinärt utomordentliga sätt att hantera denna 

grannlaga och krävande fråga att jag inte i min fantasi kan komma på ett endaste sätt för Er att 

utveckla min stiftelse ytterligare.‟ Frågan om kvinnliga stipendiater var därmed avförd från 

dagordningen. 

 

5-9 maj 2001  

Jag åker till Kabul, landvägen via Jalalbad. Det har varit ett himla krångel med visum. 

Talibanerna har infört en ny regel vid konsulatet i Peshawar. Trots att utrikesministeriet i 

Kabul sagt Ok till visumansökan, kräver konsulatet att få intervjua mig och mina följeslagare 

innan visum beviljas. En ung arrogant taliban, ‟tredje sekreterare‟ frågar ut oss om vad vi 

skall i Afghanistan och göra. Att vi skall in och se på Svenska Kommitténs projekt och att två 

av mina medresenärer representerar en av våra stora donatorer, övertygar inte denne 
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konsulattjänsteman. Veckan före avresan blir vi tvungna att besöka konsulatet tre gånger. 

Först tredje gången, efter att vår acting Country Director, Peter Bulling, besökt konsulat och 

talat alvar med tjänstemannen, får vi våra visum. (Den här typen av krångel visar sig öka 

stadigt de kommande månaderna och ingen lättnad är i sikte). 

 

För ganska exakt ett år sedan reste jag samma väg upp mot Kabul. Vägen mellan Torkham vid 

gränsen och Jalalabad var då full av opiumvallmo som blommat ut och var färdig att skördas. 

Ytterligare en månad tidigare hade opiumvallmo blommat för fullt på ängarna så långt ögat 

räckte. Nu såg vi inte en enda opiumvallmo. Kollegorna som jobbar inne i Afghanistan och 

som reser runt en hel del på landsbygden, har gjort samma iakttagelser: det finns ingen 

opiumvallmo kvar i de talibankontrollerade områdena av Afghanistan! Finns det kvar odlingar 

kvar så är de väldigt små. Talibanerna har visat allvar och stor beslutsamhet i att utrota odling 

av opiumvallmo och produktion av råopium. För bara ett år sedan ansågs Afghanistan stå för 

70% av världens produktion av råopium. På mindre än ett år har talibanerna gjort rent hus 

något de faktiskt skall ha kredit för. Inte många regeringar lyckas med det konststycket. 

Talibanerna har naturligtvis gåt ut hårt och straffat några odlare och producenter hårt (med 

döden), men använt enormt lite våld, jämfört med det som används i tex Iran, Thailand och 

Kina för att föra en ojämn och föga framgångsrik kamp mot opium och knarkproduktion. 

Såväl FNs narkotikabyrå och amerikanska knarkspanare bekräftar att opiumproduktionen så 

vitt de kunnat konstatera har försvunnit. Det enda stället i Afghanistan där opiumvallmo och 

råopium odlas och produceras är i de fem procent av landet i norr som kontrolleras av den sk 

‟Nordalliansen‟ som består av en brokig skara krigsherrar som slåss mer inbördes än med 

talibanerna. Det märkliga är att det är ‟Nordalliansen‟ som fortfarande innehar Afghanistans 

plats i FN (och inte utsätts för några av FNs sanktioner mot Afghanistan). 

 

Lite längre fram på vägen upp mot Kabul kör vi ikapp och om en lastbilskonvoj. Inte den 

väldekorerade Pakistanska sorten, utan en mer diskret variant täckt med gråa kapell som väl 

döljer lasten. På bilarna som är Pakistanska, sitter dekaler med texten ”A gift from the People 

of Pakistan”.  En dödlig gåva visar det sig. Vår chaufför hejar glatt på flera av de pakistanska 

chaufförerna som hejar tillbaks. Han känner personligen igen flera av dom och identifierar 

dom som chaufförer åt ISI, Pakistan Interservice Intelligence, som i lastbilarna kör vapen och 

ammunition åt Talibanerna. Under jihad, kriget mot Sovjet, var han ansvarig för logistik i en 

av de större mujahedin grupperna och lärde då känna många inom ISI som levererade vapen, 

ammunition och förnödenheter till gerillan. Flera av chaufförerna i konvojen var med på den 

tiden.  

 

onsdag den 23 maj 2001 

Talibanerna vill att hinduerna i Afghanistan skall bära ett gult tygstycke fäst på kläderna, som 

igenkänningsmärke. Man får obehagliga associationer till nazisterna under andra världskriget. 

Vice and virture, religösa polisen menar att sikherna är lätta att känna igen och judar och 

kristna finns det inga. Det finns också en annan förklaring än att talibanerna vill kunna 

förfölja hinduerna, bakom kravet på ett igenkänningsmärke. Hinduerna, som själva klär sig 

som andra afghaner och har långa skägg, har klagat på den religiösa polisen, som när det är 

bönedags, föser in folk från gatan i moskéerna. Sikherna kan de känna igen, men inte 

hinduerna. Alltså åker även hinduer in i moskén för att be, utan att riktigt veta hur det skall gå 

till. Detta har de klagat över och vill inte bli infösta i moskén bland bedjande muslimer. 

Därför igenkänningsmärket. I tidningen är det en bild på några sikher i ett siktempel i Kabul 

(som de uppenbarligen har kvar).Vi får se om det är hela sanningen eller om talibanerna 
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tänker starta förföljelse mot hinduer. I Indien protesterar naturligtvis företrädare för hinduiska 

organisationer. 
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911. Före, under, efter. 

Augusti-september 2001: Tillbaks till Peshawar i slutet av juli efter nästan fem veckors härlig 

sommarsemester i Sverige. När vi skall landa regnar det så fruktansvärt mycket att vi får flyga 

till Lahore och stå där på plattan och vänta i 3 timmar till det lättar lite i Peshawar. 

När vi sent omsider landar så är luften på plattan som ett våtvarmt omslag. De kommande 

dagarna blir bastulika med mycket ånga. 

Vad jag inte vet när jag återkommer till kontoret är att de närmaste månaderna skall bli några 

av de mest dramatiska i Afghanistans (och i viss mån Pakistans) historia. Visst hade vi märkt 

att tumskruvarna drogs åt och att det blev svårare och svårare att arbeta i Afghanistan, inte 

minst med SAK:s flickskolor (som trots svårigheterna hade ökat antalet elever och kvinnliga 

lärare under året). Men sådant har gått i vågor förut – tyckte vi. 

De Pakistanska myndigheter ställer upp 100% med säkerhetsarrangemang de närmaste 

månaderna efter 911 men det är förvånadsvärt lugnt i Peshawar.  

 

Fredag den 24 augusti 2001 

Anders Fänge, Svenska Kommitten för Afghanistans, Country Director, för verksamheten i 

Afghanistan arbetar sin sista dag efter drygt fyra och ett halvt år på huvudkontoret i Peshawar. 

Anders, en av initiativtagarna och SAKs frontfigurer har varit Country Director i två 

omgångar och längre än någon annan. En epok går i graven. 

  

söndag den 26 augusti 2001 

Talibanerna vet hur de skall göra reklam för sig. I våras sprängning av de stora statyerna i 

Bamyan och nu senast fängslandet av ett antal biståndsarbetare från SNI, Shelter Now 

International, som påstås ha använt biståndet för att sprida det kristna budskapet. Sanningen 

med de åtta hjälparbetarna är nog tyvärr att de inte bara utövat sin egna kristna tro, vilket är 

ok, utan också försökt missionera, om än i liten skala bland sina anställda. Det är naturligtvis 

ett brott mot FNs deklaration om Human Rights, att inte få uttrycka sina politiska och 

religiösa åsikter och diskutera dessa med vem det vara månde, och det kan man fördöma 

talibanerna för med rätta. Men nu är det så i Afghanistan och som hjälparbetare är vi inte här 

för att påverka politiken och religionen i landet. Politiken sköter andra som FN och olika 

diplomatiska sändebud. Som hjälporganisation utför vi ett humanitärt arbete riktat till vanligt 

folk, inte myndigheterna och gör vi vad vi kan för att på olika sätt lindra nöden genom att 

bedriva skolor, kliniker, konstruera brunnar, distribuera mat osv. Att samtidigt försöka sprida 

politiska eller religiösa budskap är inte bara farligt för en själv, det äventyrar säkerheten för 

den afghanska personal man har anställd och för andra hjälporganisationer. Så omdömet här 

nere, bland de flesta hjälparbetare jag träffat är ganska entydigt: Det är klart att talibanerna 

gör fel som håller SNI-folket fängslade utan att låta ambassadfolk träffa dom (vilket de nu 

skall få göra och Röda Korset gjort i dag). Men det var helt oförsvarligt av SNI-folket att ha 

biblar på dari och visa film om Jesu liv på sina PCar för anställda afghaner (om de nu har 

gjort det vill säga, vilket mycket tyder på att åtminstone två amerikanska kvinnor gjort). De 

flesta här oroar sig mer för de afghaner som fängslades samtidigt. För dessa väntar säkert 

strängare straff än för västerlänningarna och för dom kan inte någon diplomatisk uppbackning 

lindra utgången av en eventuell rättegång. Dessutom skapar SNIs oförstånd och naivitet 

problem för alla oss andra. ‟Hardliners‟ bland talibanerna, som inte alls skulle han något emot 

att köra ut alla hjälparbetare, även om det skulle innebära en humanitär katastrof, får vatten på 

sin kvarn genom det som nu hänt. 

Tills vidare jobbar vi på som vanligt. 
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Under våren har trycket på att vi skall stänga flickskolor ökat. Enligt ett gammalt dekret från 

mulla Omar som man nu försöker införa, så får flickor i klass 1-3 bara undervisas i moskéer 

och av mullor (manliga så klart). Trots det har vi under våren ökat antalet kvinnliga lärare 

med 80 och antalet flickor i skola med något 1000-tal. Sanningen minut kommer i början på 

September när skolorna i sk ‟hot climate areas‟ öppnar igen. Då får vi se hur stora problem vi 

får att öppna dem. I området runt Kabul var vi tvungna att hålla ett antal flickskolor stängda 

under våren, samtidigt som vi kunnat öppna nya på andra håll ute på landsbygden där 

talibanernas kontroll inte är lika stark. 

 

måndag den 27 augusti 2001 

Sidney Peterson börjar sitt arbete som ny Country Director vid kontoret i Peshawar. Sidney är 

inte helt ny. Han har under 4,5 år arbetat som Regional Director, först i Jalalabad, sedan i 

Taloqan, där han gjort ett kanonjobb mitt i frontlinjen mellan de stridande Talibanerna och 

Norhern Alliance, under svåra förhållanden. Under hans tid i Taloqan inträffade två stora 

jordbävningar, där Sidney och resten av SCAs anställda spelade en avgörande roll i 

räddningsarbetet. SCA kunde dra nytta av att vi nästan var de enda som fanns på plats med 

sjukvårdskliniker, skolor och en fungerande logistik. 

 

Onsdag den 29 augusti 2001  

De fängslade västerlänningarna i Kabul har nu fått träffa diplomater och folk från Röda 

Korset. De två amerikanerna har också fått träffa sina föräldrar som flugit till Islamabad och 

sedan fått visum till Kabul. 

Muttawakil, Afghanistans utrikesminister, har sagt att de skall ställas inför rätta. Enligt 

talibanerna så kan västerlänningar dömas till mellan 3-10 dagars fängelse och utvisning, vilket 

ju inte låter speciellt alvarligt (osäkert dock om Muttawakil är källan till just det uttalandet). 

De fängslade afghanerna kan dock dömas till döden om de befinns vara skyldiga till att ha 

konverterat eller försökt missionera. 

 

Fredag den 31 augusti 2001  

Talibanerna har i dag stängt två hjälporganisationer till. International Assistance Mission 

(IAM) och Serve i Herat, Kandahar, Mazar och Kabul. De påstås ha haft samröre med SNI 

vars personal sitter fängslade i Kabul. Båda organisationerna har kristna moderorganisationer. 

Ingen av organisationerna är kända för att försöka driva någon som helst missionsverksamhet. 

Der verkar inte heller som någon av dess personal arresterats. Kontoren har bara stängts av 

talibanerna, verksamheten har tvingats upphöra och alla utlänningar har utvisats. IAM har 

arbetat i Afghanistan sedan 1966 (!) och är en av de bäst ansedda hjälporganisationerna. De 

drev (driver) bla ett ögonsjukhus i Kabul (det enda?) och rehabiliteringsprogram för 

handikappade. Serve har funnits på palts sedan 1980 och har en del sjukvårdskliniker, 

rehabiliteringsprogram för handikappade etc. Det är helt klart att SNIs agerande är en direkt 

orsak till att talibanerna nu också slår till mot andra hjälporganisationer. Vi har definitivt inga 

undangömda biblar, vare sig på svenska, engelska eller dari, som vi kan ertappas med.  

Yasser Arafat, palestiniernas president, har genom sin ambassad i Islamabad vädjat till 

talibanerna att släppa de åtta västerlänningarna (!). 

 

Söndagen den 9 september 2001 

Ahmed Shah Massoud, den från kriget mot Sovjet legendariske gerillageneralen, numer 

militäre ledaren för Nordalliansen (oppositionen mot Taliban), har utsatts för ett mordförsök. 
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Han intervjuades av två arabiska ‟journalister‟ som hade gömt en sprängladdning i en 

filmkamera. En typisk självmordsattack som kanske kommer att kosta Massoud livet. 

 

Tisdag den 11 september 2001 

‟Journalisterna‟ som intervjuade Massoud och sedan försökte spränga honom i luften, kom via 

Pakistan och Talibansidan av Afghanistan upp till Nordalliansens område. Det hela verkade 

väldigt seriöst och de har intervjuat Nordalliansens president Rabbani och andra prominenta 

ledare för alliansen. Säkerligen för att ingjuta förtroende och kunna komma nära Massoud. 

 

När jag till kvällen slår på TV:n tro jag att jag hamnat mitt i någon film på manus av Tom 

Calancey eller någon annan thrillerförfattare. En helt overklig situation. En skyskrapa brinner 

i New York. Ett passagerarplan kommer in i bild från höger och ränner in i skyskrapan 

bredvid. Lite senare störtar den ens skyskrapan samman. Jag nyper mig i armen. Det här är 

direktsändning och tidsskillnaden till New York är 10 timmar. Mardröm eller verklighet? 

 

onsdag den 12 september 2001 

Mitt mail till vänner och bekanta:  

”Onsdagen, 5 september stals den amerikanska flaggan på amerikanska klubben (Khyber 

Club). Den satt inramad i foajén inom glas och ram. Vi såg att den saknades när vi gick kl 

22.30. Den lär ha suttit där en halvtimme tidigare. 

Amerikanska konsulatet (som driver klubben) reagerade starkt. Baren tvingas stänga kl 21.30 

på fredag kvällen! Alla är nu dessutom tvungna skriva in sig i en särskild liggare, lämna ifrån 

sig sitt medlemskort, signa ut när man går och då få tillbaks medlemskortet . Skälet? 

Ledningen för klubben påstår att de ser över säkerhetsrutinerna. För en försvunnen 

amerikansk flagga? Som lekskola tyckte vi, för ett par dagar sedan. Amerikanerna har 

säkerhetsnoja, det var alla överens om. Men var detta ett förebud om vad som hände i söndags 

(attentatet mot Massoud) och i går, tisdagen den 11 september 2001, när Pentagon och US 

Trade Center utsattes för terroristattacker av aldrig skådat slag? 

I Peshawar är allt för närvarande lugnt. Pakistansk polis och militär har slagit en järnring 

kring British Council och American Club där vi brukar simma i polen och ta oss ett glas. Jag 

bor på samma gata som klubben och gatan är avspärrad. Internationella skolan håller stängt de 

närmaste dagarna. 

Vi i Svenska Afghanistankommittén har kallat ut våra två svenskar, de enda utlänningar 

anställda av oss som för tillfället finns i Afghanistan, samt en Sida-konsult som vi just nu kör 

runt bland våra skolor, kliniker och andra aktiviteter i landet. De kommer till Peshawar under 

dagen. 

Vad händer de närmaste veckorna? Ingen vet. För fyra år sedan, -98, efter bombattentaten mot 

amerikanska ambassaderna i Nairobi och Dar el Salam slog amerikanerna till med missiler 

mot Afghanistan och förmodade platser där Osama Bin Laden skulle finnas. Två missiler slog 

ner i Pakistan. Inge missil träffade Osama, men folk här blev förbannade på amerikanerna. Då 

evakuerade vi också västerlänningar från Afghanistan, men Svenska Kommittén återvände 

efter en vecka, andra NGO:er efter ett par veckor och UN efter flera månader. Men nu kan 

naturligtvis situationen vara annorlunda. 

Talibanerna i Afghanistan har å det skarpaste fördömt terroristattackerna i USA och hoppas 

att konspiratörerna snabbt sätts bakom lås och bom och döms. Vi hopps att det inte bara är 

tomt prat.  
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Som läget är nu mår vi alltså bra och läget är lugnt här men vi följer naturligtvis utvecklingen 

noga. 

Ha det bra/Björn-Åke” 

 

Lördag den 13 september 2001 

Det tycks nu som Ahmed Shah Massoud är död. Mina chokidarer (vakter) säger dystert att 

‟Massoud is dead. Very bad‟. De är från Panjshir som M och har deltagit i jihad mot Sovjet. 

För honom är och förblir Massoud en hjälte. 

Oavsett vad man tycker om Massoud så var han en skicklig general och militärstrateg. 

Nordalliansen har ingen annan som kan fylla hans kostym.  

 

Söndagen den 16 september 2001 

Säkerhetsmöte hemma hos Sidney kl 10.00. Det tycks dra ihop sig. Vi beslutar oss för att 

skicka hem alla som arbetat i Afghanistan till Sverige. De gör mer nytta där än här samt gör 

det lättare att evakuera resten om och när det blir Aktuellt. 

Kl 12.00 går vi till klubben och simmar och äter lunch. Får reda på att de stänger kl. för 

”säkerhetsöversyn”. Craig, managern säger lite svävande att det har något att göra med ett hot, 

men att de skall försöka ha öppet i morgon från 15.00. ”See you tomorrow”, säger vi till 

servitören. ”If we are still alive”, säger han dystert. 

 

måndag den 17 september 2001 

Allt lugnt här i Peshawar, än så länge. Det har varit upplopp i Jalalabad i dag mot kristna, inte 

mot USA, och de har tågat mot NGOer. Ännu inte mot SCA. I Kabul lämnar de flesta staden, 

även talibanerna. Jag undrar hur US skall hitta några att slåss mot när de kommer? Annars är 

allt lugnt, har varit någon smådemonstration redan både i Islamabad och Peshawar. Pakistan 

klyvs åsiktsmässigt här i North West Frontier Povince (NWFP). Eliten säger att de skall stötta 

US medan vanligt folk i stor utsträckning stödjer talibanerna, kanske fler här än i Afg.  

Vi flyger ut 7 svenskar i kväll. De lyfter fån Peshawar om en timme. Det var två bilar till 

flygplatsen eskorterade av två polisbilar med blåljus. Jag blir kvar här tillsammans med 

Sidney och Peter tills vidare. Afghanerna deppar när 'expats' åker och vi har ett ansvar för vår 

verksamhet. vi kommer dock inte ta några risker. 

Bo Holmström filmade inne hos Sidney. kameran gjorde ett svep in i mitt rum (avsnittet 

visades tydligen i TV4 på kvällen. Dessvärre hade jag min fulaste ‟Hawaii-skjorta på mig. 

Men omständigheterna får väl ursäkta. En hel del kläder ligger redan packade för en snabb 

evakuering om det skulle behövas.)  Sedan filmade de när Jan-Erik packade, i mitt hus. 

Aftonbladet intervjuade Sidney som sa att det är han och jag är kvar och håller ställningarna. 

Mitt kontrakt går ut om fyra månader och Sidney tjatar om att jag skall stanna kvar i ett/två år 

till. I will give you an offer you can‟t resist‟, säger han. Fan trot, men jag har svårt tro jag 

omprövar mitt beslut. 

 

tisdag den 18 september 2001 

Ytterligare två ‟utlänningar‟, varav en svensk, flygs ut i kväll. Börje har biljett till tisdag om 

en vecka. Peter Bulling åkte till Islamabad i dag för att skicka hem sin familj och kommer 

tillbaks på fredag om läget tillåter. Han liksom Sidney har lång erfarenhet av att jobba i olika 

oroshärdar världen över, vilket känns bra. 

Pakistan har nu förseglat gränsen till Afghanistan så gott det går. Även småvägar och 

åsnestigar som vanligtvis används av smugglare och brukar vara obevakade har täppts till. I 
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Torkham, gränsposteringen ett par mil från Peshawar lär det finnas minst 7000 människor 

som försöker ta sig över. Mutor på ett par hundra rupies räcker inte längre. I går lär det ha 

räckt med 1500 Rs. I dag tycks inte ens 4-5000 räcka. 

En samlig mullor kring mulla Omar, beslutar i dag, om de skall följa Pakistans uppmaning att 

lämna ut Osama Bin Laden. Är de smarta lämnar de ut honom till Saudi Arabien, Förenade 

Arabemiratet eller liknande land (som kanske inte vill ta emot honom). Sannolikheten är dock 

inte så stor. Talibanerna har tidigare sagt att de kan kanske lämna ut honom till ett annat 

muslimskt land, för en islamsk rättegång om USA presenterar övertygande bevis mot Osama. 

Hittills har undanflykter på det temat serverats som nyheter med jämna mellanrum. 

En oanad sidoeffekt av det som sker just nu är att jag aldrig haft så mycket vin och sprit i 

huset som nu, mer än jag kommer att kunna eller vilja konsumera de närmaste månaderna. 

Normalt är det ju en bristvara om man inte går på Klubben (som nu är stängd) eller är god vän 

med någon anställd på en ambassad eller inom UN som får handla skattefritt i en specialbutik 

i Rawalpindi. Alla som åker hem kommer och dumpar sina vin och spritförråd i mitt hem. Jag 

lägger på lager för bistrare tider. 

 

onsdag den 19 september 2001 

Vi hade i morse ett konstituerande möte ang situationen för vår verksamhet här i Peshawar 

och i Afghanistan.  

En provisoriska ledningen av enbart afghaner är formerad och informerad om sina 

ansvarsområden och när den skall aktiveras i händelse av att vi kvarvarande västerlänningar 

också måste evakueras.  

Hittills har allt fungerar tillfredställande vad gäller vårt rutinarbete. Vi räknar faktiskt med att 

kunna hålla ut till årets slut om inget dramatiskt inträffar. Möjligtvis kan vi få problem med 

personal om kollegerna i Afghanistan börjar ge sig av mot Pakistan.  

Följande säkerhetsdirektiv har gått ut till regionkontoren i Afghanistan:  

-Vi tar bort alla dekaler från bilarna. Skyltar tas ner. Detta för att vi skall undvika 

demonstrationer etc utanför kontoren.  

-All försörjning till programmen i Afghanistan utförs av lokala transportörer.  

-Alla bilar sprids ut och parkeras i olika hus/kontor  

- Kontorsutrustning, som inte behövs flyttas till säkrare platser.  

- Hantering av kontanter minimeras  

Det vi tidigare har sagt om regionkontorens personals säkerhet gäller fortfarande och vi 

bevakar ständigt läget. Dvs. hettar de till skall de hålla sig hemma till det blir möjligt att 

återuppta arbetet. 

Kontoret i Peshawar fungerar som vanligt, men även här är vi observanta och följer läget. En 

allmän strejk i staden är utlyst till på fredag i samband med fredagsbönen. Vi bestämmer 

imorgon om vi håller kontoret stängt på fredag.  

WHO gjorde idag en framstöt och undrar om vi är villiga att bistå med mobila kliniker etc. 

om läget blev kärvare inne i A. Vi svarar"Ja" men vi vill göra en förstudie/behovsanalys och 

påpekar också att vi behöver finansiell hjälp.  

 

torsdag den 20 september 2001 

George Bush lär i går ha sagt till några senatorer att: What‟s the point of using 2 million 

dollar missile to bomb a 10 dollar tent with nobody in it? 

Han har en poäng där. 
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Shuran, den samling lärda mullor som samlades i Afghanistan för att ge mulla Omar råd om 

hur man skall göra med Osama Bin Laden, beslutade uppmana Osama att lämna landet av fri 

vilja. Det är ett delvis anmärkningsvärt beslut för att det går längre än någon väntat sig och för 

att det kanske även måste ses som ett bakslag för mulla Omar själv. Men det räcker 

naturligtvis inte för USA. 

 

Så här skriver våra kollegor i Kabul i ett mail vi fick i morse: 

“Dear Sidney,  

Security situation is normal. City looks calm and empty. Traffic has been reduced to 

minimum. The clergies still to decide about Osama.  

The night curfew has been announced by radio shariat as from 9:30 in the night up till 4:30 in 

the morning in Kabul city. Rumours say that Taliban have been forcing local people to go to 

fronts or make them to dig trenches. Also it says that around 350 Hazaras armed people have 

been arrested by T in Kabul.  

It was planned to send all the minutes of meeting via Irani but he failed to move to Peshawar. 

The last minutes are as under:  

Date: 18-09-2001 Participants: Sultan Jan, ARD- Abdul Kabir, AM- Eng. Zahir, EM- Dr. 

Hassan, HM- Eng. Mir Ahmad, REM- Hamidullah, Acting ERA- Eng. Aziz Mohd, LM and 

Dr. Saidal, Health chief officer/ERO  

Meeting was opened and chaired by acting RD, Sultan Jan.  

Safety of ERO staff and material: Based on the current situation and E-mail from CD, the 

meeting decided to minimize the staff and keep only reasonable proportion in order to run 

daily activities (urgent cases).  

The rotation list should be prepared by each section manager. This would prolong unit the 

condition returns to normal. In case there is threat to life of staff, administering daily 

operations in ERO, the Acting RD should choose right ways to save the lives.  

In case of material the floor agreed to keep every thing in place (at present condition) and the 

vehicles to be parked in different ERO premises. Some parts of the vehicles should be 

dismantled so that starting for unknown people becomes difficult.  

The suppliers busy now in distribution of salary in Laghman, should see and watch the 

situation. After completion of the salary, the suppliers would see the safety of the road. If 

situation were conducive should bring the cars to ERO, otherwise the cars to be parked in 

JSO.  

ERO clinics: How to keep the clinics in the present situation was discussed in the meeting. 

The participants agreed that clinics should continue the normal daily activities. Regarding the 

safety of clinics materials the floor decided that all the equipment and clinics property to be in 

the clinics in any way and the clinics together with health committees and local people should 

try to protect the property in bad situations.  

Shakardara Water and Sanitation project: Receiving a letter from Shakardara W.S project, 

mentions that the community support due to the prevailing situation has failed. People are 

trying to save the life of their relatives and are not ready to co-operate. Therefore the floor 

decided that if there is no possibility to get over the assistance of the people then there is no 

use of working at the moment. RE would try at the most to use cement within few days 

available. The unused cement to be placed in the clinic.  

The rest of the equipment to be transported to ERO store. Shifting of cement to Nejrab was 

cancelled due to security and uncertain situation on the road.  

Only the salary was decided to be supplied in terms of RS.  
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By Agricultural supplier and an agronomist (field extensionist) using local transport.  

Salary to Parwan and Laghman: Salary in Laghman to continue until there is a security threat. 

Salary to Parwan was decided to be postponed for: - Weak and unstable security situation. - 

And heavy cost for provision of money.”  

 

lördag den 22 september 2001 

Collin Powell sa i morse i en intervju sådant som tydligt talade för att de inte tänker lägga 

några urskiljningslösa bombmattor över Afghanistan. Osama och andras träningsläger, 

eventuellt en och annan taliban kommer att vara målet. Medlen kan vara alltifrån mindre 

attackstyrka, prickskytte, kidnapping till lönnmord. Ju mer Europa blir inblandade ju bättre, 

de har en mer nyanserad syn på hur saken skall tacklas. Nu engageras tom Iran i kampen mot 

terrorismen. 

Det var ganska beskedliga demonstrationer här i Peshawar i går. En del skjutande och 

smällande dock på kvällen. 

Gjorde några timmar på kontoret. Skrev en rapport till EU-kontoret här i Peshawar om hur 

SAK ser på möjligheterna att arbeta vidare de närmaste 3 veckorna, respektive de tre närmaste 

månaderna. I båda fallen räknar vi med att skolor och kliniker kör vidare. Vi har en fördel av 

att merparten av våra skolor och kliniker ligger på landsbygden. 

Eftersom vi är ganska få (3) utlänningar kvar så har ansvaret och arbetsbördan ökat och det 

gäller alltså att delegera mer, vilket ökar trycket nedåt i organisationen. Vi har många 

hängivna anställda som offrar sin egen bekvämlighet, sin fritid och försummar sina familjer 

just nu för en sak de tycker rör framtiden för deras land, sina barn. Inte bara amerikaner visar 

nationalkänsla och sammanhållning som aldrig förr – det gör afghanerna också i högsta grad. 

Till kvällen åker Sidney och jag ner till Perl Continental – Peshawars enda hotell av 

någotsånär internationell klass för att äta middag med Mats Lundegård och fotografen Paul 

Hansen. Ett rum på Perl C kostade för drygt en vecka sedan 70 USD. Anhopningen av 

journalister har drivit upp priset till 200 USD per natt. 

Till vår förvåning upptäcker Sidney och jag på vägen hem att ‟Klubben‟ är öppen. Alltså 

ingen omedelbar fara på taket. Kvällens enda gäster är Sidney och jag samt klubbens 

‟President‟ som är anställd på amerikanska konsulatet. 

 

söndag den 23 september 2001 

Fortsatt lugnt i Peshawar. Bröllopssäsongen börjar med en del skjutande och fyrverkerier på 

kvällarna. 

Klubben har öppet och Sidney, Peter och jag var och simmade tillsammans med ett fåtal 

kvarvarande utlänningar. Två från DACAAR, två från UNHCR och en från IAM. 

Det verkar som klubben skall försöka hålla öppet tills vidare. 

Till kvällen bjöd Peter på gravad norsk fjordlax och grillade revbensspjäll. En riktig höjdare. 

Var han får tag på sådant? Alla ambassad- och UN folk som nu lämnar Pakistan säljer ut sina 

förråd av delikatesser och vin och vi får chansen att fylla våra frysar med en del godsaker. 

 

måndag den 24 september 2001 

Alla FN organisationer kallar nu till olika möten för att få oss att hjälpa till om kriget bryter 

ut. De måste göra sig viktiga. Dom gör inget själva för att de inte har något folk i Afghanistan. 

Vi har fortfarande 8.000 anställda Afghaner som arbetar vidare inne i landet. Vi svarar alltid 

att vi inte har tid att åka på möten i Islamabad. Vi har fullt upp att arbeta inne i Afghanistan. 
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De är välkomna till Peshawar om de vill tala med oss och får gärna stödja vårt arbete med 

pengar, sätter vi upp nya kliniker om flyktingar samlas vid gränsen. Det är en massa nys i 

tidningarna om att tusentals flyktingar flyr mot gränsen. Vi har folk som kollar och de säger 

att de som kommer mot gränsen inte är fler än vanligt och att flera familjer normalt så här års 

flyttar från Kabul, där det nu börjar bli lite svalare, tillbaks till flyktinglägren i Peshawar där 

värmen nu börjar bli behagligare (runt 30 på dagarna och 24 på natten). De har alltså varit på 

”semester”. 

Det är också nonsens att talibanerna mobiliserar vi gränsen mot Pakistan. De har satt upp 

några fler utkiksposter. De hundratusentals soldater det säjs de mobiliserar är småpojkar utan 

militär erfarenhet. Varje familj i Kabulområdet har uppmanats sända en ung man till 'jihad', 

men de flesta vill inte bidra till ett kommande krig. Talibanerna möter alltså numer på ett visst 

internt motstånd. 

Pakistanska tidningar rapporterar i dag att brittiska elitstyrkor har utkämpat strider med 

Taliban utanför Kabul.  

USA medger dock idag att de fått ett mindre obemannat spionplan nedskjutet i Afghanistan 

något talibanerna påstog redan i går. 

 

tisdag den 25 september 2001 

En rapport från vårt norra regionkontor i Pul-i-Khumri nära fronten mellan talibaner och 

Norra alliansen. 

” Dear Sidney,  

I am very happy to have this opportunity to contact you , but I am very sad to inform you 

about unlikely situations here. I hope you have spare time despite of the tense situation.  

Our colleagues are ok in the northern region and the situation seems calm in Pul-I-Khumri, 

but in the other hand conflict is going on close to Mazar City. Northern alliance captured 

Zarih and Sholgar, which is around 20 km from Mazar city, also some information says there, 

is military movement around Taloqan as well as Samangan.  

The common people are surprised and worried, muting is common everywhere for the 

different directions, but it is difficult to find the save place. Despite of all we are arranging 

ourselves to keep personnel and properties secure, but difficult to assure that. Part of our 

personnel separated out to the field, a number of them took leave and number of them are 

busy with official work.  

It seems SCA is the only office, which is regularly functioning and we hope to keep the office 

function until we can. We started National Immunisation Days in Takhar Province in the both 

sides of the front yesterday and today and our emergency activities going on normally with 

some small change. One Traditional Birth Attendant (TBA) course going on in Bagh-e-

Shirkat Internal Displaced Peoples camp and one TBA course going on in Kishm's 

Emergency Obstretic Centre, hopefully we will finish before any struggle. Any new situation 

will catch you later on.  

With the best regard  

Dr. Q ” 

 

I förrgår bröt Förenade Arabemiraten de diplomatiska förbindelserna med talibanerna. 

I dag bröt Saudiarabien de diplomatiska förbindelserna med talibanerna. 

Kvar är Pakistan, som kommer att behålla dom ”för att det skall finnas en kanal in i 

Afghanistan”. 
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onsdag den 26 september 2001 

I Peshawar är läget fortsatt lugnt. 

I Kabul däremot har det varit antiamerikanska demonstrationer organiserade av talibanerna. 

Man satte eld på den amerikanska ambassaden som visserligen varit övergiven i 12 år. 

Så här skriver man i ett mail från kontoret där: 

“Greetings from Eastern Regional Office (ERO).  

Today before noon there was a demonstration in Kabul. The authorities had arranged it. We 

could see people passing by our office joining a bigger gathering towards US Embassy. A 

column of smoke was later on seen from the Embassy compound. As we have our Education 

Training Centre (ETC) neighbouring the compound we were reported that the main building 

of the embassy was not set in fire. It is the compound apparently used as parking lot adjacent 

to the Ministry of Public Health (MoPH) with some old Chevrolet cars, which were burnt 

along-with the lawn of the compound. Our ETC is not damaged at all, thanks God.  

Two of our three pickups, which were sent to supply the salaries of three eastern provinces' 

clinics and schools have returned safely to ERO and were parked in the pre-determined place 

with some precautionary measures to avoid their robbery. The third is to return tomorrow. We 

may obtain the permission from MoPH to take out the Northern RO medicine stored in Pactec 

container at the airport tomorrow. Things are normal with ERO so far. Those who were 

scheduled to attend their duty from different ERO units are turning up. Please assure Zemarai 

Saqib that copy of his email on precautionary measures received today was sent to JSO by a 

guard whose duty station was changed from ERO to Jalalabad Sub Office.  

This is all for today.  

Best regards.  

Abdul Kabir”  

 

Från Mazar-i-Sharif kommer lite dystrare tongångar: 

”We have stopped our supervisory level activities in that area, our filed works were going on 

but it would be better stopped till normality of situation.  

Mentionable that our Physiotherapist in there has also left the city due to dangers on him. In 

Mazar, the situation is going worse minute by minute. - UN Agencies and international NGOs 

are entirely closed. –  

During last week, UNOCHA and MSF offices were looted. - Many check points are being 

seen in the city and moving in the city is looking too difficult. - Amarati authorities are 

collecting the people as per exact number/ mosques for the holly war proclaimed during the 

week and many of our colleagues are fix to this. –  

Huge number of robbing and stealing during nights in the city is being seen. - Many people 

are leaving their homes for safe places as they think.  

Field works are still going on but in a very risky situation and for female it is just dangerous 

to go to field. Supervisory of female are still coming to the office but not to the field. All the 

people in the city are anxious and are not able to decide. As we got news, the same situation is 

going on in the covered districts too. What we have done or recommend: According to present 

situation: - We have inactivated the office vehicles that need at least 48 hours for being active. 

- Departed our important and expensive equipment such as computers, photocopy machine 

and etc to safe place. - Stopped the PTT female course for ten days for the time being. - 

Recommend to provide our colleagues with the salary of Oct in advance. (They are in urgent 

need of such cooperation). - To minimize the office running cost. - Orthopedic workshop is 
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better to be operated for the time being till the authorities decide to close it. - To minimize the 

male supervisory staff. - To suspend the female supervisory staff. - To reconnect our Email 

communication in such urgent cases. - To suspend the female CRDWs and CRWs in the 

districts temporarily. It is what we did or recommend. We are waiting for your early decision 

accordingly.  

Best regards,  

Abdul Qudoos Qateh, Regional Program Manager, CDAP Balkh”  

 

Vilka killar och tjejer! Här är de verkliga hängivna hjältarna som vare sig tjänar talibaner eller 

opposition utan bara det afghanska folket, för att använda en sliten klyscha. 

 

Mulla Omar sa idag att han inte tror på angrepp från USA ‟eftersom det saknas bevis för att 

Afghanistan är inblandad‟. Sannolikt en kraftig underskattning av läget. 

  

torsdag den 27 september 2001 

Det alvarligaste som hänt oss tre västerlänningar här under veckan är att Sidney, vår chef, har 

visat sig vara en usel kock. I förrgår slog det eld i stekpannan när han skulle laga mat. 

I går stekte han några auberginer och var ‟opasslig‟ hela natten och dagen. 

 

fredag den 28 september 2001 

Lugnt i Peshawar. Klubben stängd. 

USA lär ha medgivit att de har förband inne Afghanistan, små grupper som är på 

rekognoseringsuppdrag, eventuellt tillsammans med brittiska soldater, som jag skrev om i 

måndags. 

Svenska UD ringer kontoret i Stockholm och är förvånade över att SAK har en så stor 

verksamhet i Afghanistan. Det har de blivit varse genom att läsa tidningarna och våra 

pressmeddelanden. Tyvärr är Svenska Afghanistankommitténs verksamhet alltför okänd i 

Sverige. UD bjuder nu in SAK med en representant följa med till ett FN internationellt möte i 

Genève där den humanitära krisen skall diskuteras. 

 

lördag den 29 september 2001 

Samtidigt som Expressens journalister sitter och intervjuar Sidney och mig får vi på telefon 

reda på att vi, Svenska Afghanistankommittén, lyckats få en lastbil in över gränsen till 

Afghanistan med 10 ton medicin till våra kliniker. Det är den första hjälpsändningen någon 

hjälporganisation, FN inräknat, lyckats få in i Afghanistan sedan den 11 september. 

FNs hallå i BBC och CNN om de massiva hjälplagren de bygger upp i Peshawar och Quetta 

ger vi inte mycket för. De talar om 1 million Afghaner i rörelse mot gränsen. Vår information 

stödjer inga sådana påståenden. Ren spekulation. Däremot kommer förråden att behövas om 

FN kan få tillstånd att transportera in maten i Afghanistan. Torkan har varit svår även i år och 

det kommer råda stor brist på mat till vintern. 

Enligt uppgifter från Kabul återupptas i dag rättegången mot de 8 utländska hjälparbetarna 

från SNI som anklagas för att ha försökt missionera det kristna budskapet bland sina 

afghanska kollegor. 

 

Måndagen den 1 oktober 2001 
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Vi har nu rekryterat en ny chef för vårt hälsoprogram. Till alla manliga sökandes stora 

förvåning blev ingen av dessa skäggiga män den vi valde. I stället utsåg vi en ung kvinnlig 

läkare Dr Aquila. En mindre revolution i denna mansdominerade församling och den första 

kvinnliga chefen i kommitténs historia, dessutom på en toppost, en av de åtta högsta cheferna, 

oss utlänningar inräknade. Hon ansvarar för en grupp på 10 personer, inklusive en utlänning 

och gruppen ansvarar för ett hälsoprogram med mer än 2500 anställda inne i Afghanistan. 

 

onsdag den 3 oktober 2001 

radiomeddelande från Jalalabad, Afghanistan 

“From: Habib Jan/Jalalabad Suboffice: Communication closed  

Dear Sir, 

Our local authorities closed our communication since today. Best regards.” 

Kontoret håller dock öppet och kommunikationen hålls vid liv med en kurir som dagligen tar 

sig fram och tillbaks över gränsen på olika vägar och sätt. Verksamheten, skolor och kliniker 

påverkas inte av de här åtgärderna utan rullar på som vanligt. Att talibanerna på en del ställen 

försöker hindra oss från att använda vår radiokommunikation, våra satelittelefoner, ändrar inte 

mycket. I Kabul tex, andvänder kollegorna i stället det offentliga telefonnätet i stället. Lite 

krångligare och dessutom kontrollerat. Vi har dock inga hemligheter och inget att dölja så det 

är OK. 

I Pul-i-Khumri där de också förbjudit oss använda radio och satelittelefon har vi löst 

problemet genom att dagligen sända en kurir till Mazar-i-Sharif, tre timmars bilresa, där vi 

fortfarande får använda satelittelefon. Inte heller i Pul-i-Khumri påverkas fältverksamheten i 

någon större utsträckning. Samma signaler fick vi i dag från en kollega som kom från Ghazni 

i sydöstra Afghanistan: skolor och kliniker fungerar som vanligt. Inte heller är folk på flykt 

som FN-systemet rapporterar. Däremot kommer säkert folk att dra till Pakistan om FN 

fortsätter att säga att det finns 15.000 Rupies per flyktingfamilj. Varför skall man då jobba för 

1000 Rupies som lärare åt Svenska Kommittén i Afghanistan? FNs politik just nu kommer att 

skapa fler flyktingar i Pakistan snarare än att förmå flyktingarna att stanna i Afghanistan och 

hjälpa dom där. Men FN har ingen organisation i Afghanistan som kan ta sig an problemet. 

Deras personal finns alla i Pakistan, till skillnad från Svenska Kommittén som har 95% av 

sina anställda i Afghanistan. 

 

torsdagen den 4 oktober 

I dag håller regeringen (Maj-Inger Klingvall) en presskonferens där de kungör att de kommer 

att anslå ytterligare 200 miljoner till Afghanistan. Med på presskonferensen kommer Svenska 

Afghanistan Kommittén att vara tillsammans med Rädda Barnen, Röda Korset, 

Räddningsverket och Ericsson. Vi läser Maj-Ingers tal ett par timmar innan presskonferensen 

hålls. Hon kommer att berömma SAKs mångåriga arbete. Man tackar. 
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10. Talibanerna faller 

 

Oktober-december 2001: vad vi alla väntar på är att USA skall attackera Afghanistan. Det tar 

lite tid men vi tror oss veta att det beror på att man förbereder sig, inte bara genom att flytta 

stridskrafter närmare Afghanistan, bla genom att etablera baser i Pakistan, utan också att man 

förbereder sina mål noggrant för att undvika onödiga förluster bland de egna och bland civila 

afghaner. Vi misstänker att olika commandostyrkor rör sig på hemliga uppdrag inne i landet 

för att förbereda det som komma skall. När det sedan bryter ut verkar det lite tvekande och 

kanske är det ett tecken på att man bara bombar sådant man vet är säkra fiendemål. 

I efterhand vet jag att USAs stora problem var att deras underrättelse information inifrån 

Afghanistan var ganska usel. Bob Woodward har i boken ”Bush at War” givit en initierad 

beskrivning av hur illa ställt det egentligen var. Läs den. Jag har här bla beskrivit hur USA vid 

flera tillfällen lyckades träffa ett Röda Kors föråd i Kabul. Då var vi många som var 

övertygade om att det inte var ett misstag. En gång kan det vara ett misstag men knappast två 

gånger. Skälet skulle vara att talibanerna använde Röda Korsets förråd som förvar av vapen. 

Bob Woodward beskriver i sin bok bla den specifika händelsen och visar att det inte var 

medvetna mål utan rena misstag som leddde till bombningen av Röda Kors lagren. 

Talibanernas fall kom snabbt och oväntat och mycket av det kaos vi förväntat oss uteblev 

även om situationen var och är långtifrån idealisk.  

 

fredag den 5 oktober 2001 

Mitt under ett möte i dag hos vår danska systerorganisation DACAAR blir Thomas Thomsen 

(DACAARs VD) uppringd av amerikanska konsuln. Meddelandet är enkelt och entydigt: Vi 

bör evakuera Peshawar och åka till Islamabad. Inom 3-4 dagar smäller det och det kan bli 

oroligt i stan. Amerikanerna fruktar alltid terroristattacker. En god gissning är måndag, 

Columbus Day i USA och helgdag. Helgdagar har varit dagar för andra attacker. De själva 

anser att deras konsulat är väl skyddat och bevakat, medan våra kontor och bostäder i stort sett 

är obevakade och definitivt inte skyddade av beväpnade vakter, polis eller militär. Sidneys 

och min bedömning är att vi knappas är något mål för terrorister. Konsulatet kan naturligtvis 

vara det och då hjälper inte vakter eller beväpning. För tre år sedan, 1998 när USA skickade 

missiler mot Afghanistan, så sköt någon ett par raketer mot den amerikanska ambassaden i 

Islamabad. 

Vi avvaktar tills vidare. 

Nu vädrar Norra Alliansen, talibanernas motståndare, morgonluft. Många reportage sänds i 

BBC och CNN om deras växande motstånd och vilket gott demokratiskt alternativ de är till 

talibanerna, bara de får världens stöd. Tro inte på ett ord av detta! Denna löst sammanhållna 

allians av commanders har genom åren slagits mer sins emellan än mot talibanerna. Det är 

också de grupper som ingår i allansen som under flera år regerade samman, men hela tiden 

bekrigade varandra och sköt sönder och gjorde Kabul till den ruinstad det är idag. Det samma 

gäller de som idag samlas kring den gamle kungen Zahir Shah. Många om inte rent av de 

flesta är folk som gjorde sig en förmögenhet på det inbördeskrig som följde efter ryssarnas 

tillbakadragande. Dessa människor är inget bra alternativ till talibanerna. De kommer bara 

skapa ett nytt kaos inne i landet.  

Tony Blair besökte idag Pakistan och lovade att lyfta alla sanktoner mot den Pakistanska 

militärregeringen. 

 

lördag den 6 oktober 2001 
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Säkerhetsmöte på förmiddagen där våra uppgifterna från i går bekräftas. Tony Blair besöker 

Indien. Så länge Blair och Rumseldh finns i regionen kommer ingen attack att ske, men de 

lämnar området i morgon. 

Talibanerna säger att ett spionplan cirklade över Kabul i dag. De säger också att de tänker 

frige den brittiske BBC-journalisten, som illegalt tog sig över gränsen. De säger också att de 

kan frige de åtta fängslade hjälparbetarna från ‟Shelter Now International‟ om USA slutar 

hota Afghanistan. 

Klubben var öppen mellan 15 och 20 i kväll, vilket är något förvånande. Bara Sidney och jag 

är där samt ett fåtal tjänstemän från det amerikanska konsulatet. I morgon håller klubben 

stängt och vi fick en hint om att något är på gång av en av de högre konsulattjänstemännen 

som också satt i baren. 

 

Söndagen den 7 oktober 2001 

Så small det då till slut, lite tidigare än vi väntat. Vi trodde att det skulle komma efter midnatt 

Afghansk tid, nu var det snarare kl 21. 

Vi flyttar nu ihop alla utlänningar som finns i Peshawar, i några extra bevakade hus, bland 

annat Sidneys hus och SAKs gästhus, tvärs över gatan där vi hyser in 14 personer från olika 

NGOs. Pakistansk polis bevakar utanför och i området. 

 

 

måndag den 8 oktober 2001 

Afghanistan brinner står det på Expressens Internet löpsedel. Det motsvarar inte den 

verklighet vi får rapporter om här i Peshawar och ändå har vi direktkontakt med våra kontor 

inne i Afghanistan. I en rapport som Sidney skickade till vårt hemmakontor i dag (som återges 

nedan) finns dramatiken men inte överdrifterna. 

Det mest oroväckande är om Nordalliansen anfaller Kabul vilket de säger de skall göra. De 

skall ‟befria‟ Kabul inom tre dagar (sic!). Då kan det bli många civila dödsoffer och samma 

anarki som när dessa krigsherrar sköt sönder Kabul –92 till –93 i ständiga inbördes strider, 

som sedan banade vägen för talibanerna. 

I Peshawar har det varit ganska lugnt. I Quetta brände arga demonstranter upp några FN-bilar 

och satte eld på ett FN-kontor. I Mardan brände arga demonstranter upp några (inhemska) 

NGO-kontor. Man riktade sig särskilt mot en organisation som arbetar för kvinnor och barns 

rätt. Ett mycket tydligt(?) sätt att visa att man protesterar mot USAs krig. 

 

“Dear friends,  

Last night USA started the attack against Afghanistan. From the international TV channels 

we could follow the course of events.  

In Peshawar we had prepared ourselves and also got important information from different 

sources.  

Björn-Åke and I are at present in Peshawar, while Peter is in Islamabad. A lot of meetings 

take place in Islamabad so it is a good reason to have Peter there.  

Today Monday our office is closed. Björn-Åke and I are in the office but will soon return to 

my house. We will later today have a meeting and we will then decide if we will keep the 

office closed for some more days. Everything is depending on the situation.  
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Our guest-house is selected as a "safe-house" and for the moment 14 persons are living there, 

belonging to the following organisations: German Agro Action, German Consulate, Med Air 

and Orphan Refugee Agency. Another "safe-house" is the DACAAR compound.  

If we should be forced to leave PEW we also have arranged with a carpool.  

Björn-Åke is staying with me in my house.  

Immediately after the attack heavy demonstrations erupted in Peshawar, one of them at 

Jamrud Road, just outside University Town.  

We heard shooting most probably from the police. From Zemarai, who has his informants 

spread out in the city, we got information that there will be anti-American demonstrations this 

afternoon.  

I just got information that people have gathered at Palosay area at the backside of Peshawar 

University and are preparing themselves for a demonstration most probably on Jaumrud Road. 

A big demonstration is on-going in the old city (1230 local time) the police are using teargas 

and are trying to disperse the crowd  

Around 1100 am I had contact with our office in Kabul. The office was open but I instructed 

them to close the office and just keep necessary staff. We still have possibility to 

communicate with Kabul. The bombardment yesterday hit mostly outside Kabul. People are 

leaving the city for rural areas. According to our spokesman in the office they hear the sound 

of artillery north of Kabul.  

We were also in contact with Mazar who reported bombardment at the airport and also at 

Dehdadi (where we have a clinic).Also Qala-e-Jangi military zone Southwest of Mazar was 

hit. No causalities have been reported. Last night fighting was reported in the area around 

Aibak, half way between Mazar and Pul-i-Kuhmri.The CDAP (handikapprogramet) and SCA 

offices are still open with few persons absent. We have arranged with a daily contact with the 

Mazar office.  

Through Mazar (via radio) we got reports that our office in Jalalabad is open with a reduced 

number of staff. Everything is ok with them.  

No reports so far from Pul-i-Kuhmri but Qasi Ainuddin might reach Mazar this afternoon and 

will then report to us. No reports from Gahzni. The office in Taloqan is closed since a couple 

of days.  

That is all for now. If you need any further information do not hesitate to contact me.  

Best regards/Sidney” 

 

tisdag den 9 oktober 2001 

USAs anfall i Afghanistan har fortsatt under natten. 

Från Kabul kommer följande lite rörande rapport: 

“Dear Sidney 

Greetings from Kabul. The staff and office are in good condition so far. Last night there were 

air strikes on Kabul twice. Kabul airport and TV tower were hit. The tower is not seen 

anymore in its place. Apparently the anti aircraft guns are targets. ATC, a demining agency, 

center was bombed/rocketed. Four of its personnel were martyred reportedly while the fifth 

just escaped the death as he had gone to the mosque.  

The center situated near to the short-wave station of Radio Shariat whose broadcast was not 

heard this morning.  
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Sultan Jan left for Wardak today. When the bombs/rockets hit their targets our poor mud 

houses are shaking, but we are, thanks God, a bit accustomed in such situations from the days 

of infightings and condole ourselves by reciting Almighty God's sayings.  

Do you remember when we were about to be bombed on our way to Ghorband? Or when the 

nearby hotel to our old Kabul Liaison Office was bombed and you took a big shrapnel to the 

Peshawar office as a gift from Kabul?  

Those who are residing near the army bases are more prone to danger. Let's see what will 

happen.  

Mazar Sub O and Jalalabad Sub O were told to phone. I believe MSO has done so, but JSO 

guy said that he did not know how to phone which seemed very stupid to me. We are trying to 

teach him in one way or the other how to use the satphone.  

The CMO (Peshawar) courier has been in Southern Regional O and he has already left for 

CMO. In his next trip please ask Zemarai to send a note to them to contact CMO by phone 

and if not possible they can send a note to us and we will relay the message to CMO if 

necessary.  

We have surrendered ourselves to God. What is there in our fate we have to face it. But, we 

take care.  

Best regards. Abdul Kabir” 

Vi får reda på, via en knastrig telefonlinje från Mazar-i-Sharif att talibanernas guvernör i Pul-

i-Khumri (Baghlan province) har kommit till vårt kontor med ett antal beväpnade män och 

stulit vår satelittelefon, kommunikationsradio och en dator samt konfiskerat en pick up. Han 

har också krävt att få ta resten av våra bilar, ett 10-tal pickups och 2 lastbilar. Dessa har vi 

demonterat och talibanerna har ännu inte fått dom. Vi har protesterat hos Ministry of Planning 

i Mazar, som inte har något reellt inflytande, tyvärr. Svenska Ambassadören i Islamabad, 

Peter Tejler, var i dag upp och protestera hos talibanernas ambassadör där. Han sa att det här 

kan vi inte acceptera och att det är väl inte förenligt med islamsk lag att stjäla saker fån en 

humanitär organisation. Mer en gest än att vi tror att det betyder något. Antagligen vill 

talibanerna ha bilarna i kriget eller så tänker de fly. Det tar dock ett par dagar att sätta ihop 

dem och vi vill inte riskera livet på vår personal. 

I Peshawars största moské samlades i dag på förmiddagen några av de konservative religiösa 

(Jamaat-e-Islami, mfl. talibanpartie) för att hetsa upp varandra. Sedan skulle man ut och 

demonstrera mot USA och angreppet i Afghanistan och visa sitt stöd för talibanerna. OK. OK, 

sa den pakistanska polisen när det var dags för demonstrationen. ‟Vänta bara 10 minuter (i 

mosken) så ni får security clerance‟. OK. Därpå låste den pakistanska polisen dörrarna till 

mosken och  bråkmakarna fick snällt sitta kvar där till eftermiddagsbönen. Så 

demonstrationen kom av sig. 

 

onsdag den 10 oktober 2001 

Cheferna på vårt kontor i Pul-i-Khumri gick upp till provinsens hälsominister och klagade på 

stölden av dator, komradio och satelittelefon samt konfiskeringen av en pick up och att 

guvernören ville ta resten av bilarna också. Denne hälsominister är, trots att han är taliban, 

mycket pro Svenska Kommittén, som han sett gjort ett bra jobb med alla kliniker och skolor i 

provinsen. Han lovade att se till att datorn och pick-upen lämnades tillbaks och att de andra 

bilarna skulle förbli orörda. Det stulna skall lämnas tillbaks under eftermiddagen. Men 

guvernören ville ha en gentjänst gjord. Han vill att vi tar över och öppnar en klinik i ett 

flyktingläger (internflyktingar) som UNICEF övergett(!). Det ställer vi naturligtvis upp på. 

Eventuellt spelade även den svenske ambassadörens besök på talibanernas ambassad i 

Islamabad in. 
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Ett bombhot till kontoret i morse. Det är ett handskrivet brev som postats i Peshawar: 

“Swedish NGOs for Afghan refugees,  

24-D Chinnar Road, University Town, Peshawar 

All Muslim religious leaders in this province are watching your activities since long. 

Apparently you are running an organization to provide aid to Afghan refugees, but actually 

your organization is converting various Muslims to Christianity by delivering sermons and 

preaching the teachings of Jesus Christ. 

You are warned to be ready to face a fatal explosion in your office/premises very shortly. 

We have written the name of your organization on the top of the hit list along with other 

culprits.” 

Duktig på engelska. Vi har talat med den lokala polisen som avdelats för vår säkerhet och de 

har posterat några extra poliser utanförkontoret dygnet om. Vi undersöker också om det 

eventuellt kan vara någon fd anställd som fått sparken eller varit missnöjd och som vill passa 

på att skrämma upp oss. 

 

fredag den 12 oktober 2001 

Lägesrapport från Kabul: 

“Dear Sidney,  

I hope you and all other colleagues are in good health.  

1.Last night there were air strikes on Kabul many times, no bombardment inside of the city, 

we are heard the sound it was north of Kabul, Shakardara district, frontlines, Qargha, 

Reeshkhor and Tajbag hit.  

2. ERO schools and clinics are going on due to the last five days in Kabul districts so far.  

Best regards, Habib/Radio operator.”  

 

Jag har sett att svenska tidningar skruvat upp förväntningarna på våldsamma demonstrationer 

i Pakistan efter fredagsbönen. Hur det är i andra delar av Pakistan vet jag inte just nu, men i 

Peshawar kom de av sig lite grann. 

 

lördag den 13 oktober 2001 

Läget är så lugnt i Peshawar att jag flyttar tillbaks till mitt eget hus. Till vår förvåning var till 

och med ‟klubben‟ öppen mellan 15-22. En måttstock på sakernas tillstånd. 

 

Hela dagen har BBC kablat ut att USA av misstag bombat ett bostadsområde med civila offer. 

Från Kabul får vi et mail som berättar lite om bakgrunden (nedan). Talibanerna hade alltså 

flyttat ett gamalt militärplan till ett bostadsområde. När planet bombades omkom en liten 

flicka. Kanske några fler. Men det skrämmande är att se och höra hur media förvränger 

verkligheten. Över- och underdrifter men sällan nära vad som verkligen händer. Några 

skräckexempel jag sett här på BBC och CNN är personer som står i norra Afghanistan, på 

Nordalliansens territorium ock kommenterar vad som händer i Kabul och Kandahar. Därifrån 

vet man sannolikt mindre om vad som händer i dessa städer än vad man vet i Stockholm. Våra 

dagliga rapporter direkt från olika delar av Afghanistan är definitivt mycket mer trovärdiga än 

de som serveras av olika nyhetsbyråer.  

Ett exempel på hur trovärdiga nyhetsbyråerna är de bilder man visade på jublande människor i 

Palestina dagen efter den 11 september på CNN. Det visade sig att bilderna var 10 år gamla 

och inte hade ett dugg med saken att göra.  
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Här berättade min kollega, SAKs finanschef, Shah Mahmood att han såg en journalist 

intervjuade en afghan som påstod sig just kommit från Kabul. Problemet var bara att denne 

‟nyligen anlände flykting‟ inte hade något skägg och framför allt inte hade rakat av det de 

senaste veckorna. Under ett nyrakat skägg är du inte solbränd och utan skägg kan inte en 

taliban ha besökt talibanernas Kabul. Men med några dollar i ersättning så kan du uppträda 

som nyligen anländ flykting och göra världsnyheter. 

 

Här är rapporten direkt från Kabul: 

“Thank you for your sympathy with us.  

Regarding controversial claims on casualties here and in Jalalabad, it is very difficult to 

confirm the exact number. In such societies and under such circumstances it is always 

exaggeration with figures. However, as far as we are concerned, except the ATC case we have 

scarcely been witness for any civilian casualty here. The authorities at the airport had dragged 

an aircraft, which was not functioning, to the direction where there was residential area. The 

allied forces, while targeting the airport and the aircrafts, struck the mentioned aircraft, which 

resulted to the death of a child; shrapnel has killed her. Reportedly a house was demolished 

near to our guesthouse facing a hill, on top of which existed an anti-aircraft weapon, but with 

no casualty. Surkhroad district of Jalalabad where the Taliban and the Arabs had taken refuge 

was bombed/rocketed. A number of 55-60 people have been killed. This figure includes 5-6 

people in the mosque. I can not confirm now if these killed ones have been civilians and/or 

armed Taliban and their "guests".  

This is all what I can forward to you now.  

Best regards/Abdul Kabir” 

 

Måndag den 15 oktober 2001 

Kollegornas rapporter från Kabul speglar också den press de arbetar under: 

“Last week at 04:00 P.M. when I wanted to enter the office some three taliban from the 

nearby police station without asking any permission entered the office. They asked some 

irrelevant questions while walking in the yard. I responded and behaved them in a proper 

manner. They left after a while and I was told that they had come in the morning of that same 

day asking to put the basement of the office at their disposal.  

Next morning when I attended the office I was told that they had again entered the office in a 

group of seven or eight looking apparently at the flowers and lawn of the office and 

laughingly were asking for the radio. The guards had told them that there was not any radio 

functioning.  

Their third visit of the office startled me and I went to the interior ministry to see Mr. Waziri, 

foreign relations in-charge who had given some phone numbers to some NGOs to contact him 

during emergencies, while there is not a functional telephone system here. I could not find 

him around.  

I went to see the deputy minister. I told him the issue thoroughly and he ordered one of his 

men to write something to the Kabul City Security Commander, who has the police stations 

under his command. His letter was saying that one guy from the Swedish Committee had a 

petition to him that the 10th police station staff were bothering them. Please write to them not 

to bother these people.  

I talked to our chief guard on the letter. We agreed that not to submit this letter to the Security 

Commander at that time as it might provoked the police station staff. Since then we had not 

"visitors" from the said station, thus we kept the letter with us.  
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This morning I was told that the taliban had again turned up and had given a letter to one of 

our guards at the staff house. The letter was addressed to the SCA in-charge saying, "it is 

hoped that to meet the need of the police station staff the mentioned house should be put at 

our disposal". I called the mangers/acting managers for an urgent meeting. They were briefed 

the story as above and asked their advice whether to submit the letter, obtained from the 

deputy minister to the commander or not. We all agreed to submit it.  

I went to the commander's office who was not present. I looked for his deputy who was not 

around either. I was told to refer back at 15.00 hrs today. I returned to the office and after 

lunch I was told that I should meet the police station in-charge.  

I went there and after shaking hands with a group of ten-twelve people, I was offered a glass 

of tea.  

The in-charge told me that they are scared of the air strikes that is why he has asked us to put 

the staff house (some twenty meters away from them) at their disposal. He further said that he 

has contacted the security commander on this issue and he has confirmed this ( seemed not 

true to me). I, very shortly, introduced him to SCA as an international NGO and that I was 

acting the regional director and I should contact my superior at CMO to obtain his permission. 

He said this will be spreading around if I contacted CMO. I said it will not be spreading 

around by us. He said that if it will be done so, I would be caught as responsible. I agreed on 

this but assured him that if we conceal this issue, others, i.e. neighbors will spread this news 

around that the taliban has captured SCA's office. One of his colleagues who seemed wise 

said that "please give up to use an NGO's house for our night shelter. If this guy, he meant 

me, does not reveal this, others will do so". After a while the station in-charge agreed not to 

use our facility. I asked him if he has cancelled his idea, he said yes. They will not use NGOs' 

facilities. I thanked him and said goodbye to them.  

Coming out of the station another ERO guard stationed at the ETC had the same story from 

their nearby taliban. I told him the whole story and advised him to tell the taliban to contact 

me if they persist upon giving them shelter.  

Some other issues, which were discussed in our today's meeting are as follows:  

1. The wells deepening project, which was stopped for some days should be started as soon 

as possible. The project staff should not establish their camp near to the army basis where 

there is a risk of air strikes. For precautionary measures the project should be supplied for 

five days from the main store. When they are through with their material, they would be 

re-supplied for another five days after the completion of the project. 

2. The floor was reported that last Wednesday night some armed people have entered the 

Sarobi clinic and after locking the guard in a room have robbed the autoclav and ENT set. 

The Community Health Committee who had promised to look after the security of the said 

clinic has been contacted to find the robbed items and report us this week of the 

consequence.  

3. Kabul witnessed the second fiercest attacks last night. No report of any civilians casualties 

so far. Could you please try a call tomorrow? Sat to sat. Please keep the story of giving 

shelter to taliban as low profile as possible.  

Best regards/Abdul Kabir”  

 

Det går ett rykte att talibans utrikesminister Muttawakil har hoppat av via Dubai för att 

ansluta sig till den afghanske exkungens krets. Skulle det visa sig vara sannt är det en 

sensation och visar att taliban är hårt trängda och splittrade. Muttawakil har alltid varit en 

moderat och resonabel taliban. 
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Vi får ett intressant tips och faktiskt ganska trovärdigt om var Osama Bin Laden gömmer sig. 

Det är den slags tips och förtroende som man egentligen inte vill ha. Hur vi fick tipset kan jag 

alrig avslöja. Han skall vara i ett gammalt mujaheddin tillhåll från tiden för kriget mot Sovjet i 

provinsen Logar nära byn Dobandy. Platsen består av ett grottsystem med flera ingångar och 

med plats fören hel mängd människor. Vår källa säger sig känna till att en hel del av de araber 

som är Osamas livvakt har setts köra mot platsen och fått bekräftat att platsen används som 

gömställe. Om Osama faktiskt finns där kan ingen bestämt säga, men chansen är, om inte stor, 

så åtminstone god. Av olika skäl kan vi inte göra ett skvatt åt saken. Att lämna tipset till 

amerikanerna skulle äventyra SAKs trovärdighet som hjälporganisation.  

 

Strax innan Sidney, Peter och jag skall åka till Islamabad för att träffa svenske ambassadören 

Peter Tejler och sedan ett besök på tyska ambassaden för att bla träffa en talesman för en tysk 

parlamentsgrupp, får vi besked om att Talibanerna i Ghazni och Mazar kräver att alla 

frivilligorganisationer och UN skall lämna sina bilar till speciellt inhägnade områden där 

talibanerna skall ‟skydda dom mot stöld av fientliga element‟. Vår tolkning är en annan: 

talibanerna börjar bli trängda och vill ha tillgång till våra bilar om de blir internstrider och 

kanske fly med dom. För oss handlar det om 9 pick-uper i Gahzni och 4 i Mazar. 

I Islamabad tar vi upp saken med  ambassadören som direkt försöker ringa talibanernas 

ambassadör för att klaga samtidigt som han hänvisar till att vi faktiskt fick tillbaks den bil de 

tagit i Pul-i-Khumri där talibanerna dessutom tog tillbaks kravet att utmäta resterande 12 

bilar. Talibans ambassadör var på väg från Kandahar och  skulle bli anträffbar nästa dag. 

 

tisdag den 16 oktober 2001 

Vi mötte den tyske parlamentarikern och gav honom en briefing om vad Svenska 

Afghanistankommittén är och gör. En del visste han faktiskt, men var förvånad över hur 

många anställda vi faktiskt har (mer än 8 500) och att vi har så många flickor i våra 

primärskolor (38 000). Vi diskuterade också vilka behov som finns just nu och vi tyckte på att 

vi inte kommer att ge oss in i några stora matdistributionsprogram (det finns redan 13 

organisationer på dussinet organisationer som gör det). Vi kommer i stället att hålla fast vid 

det vi är bäst på: driva vidare våra skolor och kliniker vidare tillsamman med ett utvidgat 

vatten och sanitetsprogram. Därutöver skapar vi beredskap för att ta emot fler internflyktingar 

i dessa skolor och kliniker, skapar beredskap för att sätta upp ett antal mobila kliniker och 

temporära skolor i eventuella flyktingläger. Som knorr på det hela talade vi naturligtvis om att 

vi alltid har kort om pengar och behöver bygga upp en buffert som vi kan använda som 

(likviditets)buffert i samband med oförutsedda händelser som den vi har nu och vid 

naturkatastrofer som torkan och de jordbävningar som var för några år sedan. 

 

Tillbaks i Peshawar beslutade vi att återkalla en del av våra evakuerade européer för att arbeta 

med den direkta ledningen av det operativa arbetet i Afghanistan (men från Peshawar) och 

med det direkt katastrofinriktade arbetet. Sidney, Peter och jag har fullt upp med att bara hålla 

undan de mest angelägna operativa besluten, vid sidan av mer säkerhets- policyrelaterade 

beslut. Säkerheten i Pakistan är nu sådan att vi utan tvekan vågar fatta beslutet. Västerländsk 

personal som inte är inblandad i det omedelbara operativa arbetet får vänta ett tag till. 

 

onsdag den 17 oktober 2001 

Vi har inte lyckats få kontakt med något av våra kontor i Afghanisatn i dag. Mest oroliga är vi 

för kontoret i Mazar som enligt obekräftade rykten i går har blivit plundrat. 



  86(185) 

 

Torsdag den 18 oktober 2001 

Personalmeddelande:  

”Dear colleagues,  

I would like to inform you about the present situation of our offices in the northern areas of 

Afghanistan. Yesterday late afternoon we were informed by Qazi Ainuddin, Acting Regional 

Director Northern Regional Office from Kunduz that NRO in Pul-i-Khumri, KFO (Kunduz 

Field Office) in Kunduz and TFO (Taloqan Field Office) and CDAP in Taloqan have been 

looted by armed people apparently belonging to the local authorities.  

This has happened in the evening of 17/10 and in the morning of 18/10. In Pul-e-Khumri our 

guards and chief guard were beaten by the armed people before they entered the NRO 

compound.  

So far we know that the SCA vehicles parked at these offices have been taken away. Full 

details of the lost equipment and assets will be coming soon.  

The Acting Regional Director said that presently the activities of all the offices of SCA in the 

north except the physiotherapy center in the hospital compound of Mazar-e-Sharif, are 

temporarily stopped until things get more clear and situation improves a little bit. 

For the time being most of the staff members are on leave due the present situation.  

The looting has not happened to SCA offices in the area only, all other NGOs and UN offices 

have also been looted.  

SCA probably had been the last ones to be looted. This is all for the time being.  

Best regards/Zemarai Saqeb”  

 

På några dagar har vi blivit av med ett 20-tal fordon. 

 

fredag den 19 oktober 2001 

Går det fortfarande att bedriva arbete i Afghanistan? Ja faktiskt. Våra skolor (485 st) och 

kliniker (168 st) fungerar. Nästan allt finns ute på landsbygden och påverkas än så länge 

mycket lite av det som händer i städerna. De sk 'cold climate schools' som är ca 80% av alla 

skolor slår normalt igen i slutet av november och öppnar i början av mars igen, vilket kan vara 

ganska bra just nu. Klinikerna har vi precis försett med medicin för de närmaste 3-4 

månaderna (inför vintern då det kan vara svårt att nå en del), så de beräknas också kunna 

fungera oberoende om våra kontor klappar ihop för en tid. Mer än 8000 av våra 8500 

anställda arbetar i kliniker och skolor på landsbygden, vilket hittills varit en fördel för 

verksamheten. Övrig personal i Afghanisatn försöker resa runt och ge stöd och övervaka 

verksamheten för att hålla allt rullande. 

Vi sänder ut ett pressmeddelande till alla stora nyhetsbyråer om att vårt kontor i Pul-e-Khumri 

blivit plundrad och att talibanerna beslagtagit bilar i Gahzni. 

 

lördag den 20 oktober 2001 

De senaste veckorna har det varit 2-3, max 10 personer på klubben, när den varit öppen. Nu 

tycka alla vara tillbaks, men utan familjer. I kväll var säkert 30 personer i baren. Man tycker 

nästan det är för trångt. 

 

Söndagen den 21 oktober 2001 
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Jag har blivit med katt! I grannhuset bodde flera familjer, bla amerikaner, som alla evakuerat 

och inte kommit tillbaks. De lämnade kvar en katt. Den katten sitter utanför min köksdörr och 

jamar på morgonen och när jag skall äta frukost har den gått runt huset och sitter och tittar in 

genom fönstret och jamar. Först försökte jag jaga bort den, men katten vann. Nu får den mjölk 

till frukost och lite rester när jag ätit. Annars jamar den så förbannat. När jag går ut på 

verandan på kvällen så ligger den där i soffan och flyttar sig inte trots att jag sätter mig 

bredvid. Sen spinner den. Vem har herraväldet? 

 

Måndagen den 22 oktober 2001 

Guvernören i Ghazni är förbannad övre vår pressrelease. De har minsann inte beslagtagit 

några bilar. De skyddar dom! Han har minsann inte flytt!  

 

onsdag den 24 oktober 2001 

Det ryktas att mulla Omar har utfärdat ett dekret att all egendom och tillgångar som 

beslagtagits från frivilligorganisationer skall lämnas tillbaks så de kan fortsätta med sitt 

vanliga humanitära arbete. 

På eftermiddagen får vi bekräftelse på att våra bilar i Ghazni återlämnats. Oavsett om mulla 

Omar har utfärdat ett dekret eller ej så har säker vår pressrelease som bland annat återgavs på 

BBC pashtu News som sänds över stora delar av Afghanistan, haft en viss inverkan på skedet. 

 

fredag den 26 oktober 2001 

Dagens nyhet är att Abdul Haq har tillfångatagits och skjutits av talibanerna. Abdul Haq var 

en känd commander från Kabul och som kördes bort därifrån av talibanerna kring 1996 

tillsammans med andra commander som nu utgör Norra Alliansen. Han dök upp här för ca en 

månad sedan och gav intervjuer från sitt hus i Hayattabad, en förort till Peshawar. Under flera 

år har han försörjt sig som affärsman i Dubai. Han var en av de gamla commanders som, av 

USA betraktades som en kandidat till den nya regering man hoppas kunna forma kring den 

förre kungen Zahir Shah, eftersom han var pasthun, den största av folkgruppen som även 

talibanerna tillhör. Han ansågs rent allmänt som en ganska hederlig prick och tackade 1992 

nej till att bli polisminister in den mujaheddin regering som formades efter att ryssarna tågat 

ut och deras man Najibuhlla störtats. Därmed besparade han sitt namn från att att solkas ner så 

som alla de andra mujaheddin ledarna fick sina namn solkade av de evinnerliga inre strider 

som förekom dem emellan fram till dess talibanerna tog över. Definitivt ett bakslag för USA.  

Kriget går inte som USA hade tänkt sig.  

Norra Alliansen klagar för att man inte bombar tillräckligt så de kan rycka fram mot Kabul. 

Sanningen är nog att Nordalliansen helt enkelt är för svag för att klara det och att USA inte 

vill att Norra Alliansen ensamma skall storma mot Kabul. De utgör nämligen inen alternativ 

regeringsmak. 

Bombningarna tycks inte skakat om och splittrat talibanerna speciellt mycket. Tvärt om tycks 

det som de svetsats samman en del. Visst kan vi se en del upplösning i leden på vissa håll, 

men inte alls i den takt US hade förväntat sig. Framför allt i norr där en del fraktioner plundrar 

våra kontor och andra försöker återta och skydda Svenska Kommitténs egendom och 

tillgångar. 

Samtidigt propagerar talibanerna hårt för att alla skall enrollera sig i det ‟heliga kriget‟ och 

försöker tex i Taloqan värva män med tvång. 
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Det rapporteras också att USA åter bombat ett av Röda Korsets lager i Kabul, trots att Röda 

Korset gett amerikanerna koordinaterna till lagret och att det är väl utmärkt med ett stort rött 

kors på taket. Kan någon missa så grovt eller har lagret använts av talibanern till annat än att 

förvara mat, medicin och filtar i? Jag kan inte frigöra mig från den tanken (för vad är 

sannolikheten att USA av misstag bombar samma mål två gånger?)
2
. 

 

Söndagen den 28 oktober 2001 

Artin personer sköts i dag ihjäl i och utanför en kristen kyrka i Bahawalpur, nästan mitt i 

Pakistan, av maskerade män som kom och flydde på en motorcykel. Den typen av våld har 

inte varit ovanlig här i Pakistan, men tidigare mest drabbat bedjande shia-muslimer. 

Jag berättade om liknande episoder 3 mars som var en uppgörelse mellan shia- och sunni-

muslimska extremister. I Bahawalpur finns gott om företrädare för de mest extrema sunni-

muslimsak grupperna som står talibaner nära. 90% av Pakistans befolkning är sunni-muslimer 

och de flesta tillhör inte de extremt konservativa partierna. Risken med USAs bombningar är 

dock att stödet ökar och general Musharraf går en balansgång på slak lina i ‟kampen mot 

terrorismen‟. 

 

Tisdag den 30 oktober 2001  

Mulla Omar har utfärdat ett förbud mot att ha kontakt med företrädare för Kungen eller 

personer som kan vara för tanken att bilda en bred koalitionsregering. Alla sådana skall 

hängas. Talibanern är säkert rädda för att fler gamla motståndare som Abdul Haq skall slinka 

in i landet och försöka övertala sin klan att stödja försöken att upprätta en bred 

alternativregering. 

 

onsdag den 31 oktober 2001 

TV visar bilder på hur amerikanska B52:or la ut bombmattor vid fronten norr om Kabul. 

Inslaget filmades från Nordalliansens posteringar några kilometer bort. I inslaget ser man först 

hur en commander i Nordalliansen talar med talibanerna på andra sidan i sin 

kommunikationsradio och talar om för dem att ”nu kommer amerikanerna och bombar er”. 

När så B52:an kommer och fäller sin bombmatta så jublar Nordalliansens soldater. Lite sjukt 

kan man tycka. 

Hur mycket framsteg man gör ‟i kampen mot terrorismen‟ med dessa bombmattor kan man ju 

fråga sig. 

 

Fredagen den 2 november 2001 

Det är nu bekräftat(?) att Antrax (mjältbrand) också har nått Pakistan. Visserligen finns det 

naturligt här bland djur, men nu har även landets störta tidningsgrupp tagit emot vitt pulver i 

brev som sägs vara antrax-sporer. 

För första gången hör vi också talas om att en lokal stamledare gjort uppror mot talibanerna 

och kört dom på flykten. Det som är lite ovanligt är att detta sker mellan Kandahar och 

Ghazni i ett område som ligger långt från frontlinjen i norr och där man inte har haft några 

tendenser till motstånd mot talibanerna tidigare. 

 

söndag den 4 november 2001 

                                                 
2
 I efterhand visar det sig att det var ett misstag. Bob Wodward beskriver händelsen i sin bok Bush at War. 
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Kicki, min fru, kommer till Peshawar för ett tvåveckors besök. Hon skulle egentligen ha 

kommit för lite mer än en månad sedan tillsammans med fem vänner. Tyvär blev det ju inte 

av på grund av det som hände den 11 september och det säkerhetsläge som sedan uppstod i 

Pakistan. De skulle bland annat åkt längs Karakorum Highway upp i mot Gilgit, Hunza, 

Himalaya och till den kinesiska gränsen. I dagens tidning berättas i stället att de lokala 

religiösa partierna hade avslutat en åtta dagar lång blockad av Karakorum Highway vid Chilas 

vilket hållit städer som Gilgit helt avskurna från alla slags transporter, inklusive 

mattransporter. Flygförbindelserna dit är osäkrare än vanligt den här årstiden pga. dimma och 

dåligt väder. Blockaden var bara den senaste i raden längs KKH där jordskred och ras normalt 

ställer till trassel och blockaderna förvärrar det hela. Det var nog tur att de aldrig kom iväg till 

Hunza Valley. 

 

tisdag den 6 november 2001 

Kollegorna i Kabul kämpar på. I ett stycke som jag klippt bort ur meddelandet resonerar de 

kring kollegor som inte återvänder efter en tids tjänstledighet, trots uttryckliga order. Åsikten 

om dessa uttrycks väldigt klart: följ våra anställningsregler, annars säger vi upp er! Man har 

inget till övers för de som lägger benen på ryggen när andra stannar kvar med risk för liv och 

lem. 

“Greetings.  

………. 

Kabul is calm, but now and then we hear jets crossing Kabul space. Since three nights we 

have heard roaring of helicopters in or nearby Kabul space. Rumors say that two of taliban 

pickups have been stroke by helicopters plus a house where taliban resided nearby Kabul 

Continental Hotel site. Heavy bombardments of the frontlines could be heard in Kabul.  

Best regards.” 

 

Fredag den 9 november 2001 

Vi har en del odetonerade bomber liggandes nära vårt kontor och gästhus i Kabul. Så här 

rapporterar kollegorna: 

“Greetings from Kabul,  

With reference to your email I would like to give you some information about "unexploded 

bombs" were behind of ERO building and former Lars -Ann Marie house. According to ERO 

chief guard, he says that "unexploded bombs" still at the mentioned locations, not exploded, 

it‟s about 145m. from ERO office, and an other one also, 150m. far away from guest house.  

Best regards/H.”  

 

Det är helgdag i Pakistan till åminnelse av poeten Iqbal. 

Pakistans konservativa mullor hade utlyst generalstrejk i protest mot regeringens stöd till 

USA i Afghanistan. Försök till den största manifestationen hittills. Strejker och 

demonstrationer genomfördes också men i förhållandevis blygsam skala. Myndigheterna var 

mycket strikta och arresterade 250 ledare bara här i Peshawar i förebyggande syfte. Totalt lär 

4 demonstranter dödats i Karachi, men ingen här i området. 

 

Till kvällen hade vi en riktig svensk middag hemma hos Sidney, med sill, lax, jansoms 

frestelse och snaps. Mest svenskar men också några danskar och holländare.  

 

lördag den 10 november 2001 
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Det verkar nu bekräftat att Norra Alliansen intagit Mazar-i-Sharif. Det är dels den uzbekiske 

krigsherren Rashid Dostum har gått in i staden, dels den tadzjikiske commandern Atta 

Mohammad samt Haji Mohammad Muhaqiq som tillhör folkgruppen hazaraz. Alla tre har 

varit med och slagits om Mazar tidigare (97/98). Dostum är ökänd för sin opportunism och för 

sin hänsynslöshet. Han var en gång en ‟kommunistisk‟ general på den sovjetiska sidan som 

gick över till motståndsrörelsen och var med i den ödeläggelse av Kabul, genom interna 

fraktionsstrider inom Mujaheddinregimen, inbördesstrider banade vägen för talibanerna. 

Det är bara att hoppas att dessa herrar inte får sådant stöd av ryssar och amerikaner så att de 

kan inta Kabul, för då kan man räkna med ett blodbad. 

 

På eftermiddagen var Kicki och jag hemma hos Asifs familj och drack te. Alltid lika 

intressant att komma hem till en afghansk familj. Inga beslöjade kvinnor här inte, även om de 

alltid har slöja när de är utan för huset. Kicki kramades om och pussades på kind av de båda 

kvinnorna i huset, Asifs fru och mor. 

Besöket fick ett oväntat efterspel. Huset ligget granne med flygplatsen. När vi åkt ringde en 

pakistansk granne till polisen och sa att västerlänningarna som besökt huset stått på taket och 

fotograferat flygplatsen. Polisen ryckte ut och frågade ut Asif och hans far Josef om 

händelsen. Josef jobbar på Svenska Kommittén och visade sin legitimation. Det var 

tillräckligt övertygande för polisen som avfärdade pakistanierns anklagelse. Naturligtvis hade 

vi inte fotograferat flyglatsen, inte heller varit uppe på taket. 

 

söndag den 11 november 2001 

Hash-run, en motionsrunda längs snitslad bana med efterföljande mat och öl. Jan-Erik och jag 

gav oss ut på eftermiddagen för att snitsla banan inne i University Town, eftersom 

säkerhetsläget inte tillåter oss att göra det ute på landet just nu. Vi hade bara snitslat en dryg 

kilometer (med papper makulerat och söndertuggat till millimetersmå bitar) när en civilpolis i 

bil stoppade oss. Han undrade vad vi höll på med för konstiga saker. Innan vi ens hade hunnit 

svara var två pickuper fulla med poliser på plats för att understryka allvaret i situationen. Vi 

förklarade artigt att vi höll på att snitsla en motionsrunda för våra vänner. Det övertygade 

honom dock inte så vi erbjöd oss sluta och förklarade när han kunde förvänta sig att en skock 

västerlänningar skulle komma joggande och gående förbi, som ett tecken på att det vi sagt 

verkligen stämde. Vi tackade honom också och sa att vi uppskattade att de var så alerta med 

tanke på säkerhetsläget och att vi inte skulle snitsla fler motionsspår om det kunde väcka oro 

och frågor bland folk i området. 

När vi sedan några timmar senare kom joggande runt på vår bana, som vi nu fick följa på 

karta, sprang vi förbi en av polisbilarna som stannat oss. De vinkade glatt och skrattade åt oss 

och vinkade lika glatt tillbaks. 

 

Till kvällen får vi så reda på att Taloqan och Pul-i-Khumri har intagits av Nordalliansen. Vi 

får det bekräftat per telefon från området och i BBCs nyhetssändningar. Nordalliansen har 

dock uppmanats av USA att inte försöka inta Kabul, vilket är klokt. Nordalliansen består mest 

av etniska uzbeker, tadzjiker och en del hazaras, medan Kabul mest bebos av phastuner. 

Skulle N försöka med Kabul kan det bli blodbad och det är inte säkert att defår med sig 

Kabulborna, trots att stödet för talibanerna i Kabul är ganska svagt. 

 

Måndag den 12 november 2001 
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Från Faizabad i norra Afghanistan rapporterar Andreas Stefansson som redan är på plats 

sedan några veckor följande: 

“Subject: NRO Situation Update  

There are a lot of celebrating people with smiling faces on the streets of  FZD today.  

The military celebrated last night by putting on a big show, firing artillery and bullits across 

the sky.  

This morning we had contact with Said Hamidullah, CDAP Taloqan, through MCI's mobile 

radio. They had just had a SCA-meeting and all staff in Taloqan seem to be fine. This 

afternoon they will meet with the new authorities (who are "returnees" from Khodja 

Behauddin, already getting installed) in order to get clarification on security and safety.  

The take-over of Taloqan seems to have been done without much bloodshed, fighting or 

looting. Similar indications are reported from Pul-i-Khumri, which they had had contact with 

earlier this morning.  

Reports they'd received from Mazar mention intensive fights and a lot of soldiers being killed 

upon the capture of the city, but not many civilian casualties. People are reported to be out in 

the streets of Mazar, Taloqan and PiK, celebrating.”  

 

tisdag den 13 november 2001 

Utvecklingen går fortare än vi trodde. Kabul har intagits av Norra Alliansens styrkor. På 

eftermiddagen får vi ett telefonsamtal därifrån där kollegorna rapporterar att allt är lugnt i 

staden och att Norra Alliansens soldater nu bytt om till polisuniformer. 

Det har gått oväntat lätt och vi är alla lättade över att det inte blev en kamp kvarter för kvarter. 

De flesta Talibaner har helt enkelt flytt. 

Men det uppstår naturligtvis ett vakuum nu innan något slags övergångsregering kan 

etableras. Norra Alliansen kan själva inte upprätta en sådan eftersom de mest består av folk 

från etniska grupper i norr och Kabul är ett pastunområde. 

En av våra kollegor skickade ett e-mail tidigare i dag, innan allt lugnat ner sig (återgivet  

nedan). Det är en kärnfull men målande beskrivning av hur de tidiga morgontimmarna såg ut. 

Klar är att talibaner, araber och pakistanier inte står högt i kurs och vi har i kväll också sett på 

TV hur en del av dessa helt enkelt lynchats.  

I Ghazni, ca 17 mil söder om Kabul, där guvernören för en tid sedan hjälpte oss att få tillbaks 

de bilar som tidigare beslagtagits, har samme guvernör i dag kommit till Kommitténs kontor 

och ‟rekvirerat‟ två pick-uper, mot kvitto. Vi räknar inte med att kvittot är något värt utan att 

han nu förbereder flykten söder ut mot Kandahar där vi tror att talibanerna kommer att 

försöka förskansa sig. Inte heller det verkar säkert såsom händelserna nu utvecklar sig. Men 

någon stans kommer han försöka fly. 

Så här skriver Kabir från Kabul om morgonens händelser: 

“Greetings from Kabul.  

Last night, after it was said on BBC that some districts of Kabul in Shomali were captured by 

United Front forces, heavy bombing, jets and helicopters were heard closely. We could 

predict that something unusual than other nights might have happened, because many vehicles 

were heard as leaving Kabul (our experience when late Masood's troops left (1996, BÅTs 

anmärkning)).  

Early dawn, after Morning Prayer was announced, I went out of my house to the street, no 

body knew what has happened.  
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Early morning I asked a shopkeeper of the situation. He said the taliban have left the city and 

the ICRC (Röda Korsets) foodstuff store has been robbed. A man who was carrying a full bag 

of wheat had said to a passerby that the taliban at 03:00 P.M. yesterday had allowed people to 

seize the store. The people could not believe this, but during darkness of night it was 

materialized.  

At 08:00 o'clock I did not meet my mason and labours who are engaged in the repair of my 

house. I went to the main road nearby my house.  

People seemed excited and I saw a guy cleanly shaven riding his bicycle and waving to 

passerbys as a sign of his victory, shaving.  

Some troops who seemed loyal to the united front were on board of various vehicles heading 

down to Shahr-e-Now direction.  

At 08:30 I left for ERO riding my bicycle. Some shops are open and some are closed. Taxis 

are palying full of passengers. Rumours narrate of looting of main exchange market, the only 

active bank in Kabul, by taliban during night. Also some shops and jewellery stores in 

downtown have been looted.  

I had reached near the Halo Trust when a stranger with a friendly face called on me. I stopped 

and shook his hand. He asked me if I was an Arab. I introduced myself, but he denied. I told 

him: " let's go to our office and ask the chowkidars (vakterna) whether I am an Afghan or 

Arab". He unbelievingly looked at me and said: "OK. Go away".  

I had reached almost to the office, near the Haj Ministry, when I met one of my friends. He 

told me of normal situation upto Shahr-e-Now, but meanwhile some sporadic Klashnicove 

and RPG7 firings could be heard closely. He told me of some dead bodies lying to the south 

direction of the office. We rushed jointly and just the street behind our store witnessed a large 

crowd of people. What a horrible scene. Some Arabs who apparently in an attempt to escape 

by their pickup (with a home ministry license plate) last night was stroke by a rocket fired 

from jet/helicopter. Their bodies were lying half burnt and half cut at the side of the road. 

Their pickup, totally burnt, was hit on the main road but its crew were thrown away some 10 

meters away.  

Some Arabs or Pakistanis have remained in one of their houses near the Shahr-e-Now Park 

just near to Jan-Eriks house and resisting.  

Now that I am writing this email. Klashnicov bullets are passing over Holland House (där 

Kabir sitter och skriver detta e-mail. BÅTs anm). It seems that they have not surrendered.  

The police station nearby our office was searched by some armed troops at 09:00 A.M and 

people were not allowed to enter.  

The Reconnaissance Department of Defense Ministry, nearby our office, now has a new 

signboard: Islamic State of Afghanistan Ministry of Defense (tidigare stog det The Islamic 

Emirate, talibanernas namn på Afghanistan. BÅTs anm.) 

The main jail of Pul-e-Charkhi has been opened and brother of one of our cleaners who was 

imprisoned by taliban was released last night and I saw him this morning.  

One of our colleagues has seen an Arab slaughtered near Bulgarian Embassy in Wazir Akbar 

Khan, close to ex-Kabul Office.  

I should write this that along the way from my house to the office and Holland House I have 

observed no sign of taliban. The firing is intensified around us.  

This all for now.  

Best regards/Abdul Kabir”  

November 13, 2001, 10:25 A.M. 
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Onsdagen den 14 november 2001 

Strax före lunch  ringer Sultan Jan från Ghazni och berättar att de åtta utländska 

hjälparbetarna från SNI, som suttit fängslade av talibanerna i drygt 3 månader, har tagits om 

hand av en lokal commander. De lär ha upptäckts av commandern i en bil som var på väg 

söder ut, varför han befriade dem. Tänkte talibanerna ta med dom till Kandahar? 

Gisslantagning har aldrig varit Afghanernas grej, inte ens talibanerna har använt det som 

metod för att uppnå det de vill. 

 

torsdag den 15 november 2001 

Vi sätter nästan morgonkaffet i vrångstrupen när vi hör Busha patetiska tal i TV om att han är 

tacksam för de amerikanska soldater som hjälpt till att befria de 8 fångna SNI:arna. Om karln 

inte såg så slipprig ut. Den amerikanska insatsen bestod i att flyga ut dom ur Afghanistan när 

jobbet redan var gjort. 

 

Från Jalalabad får vi en rapport om läget som inte är lika positiv: 

“Dear colleagues, 

At about 14:30 hours today, Shafiullah, the admin. and finance officer of JSO, called from 

Jalalabad and spoke to the telephone operator and Eng. Khair Mohammad as I was out of the 

office. He has said that different armed groups are in the city since yesterday afternoon and 

the situation is very unclear and tense but no fighting yet. So far nobody has entered JSO 

compound and the elders of our neighbourhood have come to our office and have promised to 

protect the office from any armed intruders. But just a few minutes ago some 6-7 armed 

persons who have introduced themselves to be members of Hazrat Ali commander‟s group 

(former commander of Mowlavi Younus Khalis and since Taliban took over Eastern 

provinces he became an ally of the Northern Alliance) have entered our JSO store compound 

and have told our guards to leave the compound they will take care of its security. Shafiullah 

has said that he would now go to the store and will find out the head of the group and try to 

get the armed people out of store if possible. Shafullah was told by Eng. Khair Mohammad to 

send somebody to Haji Ghulam Sakhi, the Office Manager, to come soon and take care of the 

office and store and have meetings with the responsible people in Jalalabad.  

In our store some 100 bags of improved seed and fertilizers have remained with some other 

equipment. The two vehicles are not there. They are taken by Office Manager to some safe 

places. 

The city according to Shafiullah is now controlled by the son of Mowlavi Younus Khalis 

(Leader of his own faction of Hezbi Islami).  

Shafiullah will call us if there‟s some thing new. He has to keep the sat phone in safe place 

when not used. This is all for the time being. 

Best regards/Zemarai Saqeb” 

 

 

Fredagen den 16 november 2001 

Det är kanske inte så mycket egen dagbok just nu men jag måste återge vad Kabir skrev från 

Kabul om vad som hände honom och hänt i Kabul efter att måndagens skjutningar kring 

Holland House där han i hemlighet satt och skickade e-mail med satelittelefon. (Det kan ju 

tilläggas att det på slutet av talibanernas tid  var förbjudet och förenat med livsfara att 

använda satelittelefonerna). Holland House är det hus SAK hyr som bostad åt regionchefen i 

Kabul. 
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Såhär berättar i alla fall Kabir om vad som hände: 

” I had stopped my email when the firing in our closely located  Park-e-Shahr-e-Now was 

intensified.  

It soon stopped after my email of November 13 was transmitted. We went out to see what had 

happened.  

Apparently six Arabs and Pakistanis had positioned in the said park. They did not want to 

surrender and we were told that they had martyred a bakery helper while he was passing the 

street. Some of them had climbed the park trees to better target the Mujahideen of United 

Islamic Front. The cross firing lasted for almost two hours. But after all these six men were 

shot dead. They, with bloody bodies, were lying in the side ditches and one was shot in the 

basketball ground. One issue I did not like was the people were spitting on them and some 

were kicking them, which on the other hand showed high hatred of people against un-invited 

foreigners. Many journalists filmed the dead bodies.  

Radio Afghanistan, which was called Radio Shariat under taliban, from the very beginning of 

United Front's victory, is broadcasting songs in praise of our country. After each song it 

broadcasts a notification to people that only uniformed police personnel have the right to 

check the vehicles, not every armed guy.  

It says that the city is controlled by a security commission headed by General Fahim.  

In both Dari and Pashto services of Radio Afghanistan, two newscasters are reading the news 

now; a female and one male. All government employees have been invited to attend their 

relevant departments.  

All students have been invited to attend their classes. It has been promised that the authorities 

will soon provide the people with the opportunity of education; both male and female.  

There are strong rumours that the radio and television staff are working very hard to re-start 

the TV broadcasting (the TV tower was uprooted by an American bomber). People are seen 

taking their out of order TV sets for repair.  

Holland House guards had been asked if the house belonged to any talib/Arabs. After getting 

the response that it belonged to an NGO, they had left. To avoid any suspicion we re-installed 

the H.House and office signboards.  

In all roundabouts there are armed staff of Kabul garrison in their camouflage clothes. All 

police stations are manned by uniformed-armed staff who seem disciplined, well mannered 

and clean. Some armed people who walked here and there in their local Afghan clothes were 

gathered by garrison staff and were taken to their pre-determined army barracks. Today early 

in the morning it took place by two armoured personnel carriers. This is done to avoid robbery 

and looting of people's property. Curfew is implemented from 10:00 PM to 05:00 AM.  

The main currency exchange market has been re-opened and active since November 14. More 

and more shaved men, youth and elders, are seen in Kabul.  

Music can be heard almost every where; in taxis, from restaurants, and from cassette sellers. 

Jeeps and other vehicles with a portrait of late Massod on their windshields are patrolling the 

city and they are seen passing Kabul to south, southwest and eastern directions. Jets are 

seldom heard now destined for southwest direction. Kabul is completely calm, thanks God, 

and the city power is not disconnected during the night anymore.  

We will re-install ERO's radio antenna today and will take the radio back to the office from 

where it was cancelled on Sunday. The Kabul customs has reportedly been looted on the night 

when Taliban left Kabul. We were fortunate enough that we had not taken the relevant 

documents and medicine to the customs.  

I believe the new government officials would not ask us if we start medicine distribution 

without taking it to the customs/being controlled quality wise by MoPH. What do you view in 
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the connection?  

Best regards./Abdul Kabir ” 

 

söndag den 18 november 2001 

FN har sänt in sin envoyé Francic Vendrell för att tala med Nordalliansens president Rabani 

om den politiska framtiden i Kabul. 

Det verkar som om en av USAs bomber träffat Osama bin Ladens förtrogne, egyptiern 

Muhammad Atif som skall ha varit en av de ledande bakom attacken den 11 sept och andre 

man i nätverket Al-Qaida.  

 

Kicki, min fru, har varit på besök i två veckor och i morse kl 2 lämnade jag av henne på 

Islamabads flygplats för resan hem. 

 

Ännu en lägesrapport från Kabir i Kabul om tillståndet i Kabul och Jalalabad. 

“Holland House staff have been informed of your and Sidney's trip to Kabul on Tuesday. 

Habib and I visited the general bus station of Jalalabad to learn something on the route 

security.  

Three drivers were asked separately if the Kabul-Jalalabad way is secure. They all responded 

that the road is safe enough for trips. The road between Jalalabad and Tourkham is also safe. 

Two of the drivers had spent last night in Jalalabad and had left for Kabul early in the 

morning. They were shouting for passengers to get on board and leave back for Jalalabad.  

I asked one of them on differences of commanders of Shura-e-Jehadi Nangarhar, which has 

taken place according to news. He said commander Hazrat Ali who was last to leave Jalalabad 

when that city fell in the hands of taliban and first entered the city after fall of taliban has got 

some differences with commander Zaman. But the city was calm enough last night. He further 

said: "security in Jalalabad is as well maintained as it is here in Kabul". "Jalalabad is full of 

foreign journalists", he added.  

On the way back to the office, I observed troops of the Kabul garrison taking out heavy 

machineguns and household items from a taliban commander's house called Deedar in the 

Pakistani Embassy road. The people around the house were saying that everyday the troops 

are capturing one or two Arabs and Pakistanis who have bugged themselves here and there.  

At 10:30 AM today the garrison troops confiscated commodities of a shop located at the 

roundabout near the mosque, north of H. House. They were loading the goods on an army 

truck.  

Some Pakistanis and Arabs had opened some grocery big shops in and near to Butchery 

Street.  

The shop confiscated this morning called "Al-Arifin foodstuff shop" was one of those.  

The troops further marched to the Butchery Street and asked a shopkeeper on a closed shop. 

The shopkeeper responded it belonged to Arabs. One Arab, on Pakistani, and one Afghan 

worked in the shop, but it was evacuated one day after the terrorist attack on USA. The troops 

asked if there was some commodities had remained, the shopkeeper answered: "No". The 

troops did not believe him and broke down the shop's padlock. It was empty. The shop was 

called: Bait-ul-Moqadas Supermarket.  

Yesterday a Hiace Toyota mini-bus covered with mud, which had been taken from 

somewhere in the city was seen. We were not so surprised as the taliban during the air raids 

days had covered their vehicles with mud and oil+dust to prevent them, in their opinions, 

from being seen by the war planes. But, we were astonished when we read the name of a so-
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called NGO on the body of the Hiace: Al-Rashid Trust, De Ulema-e-Kiramo Marastandoya  

Moasesa (Relief organization of ulema).  

I do not know where based "NGO" it might be, but if you remember it was volunteer to take 

over from WFP during the taliban-WFP dispute over employment of female staff when there 

was a risk of closing down the WFP offices.  

All for today. Best regards/Abdul Kabir”  

 

måndag den 19 november 2001 

Vår panerade resa till Jalallad och Kabul i morgon har vi fått ställa in. Det sägs att 4 

journalister blivit överfallna mellan Jalalabad och Kabul. De lär ha förts bort av beväpnade 

män och kanske även dödade (ej bekräftat ännu). Så vi avvaktar till säkerheten blir bättre. 

Jan-Erik och Peter skall dock åka in till Jalalabad för att på vägen dit stanna till vid ett 

flyktingläger Sar Shali, på den afghanska sidan och undersöka vad vi kan bistå med i form av 

temporära skolor och kliniker. Vi har fått 15 miljoner från Sida att använda på den typen av 

katastrofhjälp. 

I går kväll sändes för första gången på flera år åter TV över Kabul! Dessutom, också för första 

gången på flera år visades bio. 

 

tisdag den 20 november 2001 

Ingen av oss kom in till Afghanistan i dag som planerar. Osäkerheten efter det som visade sig 

vara rena avrättningen på de fyra journalisterna, bedömdes vara alldeles för stor för att låta 

oss västerlänningar åka ens till Jalalabad. Däremot gav sig några av våra afghanska doktorer 

av för att bland annat undersöka behoven i flyktinglägret Sar Shali. 

Kabir rapporterar vidare från Kabul: 

”It was really tragic news that four journalists were killed on Kabul - Jalalabad way. 

Terrorism, which has already taken lives of thousands, has to be curbed.  

Regarding agriculture motorcycle I should write that the farm extentionists were attending the 

office by turn. One who had left to visit his house, mentioned in my yesterday's email, was 

not on duty. The other extentionist who was on duty reported that he had left his office in the 

afternoon of Thursday. On Sunday when it was the turn for the other farm extentionist, it was 

observed that the motorcycle was missing. Hamidullah and one of the extentionists had gone 

to Bagrami to meet somebody of the authorities. It seems that nobody has still been appointed 

as district administrator. Contacting different armed personnel deployed there it was found out 

that the motorcycle is in the custody of one called Dad-e-Khuda.  

A letter has been prepared to be submitted to Mr. Qanooni, head of the security commission 

regarding the three pickups of ERO which have been seen in Kabul city. In the letter, which 

will be submitted tomorrow, the missing motorcycle of the agriculture is also mentioned.  

Unconfirmed reports say that three people were shot dead in Charqala Wazirabad, Kabul city. 

It is said that the murdered have been taliban from Shomali.  

One cinema in Kabul downtown started functioning yesterday. Unbelievable crowd to watch 

the film there was unexpected.  

Two Arabs have reportedly been killed by armed forces of Kabul garrison. The Arabs, armed 

with hand grenades and one pistol, had threatened a taxi driver to take them to Kandahar or 

they would kill him. The driver who pushed his taxi to start it has managed to inform the 

garrison staff in one way or the other who have rushed to the spot and after a while both 

Arabs were killed.  
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Female staff of some UN agencies are attending their offices now. ICRC's will resume within 

the coming week  

Personnel in the Foreign Ministry with trimmed beard are suited now.  

ICRC and UN flights are taking place in Bagram air base regularly. Work is going on in 

Kabul airport to repair the damaged runways. According to a source it will be ready within the 

coming 2 - 3 days.  

Kabul is calm and NGOs', UN's and ICRC's vehicles are plying Kabul roads.  

Two German journalists: Tomas Avenarius and Florian Hassel who accompanied Mr. Bengt 

Therner to Kabul from Dwoshanbe request us to help them with accommodation, however, 

they have spent one night in our guesthouse as they had arrived last evening. The German 

Club is not functioning and Kabul hotels are full. Please instruct on them. Kabir” 

 

onsdag den 21 november 2001 

Det är ett fasligt liv på mullorna nu på kvällen. Det är ramadan, den heliga fastemånaden. Här 

äter en trogen muslim vid fyrasnåret på morgonen. Sedan ingenting, vare sig mat eller dryck 

förrän ca halv sex på kvällen. Vårt kontor stänger kl. två på eftermiddagen, eftersom våra 

anställda tappar orken på eftermiddagen i takt med att blodsockerhalten sjunker. 

I moskéerna skall mullorna nu recitera koranen från pärm till pärm innan ramadan är slut. En 

del sjunger ut några avsnitt om dagen från minareterna. Andra satsar på att hinna recitera den 

så många gånger som möjligt. Så det är en kakafoni från minareterna. En del skönsång och 

några som låter som de kandiderar för Guinness rekordbok. 

Ramadan avslutas i mitten på december med tredagars fest, Eid Al-Fitr då man äter som 

besatta hemma med familjen, med släkt och vänner. Som vårt julfrossande, fast ingen 

julskinka förstås. 

 

Fredagen den 23 november 2001 

Under G8 mötet i Washington här om dagen var Svenska Afghanistankommittén inbjuden (!) 

att delta i den svenska delegationen om 3 personer från utrikesdepartementet. Vi var den enda 

utlänska hjälporganisationen över huvud taget representerad. 

På en presskonferens som FNs ansvarige för återuppbyggnaden höll var den svenska 

delegationen inbjuden att delta, inte i publiken utan på podiet. Representanten tackade Sverige 

och särskilt Svenska Kommittén för dess arbete osv. Väldigt kul med sådan uppmaärksamhet 

och med ett sådant erkännande. 

Dr Abduhlla Abduhlla syns ofta i TV som utrikesminister i Nordalliansens regering. Han har 

en gång arbetat på en av Svenska Kommitténs hälsokliniker, men var så småningom tvungen 

att sluta eftersom politiken (jobbet som talesman för Masooud och Rabbani tog överhanden).   

 

lördag den 24 november 2001 

Vill ni se lite vackra och annorlunda bilder från Afghanistan skall ni ta en titt på  

http://cweb.middlebury.edu/cr/powell/index.htm eller http://www.lukepowell.com/ 

 

Talibaner ger sig, ‟Afghan style‟, till Nordalliansens styrkor utanför Kunduz. Man faller 

varandra om halsen, går och håller varandra i handen. Alla tycks ha glömt att man varit 

dödsfender i 5 år. Man byter sida. Så är det bra med det. 

http://cweb.middlebury.edu/cr/powell/index.htm
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Det blir säkert tuffare för de tusentals pakistanska, arabisk av olika slag och tjetjenska 

talibanerna som överlämnar sig. Vem vill ha dom? Afghanerna vill helst inte ha dom kvar. 

Vill deras hemländer ha dom? 

Talibanernas f.d. vice inrikesminister, mulla Khaksar, som hoppade av till Nordalliansen strax 

innan de gick in i Kabul den 13 Nov., dök upp på en presskonferens , fortfarande i sin svarta 

turban, till sammans med sina medarbetare och omgiven av Nordalliansens folk. 

‟Jag vill hjälpa till med fredsprocessen‟, deklarerade han. ‟Jag skall hjälpa till och ena alla 

etniska och religiösa grupper. Vi vill att det är fem fingrar på en hel hand‟. 

Han intygade också att han aldrig varit en ‟hard-liner‟. Om de amerikanska bombningarna sa 

han att ‟de attackerade terroristläger på grund av Osama bin Laden‟. 

 

Måndagen den 26 november 

Den 14 nov. berättade jag att de 8 utlänningarna från SNI som suttit fängslade hos talibanerna 

frigivits. Det gick inte till riktigt så som jag då berättade. 

När talibanerna flydde söderut från Kabul, stannade de till i Gahzni där de åtta sattes i stadens 

fängelse. På kvällen/natten fortsatte talibanerna i all hast söderut, men lämnade de åtta kvar i 

fängelset. Alla stadens fångar bröt sig ur fängelset och de åtta släpptes också ut. De irrade runt 

i Gahznis centrum och flickorna grät och snyftade. Lokalbefolkningen kontaktade då den 

lokale commandern som tagit befälet när talibanerna flydde och bad honom hjälpa dessa 

ömkliga utlänningar. Denne commander sände då ut folk och hämtade upp dom under 

försäkran att de nu var i trygga händer. Han kontaktade sedan ICRC (Röda Korset) och 

amerikanska ambassaden i Islamabad som fick ta över. Så när de ‟hjältemodiga‟ amerikanerna 

kom med sina helikoptrar var saken redan ordnad. 
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11. På väg mot det stora rådslaget 

 

Det kommande halvået, fram till Loya Jirgan, det stora rådslaget, blir ett intensivt halvår då 

stora förändringar sker i Afghanistan. Det ”internationella samfundet” med FN i spetsen 

försöker kickstara den nya Afghanska staten och det väller in utländska rådgivare och 

hjälparbetare i landet. En del satsningar är massiva och lyckas delvis som ”Back to School” 

kampanjen. Annat är bara ett slöseri med resurser och ibland blir det rent av absurt. 

Förändringarna i Afghanistan påverkar också situationen i Pakistan där läget blir osäkrare. 

Pakistan har ju varit en av Talibanernas få allierade och nu skall man försöka göra en 

helomvändning och vara USAs allierade i ”kampen mot terrorismen” och fotfolket inom och 

utom myndighetera hänger inte alltid med i svängarna.   

 

måndag den 3 december 2001 

Förhandlingarna i Bonn om att inrätta en övergångsregering går på sin sjunde dag. Tjugonio 

personer skall väljas och namnges. Det kommer att bli en rysare. 

 

Några absurditeter i hjälparbetet: 

USA ‟flygbombar‟ med matpaket i norra Afghanistan. Om detta har jag berättad tidigare. 

Här om dagen dödades en kvinna och två barn av de nedfallande paketen. 

Ett sådant matpaket, har någon räknat ut, kostar 660 USD(!), när man räknar in alla kostnader, 

inklusive flygfrakten. Det är ett enormt slöseri om man betänker att man för de pengarna kan 

distribuera 10-20 gånger så mycket mat med traditionella metoder. Dessutom når man inte 

alls de mest behövande. Men det gör sig bra i massmedia. 

I vissa områden flödar stödpengar in och allsköns mindre seriösa hjälporganisationer 

strömmar till, ‟köper upp‟ anställda från etablerade hjälporganisationer med ‟feta‟ löner och 

etablerar nya kliniker och skolor, granne med redan existerande och fungerande. Detta gäller 

även olika FN-organisationer som utan att blinka anställer läkare och andra välutbildade som 

chaufförer eller receptionister. Det tråkiga är att de här organisationerna knappast kommer att 

bli kvar någon längre tid och inte bidrar med något långsiktigt rekonstruktionsarbete. Tyvärr 

är det här inget nytt för Afghanistan. Det har hänt i Kambodja, Öst Timor och andra 

katastrofområden när freden tycks nära och landet är förstasidesstoff. 

Sida/regeringen har satsat 14-15 miljoner på att med ett Herkulesplan flyga ner Scanialastbilar 

med snöplogar och manskap från Räddningsverket. Dessa tycks sitta fast i Usbekistan och 

kommer inte in över gränsen  till Afghanistan. Dessutom skall de tydligen ploga snö i ett 

område som, efter vad jag känner till är livsfarligt ur minsynpunkt. Aktionen verkar föga 

välplanerad och för dom pengarna skulle Svenska kommittén kunna driva ett 100-tal skolor i 

ett helt år. Kontrollen och kraven på vad de olika aktörerna skall uträtta tycks vara olika. Det 

är helt OK med den kontroll och de krav som finns på oss, vi spenderar ju ändå skattepengar, 

men varför inte samma krav på resultat när myndigheter sänder ut andra myndigheter? 

 

onsdag den 5 december 2001 

Onekligen en historisk dag att man i Bonn kunnat presentera en 29 man stark 

övergångsregering. En försiktig optimism spirar bland kollegorna, även bland de tidigare mer 

skeptiska. 

 

torsdag den 6 december 2001 
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Hamid Karzai, Afghanistans nye regeringschef, tycks i Kandahar ha förhandlat med 

talibanerna att ge upp och överlämna sina vapen. Det verkar också som mulla Omar som 

tidigare sa att man skulle strida till döden och heller bli martyrer än ge sig, nu har ändrat sig – 

the Afghan way. Frågan är vad som händer med mulla Omar själv? 

Så här ser den nya regeringen ut i Afghanisatn: 

Regeringschef: Hamid Karzai (pashtun) Kvinnofrågor: Sima Samar (Rom, hazar) 

Försvar: Mohammad Fahim (NA, tadzjik) Planering : Haji Mohammad Mohaqqeq (NA, 

hazar) Vatten och el: Ej klart (NA, uzbek) Finans: Hedayat Amin Arsala (Rom, pashtun) 

Utrikes: Dr Abdullah Abdullah (NA, tadzjik) Inrikes: Younis Qanooni (NA, tadzjik)  

Handel: Ej klart (NA) Gruv- och industri: Ej klart (uzbek)  

Småindustri: Ej klart (NA) Information/kultur: Rahin Makhdoom (Rom)  

Kommunikation: Ej klart (NA) Arbete/sociala frågor: Ej klart (NA)  

Pilgrimsfrågor: Maulawi Balkhi Martyrer och handikappade: Ej klart (NA)  

Utbildning: Abdul Salam Azimi (Rom) Högre utbildning: Ej klart (NA)  

Hälsofrågor: Suhaila Seddiqi (ober.) Offentliga arbeten: Juma Mohammad Mohammadi 

(Rom) Landsbygdsutv: Ej klart (NA) Stadsutveckling: Ej klart (NA)  

Återuppbyggnad: Sardar Mohammad Roshan (Rom)  Transport: Ishaq Shahryar 

(Peshawar- gruppen) Flyktingar: Ej klart (NA) Jordbruk: Ej klart (NA, uzbek)  

Bevattning: Mohammad Jalil Shams (Cyperngruppen) Justitie: Ej klart (NA)  

Flyg och turism: Rahim Wardak (Rom) Gränsfrågor: Amanullah Dzadran (Rom)  
[ källa: BBC ] 

 

onsdag den 12 december 2001 

Dramatiska meddelanden kommer plötsligt från vårt regionkontor i Pul-i-Khumri via 

satelittelefon till Peter Bulling som han mailar till oss. 

”Dear Sidney  

Just got a call from Douglas. Pul I Kumri is under attack from the North from some rival 

Commander named Ghaffar. All SCA staff plus Douglas and 2 ACTED Expats are remaining 

in the basement of the office. I have informed him that he should proceed towards Kabul as 

soon as it is possible. He will  

phone me either tonight or early tomorrow before I leave.  

Zemarai will also contact him and keep us updated of events.  

I have phoned Roger at the Consulate and ask him if he could put some pressure on their 

contacts in the North.  

The ACTED expats are also in contact with Dushanbe via HF radio.  

Best regards/P”  

 

Det är en bit kvar till man kan tala om fred och säkerhet inne i Afghanistan. 

Lite senare på dagen gick amerikanska F16 plan till attack mot den anfallande komanderns 

styrkor som förhoppningsvis kylde ner situationen något.  

 

Torsdagen den 13 dec. 2001 

Reser från Peshawar på morgonen mot julsemester i Sverige. Douglas meddelar på mail från 

Pul-i-Khumri att trycket har lättat och att han tar första tillfälle i akt att ta sig ned till Kabul. 

 

Onsdagen den 19 december 2001 
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Skriver kontrakt för ett år till i Peshawar med Svenska Afghanistankommittén, t.o.m. 31 jan. 

2003. 

 

Lördagen den 22 dec. 2001  

Den nya Afghanska regeringen installerar sig utan några speciella bekymmer. Tvärt om tycks 

fler än väntat stödja den. 

Till kvällen har Kicki och jag inbjudit gamla vänner och arbetskamrater. En hel del dyker upp 

trots att vi är mitt i den mest hektiska tiden av julförberedelser.  Jättekul att träffa alla som 

hade möjlighet att komma. 

 

Måndag den 24 december 2001 

Traditionell Julafton hemma hos mor och far, tillsammans med Micke och Sussi, Fredrik, min 

syster inger och hennes man Lasse med ‟barnen‟ Cecilia och Lovisa, samt Kickis bror Jonte. 

Stökigt, högljut och gemytligt som vanligt. 

 

Tisdag den 25 december 2001 

Räddningsverkets plogbilar tycks ha kommit fram till Herat. Nu sägs att man skall ploga upp 

en väg mellan Herat och Bamyan till Kabul för att underlätta mattransporter som sitter fast i 

snön. För det första går mattransporter från Kabul till Herat normalt den ‟södra‟ vägen via 

Kandahar där knappt någon snö finns. För det andra: har lastbilar fastnat i bergen mellan 

Herat och Bamyan lär de få sitta där till snön smält. Går inte och ploga fram pga minfaran. 

Vägsidorna kryllar av minor som man definitivt inte plogar bort. 

Svenska Kommittén transporterar tonvis med utrustning över bergen, men vi lastar om till 

åsnor där lastbilarna inte går och behöver inte snöplogar. Vem har tänkt ut och planerat 

Räddningsverkets aktion? Knappast någon med lokalkännedom. 

 

Fredag 11 januari 2002 

Kicki och jag gifter oss. Rådmannen har skyndat igenom den formella proceduren på 30 

sekunder. Vi valde den korta versionen. Efter 31 år ‟prövotid‟ räckte det som formell 

bekräftelse. 

På kvällen hade vi inbjudit barn, föräldrar, syskon med barn till restauranten Lilla Pakistan 

där vi avslöjade nyheten. 

 

söndag den 13 januari 2002 

Räddningsverket tycks ha fått gett upp försöken att ploga snö i Bamyan. Nu använder man 

bilarna till att distribuera mat och ploga upp utrymmen för matlager i Herat, såvitt vi nu kan 

se i media. Även Räddningsverket tycks ha insett att minfaran var för stor. 

Ibland önskar jag att våra media följde upp den här typen av orimliga ‟räddningsaktioner‟. 

Hur har de planerats, varifrån kom initiativet, kostnaden, resultatet osv. 

Det gäller även mycket av FNs operationer som ibland är ohyggligt ineffektiva. 

 

Måndag den 14 januari 2002  

Resan tillbaks till Peshawar börjar 

 

Tisdag den 15 januari 2002 
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Kommer ‟hem‟ till Peshawar kl 8 och är ganska trött. Har bara sovit några timmar senaste 

dygnet. Packar upp och sover några timmar, sedan iväg till kontoret. Där är det full fart som 

vanligt. Till och med mer än vanligt. Allt cirkulerar kring det nya läget i Afghanistan och 

återuppbyggnaden som alla nu säger sig vilja delta i. 

Under helgen var den svenske biståndsministern Jan O Karlsson och Sidas chef Bo Göransson 

med den delegation i Kabul och diskuterade med den nya regeringen. Den Afghanske 

premiärministern Karsai och utrikesministern Abdulla Abdulla (före detta anställd på en av 

kommitténs kliniker) talade också om för sina svenska besökare att de väl känner till Svenska 

Kommittén och dess långvariga engagemang i landet. Den svenske ministern och hans följe 

bodde hos Svenska Kommittén i Kabul och vi fick en hel del beröm för våra arrangemang.  

Den svenska insatsen skall fördubblas från ca 120 miljoner om året till ca 300 miljoner. Vi 

hoppas naturligtvis att vi skall få del av dessa pengar eftersom vi är den största av alla 

biståndsorganisationer som redan har ett omfattande utbildnings-, hälso- konstruktions- och 

jordbruksprogram i landet. 

 

Onsdag den 16 januari 2002 

I dag hade vi två intressanta möten med Sidafolk som stannat kvar i Pakistan för att bla träffa 

folk. Våra afghanska kollegor presenterade vår verksamhet och svarade på frågor och vi hade 

en lång intressant diskussion hur vårt arbete skulle kunna utvecklas framgent. 

Vi skall nu inom några veckor skissa på en utvecklingsplan för framför allt vår utbildnings 

och jordbrukssektor och låta Sida ta del av. Den kommer att ligga till grund för fortsatta 

diskussioner. 

Som jag sagt tidigare: Det kommande året kommer att bli ett av det intressantaste i 

Afghanistans moderna historia och det känns som ett stort privilegium att att vara med mitt i 

den processen. 

 

torsdag den 17 januari 2002 

Den nya Afghanska regeringen har nu utfärdat ett förbud mot opiumodling. Det gjorde redan 

talibanerna med besked och under 2001 föll produktionen från 3 200 ton till 185 ton, varav 

merparten odlades i Nordalliansens områden. 

För bönderna är det dyrt att avstå från den lönsamma odlingen av opium. Den nya regeringen 

säger därför att de skall erbjuda bönderna hjälp med alternativa grödor vilket är nödvändigt 

för att odlingen inte åter skall ta fart. De som man ertappar med att odla opium kommer man 

att straffa hårt, enligt det nya regeringsdirektivet. 

I Pakistan gjorde narkotikapolisen nyligen väldens största beslag av heroin när man slog till 

mot en transport med 640 kilo ren heroin och 250 kilo morfin (!) som var avsett för den 

Europeiska marknaden. 

 

Fredag den 25 januari 2002 

Lejonet Marjan i Kabuls zoo är död. Han blev 14 år gammal och han uppleva mycket elände. 

Han överlevde den sovjetiska ockupationen, Najibullaregimen, Rabbaniregimens inbördes 

strider och förstörelse av Kabul, talibanerna, ett knivöverfall från en uppretad afghan som 

gjorde honom blind på ena ögat, vars bror han dödat, men hann bara vara med om 2 månaders 

styre av den nya regimen. Han dog av njursvikt och ålderdom. Vi hoppas att det inte är ett 

tidens tecken och att det går bättre för den nya regimen så den inte kollapsar av inre 

stridigheter. 
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Lejonet upplevde, som djurens konung, många personliga framgångar men också en del 

personliga misslyckanden. Ett av dessa personliga misslyckanden var när djuren i zoo svalt 

som värst under talibanernas styre. En djurens jirga (samråd) hölls och man beslöt att skicka 

den modigaste av dem alla, djurens konung, lejonet, att förhandla med talibanerna för att få 

mer mat. Han gav sig av till ministerierna och förhandlade skickligt och länge, men kom 

dessvärre tillbaks tomhänt och med enbart tomma löften. Lejonet tog sitt misslyckande 

mycket hårt, enligt initierade källor och djuren var mycket bedrövade men beslöt efter en ny 

diskussion att skicka den listige räven som förhandlare. Tyvärr blev resultatet lika klent. 

Räven kom tillbaks med hängande huvud, om än många uppmuntrande ord från talibanerna. 

Men ord blir man inte mätt på. Nu var djuren rådlösa. Vad skulle man göra. De bästa 

förhandlarna hade misslyckats och man kände modet falla. Då säjer åsnan: Jag ger mig av och 

förhandlar. 

Förvåningen bland alla hungriga djur var stor och kanske var det deras av hunger försvagade 

omdöme som fick dem att acceptera åsnan som sin nye förhandlare. Åsnan gav sig av på sitt 

uppdrag och modet bland djuren sjönk alltefter tiden gick och hungern tilltog. Men efter några 

dagar återvänder åsnan. Han kommer dock inte ensam utan en mindre karavan av följer 

honom lastade med mat av allade sorter. Jublet är nästan öronbedövande och till kvällen håller 

man stor fest, äter sig mätt och håller tal där åsnans insats lovsjungs. 

Men många undrar hur kunde han, åsnan lyckas, där det modiga lejonet och den listiga räven 

misslyckats? Det var en gåta. Fram på småtimmarna, när alla djuren är  mätta, dästa och 

lyckliga, kan kamelen inte hålla sig längre utan frågar åsnan. Hur kunde du lyckats där den 

modigaste och den listigaste misslyckats? Allas ögon riktas nu förväntansfullt mot åsnan. Det 

är inte var dag åsnan får vara i centrum för allas uppmärksamhet och han njuter av 

ögonblickets triumf. Länge drar han på det och ser allas blickar mot sig. ‟Det var inte så svårt‟ 

säger han blygsamt (spelad blygsamhet vill en del missunnsam djur hävda), ‟men‟ fortsätter 

han ‟ministern och de andra ministrarna var mina skolkamrater och en sådan sviker man inte‟. 

Nåväl, lejonet är död. Vi hoppas alla att den nya ‟freden‟ överlever även om säkerheten i 

Afghanistan i dag är mycket sämre än under talibanernas tid. Våldsbrotten i Kabul (rån, mord 

etc ökar oroväckande och landsbygden (åtminstone söder och öster om Kabul) är definitivt 

inte säker längre. Förr kunde vi åka med bil till Kabul. Det är inte längre möjligt eftersom 

olika beväpnade band kontrollerar vägen mellan Jalalabad och Kabul. Detsamma gäller vägen 

söder ut mot Ghazni, där det dessutom finns två guvernörer: en utsedd av den lokale 

commandern och en av den nya regeringen.  

 

söndag den 27 januari 2002 

Jan-Erik Wänn, SAKs regiondirektör i Kabul berättar om läget i ett mail. Mailet bekräftar de 

farhågor vi har kring säkerheten och kring de nya rika hjälporganisationerna (som kommer att 

stanna i landet ett år eller två) och FN organisationernas lönepolitik som dränerar en 

fungerande verksamhet på personal. Läs själva: 

Läget i SAKs östra och södra sett från Kabuls horisont:   

”Säkerheten i landet och i Kabul försämras sakta. Detta beror på att interimsregeringen inte 

har tillräcklig auktoritet och makt ute i distrikt och provinser varför gamla och nya 

commanders vädrar morgonluft och gräver upp vapnen. Deras syfte är dels att få lokal makt 

(och rikedom), dels att positionera sig inför Loya Jirgan. Tendensen är likartad i större delen 

av  

landet söder om Hindukush. Några exempel följer nedan: 

Staden Sarobi har fem konkurrerande commanders som ibland skjuter på varandra. Den SCA 

stödda skolan har vid åtminstone ett tillfälle under föregående vecka måst skicka hem 

skolbarnen pga skottlossning över skolområdet. Liknande incideter rapporteras från t ex 
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provinsen Laghman  

där tre av våra skolor är delvis ockuperade av stridande grupper. 

Till Ghazni skickade interimsregeringen Qaribaba, guvernör före talibantiden, men han 

accepterades inte av den lokala shuran. Rån, bilstölder och överfall förekommer och eftersom 

det inte finns någon erkänd myndighet att vända sig till, beivras inte brotten.  

Lars och Ann-Mari Grebius arbetar fn från Kabul och inte i Ghazni pga säkerhetsläget. Ingen 

organisation har nu utlänningar stationerade i Ghazni.  

I Jalalabad har säkerhetspolisen under ledning av commander Hazrat Ali börjat avväpna folk i 

staden.  

Vägen till Kabul från Jalalbad är fortfarande osäker för västerlänningar.  

I Kabul ökar antalet stölder och rån men säkerhetsläget bedöms fortfarande som 

tillfredsställande för utländsk personal.  

Den internationella fredsstyrkan ISAF syns knappast alls, har inga posteringar och enbart ett 

fåtal  patrulleringar. 

Verksamheten fortgår utan större störningar trots förlust av fordon och en del säkerhetsrisker. 

I SRO används inga egna fordon utanför Ghazni city pga stöldrisken. 

Vi förlorar en hel del välutbildad personal, framför allt läkare, till både FN och nyfinansierade 

NGOer. Mother and Child Healthcare verksamheten i SRO har halverats pga detta. 

Efterfrågan på utbildningplatser inför skolstarten 22 mars är mycket större än under 

talibantiden, inte minst från flickor. Inte minst skolor stödda av kommittén förväntas få en 

avsevärt ökad tillströmning av elever till skolstarten. Utbildningsministeriet och UNICEF vill 

försöka distribuera 1.5 miljoner skolböcker innan skolstart. 

Torkan fortsätter på fjärde året. I dessa delar av landet har det enbart snöregnat ordentligt den 

dagen när den svenske biståndsministern, Jan O Karlsson skulle lämna landet. Ministerier 

relevanta för SCA (utrikes, planering, utbildning, hälsa, jordbruk) har besökts, först av en 

liten delegation från Kabulkontoret under första verksamhetsveckorna, därefter av en tyngre 

delegation under förra  

 veckan. Alla betygar sin uppskattning för SCA och önskar fortsatt utökat samarbete. I 

synnerhet biträdande jordbruksministern verkade ha både ideer och förmåga till att samordna 

och driva en utökad verksamhet  

Jan-Erik 

 

Tisdagen den 29 januari 

Konflikten mellan Pakistan och Indien tar sig ibland komiska former. Nu får inte Indiska 

kanaler visas i pakistansk kabel-TV. Det betyder att jag inte längre kan se Bollywoodfilmer, 

eller indiska musikkanaler. 

 

Lördagen den 2 februari 2002 

Det har regnat och åskat. Det är det första regnet på flera månader. Även Afghanistan får sin 

beskärda del, men i form av snö. I tidningen ser man bilder från Kabul där glada barn gör 

snögubbar. Men mycket mer behövs om  torkan skall kunna hävas. 

 

Tisdag den 5 februari 2002 

Helgdag i Pakistan, Kashmir Day. Man hedrar de som kämpar och kämpat för Kashmirs frihet 

(från Indien). Tror knappas att det bidrar till avspänningen mellan länderna. Helgdagen är ny 

för i år. 
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Nere i gamla stan stöter jag på en demonstration för Kashmirs frihet. Hoppar ur bilen och tar 

ett par kort. Demonstrationen består av en banderoll och 15-20 skäggiga män. Ibland 

skanderar de några slagord och det hela verkar ganska fredligt och gemytligt. Folk runt om 

kring verkar totalt likgiltiga och demonstrationens storlek speglar kanske det begränsade stöd 

olika extrema grupper trots allt har här. 

 

onsdag den 6 februari 2002 

Det har snöat kraftigt i delar av nordvästra Afghanistan igen. Det är både goda och dåliga 

nyheter. Goda nyheter för att det kan bidra till att delvis häva den svåra torkan som är inne på 

fjärde året. Dåliga nyheter för att hjälpsändningar med mat inte når ut till utsatta människor i 

vissa områden. 

Trots att det är vinter så återvänder en hel del människor från flyktinglägren i Pakistan. Det 

sägs att ca 300 familjer dagligen går över gränsen vid de bevakade gränsövergångarna från 

Pakistan in till Afghanistan. Det betyder att ca 2000 personer om dagen eller 60 000 personer 

i månaden återvänder. De flesta återvändarna tillhör minoritetsfolken hazaras, tadjiker, 

usbeker osv. Knappt några pastuner, majoritetsfolket som bor i de tätbefolkade östra och 

södra delarna av Afghanistan återvänder. I de delarna av landet är säkerheten så dålig att folk 

tvekar att flytta tillbaks. Här konkurerar olika krigsherrar och commanders om makten och 

laglösheten breder ut sig. För ett par dagar sedan var det fullt krig i staden Gardez, Kunar, 

Pakia, mellan den guvernör som utsetts av den nya regeringen och den lokala rådet av 

elders/shuran som inte kunde acceptera denne ‟utböling‟ från grannprovinsen. 

 

torsdag den 7 februari 2002 

Hela dagen har det regnat i Peshawar och andra delar av Pakistan. Regnet behövs, som sagt, 

men det blir kallt och ruggigt. På dagen 14-15 grade och på natten 4-5 grader. Kylan tränger 

in i min dåligt isolerade bostad, men jag är lyckligt lottad som har tillgång till både 

gaskaminer och elelement. 

I Afghanistan har det fortsatt att snöa. Ett snöskred stängde in 300 människor i Slangtunneln, 

ca 10 mil norr om Kabul. Ett 30-tal bilar begravdes under snömassorna och tre personer 

omkom. Fler fick frysskador innan räddningsmanskap kunde komma till platsen. Bilarna står 

kvar i snömassorna och vägen till tunneln är blockerad. Tunneln har en strategisk betydelse 

för kommunikationerna mellan norra Afghanistan och Kabul. Den öppnades nyligen av 

ryssarna som rensade den från bråtet efter att den för tio år sedan sprängts och blockerats 

under inbördeskriget. Enda vägen att ta sig norr ut, utan att åka genom tunneln är att köra en 

omväg på tio timmar (i gott väglag) över Bamyan på en urusel väg, där snön också fallit och 

därför knappast är framkomlig. 

I en rapport från Afghanistan har ett obemannat amerikanskt plan bombat en mindre konvoj 

av ‟Al-Qaida‟ soldater på väg mot ett grottsystem i Paktiak-provinsen. I konvojen fanns också 

en lång man hoppats var Bin Laden. USA har fått ‟säker‟ information från en av sina 

afghanska informatörer på plats, en lokal krigsherre som USA valt som samarbetspartner som 

visade det sig, passade på att med amerikanernas hjälp göra sig av med politiska 

meningsmotståndare, genom att påstå att de var Al-Qaida folk i rörelse.  

 

Lördagen den 9 februari 

Talibanernas förre utrikesminister Abdul Wakil Muttawakil har gripits eller överlämnats sig 

till de amerikanska styrkorna i Kandahar, Afghanistan. Hur det gått till finns det flera bud om. 

Ett rykte säger att han greps i Quetta av de pakistanska myndigheterna och lämnades över till 

afghanerna. Muttawakil har sin familj i ett flyktingläger utanför Quetta som ligger i Pakistan. 
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Ett annat rykte säger att han skall ha fört förhandlingar från sitt gömställe utanför Kandahar, 

med de lokala myndigheterna och sedan överlämnat sig. 

Muttawakil var med i talibanrörelsen från början och startade som mulla Omars talesman och 

förtrogne för att så småning om bli utrikesminister. Han anses ha tillhört de mer moderata och 

var relativt lätt att ha att göra med, jämfört med de mer hårdföra inom justitieministeriet som 

kontrollerade den religiösa polisen. 

Också Talibanernas vice hälsominister Mullah Sidiqullah har gripits i flyktinglägret Jalozai 

strax utanför Peshawar. Om han överlämnats till Afghanistans nya regering eller hålls 

fängslad i Pakistan är ännu så länge okänt. 

Historierna visar i alla fall på en sak: de Talibaner och al-Qaeda män som velat smita över 

gränsen till Pakistan för att gömma sig eller fly vidare har förmodligen inte haft några större 

problem. Gränsen är, trots försäkringar om motsatsen och förstärkningar vid de officiella 

gränsövergångarna, som ett såll. Det kan våra anställda afghaner som reser fram och tillbaks 

på dessa inofficiella passager intyga. 

Gulbuddin Hekmatyar var, efter ryssarnas uttåg och efter att deras marionett Najibuhlla 

avsatts, premiärminister i den regering som aldrig lyckades regera från Kabul utan i stället 

ägnade ett par år åt att skjuta på varandra och lägga 2/3 av Kabul i ruiner till Talibanerna 

körde iväg dom och återställde fred och säkerhet i september 1996. Hekmatyar och hans parti 

Hizb-i-Islami gick i landsflykt utanför Peshawar. Han var och är en extremt konservativ och 

stödde talibanerna först när de var på fallrepet. Hekmatyar blev till slut för extrem för 

Pakistan och fick en fristad i Iran där han har levt ett ganska tillbakadraget liv i Teheran, tills 

nu. Gulbbudin, som är Phastun, har vaknat till liv och vill nu starta ett ‟heligt krig‟ och hoppas 

få stöd av andra pahstuner, mot den nya afghanska regeringen som han anser vara alltför 

dominerad av de afghanska minoriteterna och dessutom stödd av ‟Den Store Satan, USA. 

En del lär sig tydligen ingenting och hans extremism har nu gått för långt även för Iran som 

(sannolikt efter påtryckningar), nu stänger hans partikontor och utvisar honom. 

 

Torsdag den 14 februari 2002 

Afghanistans transport och turistminister, Abdul Rahman  slogs ihjäl i Kabul av en upprepad 

folkhop som fått för sig att ministern hade ställt in ett flyg för pilgrimer till Mecka för att han 

ville ha planet själv för ett besök i Indien för sig och sin familj. 

 

Fredag den 15 februari 2002 

Nu kryper en annan bild av ‟lynchningen‟ på Kabuls flygplats fram. I stället för en uppretad 

grupp pilgrimer anklagas nu personer ur general Fahim, försvarsministerns, säkerhetsstyrkor 

för mordet på transportministern. Abdul Rahman var en gång den berömde gerillageneralen 

Ahmed Shah Massouds närmaste rådgivare och talesman. När Nordalliansen drevs ut ur 

Kabul av talibanerna –96 så lierader sig Massoud med förre president Rabbani medan  

Rahman valde att flytta till New Delhi på grund av meningsskiljaktigheter med General 

Fahim, Younus Qanooni, två av Rabbanis män i Nordalliansen General Fahim, 

inrikesminister Younus Qanooni och utrikesminister Abduhlla Abduhlla är Rabbanis män i 

den nya regeringen. Rabani blev själv inte vald till interimsregeringen, men intrigerar med 

kraft i kulisserna och bor fortfarande kvar i presidentpalatset (!).  

Mordet kan vara ett led i maktkampen inför den ‟Loja Jirga‟ som skall utse nästa regering 

inom mindre än ett halvår. De i ministrar som anses vara ‟kungens män‟ har hotat att lämna 

regeringen om inte säkerheten för ministrarna kan garanteras. 
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söndag den 17 februari 2002 

För en vecka sedan var kvällarna kalla och ruggiga häri Peshawar. 8-10 grader och fuktigt 

redan vid 9-tiden på kvällen. En rå kall kyla trängde in i huset och gaskaminerna gick för fullt. 

Nu, har vädret slagit om. I kväll är det fortfarande 18 grader varmt och dagen var varm och 

solig med en temperatur, säkert runt 24. I några veckor till kommer vädret att vara behagligt, 

sedan börjar värmen. Det är snabba omslag, mellan vinter, vår och sommar. 

 

Torsdag den 21 februari 2002 

När talibanerna föll i november så sådde bönderna för våren. När talibanerna föll så kunde de 

åter börja så den lönsamma opiumvallmon för skörd under våren. Den nya interrimregeringen 

har också infört totalförbud mot odling av opiumvallmo, men har inte någon möjlighet att se 

till att förbudet efterlevs, vilket talibanerna gjorde med järnhand. Till saken hör också att det 

enda områden i Afghanistan där opiumvallmo odlades under förra året var de områden som 

var under kontroll av Nordalliansen, som i dag besatt nästan hälften av den ny regeringens 

ministerposter. Före talibanernas förbud mot opievallmo anses Afghanistan ha stått flr ca 75% 

av världsproduktionen av heroin/råopium, ett av Afghanistans många trista världsrekord 

(folkhälsa, barnadödlighet, analfabetism, BNP…) 

 

fredag den 22 februari 2002 

Eid-ul-Azha har börjat och det är helgdag i fyra dagar. Det är uppföljaren på den Eid vi hade i 

december och som avlöste ramadan (ungefär som påsken kommer en viss tid efter jul. Se 16 

mars 2000 och 2 mars 2001). Det är också den tid då många muslimer vallfärdar till Mecka, 

på hadj. 

Det har nu regnat igen, två dagar i rad vilket känns som en sensation om än välbehövlig. Även 

i Afghanistan har det regnat. Dagstemperaturerna har också fallit med ca 10 grader jämfört 

med i söndags. 

 

Lördag den 09 mars 2002 

Vi skall ha fest i Sidneys trädgård med alla kollegor för att fira att SAK arbetat 20 år i 

Pakistan/Afghanistan, men regnet vräker ner sedan i går. Bra för att allt regn som kommer 

behövs, men givetvis kan vi inte ha festen utomhus. Våra afghanska kollegor löser snabbt 

problemet genom att hyra en stor festlokal. På mindre än en timme är allt som behöver flyttas 

flyttat och festen är igång med lekar, tävlingar, mat och lotterier. 

 

måndag den 11 mars 2002 

Redan på flygplatsen i Kabul kan man se att skäggen har blivit kortare och mer välansade. På 

vägen mot kontoret verkar trafiken tätare och en och annan äldre kvinna utan burka ses på 

gatorna. Burkan är dock det plagg mer än 95% av kvinnorna bär när de vistas utomhus. Den 

som trodde att kvinnorna i Kabul skulle slänga burkan när talibanerna föll, som kvinnor i 

Sverige slängde bh:n på 70-talet blir nog besviken. 

På männen syns en klar skillnad mellan talibantid och nutid. Under talibanerna så hade alla 

shalvar khamiz, syora skägg och de flesta turbaner.  I dag har många kostym med slips, endast 

få turbaner och de flesta skäggen är korta och välansade. En del har bara behållit en mustasch. 

Flera verkstäder runt kontoret tillverkar skolbänkar och stolar för glatta livet. Undervisning är 

en av den nya regeringens prioriteringar. 
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Tisdagen den 12 mars 2002 

Gjorde flera skolbesök. Det pågår vinterkurser fram till det nya skolåret börjar den 21 mars. 

De skolor jag besökte var alla flickskolor, vilket i princip var otänkbart under talibantiden. 

Lärarna, alla kvinnliga, verkade angelägna om att göra sitt yttersta för att flickorna skulle 

kunna hämta igen det de förlorade under åren med talibanerna. Jag försökte ta reda på var 

ifrån alla lärare plötsligt dyker upp. Det visar sig att en eller två per skola har en gammal 

lärarutbildning eller åtminstone några kurser. Andra har gått ut 12e klass före 1996, då 

talibanerna tog över och gör nu sitt bästa för att att bidra till den massiva satsning regeringen 

nu vill göra på utbildning. 

 

Onsdagen den 13 mars 2002 

Regeringen i Kabul satsar tillsammans med UNICEF stort på en ‟Back to School‟-kampanj. 

1,7 miljoner barn skall man ah i skolan till den 21 mars och till dess skall man ha distribuerat 

skolböcker, skolmaterial, svarta tavlor mm till tusentals skolor. Det är naturligtvis en omöjlig 

uppgift, men ansatsen och målsättningen är god. 

 Just nu har man eventuellt lyckats trycka alla böcker och få in allt material till Kabul där 

distributionen redan är i full gång med hjälp av frivilligorganisationer och finska 

fredsbevarande styrkorna. 

Utanför Kabul är resultatet ännu klent, milt sagt, och vare sig den nya regeringen eller 

UNICEF med alla sina influgna ‟experter‟ har visat sig vara några större organisatörer. Till 

deras försvar skall dock sägas att tiden varit kort och vare sig regeringen eller UNICEF kan 

förväntas ha koll på hela landet – vem kan ha det efter 22 års krig, om någon någonsin haft 

det. 

 

Torsdagen den 14 mars 2002 

Vi får ett email från Ghazni som lyder: 

”Zelduk-kliniken i Paktika har ockuperats av US army. All medicin och utrustning har låsts in 

i kliniken och all medicinsk verksamhet har tvingats upphöra.” 

En lokal commander vid namn Zakim Khan kom dit med amerikanarna, som trots protester 

från den lokala Community Health Committee intog kliniken och stängde den för 

allmänheten.  En av våra Health Supervisor har sänts ner till kliniken för att kolla läget. Från 

SAKs synpunkt är det viktigt att reagera eftersom folk annars förledas att tro att vi genom att 

upplåta vår klinik till amerikanska soldater tar ställning i de pågående oroligheterna. Kliniken 

byggd av SAK och etablerades 1995. (kanske med svenska skattepengar). 

  

Mer positiva nyheter: Vi får ett dokument från regeringen där de granskat olika 

frivilligorganisationers verksamheter. Svenska Afghanistan kommitténs utbildnings- och 

hälsoprogram får högsta betyg, vilket känns roligt. 

 

fredag den 15 mars 2002 

Mer om Back to School kampanjen: UNICEF har fått en lista (av regeringen) över 266 skolor 

i Kbul-området. När man börjar dela ut skolpaketen han man bara hitta 172 av dessa. Lite fler 

än 25% av de uppgivna skolorna finns alltså inte. Hur ser det då ut utanför Kabul där det 

måste vara ännu svårare att följa upp vilka skolor som faktiskt finns och vilka som inte finns. 

Svenska Afghanistan kommittén har erbjudit sig att ta totalansvaret för att distribuera 

skolböcker i 4 (av totalt 29) provinser. UNICEF säger att de har eller skall distribuera 
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skolböcker och skolmaterial till provinscentra, som regeringen upprättar, där vi kan hämta det 

och sedan sprida till skolor som finns på regeringens/UNICEFs listor. 

Vi får då också ansvar för att pricka av skolor som finns och inte finns samt efter en tid följa 

upp hur skolmaterialet används och se hur mycket som säljs i basarerna i stället för att 

användas av skolbarnen. 

Ett grundtips är att oavsett hur det går med distributionen i landet, oavsett när den blir färdig, 

oavsett om de lärare som skall använda materialet har någon utbildning eller ej, så kommer 

UNICEF rapportera att de genomfört en lyckad kampanj. Inte med ett ord kommer de, som 

vanligt, att nämna alla de frivilligorganisationer som faktiskt utfört stora delar av jobbet. 

 

söndag den 17 mars 2002 

Någon slängde handgranater in i en kyrka i Islamabad, Pakistan. Fem människor dog, varav 

två amerikaner, och ett 30-tal skadades. 

Vår general, Musharraf, har en del kvar att göra i kampen mot religiös extremism. 

 

Tisdag den 19 mars 2002 

Åker till Sverige för att delta i styrelsemöte i Svenska Afghanistankommittén, träffa Sida, 

Forum Syd, Migrationsverket, göra anställningsintervjuer och fira påsk med familjen. 

 

Torsdag den 21 mars 

Hämtad kl 05.20 med taxi för att bli intervjuad i P1 morgon av Staffan Dopping om Back to 

School kampanjen. Uttrycker mig mer positivt i radion än i denna dagbok. Betonar vikten av 

att regeringen verkligen satsar på utbildning som ett av de prioriterade områdena för 

regeringen. 

Sedan i tur och ordning: möte på SAKs kontor, möte med Sidas Jörgen Persson och Anna-

Klara Berglund, möte på SAKs kontor och på sena em deltar jag i styrelsens arbetsutskotts 

möte. 

 

Det är nyår, Nawros, i Afghanisatan. Så här skriver Jan-Erik från Kabul: 

” Den 21/3 firas Nyår på traditionellt sätt vilket har varit förbjudet under talibantiden. Var 

på stadion där först en manlig och sedan en kvinnlig! fallskärmshoppare kom ner. En 

helikopter kastade papperslappar och därefter följde en lång jordbruksparad med traktorer, 

bönder med spadar och trädplantor, somliga dansande sig fram, getter, kor och hästar. Efter 

1.5 timme, när vi trängde oss ut, var paraden ännu inte slut. Människor trängde på, klättrade 

över murarna, för att få se.  

 

Nyår innebär traditionellt att man börjar jordbruksarbetet, man börjar husbyggen och 

reparationer, köper nya kläder. Livet börjar på nytt efter att ha legat i träda över vintern. Det 

hade förekommit en del spekulationer om att kvinnorna skulle slänga sina burqur i samband 

med nyåret men så var tyvärr inte fallet i någon större utsträckning. Några få går utan, alltfler 

hakar upp burqan på huvudet, t ex när man sitter i parken o pratar, men någon större 

förändring på denna front sker inte förrän flertalet av nordalliansens soldater är ute ur Kabul. 

De har alltför dåligt rykte sedan de var i staden för fem år sen.  

En hel del byggen o reparationer har påbörjats i Kabul.” 

 

Tisdag den 26 mars 2002 
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På vägen hem från några möten blir jag kontaktad av TV4 som vill intervjua mig med 

anledning av den jordbävning som drabbade Nahrin i norra Afghanistan i går kväll kl 19.30 

lokal tid. Vad jag vet och säger: 

Jordbävningen var ganska ‟ytlig‟ och har sannolikt slagit hårt mot staden Nahrin. SAK har en 

klinik i staden som vi förstärker med fem extra läkare från Pul-i-Khumri som kommer med 

extra medicin, sjukvårdsmaterial etc. ‟Lyckligtvis‟ pågick en  mässlingsvaccineringskampanj i 

området och flera hjälporganisationer är på plats med sjukvårdspersonal. Fler organisationer 

finns i närheten som kommer att föra in filtar, tält och annan nödutrustning. Området är 

bergigt och ganska otillgängligt och nätterna är fortfarande kalla. Det kommer snabbt att 

behövas rent vatten och mat förutom den medicinska hjälpen, filtar och tak över huvud. 

Andreas Stefansson blir intervjuad per satelittelefon direkt från platsen. Hu. Jag avundas 

honom inte som är mitt i röran. 

 

Onsdag den 27 mars 2002  

Andreas mailar direkt från Pul-i-Khumri om jordbävningen: 

” Kära vänner 

Har just haft en sen middag efter att ha återvänt från Nahrin och behöver verkligen lite sömn, 

så det här är kanske inte den mest strukturerade uppdateringen…. 

Nahrin stad är en deprimerande syn, särskilt den gamla staden som är totalt förstörd. Man kan 

knappt förflytta sig för alla kollapsade hus och allt skräp. Folk antingen gräver i högarna eller 

sitter i trädgårdarna och ute på fälten i  ängslig väntan. 

Den nys delen av staden är mindre drabbad med mest spruckna och delvis förstörda hus. Det 

verkar som de flesta byarna inom en radie av 15 km från nahrin har skadats allvarligt med en 

massa förstörda hus. FN och andra hjälporganisationer som har sökt av resten av distriktet 

med helikopter rapporterar att det verkar som om uppskattningsvis 20% av husen ha kollapsat 

medan 50-75 har sprickor och mindre skador. 

Under natten och morgonen kändes flera mindre efterskalv och i eftermiddags  det kraftigaste 

det senaste dygnet som orsakade mer skada och fler hus som föll samman. 

Det är svårt att ge en överblick över skadade och döda. Många olika siffror cirkulerar. Ca 300 

döda har bekräftats genom att räkna antalet nya gravar. ‟Nya‟ byar med skador upptäcks, och 

det kommer att ta ett par dagar för att kunna överblicka omfattningen.  

Från grandistriktet, Burka,  kommer också rapporter om ca 10 byar som helt eller delvis 

förstörts och hundratals skadade. Uppgifter om döda finns ännu inte. Ett SAK-team åkte för 

att förstärka vår klinik i Burka i eftermiddags. Jag räknar med en rapport därifrån i morgon. 

SAKs klinik i Nahrin har varit hårt ansträngd under dagen. När jag åkte sent i kväll hade 360 

patienter registrerats. De flesta med chockskador, mindre sår- och brännskador. Alvarligare 

fall i behov av operationer etc. har antingen behandlats av MSF eller UNICEF eller 

remitterats till sjukhuset i Pul-i-Khumri. FN- och regeringshelikoptrar har transporterat de 

svåraste fallen.  

Hälsoministern, general Sohaila (kvinna) som kom tillsammans med Karzai i morse, har 

sprungit runt hela dagen och uppmuntrat alla hjälparbetare, något vi alla uppsakttade, särskilt 

Dr Qadir.  

SAK har haft en bil som fungerat som ‟mobil klinik‟ och ambulans med medicin och 

sjukvårdsutrustning i byarna Arakash och Tawashagh . Sista gången i kväll när vi kom in till 

‟basen‟ hade de med sig sju skadade som grävts fram ur rasade hus. 

SAKs sjukvårdsteam består av den ordinarie personalen samt 5 extra läkare från vårt 

regionkontor. Vi bedriver ‟vårdcentralen‟ i  sex tält intill vår delvis sammanrasade klinik. 
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Framåt kvällen minskade trycket på både SAKs och MSFs personal. Man kan anta att de mest 

angelägna fallen redan ha blivit behandlade. I morgon bitti kommer MSFs mobila team att 

uppdatera oss. 

Vårt ingenjörsteam kommer att tillsammans med Concern, Focus och UNICEF att bedöma 

vatten och sanitetsbehovet. Lämpliga vattenkällor har identifierats, från vilka man kommer att 

köra med tankbilar till Nahrin. SAK kan sannolikt de närmaste veckorna bidra till att 

restaurera brunnar och installera handpumpar och bygga latriner.  

Vi besökte 5 av de 11 skolor vi stödjer i distriktet. De flesta är alvarligt skadade och behöver 

en grundlig reparation. 

ACTED, IOM och WFP har under eftermiddagen kommit in med lastbilslaster med mat, tält 

och annan nödutrustning. 

Jag är glad att SAK kan bidra med det vi gör och jag är stolt över de osjälviska ansträngningar 

som våra kollegor gör. Vi oroas alla med de anställda som kommer från trakten, och tänker 

särskilt på de som ägnat hela dagen åt att söka efter saknade släktingar. … 

Andreas” 

 

Torsdag den 4 april 

Ovanligt trött efter resan från Stockholm till Peshawar. Sover lite på förmiddagen och går till 

kontoret ett par timmar på eftermiddagen. 

Här har naturligtvis ingenting stått still. Förutom att det vanliga arbetet här och inne i 

Afghanistan pågår som vanligt förbereder kollegerna ett speciellt hjälpprojekt för att bidra till 

återuppbyggnaden efter jordbävningen i Nahrin. Skolor och kliniker skall återuppbyggas, nya 

skall byggas och ett 90-tal nya brunnar kommer att konstrueras. Det blir sannolikt Svenska 

Kommitténs (SAKs) bidrag till återuppbyggnaden. ECHO, ett EU-organ, har lovat stödja oss 

med 400 000 Euro till detta. 

Samtidigt fortsätter den lite instabila situationen i Afghanistan. Vi hör att interrimsregeringen 

har arresterat, vad de påstår vara 150 supporters till Gulbuddin Hekmatyar, ledare för Hizb-e-

Islami, som skall ha gjort förberedelser för att mörda Hamid Karzai (och kungen som ännu 

inte återvänt till Afghanistan). Hekmatyar och hans parti var med och sköt sönder Kabul 

1992-96 och Gulbuddin själv har levt i exil i Iran i många år, men utvisades därifrån för ett 

par månader sedan och är inte välkommen tillbaks till Afghanistan. Personer med lite kunskap 

om vad som händer, menar att de arresterade inte arresterats för att de tillhör Hizb-i-Islami, 

om de nu ens gör de, utan för att de i Norra Alliansen som är dominerande i den nuvarande 

regeringen passar på att oskadliggöra rivaler inför den Loya Jirga som i juni skall utse en ny 

regering. Oroligheterna kommer att fortsätta. 

 

Måndag den 8 april 2002 

I Paktia provinsen där USA de senaste månaderna genomför sina aktioner mot Al-Qaida och 

talibaner har de senaste veckorna flygblad spritts där man utlovar 100 000 USD för att fånga 

in en amerikansk soldat och 50 000 USD för att döda en. Andra flygblad varnar för att låta 

barnen i skolorna läsa i de skolböcker som distribuerats av regeringen och UNICEF. De 

ultrakonservativa biter sig fast. Flygbladen om belöningar för levande eller döda amerikanska 

soldater har nu växt till ett rykte om att det sprids flygblad om ett pris på levande eller döda 

västerlänningar i största allmänhet, vilket dock inte stämmer. 

Opiumodlingen har tagit fart igen. Den nya regeringen gör försök att förstöra skördarna. 

Bönderna är inte nöjda med den ersättning de erbjuds. Det orsakade i dag ett mindre uppror 
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bland bönderna utanför Jalalabad som blockerade vägen mellan J och Torkham (gränsen). 

Minst en av regeringens narkotikapoliser dödades av en uppretad folkmassa. 

I Jalalabad området blev det inte lugnare av att någon försökte spränga den bil som 

försvarsminister, general Fahim, färdades i, i luften, när han skulle besöka den lokale 

guvernören. Ministern kom undan med viss marginal. 

 

torsdag den 11 april 2002 

Våren och värmen har definitivt kommit till Pakistan. På dagarna dryga 30 grader och på 

natten sjunker det ner mot 20 grader. Utanför min köksdörr står ett mullbärsträd och skuggar 

entrén. Så här års faller mullbären som ett sakta regn från trädet och gör marken blåsvart och 

kletig, trots att vakterna flera gånger om dagen sopar gården ren från bär. Det är nu frågan om 

dagar till jag måste sätta på airconditionern som sedan kan stängas av i oktober, då värmen 

åter blir relativt uthärdlig inomhus. 

Men trädgården har nog aldrig prunkat så mycket som nu. Trädgårdsmästaren har arrangerat 

om allt. Nya rabatter har tillkommit och det är blommor över allt i alla tänkbara och otänkbar 

färger. Det är en njutning för ögat att sitta på verandan och se all färgprakt eller gå runt och 

titta i de olika rabatterna. Lite allergi får man stå ut med.   

 

Fredag den 12 april 2002 

En ny jordbävning i Nahrin. Den kändes även i Peshawar. Styrkan på skalvet vet vi ännu inte 

men en del av effekten. Ca 30 döda och ett 100 tal sårade finns i sjukvårdstält runt SAKs 

klinik. SAK är den enda organisation som för tillfället har medicinsk personal på plats. De 

andra hade hunnit resa därifrån. Vi sänder nu åter upp mer medicin, utrustning och personal 

och Läkare Utan Gränser (franska) sänder åter in sitt folk i området tillsammans med andra 

organisationer i området. Man kan anta att flera hus som skadades i förra jordbävningen nu 

kollapsat, men också att många människor denna gång klarat sig från att hamna under 

husrester därför att deras hus redan störtat samman och att de nu bor i tält. 

 

Torsdagen den 18 april 2002 

I dag kom den gamle afghanske kungen, Zahir Shah, tillbaks till Afghanistan. Han är nu 87 år 

och tvingades lämna landet 1973 efter en statskupp när han besökte Italien. 

Det finns blandade känslor inför hans återkomst, men många afghaner tror att han kan vara en 

kraft som överbryggar motsättningar mellan olika etniska minoriteter ilandet. Han tid som 

kung under 40 år brukar betecknas som den mest fredliga perioden i Afghanistans historia och 

därför finns en kanske överdriven förhoppning bland många att han skall kunna bidra till att 

ena och utveckla landet. Kungen kommer dock att ha en mer ceremoniell roll och kommer 

knappast att tillåtas blanda sig i politiken, även om många olika krafter kommer att försöka 

använda honom som en språngbräda för sina egna intressen. 

 

fredag den 19 april 2002 

Jan-Erik från Kabul skriver från Kabul: 

”Dear colleagues,  

ICRC security meeting yesterday revealed the following information:  

In Kabul there have been a few unfriendly incidents towards expats. A few robberies by 

uniformed men. There is more security now in connection with the king's arrival. Generally 

peaceful in the streets.  
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East of Ghazni a robbery with two dead. 12 - 13th of April fighting around Saidabad between 

two commanders but now negotiations ongoing.  

Around Jalalabad/ Ningahar it is a volatile situation in poppy eradication areas. Agency cars, 

especially UN are targets for aggression. No incidents last days.  

In Mazar there has robberies are on the increase. In the area of Dari Souf the rains might have 

brought mines into the riverbeds. ICRC recommends not to drive in riverbeds until de-mining 

units have cleared them!  

A (very) unconfirmed threat that Kabul - Jalalabad road should be mined.  

Salang tunnel is not yet opened. In my opinion the tunnel is (very) dangerous and should be 

avoided until repair work has been done.” 

 

Onsdagen den 24 april 2002  

Med jämna mellanrum ser vi siffror på hur många flyktingar som återvänt till Afghanistan. 

Återströmmen tycks ha tagit fart rejält, trots att det är oroligt i vissa delar av landet.  

Många längtar naturligtvis hem och reser av det skälet. 

Den nederbörd som kommit, åtminstone i norra och östra delarna av landet där viktig 

jordbruksbygd finns, har också hjälpt till.  

De usla förhållandena i UNHCRs läger i Pakistan har också skyndat på processen. Pakistan 

som verkligen inte gjort livet speciellt lätt för de flyktingar som kom under de senaste årens 

krig och torka, har gjort det än otrivsammare genom att tvinga UNHCR att slå igen gamla 

väletablerade läger och upprätta nya tältläger i ökenliknande områden i tribal areas, där det 

saknas både vatten och säkerhet. 

En hel del afghaner som etablerat sig med affärsverksamhet och/eller jobb i Peshawar har helt 

enkelt flyttat in sin verksamhet i Afghanistan, på samma sätt som många 

frivilligorganisationer har flyttat in mycket folk i landet. 

UNHCR ger också flyttbidrag till de som återvänder: 100 USD, matranson och husgeråd, 

samt håller med flyttbilen. 

Uppskattningsvis har 400.000 personer återvänt via/från Pakistan och Iran under mars och 

april, vilket är mycket. De flesta har återvänt till de norra delarna av Afghanistan där 

säkerheten är lite bättre än i den är i de östra och södra delarna av landet som befolkas av 

pashtuner. Kan vara bra att komma ihåg att efter 11 sept. flydde ca 250.000 personer just från 

de norra delarna där striderna mellan taliban och Nordalliansen drog fram som värst. 

Det kommer inte att dröja länge förrän Pakistan inser hur mycket positivt alla afghanska 

flyktingar också betytt , särskilt i North West Frontier province, där vi bor. Här står 

afghanerna för en betydande del av all handel, transport produktion och köpkraft. Köpkraft 

har också skapats av alla frivilligorganisationer i området. Pakistan tycks inte förstå att allt 

detta nu sakta flyttas in i Afghanistan. Den pakistanska byråkratin är svårbemästrad i allt som 

rör relationer till Afghanistan, transittillstånd för varor och människor, arbetsvisa för 

hjälparbetare osv. Det hela har förvärrats sedan talibanerna föll. Om de inte ändrar attityd 

snart så kommer utländska investerare och hjälporganisationer i Afghanistan att minimera 

sina inköp etc här, flytta dem till andra närliggande länder som ser en möjlighet att dra nytta 

av det fokus som nu finns på Afghanistan.  

 

söndag den 28 april 2002 

Den här veckan har det åskat och regnat fyra nätter i Peshawar. Inte mycket regn, men 

tillräckligt för att kyla ner huset lite och rensa luften från allt dam och föroreningar. Det är 

ovanligt den här årstiden. Både Pakistan och delar av Afghanistan har fått mer regn än på flera 
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år. Den värsta torkan är över i Afghanistan, i alla fall i norra och mellersta delarna. Det har 

dock inte regnat tillräckligt för att återställa grundvattennivån och många brunnar kommer att 

vara torra även i år. 

 

Måndagen den 29 april. 

Några franska fd. armgeneraler har föreslagit förre gerillaledaren, ‟Lejonet från Panjshir‟ 

Ahmed Shah Massoud som postum Nobelpriskandidat. De tycks ha fått stöd av några EU-

parlamentariker också. Det är ju en grotesk tanke att ge honom fredspriset (som aldrig ges 

postumt, vad jag vet). Massoud som nu höjs till skyarna av delar av interimsregeringen 

(framför allt av trojkan general Fahim, utrikesminister Abduhlla Abduhlla och inrikesminister 

Younis Qanooni), var oaktat sitt skickliga motstånd mot Sovjet, en man med mycket blod på 

händera och som folk i Kabul minns som en av de tre (Dostum och Hekmatyar de två andra) 

som ödelade staden och orsakade mycken blodspillan. 

 

Tisdag den 30 april 

Vi firar valborgsmässoafton hemma hos ett svenskt par i Peshawar. Blandade nationaliteter 

som vanligt. Värdparet hat tom gjort en liten ‟maj-brasa och vi svenskar sjunger ‟Vintern rasat 

ut…‟ 

 

onsdag den 1 maj 2002 

I går var det folkomröstning, inte val i Pakistan.  

Valresultatet får nog betecknas som ett rejält fiasko med alla mått mätt, oavsett vad som sägs 

officiellt eller i internationella media.  

Man fick ta ställning till om man ville ha general Musharraf som president i 5 år till.  

Han har satsat stort och mycket på en sådan kampanj den senaste månaden, men 

folkomröstningen har varit omdiskuterad. En del har ifrågasatt lagligheten, andra syftet. Det 

är alltså inget riktigt val utan mer så att man vill få bekräftat att pakistanierna vill ha kvar 

Musharaf i fem år till. I oktober däremot blir det val till parlamentet. 

Ett fiasko är det därför att valdeltagandet var ohyggligt lågt. 5 % säger opponenterna, 30% 

säger regeringens företrädare, vilket är lågt oavsett det verkliga resultatet. Hur många av de 

som röstade, röstade ja vet vi ännu inte. Det har uppenbarligen gått att rösta fler gånger på 

sina håll (utnyttjat av Musharrafs hängare), medan det på andra håll inte kunnat upprättas 

röstlokal (utnyttjat av motståndare). 

Antagligen är det viktigare att parlamentsvalet i oktober går rätt till, men ett dåligt resultat här 

skadar Musharrafs trovärdighet och image. 

  

Onsdagen den 8 maj 2002 

En självmordsbombare har med sin bil kört in i en buss med fransmän utanför Perl 

Continental i Karachi, Pakistan. Tolv fransmän dog i attacken. Fransmännen var ubåtstekniker 

och arbetade på et varv som bygger ubåtar åt Pakistan. Bussen de åkte i var märkt med 

pakistanska flottans emblem och kom varje morgon vid samma tid och plockade upp 

fransmännen. Det krävdes alltså inget geni för att träffa målet. De tidigare 

säkerhetsföreskrifter att man skulle komma med olika fordon på olika tider och variera 

platsen, övergavs för ett par månader.  

Dådet fördöms naturligtvis officiellt och åter intygar man att man skall ta itu med 

extremisterna. Tyvärr saknas nog förmågan. 
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Även extremt konservativa religiösa partier som Jamiat Ulema-e-Islami, som skarpt fördömer 

Musharafs samarbete med USA i kampen mot Taliban och al-Quaida, fördömer i lika skarpa 

ordalag självmordsattacken mot fransmännen. 

Attacken kommer hur som helst att punktera iden att 2002 skulle bli ”Turiståret i Pakistan”. 

 

fredag den 10 maj 2002 

Nu hettar vädret till. 41 grader ute på eftermiddagen när jag kom hem. 

Amöban har slagit till. Mina vakter kylde vatten i mitt kylskåp, mig ovetandes. Tyvärr var 

vattnet okokt och jag använde en av flaskorna förra helgen. Så i kväll är det dags för 

dunderkuren mot amöba. 

 

Onsdagen den 15 maj 2002 

Mail från Lars i Ghazni söder om Kabul: 

“The security in most part of the region seems acceptable and Ann Marie has started to go on 

fieldtrips.  

On the night of 13/05 a deputy commander of an armed faction was shot dead on the way 

Ghazni to Kabul just about 15 km to the north of Ghazni. About the reason of killing, 

different rumours are spread. It is also said that a private pick-up was hijacked by armed 

people in Ghazni city, there was a big amount of money in the pick-up. It is also a rumour.  

Still we don't use SCA vehicles in Paktika and Paktia provinces.  

During night it is only 10 degrees Celsius. It is windy and a lot of dust. Still the situation 

about the governor for Ghazni Province is unclear. Two days ago there were some local 

elections in Ghazni related to the Loya Jirga process.  

The School Consultants have returned from their first visit to the schools for this school year. 

They have brought updated figures with them. 12 schools from Bamyan are not including in 

below figures. Total number of students: 94.367. Last year 66.267. Increase of 28.100 

students (42%). Boy students: 78.910. Last year 56.728. Girl students: 15.457. Last year 

9.539. There is demand for open up for more students in our schools mainly for girls. Some 

teachers at SCA schools have got salary from the government and we are now trying to find 

out in which schools, districts or provinces./Lars.” 

 

Torsdagen den 16 maj 2002 

I Kabul har Sidney och jag har en träff med Ashraf Gahni. Han är chef för något som kallas 

AACA (och en månad efter att detta först skrevs är han Afghanistans finansminister). Som 

sådan leder han det man skulle kunna kalla ett superministerium som skall samordna alla 

återuppbyggnadsinsatser som frivilligorganisationer och FN tar initiativet till.  

Skälet till vår träff med honom är bla att SAK lånar ut sin Ekomnomichef, Shah Mahmood, 

till AACA i 3-4 månader. Han kommer i praktiken vara den om ansvarar för stora delar av 

Afghanistans ekonomi. Avsikten är dock Shah Mahmood skall hjälpa regeringen att sätta upp 

system, kontroll- och uppföljningsmekanismer för ett i princip nytt finansministerium. Det är 

naturligtvis ett avbräck för SAK att behöva låna ut Shah, men samtidigt smickrande att vi har 

så kvalificerade afghaner på vår avlöningslista. 

 

Fredagen den 17 maj 2002 

Fredagar är helgdagar i Afghanistan så Sidney och jag ger oss av på en 15-20 mil ‟sight-

seeing‟ trip upp mot Panjshirdalen, de legendariska bergen och passen där motståndsrörelsen 
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mot ryssarna bet sig fast och aldrig lät sig besegras. Det här området lyckades inte heller 

Talibanerna någonsin erövra. 

Först går dock resan över Shomali slätten, för bara ett halvår sedan ett slagfält där talibaner 

och Nordalliansen sköt på varandra, där frontlinjen gick när USAs B52:or la ut sina 

bombmattor. 

Slätten är fortfarande ganska öde, även om den sakta åter befolkas. Skälet är alla minor. 

Längs hela vägen är det minvarning och på många ställen håller minröjare på och sakta petar 

sig fram centimeter för centimeter i vägkanten. Här skall man inte av misstag köra ner i diket 

eller behöva springa av och pinka, det kan nämligen vara för sista gången. 

 

Lördag den 18 maj 2002  

Åker till Ghazni . Bilresan ner till Gahzni, ca 15 mil söder om Kabul går längs huvudvägen 

mellan Kabul, Kandahar och Herat, som är förbindelsevägen till Iran. Vägen är totalt 

sönderkörd med hjulspår djupa så de int går att köra i, med meterstora gropar och hela 

ytskicktet avskalat så att man ibland kör som i ett stenröse. Ibland går det bättre att köra i 

öknen bredvid vägen, vilket också innebär en viss minrisk. 

Längs vägen ser man också tydligt att torkan är inne på sitt fjärde år och att inget eller väldigt 

lite regn har kommit söder om Kabul.  

Söndag den 19 maj 2002 

Vi gör en intressant utflykt upp längs den enda gröna dalgången i Gahzniprovinsen. Dalen är 

grön därför att den konstbevattnas av en stor dam, som ursprungligen byggdes av den 

gahznavidiske fursten Sultan Masoud på 1100-talet. Dammen har byggts till under modern 

tid, men håller åter på att vittra sönder i brist på underhåll. Våra danska kollegor i DACAAR 

gör just nu en underhållsinsats för att reparera de värsta skadorna. Heder åt dom.   

I norra delen av dalen besöker vi ett skolbygge som SAK bekostar. Man har just mätt ut och 

grävt upp där man skall gjuta grunden. Varje familj i byn har varit tvungen att samla och 

frakta mellan 1-2 kubikmeter sten till bygget. Överallt där vi konstruerar skolor, kliniker eller 

brunnar gör vi först ett avtal med byn om att folk där skall förse bygget med sten, grus och 

annat lokalt byggmaterial samt med lokal arbetskraft. SAK står för arbetsledning, 

övervakning, ingenjörskunnande, för formar, cement annat bygg material som inte finns 

lokalt. Utan lokal medverkan, inget bygge. 

Men här är hela byn engagerad och flockas nu kring oss besökare. Sedan blir vi bjudna på te 

och nybakt bröd. Egentligen får alla te utom vi gäster som bjuds på varm mjölk med enormt 

mycket socker i. Det anses som finare att bjuda oss på varm mjölk och inte bara grönt te. 

När tet är urdrucket och vi kommer ut ur den temporära skolbyggnaden, har ca 700 elever 

ställt upp för fotografering (!). var kom alla ifrån? Jo det visar sig att på ena sidan av basaren 

har man utrymt alla affärer och använder butikerna till skolsalar i väntan på att den nya skolan 

skall bli klar. Antalet elever har ungefär fördubblats under våren och ca 300 flickor går i skola 

på andra sidan dalen. Till hösten flyttar alla in i den nya skolan. 

SAK har ett lite program för utsädesförädling i dalen. Vi besökte några odlingsplatser och 

kunde samtidigt konstatera att i de fält där SAK förädlar utsädet är veteaxen dubbelt så stora 

som i granåkrarna. 

Vår, DACAAR och FAOs jordbrukspersonal klagar dock p att representanter (afghaner 

tillsammans med några amerikaner) för en organisation som heter ICARDA (International 

Center for Agricultural Research in the Dry Areas) åker runt och köper, med biståndspengar, 

upp utsäde från våra ‟kontraktsbönder‟ och vanligt vete från andra bönder till överpriser och 

avser att distribuera detta vete gratis som utsäde till hösten. Dels förstör det den kommersiella 
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marknaden (den kommersiella prisbilden slås sönder), dels förstör det förtroendet för vad 

förädlat utsäde är, eftersom man blandar kvalitetskontrollerat med vanligt lågavkastande 

utsäde. 

I Gahzni finns flera intressanta minnesmärken från en 1100-talet, då det Gahznavisiska 

kungariket (944-1160) upplevde sin storhetstid. Bla finns två stora minareter som byggdes av 

Sultan Masoud (1099-1114) och Bahram Sah (1118-1152). Man kan fortfarande se en del av 

den dekoration skm en gång prytt hela minareterna som för tusen år sedan var avsevärt högre 

än de är i dag. 

  

Tisdagen den 21 maj 2002  

Vi träffar en svensk från IMF som är i Kabul för att försöka övertyga interrimsregeringen om 

vissa grundläggande ekonomiska realiteter. 

I dag trycker gamla Nordalliansen containervis med nya sedlar som sprids i landet. Samtidigt 

finns inte fler varor att köpa än tidigare. Resultatet blir att risken för hyperinflation är 

överhängande. Att inflationen skjutit fart i Kabul är tydligt, vilket framför allt beror på alla 

utländska pengar (framför allt FN-pengar och personal) som nu är i farten. 

SAK har varit tvungen att flytta från det kontor vi tidigare betalade 1000 USD/månaden för 

till ett nytt läge i utkanten av stan. Ägaren ville nämligen höja hyran till 15.000 

USD/månaden. Ägaren sitter i Karachi, Pakistan, så pengarna stannar inte ens i landet och så 

är det med många av de hyror som FN och andra i dag tvingas betala – fastighetsägarna bor 

utomlands, i USA, UK, Pakistan, Dubai och andra platser. 

 

Måndagen den 27 Maj 2002 

I Afghanistan har inte mycket ändrats den senaste månaden. Interimsregeringen har relativt 

bra kontroll i de norra delarna av landet, även om det då och då blossar upp strider mellan 

rivaliserande krigsherrar (tex Dostum och Atta i Mazar-i-Sharif). 

I norra, centrala Afghanistan och i viss mån i öster (Nangahar) tycks det också som om 

‟regeringen‟ tagit ett grepp om situationen och en hel del provinsledningar arbetar aktivt med 

att konsolidera olika myndigheter, samordna utbildning och hälsovård mm tillsammans med 

de horder av NGOs som är aktiva i området. 

I södra Afghanistan (SAK är verksam i Gahzni, Paktika, Paktia, Khost) är läget fortsatt 

instabilt och regeringen tycks sakna kontroll i området. För tre veckor sedan utnämndes en ny 

tex guvernör i Gahzni, den femte i ordningen och när vi försökte besöka honom hade han 

ännu inte lyckats inta sitt ämbetsrum. Denne guvernör har dock den lokala shurans stöd. I 

Khost/Paktia, Paktika pågår fortfarande strider, till och från, mellan rivaliserande kandidater 

till guvernörsposten, alla någon gång utsedda av Interimsregeringen. Dessutom pågår 

fortfarande USAs och britternas jakt i bergen efter Al-Qaida och Taliban och emellanåt sänder 

USA sina jaktplan och bombar misstänkta mål. 

I den här provinserna finns inga nya NGOer och endast SAK har utländsk personal på plats i 

Gahzni. Provinsregeringarna och myndigheterna, i den mån man kan tala om sådan, har tycks 

ha väldigt lite kontakt med Interimsregeringen. I SAKs kontakter med myndigheterna märks 

praktiskt taget inget av de ansatser till nationell samordning som finns i norr. 

Val av kandidater till den stundande Loja Jirgan pågår för fullt. Allmänt har förväntningarna 

varit att spänningen skall öka i landet fram till Jirgan och sedan, beroende på resultatet, skapa 

en tid av osäkerhet.  

Månaden efter Jirgan kan utvecklingen i Afghanistan i princip ta vilken vändning som helst 

om någon grupp (framför allt pashtunerna) känner sig alltför förfördelad. 
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Trojkan Younus Qanooni (Inrikesminister), General Fahim (Försvarsminister) och Abduhlla 

Aabduhlla (Utrikesminister), agerar mycket målmedvetet för att stärka sin grupps ställning 

inom försvarsmakten och (hemliga) polisväsendet, vilket känns särskilt olycksbådande. 

Vi skall dock inte räkna bort det genomslag som Loja Jirgan trots allt kan komma att ha, den 

demokratiska process den innebär och den krigströtthet och fredslängtan som trots allt finns 

hos de flesta afghaner. 

 

onsdag den 29 maj 2002 

Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada och Tyskland evakuerar nu civil personal från 

Pakistan, inte i första hand pga krigshotet, utan för att man befarar självmordsbombare och 

terroristattacker mot västerlänningar likt det mot den katolska kyrkan i Islamabad och de 12 

franska ingenjörerna i Karachi. 

Det finns välgrundade misstankar att en hel del Talibaner och Al-Qaida gömmer sig i Pakistan 

efter att ha drivits ut ur Afghanistan och att de planerar aktioner i Pakistan mot 

västerlänningar. Ett par av dom intervjuades nyligen i ‟min‟ lokaltidning, där dom sa sig ladda 

upp för att störa Loja Jirgan, som som skall välja den nya regeringen Afghanistan. Gränsen 

läcker som ett såll och det är praktiskt taget omöjligt att kontrollera vem som gömmer sig i 

‟tribal areas‟, ens om viljan finns.  

Spänningen mellan Indien och Pakistan tycks vara på topp och har inte lättat efter Musharrafs 

tal till nationen den 27 maj. Frågan är om inte både Indien och Pakistan för närvarande har ett 

visst intresse av att hålla uppe spänningen. Indien har interna parlamentariska problem och 

regeringen kan sannolikt hålla samman lättare med en yttre fiende. Samma gäller för 

Musharraf som just gått igenom en ganska kritiserad folkomröstning om sitt presidentskap 

och planerar för allmänna val i oktober.  

 

måndag den 3 juni 2002 

Vi svenskar fick i dag var sitt personligt brev från den svenske ambassadören i Islamabad, där 

han redogjorde för hur UD bedömer riskerna att vistas i Pakistan. UD tycks vara av åsikten att 

det för närvarande inte finns någon anledning att evakuera. Inte heller avråder de från att göra 

besöksresor om man känner någon som kan landet. 

Det är tvärt emot vad alla andra länder rekommenderar, Norge och Danmark inräknat. FN och 

alla europeiska länder skickar nu hem alla barn, medföljare och sk ‟non essential staff‟. 

På Svenska Kommittén har vi inga evakueringstankar, men dock väl förberedda planer om så 

skulle behövas. Den här gången ‟flyr‟ vi till Afghanistan som det skulle kärva riktigt. Själv 

åker jag dock hem till Sverige redan den 5 juni (i övermorgon) för att delta i ett styrelsemöte 

och göra en del andra jobb åt SAK i Sthlm. 

 

Onsdagen den 5 juni 2002 

Åker hem till Sverige några veckor tidigare än ursprungligen planerat, för att delta i SAKs 

styrelsemöte samt göra en del annat jobb åt SAK som bäst görs hemma i Sverige. 

 

Måndag den 10 juni 2002 

Upp 04.45. taxi hämtar 05.30 till P1 morgon 06.15-06.30 

TV4 hämtar med taxi utanför radiohuset kl 06.30 för intervju i ett soffprogram. 
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Båda intervjuerna handlar om den förestående Loja Jirgan, det stora rådslaget i Afghanistan 

som skall utse en ny övregångsregering. Hur demokratiskt är valet? Inte särskilt demokratiskt 

med västerländska mått mätt, men ett första steg någonsin i en begynnande demokratisk 

process som skall leda till allmänna val 2004. För första gången någonsin skall representanter 

för de flesta betydande etniska, religiösa och politiska grupperna samlas till ett gemensamt 

beslut. 

Åker sedan till Skövde och Helenaskolan för att ta emot en check till stöd för Bibi Fatima-

skolan i Bahglan, Afghanistan. Eleverna i Skövdeskolan har en vänskola i Afghanistan. De 

har samlat in hela 50.000 kronor som räcker till ett års skolgång i skolan i Afghanistan 

 

Tisdag den 18 juni 2002 

Från Andreas Stefansson i norra Afghanistan kommer ett email: 

”Dear Sidney & Peter  

After receiving several reports on the deteriorating security situation in the North, SCA can 

now be added to the list of affected NGOs.  

Yesterday we received initial information about following, later confirmed this morning: On 

Sunday 16/6 at 10.45 (a.m.), an SCA wells-deepening team in a rented truck was shot at close 

to Rustaq. Two project staff were injured - one in his hand and one in his shoulder.  

The vehicle was on its way from Keshim to Rustaq and had a big SCA flag visibly attached to 

the truck. It carried 9 pax and a heavy load of pump-materials etc. They were stopped by a 

group of people, among which at least one was armed, who demanded to be given a lift (it is 

not clear as to whether they belonged to some local militia). After rejecting the request and 

starting to drive away, the truck was shot at. They managed to reach Rustaq where the two 

wounded were given first aid. Local authorities were then informed.  

The wounded are:  

1. Ahmad Jawid, from Jawjan, worked with NRO wells-projects over a 4 year period. Shot 

in the arm. Has been treated at Taloqan hospital and is recovering well.  

2. Ahmad Shah, from Kunduz, his 2nd year with NRO wells-projects. Shot in the shoulder. 

Is presently treated at Taloqan hospital. No update on status, apart from confirmation that 

it is not life threatening.  

Andreas” 

 

onsdag den 19 juni 2002 

Loya Jirgan har nu avslutats och den nya regeringen i Kabul ser ut så här: 

President: Hamid Karzai (Pashtun)  

Vice-Presidents: Marshal Mohammad Qaseem Fahim (Shura-e-Nezar Tajik - Panjshir)  

Karim Khalili (Hezb-i-Wahdat Hazara)  

Haji Qadir (Pashtun)  

Special Adviser on Security: Younis Qanooni TBC  

Defence: Marshal Fahim  

Foreign Affairs: Dr. Abdullah (Shura-e-Nezar Tajik/Pashtun - Panjshir)  

Interior: Taj Mohammad Wardak (Pashtun Wardak province)  

Finance: Ashraf Ghani (Pashtun/Ahmedzai World Bank)  

Planning: Haji Mohammad Mohaqeq (Hezb-i-Wahdat Khalili - Hazara - Balkh)  

Communication: Maksoum Stanakzai (NGO Pashtun - Logar)  

Border/Tribal Affiars: Arif Noorzai (Ettehad Sayyaf - Pashtun)  



  120(185) 

Refugees: Enaytullah Nazeri (Shura-e-Nezar Tajik - Panjshir)  

Mines: Mohammad Mohammadi (Pashtun World Bank)  

Light Industries: Mohammad Alem Razm (Jumbesh Aimaq [Uzbek])  

Public Health: Dr. Sohaila Seddiqi ((Tajik no affiliation)  

Agriculture: Sayed Hussain Anwari (Harakat-i-Islami/Anwari Hazara)  

Commerce: Sayed Mustafa Kasemi (Harakat-i-Islami/Kasemi Shiite Muslim)  

Education: Younis Qanooni (Shura-e-Nezar- Tajik) TBC  

Justice: TBC  

Women s Affairs: TBC  

Information and Culture: Saeed Makhdoom Raheen (Shura-e-Nezar/Rome Tajik)  

Reconstruction: Mohammad Amin Farhang (Shura-e-Nezar/Rome Tajik)  

Haj and Auqaf: Mohammad Amin Naziryar (Pashtun)  

Urban Affairs: Yusuf Pashtun (NGO Pashtun Kandahar)  

Public Works: Haji Qadir (Northern Alliance Pashtun)  

Social Affairs: Noor Mohammad Karkin (Jumbesh - Turkman)  

Water and Power: Shakar Kargar (Jumbesh Uzbek)  

Irrigation and Environment: Yusuf Nuristani (Rome Nuristani)  

Martyrs and disabled: Abdullah Wardak (Sayyaf Pashtun)  

Higher Education: Sharif Faez (Rome Tajik Herati)  

Civil Aviation and Tourism: Mir Wais Saddiq (Ismael Khan Tajik Herati)  

Transport: Saeed Mohammad Ali Jawid (Harikat-i-Islami Shiite)  

Rural development: Hanif Atmar (NGO Pashtun)  

Supreme Court: Fazl Hadi Shinwari (Pashtun)  

 

torsdag den 20 juni 2002 

Mer om det lite instabila säkerhetsläget i Afghanistan från Kabul: 

“There have been two huge explosions at Kandahar airport. Two fuel tanks were blasted. 

Reason for this explosion was not reported.  

Some people of Emergency NGO have been robbed in Panjshir outskirts. They lost USD 

17,000/ in this robbery.  

Some private houses have been subject to robbery in north of Mazar-e-Sharif.  

A new American NGO left Afghanistan forever. The staff on board a vehicle did not stop at a 

checkpoint. The checkpoint crew have opened fire at the vehicle which has wounded a 

national employee. The car has sustained few Klashnicove rounds.  

MDM clinic at Sholgara district was shot at.  

Some staff of ACTED (Agency for technical cooperation and devel) between Pul-e-Khumri 

and Mazar-e-Sharif, at a plain site, after dark were stopped by a group of men. The staff were 

robbed and one expatriate lady was raped. 

Mr. Ibrahimi has written a letter to Mr. Karzai on this issue. Mr. Karzai, stuck at loya jirga, 

has instructed Ustad Atta Mohammad and Gen. Dostum to look after this incident.  

Fighting between Hezb-e-Wahdat and Jamiat commanders has taken place in Kahmard 

district bordering Bamyan and Samangan provinces. As a consequence Kahmard was taken 

over by Jamiat. This has happened while Mr. Khalili, Hezb-e-Wahdat leader, has been away 

from Bamyan for loya jirga at Kabul.  

Fighting at Daikundi district of Uruzgan between factions of Ustad Akbari and Ustad Khalili 

(both Hezb-e-Wahdat) was reported.  

At 09:40 P.M. on June 18, three rockets were fired on Kabul city. One of them did not go off, 

which hit WHO office and made a hole somewhere in the office. The second hit roof of a 
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shop between MoPH and 3rd Microrayan roundabouts. This one exploded, but the destruction 

scale has been very small. The third hit a place between WHO and American Embassy, Wazir 

Akbar Khan. This one also blasted. The target was said to be American Embassy. All three 

had no life casualty.  

A newly elected minister has reportedly seeked help from UN security staff at midnight last 

night. He, who had reported to be under threat, was taken away by the UN staff.  

Rumours said that at Shomali plain at night time some cars have been robbed.  

Close to Rustaq, SCA wells deepening staff on board a rented truck was stopped by a group 

of people amongst whom one was armed. SCA staff was asked to give the group a lift who 

had refused this demand and had started to drive away. The armed man had opened fire at the 

truck, which has resulted to the injury of two staff by hand, and shoulder. The wounded are 

hospitalized in Taloqan hospital.  

Best regards. Abdul Kabir.” 

 

På kvällen intervjuades jag i Aktuellt av Jarl Alfredius om läget A efter Loja Jirga som trots 

det instabila läget, trots den inte helt demokratiska processen vid ‟valen‟, trots att ministrarnas 

sammansättning inte speglar den etniska, politiska etc. sammansättningen i landet speciellt bra 

och trots många andra ‟om och men‟ ändå utgör den bästa möjligheten och chansen 

Afghanistan haft på årtionden att upprätta ett civilt samhälle som tar itu med det mycket långa 

och mödosamma återuppbyggnadsarbetet av landet. 
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12. Het höst i Afghanistan och Pakistan 

 

Torsdagen den 1 augusti 2002 

Tillbaks till Peshawar. Mest trött och svettig efter en 36-timmars resa med lite sömn och en 

ankomsttemperatur på ca 38 grader. 

Säkerhetsläget i både Pakistan och Afghanistan tycks vara lite instabilt. En av Afghanistans 

vice presidenter, Abdul Qadir, före detta guvernör i Jalalabad, mördades för några veckor 

sedan utanför sitt arbete i Kabul, framför ögonen på en massa ‟säkerhetsvakter‟ som inte 

lyckades fånga in eller skjuta ner förövarna. En vecka senare säger man sig ha avslöjat en 

komplott där President Karzai skulle mördas med en bilbomb. En bil full med semtex skall ha 

påträffats (inblandad i en trafikolycka). 

I Pakistan skadades sex turister, också för några veckor sedan, i närheten av Manshera, på 

vägen mellan Islamabad och Karakorum High way av något slags hemmagjord handgranat, 

som en ‟lokal terrorist´ eller stolle slängde mot gruppen. Lyckligtvis skadades ingen alvarligt. 

De båda händelserna får väl representera säkerhetsläget.  

Antalet hemvändande Afghaner har överstigit alla förväntningar. I Pakistan och inte minst i 

Peshawar klagade lokalbefolkningen en del på närvaron av alla flyktingar (kanske 1,5-2 

miljoner). Dom kostade för mycket, dom tog över all affärsverksamhet, dom bakade bättre 

bröd osv. Känns tongångarna igen. Nu har flera hundra tusen lämnat Peshawarområdet, flera 

av dom affärsmän, flera av dom relativt välbeställda som hyrde hus i de nyare stadsdelarna. 

Nu låter det annorlunda: Affärerna går dåligt, på vissa platser har omsättningen halverats. I ett 

bostadsområde, Hayattabad, gapar lägenheter och hus, som vanliga Pakistanier inte har råd att 

hyra, tomma och fastighetsägarna klagar över att det finns för lite Afghaner i trakten. Risken 

eller möjligheten, hur man nu vill se det, är att Peshawar kommer att hamna i bakvattnet och 

bli som vilken provinsiell Pakistansk stad som helst. Mycket kommer att bero på hur Pakistan 

agerar mot Afghanistan och om de kan få igång gränshandeln som har lidit svårt det senaste 

halvåret. 

I Afghanistan pågår vårt arbete dock som vanligt. 

 

Söndagen den 4 augusti 2002 

Jag har två vattentankar. En under marken och en på taket. Till den första rinner vattnet till 

med viss oregelbundenhet från stadens ledningar. Den fungerar som en buffert. Taktanken 

fylls varje kväll och det är den jag får vatten från. 

Asif och en av vakterna kommer in och tycker att jag skall se till att få mina vattentankar 

rensade, det var länge sedan sist. Dessutom är det ett konstigt djur i marktanken, som klättrar 

på väggarna och sedan hoppar ner i tanken och tanken blir smutsig. Vad djuret heter på 

engelska vet de ej. Jag går med ut och tittar och konstaterar att det är en vanlig groda om än 

stor som en liten padda. Det visar sig att i den Afghanska skolundervisningen som Asif och 

vakten gått i har de aldrig fått lära sig att grodan är harmlös eller kanske till och med nyttig att 

ha i tanken för att den äter insekter och larver etc. Dom vet bara att den säkert är smutsig för 

att den brukar ses i dypölar. Efter en kort biologilektion enas vi om att grodan får vara och ej 

behöver slås ihjäl, men att det kanske ändå är dags att städa vattentankarna.  

 

måndag den 5 augusti 2002 
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Dagen börjar lite chockartat med beskedet att en vän till dr Gyuri har mördats. Jordi Federico 

Majraner som var spanjor och zoolog, har arbetat 12 år uppe i Bumburate Chitral bland 

kalash- ägnat sig åt att jaga ‟snömannen‟, något vi brukade skämta med honom om. 

För några veckor sedan blev han uppmanad att för sin egen säkerhets skull lämna trakten 

sedan några i ‟lokalbefolkningen‟ anklagat honom för att sprida kristendom, vilket låter 

osannolikt för oss som träffat Jordi. För en kort tid lämnade han området men återvände förra 

torsdagen och påträffades i fredags med avskuren strupe i sitt hus i Bumburate. Även hans 

kock mördades. 

För att inga missförstånd skall uppkomma kan jag säga att Jordi inte bodde som vi gör här i 

Peshawar, i ett medelklassområde med vakter utanför huset, utan i ett vanligt lokalt hus i en 

vanlig by på landet och naturligtvis därmed utsatte sig för större risker än vi andra. Likt 

förb… trodde vi kanske att det faktum att han bott 12 år i området skulle skydda honom. 

Senare under dagen får vi reda på att några terrorister har attackerat en kristen skola i Murree, 

en vanligtvis populär turistort i bergen och svalkan några mil norr om Islamabad. Sex 

personer, mest pakistanska vakter och skolpersonal dödades i attaken innan förövarna flydde. 

Tack och lov skadades inga elever eftersom förövarna aldrig lyckades tränga ända in i skolan. 

Trots att en mindre militärförläggning finns alldeles intill skolan och att en hel del extra 

poliser finns i trakten, lyckades förövarna smita iväg in i skogen. Pakistansk polis tycks totalt 

oförmögen att gripa några som helt förövare av spektakulära attentat, inte ens när lokalpolisen 

står och tittar på. 

 

Onsdagen den 7 augusti 2002  

Nu sägs det i tidningen att förövarna av måndagens attentat mot skolan i Muree sprängde sig 

själva i luften när de blev infångade av folk i en by i närheten av brottsplatsen. I stället för att 

ge sig inför de beväpnade byborna tog dom sina liv. Skadade från skolan, som såg förövarna 

lär ha identifierat en eller ett par av dem. 

 

Torsdagen den 8 augusti 2002 

I morse nämnde jag i förbifarten för vår administrative chef som är afghan att jag tänkte pröva 

ett nytt kabel-TV-bolag, eftersom det jag har missköter sig med underhåll och varje kväll har 

flera avbrott eller bortfall av flera kanaler. 

Sagt och gjort. När jag kom hem stod ett nytt kabelbolag vid grinden och ville installera sina 

kablar. OK. 55 meter kabel anskaffas, trots att klockan är sex på em., kopplas på någonstans 

ute vid vägen, knyts upp i träden (normal pakistansk kabeldragning) på vägen in i min lilla 

gränd, några träd till på min tomt används och sedan anslutning till min TV. En kille ställer in 

48 kanaler i ett nafs och installationen är klar, bara betalningen återstår. Chefen kommer med 

kvittensblocket, ger mig ett kvitto på installationsavgiften samt en förteckning över alla 

kanaler samt ett telefonnummer att ringa om bilden flimrar eller om jag har något annat att 

framföra.  

Här är det alltså snabba puckar, ingen byråkrati eller annat tjafs. Ingen uppsägningstid för den 

gamle leverantören heller. Byråkrati och krångel är vanlig, oförutsägbar och krånglig i 

Pakistan, men inte i det här fallet. 

 

fredag den 9 augusti 2002 

Egentligen ingen lyckad dag. Återigen har några fega uslingar attackerat och slängt 

handgranater in i en kyrka som tillhör ett kristet drivet sjukhus i Taxila, på vägen till 
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Islamabad, ca 10 mil öster om Peshawar. Tre personer döda, några skadade. Inga är 

västerlänningar. Svårt veta vem som var målet för attacken: kristna eller västerlänningar. 

Samtidigt får vi höra att 26 personer omkommit i en stor explosion i Jalalabad i Afghanistan, 

ca 7-8 mil väster om Peshawar på vägen mot Kabul. ‟Bomben‟ har smällt på en Afghansk 

anläggningsfirmas område. Det lutar mest åt en vanlig olycka där dynamit till väg- och 

tunnelbyggen smällt av, snarare än en terroristattack. 

 

lördag den 10 augusti 2002 

Egentligen är det lugnt i Peshawar. Folk är som vanligt i basaren. En hel del smilar och hälsar 

‟Asalam alikum‟ som dom brukar. Bara amerikanerna är lite hysteriska och har nu stängt 

klubben lördag och söndag så man inte kan gå och simma. I går kväll var klubben dock 

öppen. På gatan utanför klubben kryllade det av poliser i dag. Med vanlig pakistansk logik 

skrek dom åt och stoppade en del gatuförsäljare som kom på cykel och ropade ut sitt budskap: 

köp ditten och datten. Dessa blev noggrant visiterade och trakasserade. Samtidigt åkte alla 

möjliga bilar  förbi utan att granskas, trots att de naturligtvis kunnat innehålla både bomber 

och vapen. 

Men egentligen, tänk efter, hur stort är det som hänt senaste veckan egentligen? Ingen 

utlänning har dödats, bara stackars pakistanier. En utlänning har skottskadats i ena handen. 

Har vi inte i Europa och Sverige haft utbrott av fientligheter mot invandrare/muslimer där 

kiosker, affärer, moskéer och hem har attackerats, utan att alla utlänningar låst in sig och 

funderat på att fly hem. Finns inte utlänningsfientliga grupper i hos oss också? Alla sådana 

brott är otrevliga, oavsett var de sker. Jag ser nu i tidningen på nätet att ETA har smällt av en 

bomb på en spansk turistort. Det måste ju vara ett ‟fint‟ föredöme. I Europa kan vi ju inte 

skylla på fattigdom och brist på utbildning, när sådant här händer. 

 

söndag den 11 augusti 2002 

Jag tar mig samman och skickar ett nytt avsnitt av min dagbok till vänner och bekanta. Så här 

skriver jag inledningsvis: 

Hej igen 

Här kommer ännu en rapport fån Afghanistan och Pakistan. Den börjar med att den 

Afghanske kungen Zahir Shah kommer tillbaks till Afghanistan och slutar i en tid när 

spänningen åter stiger inne i Afghanistan där det går rykten om att Al-Qaida och Talibanerna 

rustar för attacker och där spänningarna inom regeringe ökar, inte minst mellan president 

Karzai och hans mäktige försvarsminister marskalken Fahim. Men Afghanistan är också ett 

land fullt av rykten där man aldrig vet vad som rör sig bakom kulisserna. Läget är spänt men 

hanterbart och det är väl kanske vad man kan förvänta sig efter mer än 20 års krig och 

fraktionsstrider. Folk vill ha fred och säkerhet och många afghaner som man träffar uttrycker 

en klar önskan att ISAF, den internationella fredsstyrkan där Sverige deltar, får ett utökat 

mandat så att de även kan svara för säkerheten utanför Kabul. 

Det som skulle behövas är att alla krigsherrar avväpnas. För ändamålet håller man nu på att 

bygga upp en nationell arme. Problemet med den armen är dock att den helt domineras av 

gamla soldater från Nordalliansen, mest tadzjiker och i någon mån uzbeker. Den stora 

folkgruppen pahstuner är knappas alls representerad, allra minst bland officerare och därför 

svarar krigsherrarna i de pahstunska områden att de inte alls tänker låta sig avväpnas av 

marskalken Fahims soldater även om den kallas nationell arme. Mordet på vicepresidenten 

Abdul Quadir som var pahstun, underblåser bara misstron mellan grupperna, eftersom han 

kunde mördas mitt framför ögonen på en hel hoper ‟livvakter‟ ur armen och förövarna komma 

undan utan problem. 
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Afghanistan har en lång väg att gå för att skapa stabilitet, säkerhet, förtroende i landet. Det här 

hämmar också utvecklingen och återuppbyggnaden i landet. 

Hjälpinsatserna och återuppbyggnaden av landet pågår, men påverkas, som sagt, av den 

obalans som finns säkerhetsläget i landet. Nordalliansens gamla styrkor har i någon mån 

lyckats skapa en relativt stabil zon norr om Kabul och i norra Afghanistan samt i en korridor 

mellan Torkham (Pakistanska gränsen), Jalalabad och Kabul även om vi ser en och annan 

skärmytsling mellan gamla krigsherrar då och då. Där pågår mängder av hjälp- och 

återuppbyggnadsinsatser. Massor av nya hjälporganisationer har strömmat in och priserna 

rusar i höjden.  

Man behöver bara åka några mil söder om Kabul, mot Gahzni, så finns nästan ingen annan 

utländsk frivilligorganisation (kvar) annat än Svenska Kommittén med internationell personal 

på plats. Det kan inte bara förklaras av bristande säkerhet i området, även om det spelar stor 

roll, utan är mer ett tecken på att det ‟internationella samfundet‟, olyckligtvis, sannolikt 

oavsiktligt, tycks understödja den etniska obalans till förmån för den gamla Nordalliansens 

områden. 

Den afghanska ekonomin är usel och man klagar ibland på att det ‟internationella samfundet‟ 

inte lever upp till sina löften om pengar till återuppbyggnaden. Personligen tycker jag (och där 

har jag stöd av folk ända in i den Afghanska regeringen) att det är bra att pengarna inte bara 

strömmar in till regeringen. Det finns ingen riktig organisation som kan ta hand om och 

förvalta så mycket pengar på en gång. Därför är det bättre att lite i taget strömmar in och 

används i väldefinierade och välplanerade projekt, tex stora infrastruktursatsningar (vägar, 

elektricitet etc.) som ger många jobb. För mycket pengar skulle bara underblåsa korruption 

och inflation. 

Egentligen skulle Afghanistan själv kunna finansiera sitt skol- och hälsoväsen samt offentliga 

administration, som i dagsläget är väldigt billigt med internationella mått mätt, påstår en del 

ekonomer. Detta om regeringen fick del av alla de tullavgifter som tas ut vid gränserna mot 

Iran och Pakistan. Dessvärre får regeringen bara en droppe av dessa intäkter som i stället 

hamnar i fickorna på lokala krigsherrar som sköter gränshandel och sätter upp vägspärrar. Det 

feta inkomsterna från tullarna lär varit den främsta anledningen till att den mäktige 

krigsherren Ismail Khan i Herat, som kontrollerar stora delar av makten i västra Afghanistan, 

nobbade en regeringspost.  

Men vad kan man förvänta sig efter 20 års kaos? Allt kan ännu hända och det finns faktiskt en 

hel del optimister som tror på en positiv utveckling även om den går långsamt och kommer att 

drabbas av ett och annat bakslag. 

Ett tecken på en viss optimism hos Afghanerna själv är att 1,4 miljoner redan återvänt från 

flyktingläger i Pakistan och Iran till sina hem eller nya temporära läger i Afghanistan, trots 

alla svårigheter det innebär, enligt de senaste siffrorna från UNHCH. Det är fyra fem gånger 

mer människor än man hade beräknat för hela året. 

I Pakistan är det också lite skakigt. Kashmirfrågan och spänningen på gränsen mot Indien är 

forfarande i högsta grad levande, även om den mest högljudda retoriken tystnat. Det är val i 

oktober och det finns många krafter som vill destabilisera en redan svag militärregim. 

Musharrafs ställning är inte en gång given. 

Om man försöker se ett mönster i den senaste tidens terroristattacker mot västerländska 

och/eller kristna mål och väljer attacken mot den kristna kyrkan i Islamabad i våras, attacken i 

april mot de franska ubåtsingenjörerna som arbetade åt Pakistanska flottan i Karachi, mot den 

kristna skolan i Murree i början på veckan och nu mot kapellet i det kristet drivan sjukhuset i 

Taxila i fredags, så skulle man kunna säga att det är en attack mot symboler och institutioner 

som representerar och förknippas med västerländska och kristna  värderingar. Det är 

välplanerade attentat. Inga tillfälliga oorganiserade hugskott. Då finns säkert också en 
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organisation i bakgrunden med en politisk agenda som skulle kunna vara att både att sända ett 

budskap till alla ‟amerikaner‟ och ‟otrogna‟ men också att destabilisera Pakistan för att bereda 

marken för de mer konservativa religiösa krafterna. 

I somras skadades en grupp turister lätt av en hemmagjord handgranat som slängdes mot dem. 

Gruppen skulle resa längs Sidenvägen till Kina. De besökte en by nära Manshera och byborna 

kände sig förolämpade av turisternas klädsel och uppträdande. Män och kvinnor i shorts och 

tunna t-shirts, vilket, i synnerhet när kvinnor går klädda så, är oerhört utmanande här i 

Pakistan. Ingen av oss som bor här skulle ens drömma om att gå klädd så på stan och än 

mindre i en landsortsby. För någon bybo blev det bara för mycket. Turisterna fick endast 

lättare skador och kunde lämna sjukhuset efter omplåstring. Den här händelsen har dock 

ingenting med de övriga händelserna att göra och mordet på en spanjor i Chitral tycks ha varit 

ett vanligt rånmord utan kopplingar till någon terrorism. 

Trots det som hänt känner jag mig ganska trygg och säker och lever ett så normalt liv som 

omständigheterna tillåter men undviker naturligtvis, så långt det går, platser som skulle kunna 

vara uppenbara mål för nya attacker. 

Om framtiden vet vi väldigt lite, men arbetet med att hjälpa Afghanistan i återuppbyggnaden 

fortsätter oförtrutet. Kanske kommer det som hänt i Pakistan att påskynda en flytta av vårt 

Peshawarkontor in till Afghanistan. Det ser jag faktiskt fram emot. 

Nog spekulerat. Här fortsätter dagboken. 

 

Fredag den 16 augusti 2002 

Polisen i Lahore slog igår till och grep 12 unga män som man sätter i förbindelse med 

attackerna mot den kristna skolan och det kristna sjukhuskapellet för en vecka sedan. 

Samtidigt beslagtog man vapen, ammunition och sprängämnen. Det var genom att man kunde 

identifiera den terrorist som dog i Taxila och de som sprängde sig själva till döds efter 

skolattentatet, som man kom de som nu gripits, på spåren. Man påstår att de alla har 

kopplingar till en förbjuden rligiös extremistgrupp och att det finns länkar till Karachi där 

flera andra sekteristiska attentat utförts. 

 

lördag den 17 augusti 2002 

Jag har blivit med katter igen. På min veranda fäller jag alltid upp sitsdynorna i fåtöljerna mot 

ryggdynorna för att slippa få dom nedlortade av alla förbistrykande katter. Här om kvällen när 

jag satt där ute och läste tycktes , i en av fåtöljerna, dynorna ha ett eget liv. När jag tittar ner 

emellan dom så är två kattungar fullt upptagna med att busa med varandra. Jag låter dom 

fortsätta. Här gömmer dom sig mot farorna utanför, här sover och busar dom. När mor 

kommer och lägger sig på en av fåtöljerna där jag inte kan fälla upp sitsdynan, går dom dit 

och får mat och sover. Den stora katten bryr sig inte om att jag sitter där och läser, men 

småkatterna tittar misstänksamt på mig, eller kryper tillbaks mellan dynorna i fåtöljen intill. 

 

Ibland läser man underliga saker i tidningen. Som i dag: En Land Rover har blivit stulen från 

British Aid när den var på Grand Trunk Road strax efter Taxila i Pakistan. Det finns en 

vägspärr där man betalar vägtull. Några kilometer efter vägtullen blockerar en bil vägen för 

Land Rovern och stoppas. Föraren övermannas och jagas iväg och rövarna kör därifrån med 

Land Rovern. När polisen sedan visar bilder på personer som varit inblandade i bilstölder 

identifierar chauffören en av rånarna som en tidigare minister i North West Frontier Province, 

Naqeebullah och hans medbrottsling Abdur Rehman. Vad får en f.d. provinsminister att bli en 

landsvägsrånare och biltjyv? 
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Måndag den 19 augusti 2002 

Afghanerna firar sin 83:e Independens Day i dag. Stor show på stadion i Kabul, med 

uppvisning av olika slag, alltifrån idrottsmän (bla cyklister i tights och cykelhjälm) till 

dansande milis. Massor av kvinnor utan burka. Massor av glada människor. I kväll skjuter 

man säkert i luften (och våda skjuter ett dussin eller så). 

 

Förra året försökte de pakistanska myndigheterna få medborgarna att frivilligt lämna in 

illegala vapen. Man gav åtalseftergift för de som lämnade in vapnen. Mer än 84 000 vapen 

lämnades in, bland dem Kalashnikovs, pistoler och 15 luftvärnskanoner. 

Nu ett år senare har Inrikesministeriet utfärdat en order att alla illegala vapenfabriker skall 

stängas. Det kan ju verka märkligt att man över huvud taget behöver utfärdar en order om att 

illegala vapenfabriker skall stängas. ”After receiving written orders from the Interior Ministry 

… have issued noticies to all area administrators to close down all illegal arms markets” 

uttalar sig en anonym tjänsteman.  Just ordet illegal borde ju innebära att de skall stängas så 

fort man får kännedom om dem. Men inte i Pakistan, där blomstrar många illegala 

verksamheter, med myndigheternas goda minne och lite mutor. En antydan om hur 

omfattande verksamheten är får man när man vet att man nära Khyber passet stängt två 

vapenmarknader med 200 respektive 150 illegala vapenaffärer. Illegal vapenhandel frodas i 

tribal areas och som berättat tidigare finns en hel stad, Darra, några mil söder om Peshawar 

där man tillverkar kopior av all slags vapen och så sent som för två år sedan skröt med det på 

pakistanska turistministeriets officiella hemsida.  

Pakistans ‟Human Rights Commisioner‟ Afrisiab Khattak säger att det finns en lång tradition i 

‟tribal areas‟ av allas rätt att beväpna sig, som nu spridit till hela Pakistan och att vapnen 

används i tusentals mord årligen. Vi har fått en Kalashnikov-kultur i landet.  

 

tisdag den 20 augusti 2002 

Så här ser dagens säkerhetsmeddelande från FN ut. En hel räcka säkerhetsregler listas för att 

skydda FN-folk mot eventuella terrorister i Pakistan. 

“To: All UN Agencies All UN Staff Members (in NWFP) Subject: Special Security Procedures 

for Peshawar and NWFP  

1. We all recall the last warning issued by NWFP authorities to the expatriates in Peshawar 

during June 2002. This warning indicated possible threats against all international people.  

Only recently, the local security authorities have re-iterated their concerns for the safety of the 

expatriates living in Peshawar.  

We are now requested to increase our agency preparedness ... For this, it is advised that the 

following steps should be taken by all UN agencies and international staff members: 

 International staff who reside outside University Town, especially in Hayatabad, should 

immediately move their residence into University Town. 

 … advised not to live near Canal Road in University Town. ·  

 …, no unnecessary travel at night outside University Town is advised. No running, 

jogging or cycling on the roads at all times and especially no walking on the road to and 

from work.  

 All incoming visitors to all UN offices must be bodily-checked and bag-searched at the 

gates by armed security guards ... 

 Strictly, non-UN vehicle must not be allowed to enter UN premises. 
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 Expatriates must not go shopping inside the smugglers market without police escort … 

 … not go shopping alone and… to avoid the Old City market places. 

 … gathering of international staff members outside office hours should only occur under 

police protection with prior notification.  

 … staff member should carry a two-way hand-held radio. Daily radio checks should be 

treated as part of the staff members duties and negligence of radio checks should not be 

tolerated by the agencies...” och så vidare 

Riktigt så här strikta är vi inte även om vi har skärpt säkerhetskraven. Jag går fortfarande till 

och från jobbet och åker på stan och handlar. Annars skulle det bli som att bo i ett fängelse. 

Meddelandet går ut samtidigt som ‟Klubben‟, vars säkerhet regleras av amerikanska 

konsulatet, håller öppet hela veckan, för första gången på två månader.  Men visst är det en 

stor skillnad mot att vara i Sverige. 

 

Så sent som i går förnekade en pakistansk minister i tidningen att det skulle finnas några Al-

Qaida i Pakistan, vilket är rent nonsens. Vi är på goda grunder ganska övertygade om att 

många gömmer sig just här i NFPW. Det är bara några veckor sedan man slog till mot ett hus 

i ‟tribal area‟ där husägaren gömt ett 30-tal. Talibaner rör sig ganska obehindrat i Peshawar 

med omgivningar. 

 

Nu kommer information om att hundratals Talibaner förra året, efter slaget om Kunduz i norra 

Afghanistan, skall ha spärrats in i containrar där de sedan dödats eller lämnats att dö. 

Generalen Dostum sägs stå bakom detta. Under inringningen hade han fullt stöd av 

amerikanerna. Han var sedan vice försvarsminister i den första interimsregeringen. Ingen som 

vet vem Dostum är och känner hans metoder från förr tvivlar på att uppgifterna är riktiga. 

Metoden finns dokumenterade sedan tidigare, i inbördesstriderna och i kriget med talibanerna. 

USA tycks ha en osedvanlig förmåga att välja fel vänner. 

 

torsdag den 22 augusti 2002 

Tisdagens säkerhetslarm från FN har ingen förankring i den verkliga världen. Man kan undra 

om den dikteras av att deras risktillägg är rätt feta och fetare ju riskablare. Så här 

sammanfattar Jörgen läget efter ett möte med andra frivilligorganisationer och den lokala 

polisen i Peshawar (som för övrigt är väldigt kompetent och kunnig, även om jag ibland 

skriver om hur ineffektivt och korrupt systemet är. Många enskilda tjänstemän är både 

intelligenta, kompetenta och hjälpsamma, men sitter fast i systemet).  

“Dear Colleagues,  

I have just returned from the ACBAR coordination meeting here in Peshawar today, 

Thursday 22nd of August. As security is of concern for all of us and as this was part of today's 

agenda I thought it useful to give you an immediate update.  

Mohammad Taher, Assistant Superintendent of Police in University town was invited to the 

meeting to give an update on the security situation in University Town in particular and in 

Peshawar in general. The following were his main points:  

 The police and other security authorities are still on a "High Security Alert".  

 … intelligence sources have no indication of new or increased threats towards expatriate 

staff or NGOs.  

 They had had worries in the build up towards the Pakistan Independence day on 14th of 

August, but no incidents occurred. 
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He recommended the following:  

 That expatriate staff avoid moving around at "odd" hours.  

 That it is no major problem to walk, cycle, jogg or drive around University Town at 

day time or in the evenings until reasonable hours (22.00 - 23.00 was what he stated).  

 That it is safe to visit Saddar, Old City and even Smuggler Market for expatriate staff 

during day time - without any armed guards!  

 That he recommends NGO offices to employ armed security firms at their offices, but 

that at private residents it is enough with trained and alert local guards.  

 That expatriates when arranging gatherings of more than 7-10 expatriates (again 

Taher's statement) should inform the police and they would provide extra guards.  

 That normal caution and observance of events are helpful 

On a direct question from myself on the recent issued "security procedures" for UN, which 

totally contradicts the recommendation he just had made. Mohammad Taher responded that 

those were not the police's assessments and again he state that their are no new threats.  

So, security is still a concern, but not in the worrying way … we can all continue to live our 

lives in the "normal" way we live them here in Peshawar.  

Best regards, /Jorgen Holmstrom” 

 

måndag den 2 september 2002 

Kom till Kabul i går efter en lika skumpig resa som vanligt när man åker bil. Mötte en svensk 

vägingenjör som var ute med vårt folk för att se vad som kan göras åt huvudvägen mellan 

Pakistan och Kabul. Han skakade mest på huvudet och undrade hur det skulle vara möjligt att 

använda väghyvel på ett ‟stenröse‟, för i sådant skick är vägen när den är som bäst. Annars 

gropar så stora att man kan gömma en hel pick-up i dom. 

Under hösten vill Sida betala för att vägen åtminstone hyvlas, grusas och vältas. Under nästa 

år skall vägen Torkham-Kabul, ca 250 km, rustas upp rejält, få vägbeläggning och reparerade 

broar. 

 

Torsdag den 5 september 2002 

En stor bilbomb small idag i Kabul nära Kulturministeriet. 26 personer dödades och 150 

skadades. Snabbt tillskrivs dådet talibanerna eller Al-Quaida, vilket naturligtvis är lite tidigt 

att uttala sig om, även om det ligger nära till hands. En del andra småbomber har smällt de 

senaste månaderna. Dessa har dock varit ganska små och placerats på sådana platser och tider 

att de skadat få eller ingen. Dagen bomb sprängdes för att skada och destabilisera. 

Lite senare under dagen, i Kandahar, lyckades nästan en afghansk säkerhetsvakt skjuta ihjäl 

president Karzai och guvernören i Kandahar. Karzai satt i sin bil, lutade sig ut genom fönstret 

för att skaka hand med en pojke ur folkmassorna som omgav bilen, då en av de afghanska 

säkerhetsvakterna öppnade eld mot bilen. Förövaren sköts snabbt ned, men kulor från hans 

vapen hade susat farligt nära Karzai. 

Som jag sa när, inrikesministern Abdul Quadir mördades i somras: vi kommer att få ser mer 

av det här. De krafter som motsätter sig den nuvarande regimen och den amerikanska 

närvaron (om än för tillfället nödvändig för säkerheten i landet) är inte bortsopade. De finns 

där och kommer ge sig till känna. Om dagens händelser är ett trendbrott och kommer att 

innebära att säkerheten fortsätter att försämras är dock lite tidigt att säga. Det finns nog dom 

som kommer att försöka ‟fira‟ 11 september och det kan därför bli lite stökigare under den 

närmaste tiden vilket dock inte innebär ett trend brott på längre sikt. 
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torsdag den 19 september 2002 

Plötsligt på eftermiddagen fungerar inga telefoner, inga mobil-abonnemang oavsett 

leverantör, eller Internetanslutningar i Peshawar. 

Man kan bli lite paranoid när man bor här nere. Vi spekulerade vilt. Statskupp? Attentat? Men 

ingen verkade riktigt ta saken på allvar. Slappna av och vänta. Statskupp eller annat, så har det 

hänt förut och allt brukar vara tillbaks i normala gängor igen efter några timmar eller någon 

dag. 

Efter någon dryg timme fungerar allt igen. Efter lite efterforskning visar det sig att 

teleavbrottet bara varit i Peshawar med omnejd. Dessutom säger en ‟vanligtvis välunderättad 

anonym källa, närstående den store kusinen i väster‟ något som tyder på att ‟man‟ gjort något 

slags tillslag, mot vad kav vi bara gissa. Att man inte velat att föremålet för tillslaget inte 

skulle kunna kommunicera med andra under tillslaget är uppenbart. 

Vi får se om det går att hitta något i tidningarna i morgon. 

 

Fredagen den 20 september 2002 

Ingen förklaring till gårdagens teleavbrott. Kanske bara lite paranoia och ett vanligt tekniskt 

fel. 

 

tisdag den 24 september 2002 

Nazim, en av våra vakter om återvände till Peshawar efter några veckor i Afghanistan. Han 

saknar som så många andra Afghaner giltigt pass och uppehållstillstånd i Pakistan och måste 

gå över bergen. Pakistans ‟tribal areas‟ kontrolleras inte av den Pakistanska regeringen eller 

Pakistanska lagar utan har en egen form av självstyre och det är ganska laglöst land och 

paradis för all slags brottslighet och för de numer berömda talibanerna och Al-Qaida få flykt. 

Nazim bekräftade bilden. Han sov över på ett ‟hotell‟ i en by där det hängde bilder på Usam-

bin-Laden och där värd och gäster vädrade sina åsikter om den nya regimen i Afghanistan: de 

är ‟kafirer‟, otrogan, icke muslimer och Karzai (regeringschefen) är en amerikansk lakej som 

man borde starta ett heligt krig mot. 

Nazim var glad att han kan tala pahstu lika bra som dari. Dari talas av den nya Afghanska 

regeringens främsta företrädare och representerar ‟ondskan‟. Pahstu tals i södra och östra 

Afghanistan samt västra Pakistan där de ‟talibanska‟ strömningarna fortfarande är starka. 

Utan sin pahstu tvivlade han på att han kommit undan med livet i behåll bland dessa skäggiga 

och till tänderna beväpnade män. 

Bakgrunden till den ilska som finns i pahstu-områden både i Pakistan och Afghanistan är 

naturligtvis den jakt som pågår på båda sidorna gränsen på talibaner, Al-Quaida och folk som 

skyddar dom. Jakten bedrivs av Pakistanska armen och den Afghanska ‟armen‟, fd. 

Nordalliansen, tillsammans med amerikanska trupper. Amerikanerna är inte kända för sin 

känslighet för kulturella värden och har begått ett antal rejäla misstag. Bland dessa finns 

naturligtvis både bombningar av oskyldiga, där amerikanerna utnyttjats av rivaliserande 

krigsherrar som pekar ut varandra som Al-Qaida, samt påstådda husrannsakan i hus där mest 

kvinnor befunnit sig, vilket är en stor skymf i Afghanistan. Samtidigt skall man veta att man 

genom att nu använda lokala trupper kvinnlig amerikansk militär personal, avslöjat mängder 

med kvinnor som utnyttjas för att smuggla all möjlig militär utrustning under ‟burkan‟. 

 

söndag den 29 september 2002 
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I fredags började den 14e upplagan av Asian Games, en stor asiatisk idrottstävling. 

Afghanistan deltar med en 23 man stor trupp. För första gången på sexton år spelade ett 

afghanskt fotbollslag i en internationell turnering. Första matchen förlorade man med 10-0 

mot Iran. 

Tre kvinnor deltar också, i taekwondo, som de tränat i Iran under talibanåren. 

Guvernören i Afghanistans västra stad Herat, den gamle krigsherren och motståndskämpen i 

kriget mor Sovjet, Ismail Khan, kommenterar saken så här: ”Det är en skam och helt 

främmande för afghansk tradition att skicka kvinnor att delta i en internationell idrottstävling. 

Sådant förstör de principer vi slagits för i 23 års heligt krig.” 

 

Fredag den 4 oktober 

Vi är i slutspurten inför de allmänna valen i Pakistan. I ‟tribal areas‟ finns egna ‟lagstiftande 

och dömande  institutioner‟, de lokala byråden som utan att blinka sätter sig över nationella 

lagar. En grupp sådana byråd med ‟elders‟ har beslutat att kvinnor inte skall få rösta och de 

som sätter sig över det beslutet skall bötfällas och straffas med en summa motsvarande 16 000 

US$ (en enorm summa) och få sina hus nedbrända. Männen förväntas förhindra sina fruar att 

rösta. Endast 2 % av kvinnorna i ‟tribal areas‟ har registrerat sig för att rösta. 

De två stora partiernas ledare Benazir Butto (Pakistan Pepoles Party, PPP) som finns i London 

och Nawal Sharif (Pakistan Muslim League, PLM) utvisad till Saudi Arabia, får inte delta i 

valen. Benazir är åtalad för omfattande korruption och penningsvindel och Nawal dömd till 

fängelse för samma sak. 

Jag brukar fråga pakistanier jag träffar om de är ‟happy eller unhappy‟ med general 

Musharraf. De flesta säger happy därför att de misstror politiker som de säger har plundrat 

landet tillräckligt. Pakistan är inte den typ av militärdiktatur där folk inte vågar säga vad de 

vill. Tvärt om, presidenten, korrupta statstjänstemän, politiker och hela valprosessen pucklas 

på dagligen i tidningar, synbarligen utan censur eller sanktioner.   

 

Lördagen den 5 oktober 

Kicki och jag var hemma hos Asif och hans föräldrar och åt lunch. En avlägsen släkting, med 

svenska mått mätt, till hans fru var där. En ung grabb i 17-18-årsåldern. Han studerar på 

tekniskt gymnasium och vill köpa en begagnad dator. Inget märkligt kan man tycka. Men det 

var det. 

Grabben studerar i Peshawar. Han kommer från en stad ca 10 mil härifrån. Hans far, en 

gammal mulla, anser att det är ogudaktigt att lära sig engelska, se på TV, använda datorer osv, 

då är man ingen god muslim. Fadern h ar följaktligen förbjudit sina söner detta. Grabben har 

därför sagt sin far att han studerar vid en ‟madrasa‟, en koranskola för att få lära sig sådant vi 

tar för givet att alla kan få lära sig. Han finansierar sina studier med hjälp av ströjobb och 

bidrag från sina äldre bröder som också studerat i hemlighet och sedan skaffat sig jobb i 

Emiraten. 

 

Söndagen den 6 oktober 2002 

Vi vandrar runt på landsbygden utanför en by några mil från Peshawar. En pakistanier som 

arbetar för en NGO visar oss runt.  

‟Här är en madrassa‟ säger han och nickar bort mot ett muromgärdat huskomplex. ‟Där får de 

pojkar som inte har råd att gå i vanlig skola utbildning. Fast bara i koranläsning. Inte lära sig 

läsa, skriva eller räkna. Bara lära sig koranen utantill. Det borde vara statens skyldighet att se 

till att alla barn har rätt att gå i vanliga skolor där de får lära sig läsa, skriva och räkna.‟ 
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Här finns också sympatier för talibanerna och åsikterna skiljer sig inte mycket åt. Här sås 

fröet till framtidens talibaner, till muslimsk extremism och bromsklossar i Pakistans 

utveckling. 

 

fredag den 11 oktober 2002 

Gårdagens val i Pakistan förflöt ganska lugnt. ‟Bara‟ 7 döda och 70 skadade, vilket skall 

jämnföras med valen som pågått i ett par veckor i Indiska delen av Khasmir där mer än 800 

personer dödats i oroligheter i direkt anknytning till valet. 

Valdeltagandet här i provinsen NWFP, har varit ca 10-20%, vilket är otroligt lågt även för 

Pakistan. I resten av landet uppskattas valdeltagandet till mellan 20 – 35 %. 

Detta har också gynnat de religiösa partierna vars koalition Mutahidda Majlis-e-amal (MMA) 

fått en stor andel av rösterna. I North West Frontier Province (NWFP) där jag bor är de det 

klart största partiet med 46 av 99 platser i Provinsparlamentet. MMA består av en mängd 

islamistiska och talibanvänliga partier. Deras framgång är dels en produkt av det motstånd 

som finns mot USAs och den Pakistanska redgeringens jakt på talibaner och al-Quaida i 

‟tribal areas‟ och motsvarande kampanj i de delar av Afghanistan som gränsar till Pakistan, 

dels ett resultat av det låga valdeltagandet som tycks var mest påtagligt i se stora städerna där 

relativt fler välutbildade finns än på landsbygden.  

Till parlamentet fick de tidigare stora partierna Pakistan Pepoles Party, PPP (Benazir Buttos 

parti) 66 av totalt 272 platser medan en utbrytare ur Pakistan Muslim League (QA), 

PLM(QA) fick 76 platser. Den förre premiärministern Nawal Sharifs parti, PLM(N) fick bara 

14 platser. MMA fick 46 platser även i parlamentet. 

Valet gick i stort sett korrekt till utan alltför mycket valfusk, det har till och med Benazir 

tycks ha tillstått från London och MMAs ledare, medan Nawal Sharif, från sin exil i Saudi 

grymtar om uppgjorda val. EU observatörerna har haft synpunkter på själva 

nomineringsprocessen och tycks ifrågasätta om det nya parlamentet och regeringen får någon 

nominell makt.  

Folk misstror politierna och det politiska systemet, därav det låga valdeltagandet. Hade 

valdeltagandet i stället varit kring 40-50 % som det var i omröstningen om presidenten i maj, 

så hade MMA knappast fått en så stor andel av rösterna i NFWP. 

Vad de islamistiska partiernas frammarsch i NWFP och andra delar av landet i praktiken 

kommer att betyda lär framtiden utvisa. Lite mer svarta turbaner på stan kanske. 

 

Lördagen den 12 oktober 2002 

En afghansk kvinna vann Afghanistans enda medalj i Asian Games. Roia Zamania vann brons 

i taekwondo. Roia, 23, har tränat i Iran under talibantiden och arbetar normalt som 

engelsklärare. ‟Jag är väldigt lycklig för den här medaljen är viktig för Afghanistan‟, säger 

hon i en intervju. Särskilt kul var det att det var en kvinna som tog den enda medaljen. 

Afghanistans boxare var inte lika framgångsrika. 

Mer sportnyheter: I Pakistan är det nästan landssorg. Pakistanska cricketlaget har förlorat två 

testmatcher i rad mot Australien i en turnering och lagkaptenen har lämnat in sin 

avskedsansökan. ‟Disgraceful. Pakistan slumps to their lowest Test score for second time‟ står 

det i feta rubriker över hela sportbilagan i dagens The News. 

 

Onsdag 16 oktober 2002 

Flög till Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan för att besöka vårt kontor och några av våra 

projekt i området. Mazar har också en stor berömd moské, helt täckt med blå kakel och 
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enorma mönster. Skall naturligtvis ses och jag är inte mannen att beskriva dess skönhet. För 

vacker är den och trädgården är fylld med rosor i olika färger och full av vita duvor. Mosken 

skall enligt legenden vara hazrat Alis grav. Ali var profeten mohammeds kusin och svärson 

och islams fjärde kalif. Mosken skall också ha täckts med jord för att undkomma Jingis Khans 

härjningar på 1220-talet och den grävdes fram igen och restaurerades på 1480-talet 

Den som vill se en bild kan logga in sig på http://www.afghan-

network.net/Culture/mazar.html 

I Mazar har kommittén sedan många år ett stort center för handikappade med träning, 

rehabilitering och tillverkning av proteser och hjälpmedel. Det är en imponerande inrättning 

som också har filialer i andra städer i provinsen. 

 

Torsdag 17 oktober 2002  

I Balkh City besöker vi en av handikappcentrets filialer. Det som imponerade mest här var att 

man också har utbildning för förståndshandikappade barn. Det känns nästan osannolikt att se 

hur väl man tar hand om dessa barn och vilken omsorg man lägger ner på att lära dem läsa 

hantera enkla verktyg osv alltefter vars och ens förmåga. Det är inte många år sedan man såg 

bilder i svensk TV hur man i Baltikum hade spärrat in förståndshandikappade i 

fängelseliknande institutioner och behandlade dom sämre än djur. Här i ett av världens 

fattigaste och mest krigshärjade länder har man ett program som nästan skulle platsa hemma 

om man bortser från den stora skillnaden i materiella resurser. Sådant här gör intryck som 

består.  

 

Fredag 18 oktober 

Nahrin drabbades i mars av en stor jordbävning. 

Vägen dit är delvis knappt urskiljbar som väg. Hjulspår genom ett sandökenlikt landskap. 

Höga berg där grusvägen på sina håll rasar nerför bergssidorna och nya hjulsår antyder var 

man kan köra för att komma fram. Man kan ana hur vägen såg ut i våras, när det också regnat 

en hel del. Delvis som en lerpål där all slags fordon, från jeepar till lastbilar stretade fram mot 

jordbävningen epicentrum.  

Förstörelsen var omfattande och de flesta husen i en del av staden rasade samman liksom flera 

av SAKs skolor. SAK hade en klinik på orden som delvis rasade samman men tillräckligt 

mycket stod kvar för att personalen, med förstärkning från ett läkarteam från regionkontoret i 

Phul-i-Khumri tillsammans med MSF snabbt skulle komma igång med räddningsarbetet. 

Andra aktörer kom också snabbt till platsen. 

Nu pågår återuppbyggnaden. Samtidigt som nödvändiga insatser görs för att återuppbygga 

vad som förstörts ser man också förskräckande exempel på hur fel det kan bli när hjälp 

strömmar in i stor mängd och okoordinerat. SAK och några andra organisationer fick i uppgift 

av EU att ta sig an olika delar av återuppbyggnaden. Det här arbetet samordnades väl och 

dessutom med olika FN-insatser av mer kortvarig natur tillsammans med provins- och 

distriktsmyndigheterna. Därtill strömmade det in mängder av nya hjälporganisationer med 

fickorna fulla av pengar som tycks ha mer intresse av att sätta upp sin organisations skylt, än 

av att ‟rätt‟ saker utförs. På ett ställe där SAK bygger en skola startade plötsligt en nytt 

skolbygge 5 meter från ‟vårt‟ bygge av en fransk organisation, ACTED, som fått OK från en 

lokal distriktspotentat. Nahrin lär nu bli Afghanistans skolbyggnadstätaste distrikt.  

 

Lördag den 19 oktober 
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På vägen till Kabul kör vi över över Salangpasset och tunneln. Temperaturen i Phul-i-Khumri 

är ca 20 grader när vi åker därifrån. Vägen slingrar sig upp mot passet och på många ställen 

har vårfloden dragit med sig vägen, broar och stora mängder sten, en del meterstora. Som 

vanligt förvånas man över att bilar och lastbilar över huvud taget kan ta sig uppför passet. Inte 

heller är det riskfritt att köra ”of road” eftersom gamla minor kan ha följt med vårfloden ut på 

dessa temporära vägar. Uppe i Salangpasset på 3200 meters höjd snöar det för fullt och jag 

hoppar ur bilen i snögloppet och tar några kort. Det hade inte varit fel att ha strumpor på sig i 

sandalerna. För att slippa sista biten av passet byggde ryssarna en tunnel genom berget. 

Tunneln som är världens högst belägna, byggdes av Sovjetiska ingenjörer 1956- 1964 under 

kung Zahir Shahs tid, samme kung som nu återvänt till Afghanistan, sprängdes av Masssoud, 

Nordalliansen för att förhindra Talibanerna att tränga norr ut. Nu har tunneln rensats så pass 

att man kan åka genom den, men den och tillfartsvägarna skulle behöva en rejäl upprustning 

för att åter kunna bli pulsådern mellan Kabul och norra Afghanistan. 

 

Söndag den 20 oktober 

Kollade på potentiella kontor inför vårens flytt från Peshawar till Kabul och flög på 

eftermiddagen tillbaks till Peshawar. 

 

Fredag den 1 november. 

De pakistanska myndigheterna kommer på besök och hotar stänga vårt kontor i Peshawar. Vi 

kommer naturligtvis ta kontakt med Svenska ambassaden och be dom att agera tillsammans 

med andra ambassader. Pakistans tal om att de vill ha goda förbindelser med Afghanistan är 

knappast trovärdiga när de utsätter olika hjälporganisationer för rena trakasserier. 

Så här skrev Jörgen Holmström om händelsen i ett mail: 

“We have today received a new ultimatum from the Commissioner Afghan Refugees. It states 

the following: I am directed to refer to the subject noted above and to say that the Federal 

Government has expressed deep concern on non-compliance to the Federal Government 

Directives/Instructions by your NGO. You are requested to implement the following 

directives/instructions in true spirit and submit comliance report within 15 (Fifteen) days 

positively. In case of non-compliance within the stipulated period your organsiation will be 

de-registered and subsequently closed/winded up: i All expatriates other than Swedish 

nationals should leave your NGO henceforth ii The percentage of Pakistani employees should 

be upgraded to 50% of the total strength in Pakistan. Signed by Famanullah Khan, Deputy 

Commissioner (security) Letter dated 31st October.” 

Då skall man komma ihåg att SAK arbetat I landet I 21 år och det här är nya påfund. 

Pakistanska myndigheter har tjänat många miljoer kronor på vår närvaro, på inköp av 

förnödenheter och löner vi betalat till anställda. Frivilligorganisationerna har besparat 

Pakistan miljardutgifter genom att anställa 1000-tals afghaner och genom de arbeten för 

pakistanier som alla inkö av förnödenheter i Pakistan skapat.  

 

Onsdagen den 20 november 2002. 

Våra bekymmer med de pakistanska myndigheterna tycks ha tagit en paus. De vill ju att de 

anställda skall bestå av 50% pakistanier och att vi bara får ha svenskar anställda som 

utländska experter. Ett par hjälporganisationer har blivit avregistrerade, bland annat Norska 

Afghanistankommittén (NAC), International Rescue Committee (IRC) och Serve. Vi är ett 

drygt 30-tal internationella organisationer som är på deras svarta lista och många av oss har 

funnits här i 10 år eller mer. 
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Efter en hel del lobbying i Islamabad, kontakter med våra respektive ambassader så har de 

lokala myndigheterna i Peshawar blivit lite mer förhandlingsbara. I dag fick SAK löfte om att 

vi får tiden fram till april för att uppfylla kraven. I april har vi förhoppningsvis flyttat 90% av 

verksamheten här i Peshawar till Kabul. Var lämnar vi ett litet kontor, bemannad med minst 

50% pakistanier. 

 

Torsdag den 5 december 2002 

Månen siktades i kväll och det betyder slutet på Ramadan, fastemånaden. Nu börjar Eid Al-

Fitr en tre dagars fest, den kanske största festhögtiden i den muslimska välden. 

 

söndag den 8 december 2002 

Det är sista dagen på Eid. Först har man festat med familjen och släkten. Redan i går syntes 

att man nu söker sig utanför familjekretsen för att fortsätta firandet. Peshawars nöjespark var 

knökafull med män och småpojkar som roade sig. Kvinnorna syns inte mycket av. Är väl 

hemma med resten av familjen/släkten kan jag tänka. 

Under min söndagspromenad hamnade jag i en temporärt upprättad marknadsplats i utkanten 

av University Town. Säkert 10.000 män(niskor) hade flockats kring platsen. Det var trångt, 

många små stånd som sålde krimskrams, enkla hemmagjorda leksaker etc. Några karuseller 

för barnen. Många små matstånd. Några ‟lyckohjul‟ där man kunde satsa några rupies. Som 

en enklare ‟vattenfestival‟, utan vatten, dammig och skräpigare, men många människor på 

gott humör. 

 

Måndagen den 9 december. 

Jag skickade i dag en ‟analys‟ av läget i Pakistan och Afghanistan till SAKs styrelse där jag 

beskriver läget så här: 

 

Säkerhetsläget i Pakistan 

En ny regering har svurits in inför parlamentet (22 nov.). Den nye premiärministern, Mir 

Zarifulla Khan Jamali kommer från PML-Q, ett utbrytarparit från Nawal Sharifs parti PML. 

Ministrarna har hämtats ur flera olika partier, bla ur ärkerivalen Benasir Buttos parti PPP. Hur 

stark regeringen sen blir återstår att se, men dess parlamentariska bas är bräcklig och redan 

talar partier som röstade för regeringen om nya villkor för fortsatt stöd. 

I North West Frontier Province, där Peshawar är residensstaden, vann de religiösa partierna 

majoriteten i provinsparlamentet. De har nu bildat provinsregering och som en av de första 

reformerna, deklarerar förbud mot att spela musik i bussar och att bussförare som inte stannar 

bussen när passagerarna vill av och be, kommer att straffas. Man skall också bygga speciella 

böneplatser för kvinnor vid de stora busshållplatserna. Det är ju billiga reformer, men 

knappast den typ av reformer som behövs för att sätta fart på utvecklingen i provinsen. 

Inga nya terrordåd mot kristna eller västerländska mål har förekommit de senaste månaderna. 

Men beredskapen är fortfarande stor. Amerikanerna har, tycker vi oss se tecken på, 

fortfarande hög beredskap, kanske framför allt som ett resultat av Bush-administrationens 

aggressiva inställning till Irak och förberedelserna inför en eventuell attack.  

Risken för en amerikansk, eller FN-sanktionerad attack mot Irak avstår jag från att spekulera 

i, men en sådan attack skulle onekligen få långtgående konsekvenser för säkerhetsläget i 

Pakistan. Om en attack mot Irak skulle ske kan man förvänta sig mycket starka reaktioner. De 

fundamentalistiska grupperna och religiösa partierna kommer inte att stå ensamma i sin 

antiamerikanism som kommer att spilla över på allt västerländskt (och kristet) och få 
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konsekvenser för alla västerlänningar som jobbar i landet. Tvärt om är sannolikheten stor att 

de mest extrema grupperna kommer att dra åt sig många nya sympatisörer. Evakuering av 

samma slag som efter 11 september är sannolikt tillrådligt, men riskerar att bli mer långvarig. 

Som en illustration till stämningarna i Pakistan kan Kasi tjäna. I mitten av november 

avrättades denne pakistanier i USA för mordet på två CIA agenter 1993. Den 19 nov. 

begravdes han i Quetta, Pakistan. Det märkliga var att säkert 10.000 personer deltog vid 

begravningen. Deltagarna i begravningen, från hela landet, även prominenta politiker i 

Baluchistan, hyllar honom som en hjälte och martyr, en som vågade slå till mot USA som 

anses skada islam och islamska värden i hela världen. Exemplen som ges är Palestina, Irak, 

Tjetjenien, Kashmir och Afghanistan. Det är absurt att en simpel mördare hyllas på detta sätt, 

men det visar också på det staka motstånd som finns mot USAs politik, hos många 

pakistanier. Man är upprörd kanske framför allt över USAs trupper i Afghanistan som jagar 

‟al-Qaida‟ och att FBI- och CIA-agenter deltar i jakten på terrorister i Pakistan, med 

regeringens samtycke. 

 

Säkerhetsläget i Afghanistan 

Spänningarna inom regeringen och olika grupper i landet finns kvar men har kanske minskat 

något, i alla fall om man skall tro vad som sades under den internationella 

Afghanistankonferensen nyligen i Bonn, där olika företrädare för regeringen och andra 

maktharvare deltog. 

I Kabul har utegångsförbudet nattetid upphävts och centrala delarna av staden bedöms som 

mycket säker. 

Vid en incident nyligen utanför Kabul angreps ett tysk-holländskt par av okända förövare. 

Kvinnan våldtogs och mannen misshandlades när de ensamma var på picknick. Två förövare 

har gripits. Tolkningen av händelsen är två: antingen uppträdde de ‟olämpligt‟ och de 

‟straffades‟ av några ur lokalbefolkningen, eller så var det ett dåd av någon oppositionsgrupp 

som ville visa att ‟ni är inte säkra någon stanns och vi kan slå till var som helst‟. 

Varje vecka förekommer raketattacker mot de amerikanska baserna och ibland även mot 

ISAF och inne i Kabul. Raketerna ställer sällan till några alvarliga skador därför att de är så 

dåligt riktade och skjuts av med fjärrkontroll och ‟flyger som häxpipor‟ som en svensk 

militär, på plats uttryckte saken. Det är dock ett tecken på att grupper som är motståndare till 

den utländska militära närvaron är aktiva och har resurser. Deras organisation och slagstyrka 

är dock begränsad, men tillräcklig för ‟nålstick‟ och för att skapa viss osäkerhet. 

Trots detta bedömer ISAF och FN att säkerhetsläget långsamt förbättras och alla tycks 

överens om att det skett en klar förbättring sedan i somras. En förklaring till detta är att det 

förekommit intensiva förhandlingar mellan regeringsföreträdare och olika lokala krigsherrar 

för att mäkla fred dem emellan och för att påbörja någon form av avväpning av lokala styrkor. 

En amerikansk  eller FN sanktionerad attack på Irak skulle inte få samma konsekvenser i 

Afghanistan som i Pakistan. Palestinafrågan har tex inte väckt samma känslor i Afghanistan 

som i Pakistan. ‟Araber‟ och pakistanier stödde talibanerna och är inte speciellt populära i 

Afghanistan annat än bland de grupper som direkt motsätter sig den nuvarande politiken och 

utvecklingen i landet. Vad som troligen händer, i händelse av en attack mot Irak, är att 

motståndsgrupper kring de gamla talibanerna och Gulbuddin Hekmatyar kan komma att 

intensifiera sina attacker mot amerikansk mål och att man kan lyckas mobilisera en del fler 

människor i de södra (och östra) delarna av landet mot den internationella (amerikanska) 

militära närvaron i landet. Någon nationell folkresning är inte trolig.    

 

Torsdagen  den 9 januari 2003 
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Återvänder till Peshawar efter en julledighet i Sverige. Det var skönt att vara hemma och 

frysa ett tag. I Peshawar är det fuktigt och kallt om än ej minusgrader. Eftersom det är ett 

dåligt isolerat hus så är det råkallt inne trots att gaskaminerna stått på ett par timmar. 

Till kvällen när vi skall se på nyheterna finns inga TV kanaler. Skälet är att ett av 

kabelbolagen utsatts för ett attentat och fått sitt kontor helt förstört av religiösa 

fundamentalister. Nu strejkar kabelbolagen i protest och kräver beskydd. Efter 20 på kvällen 

tycks strejken för tillfället vara slut och nyheterna rullar ut som vanligt. 

 

lördag den 11 januari 2003 

Gulbuddin Hekmatyar som jag nämnt några gånger tidigare är en efterlyst man. Efterlyst av 

USA och av den Afghanska regeringen för sitt stöd till talibanerna och för det motsånd han 

säger sig vilja organisera mot den nya afghanska regeringen. Gulbuddin var också en tid 

premiärminister i den regering som aldrig lyckades samlas i Kabul efter att ryssarna och deras 

‟lakej‟ Najibulla störtats. Gulbuddin och andra krigsherrar sköt i stället Kabul i ruiner i sina 

försök att bli starkast vid makten. Den kampen slutade ju i att afghanerna som var trötta på 

krig och krigsherrar stödde talibanernas marsch mot makten. Sedan dess har den nyckfulle 

och hetlevrade Gulbuddin vinglat och stött alla slags upprorsmakare, först mot talibanerna och 

nu mot den nya afghanska regeringen.  

Gulbuddins fraktion av Hizb-e-Islami har nu tröttnat på honom, på hans nyckfullhet och 

oresonliga inställning och mer eller mindre uteslutit honom samt inlett diskussioner med 

regeringen Karzai om hur man skulle kunna spela en roll i återuppbyggnaden. Partiet säger i 

och för sig att det inte är hållbart med amerikanska trupper i landet som svarar för säkerheten 

på landsbygden på gränsen mot Pakistan, men erkänner också att det knappast finns några 

alternativ för närvarande och att det kommer att ta ett par år innan Afghanistan har en egen 

arme som kan sköta säkerheten. 

Det är ett rejält bakslag för kvarvarande talibaner och för Gulbuddin att hans egen 

partifraktion nu överger honom helt. 

 

onsdag den 22 januari 2003 

I  går kväll sprängdes en av huvudgasledningarna från gasfälten i Balutchistan här i Pakistan. 

Resultatet är att alla gasleveranser till industrier i Balutchistan, Punjab och North West 

Frontier Province stängdes av. Vi har minimal tillgång till gas i hushållen. Jag kan bara koka 

lite vatten. Ingen gas till gaskaminerna. 

Det var ingen olycka utan rent sabotage. Några uppretade människor i ‟Tribal areas‟, 

stamområdena, blev uppretade över att de måste betala för elen de betalar. De vill betala, men 

bara om de får samma sociala och samhälleliga service som andra pakistanier. Vägar, skolor, 

sjukvård etc. Men eftersom myndigheterna inte kan leverera så protesterar man emot att 

betala elen. Kanske lite drastiskt dock att skjuta med granatkastare rätt emot en av 

huvudgasledningarna som försörjer Pakistan. 

 

lördag den 25 januari 2003 

Regelbundna säkerhetsbulletiner ges ut av NGOernas egen ”säkerhetsbyrå” ANSO 

(Afghanistan Non-Governmental Organisation Security Office). När man läser rapporterna 

förstår man hur svårt det kan vara att värdera vikten av olika händelser. Här rapporteras 

dessvärre rena rykten och händelser som visar sig aldrig ha hänt eller är något helt annat än 

vad man först påstod, tex den händelse som beskrivs nedan för den 18 januari.: 

“Security incidents Afghanistan, January 14 – 20, 2003 NGO security advisor 
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1. Central and central highlands region:  

Pamphlets calling for Jihad to fight the US troops have been found in mosques around the 

country including Kabul and Mazar. The pamphlets do not call for any action against the 

NGO community. 

PRT team (Provincial Reconstruction Team) in Bamyan is operative. (PRT är soldater som 

utför biståndsarbete för att öka sin popularitet„, något som är väldigt kontroversiellt bland 

hjälporganisationer och FN folk som tycker att soldaterna skall ägna sig och säkerhet och inte 

ge sig in på områden de inte kan och som gör att vanligt folk i framtiden kan få svårt att se 

skillnad på hjälparbetare och amerikanska soldater. Det kan äventyra vår säkerhet. Björn-

Åkes kommentar). 

Concerns about security in the Southern and Northern part of Bamyan are arising due to the 

presence of the PRT and the strategic importance of the area. 

In Kabul, the UN are concerned about Hekmatyar‟s forces trying to get ammunitions and 

bombs inside the city to attempt an action on the authorities or the international community in 

the capital city. 

There have been rumors of assassins (Hekmatyar‟s, Al Qaeda‟s or former Talibans) in the 

country that could plan an assassination of senior Afghan authorities in order to destabilize 

the country. 

In Bagram, a parked bicycle loaded with explosives blew up when a US patrol passed by 

injuring two US soldiers.  

2. NORTHERN AND NORTHEASTERN REGIONS: 18/01: 

Two major incidents were reported in the Baghlan province. 

The first incident to be reported was that an NGO vehicle had been shot at on the way up to 

Salang tunnel. After investigation, it seems that the vehicle was a drug dealer with forged tags 

and license plates. The vehicle driver refused to be controlled by the local authorities and tried 

to escape. The armed forces opened fire on the vehicle killing the driver. 

The second incident has been reported by the UNSECOORD officer but has not been 

confirmed by any sources. On Jan. 18th an NGO vehicle exploded on a mine or due to an 

explosive device in the Khinjan area. No more information was available thru the UN system 

but ACTED, operative in Baghlan province, stated that the local commander, Cdr. Jalal, 

denied the incident ever happened. 

It seems that an assassination attempt on General Dostum was reported in the media. A man 

was arrested driving towards Gal. Dostum‟s controlled area. Explosives and a pistol or light 

weapon were found in the vehicle. The UN are considering this information to be fabricated 

by the Jumbish authorities to explain Gal. Dostum‟s absence from a meeting in Kabul with 

the central authorities. 

Minor incidents between the Jumbish (Dostum) and the Jamiaat (Mohd Attah) happened in 

the North and the Northeastern area. 

Ethnic fighting between Pashtuns and Farsiwan (farsi speaking ethnic groups) reported in the 

Northwestern provinces.” 

Frågan är som sagt vad hur mycket rapporter som denna bidrar till att höja 

säkerhetsmedvetandet eller om det I stället bidrar till att betrakta det som skräp knappt värt att 

lyssna på. 

 

Måndagen den 27 januari 2003 

I går sprängdes två nya gasledningar i Kukarmore området i Punjab, Pakistan. Inga vanliga 

terrorister eller Al-Quaida utan några ‟tribals‟ (klaner i områden som inte kontrolleras av 
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Pakistansk lag) sprängde ledningarna för att de vill ha mer betalt av regeringen för att hålla 

lugn och ordning i området. I många år har dessa utövat utpressning mot centralregeringen för 

att skydda gasledningarna. Regeringen verkar nu tröttna på denna utpressning och sätter in 

polis och militär för att säkra gastillförseln som försörjer stora delar av landet, hushåll såväl 

som industri. Men gasledningarna är långa och frågan är om de kommer att lyckas. Ytterst är 

allt detta ett socialt problem. Landets brist på utveckling för att folk i underutvecklade och 

negligerade områden tar därför till all slags metoder, om inte alltid speciellt logiska eller 

effektiva, för att både göra sin röst hörd skaffa området något slags fördelar. Inte nog med att 

‟tribal areas‟ har ett slags självständighet dit pakistansk lag inte når, utan de befolkas och 

kontrolleras också av de klaner och klanledare som härskar över stora områden ofta med egna 

små arméer. Många av dess ledare är ohyggligt konservativa och ofta helt utan annan bildning 

än några år i koranskola. Samtidigt som arbeten, skolor, sjukvård etc skulle behövas i 

områden stretar många av dessa klanledare emot varje försök till modernisering och slår vakt 

om ‟traditionella‟ värden. En ond cirkel. 

 

tisdag en den 28 januari 2003 

Det är kanske lätt att få intrycket väldigt lite utvecklingsarbete pågår i Afghanistan när de 

stora löpsedlarna och rubrikerna är borta och jag ofta skriver om småattacker och 

säkerhetsfrågor. 

Regeringen lanserar nu tillsammans med Världsbanken något som kallas National Solidarity 

Programme. Till programmet inbjuds frivilligorganisationer, som SAK, att i en hel provins 

under en tvåårsperiod driva ett slags ‟kommunutvecklingsprogram‟ där man börjar i några 

byar i tre distrikt i varje provins. SAK vill ‟ta hand om‟ en provins. Det viktiga med 

programmet är att det kommer att uppmuntra bybor att själva föreslå, ta ansvar för och leda 

egna små utvecklingsprojekt som kan skapa arbete lokalt. Ca 200.000 kronor kommer att 

finnas för varje distrikt och det är mycket pengar i Afghanistan. Viktigt är att programmet 

syftar till att utveckla områdena utanför de stora städerna som hittills har kunnat dra fördel av 

de mesta utvecklingspengar som hittills flutit in i landet. 

 

onsdag den 29 januari 2003 

I skuggan av FNs vapeninspektörers rapport om Irak och Bush kommentarer till dessa har 

amerikanska styrkor i Afghanistan bombat och utkämpat ett regelrätt fältslag mot vad som 

kallas Talibanstyrkor nära Spin Boldak i sydöstra Afghanistan ett bergsområde fullt med 

grottor att gömma sig i. Man uppskattar att ca 80 talibaner slogs mot en grupp amerikaner och 

afghanska regeringssoldater. 

Det här sannolikt inte någon riktig talibanstyrka. Förmodligen är det en blandning av fd 

talibaner, afghaner missnöjda med den amerikansk närvaron, en del av Gulbuddin 

Hekmatyars gamla krigare och pakistanska madrasastudenter som vill utkämpa ett ‟heligt 

krig‟. Alltså ingen riktig omgrupperad talibanarme det har de egentligen inte kapacitet till. I 

sydöstra Afghanistan finns dock små missnöjda grupper som vill utkämpa ‟jihad‟ mot USA 

och regeringen i Kabul och som kommer att fortsätta med nålsticksaktioner så länge utländska 

styrkor stannar för att svara för säkerheten och utvecklingen i landet inte når ut i dessa 

områden och där med underminerar deras argumentering. Dessa smågrupper utgör inget reellt 

hot mot regeringen (ännu) men är ett klart irritationsmoment, som i längden bidrar till att 

underminerar folks förtroende. Att man inte heller har fått tag på eller oskadliggjort Osama 

bin Laden, mulla Omar eller andra ledande Al-Qaida eller talibanledare tär också på 

förtroendet för världens största och teknisk mest avancerade krigsmakt.  
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Onsdagen den 5 februari 2003 

Collin Powell presenterar USAs ‟bevis‟ för att Irak inte följer FN resolutionen om att förstöra 

massförintelsevapen och mörka moln tycks åter hopa sig irakierna. 

Även i Afghanistan hopar sig mörka moln. Inge är dock ledsen eller oroad, tvärt om. Det är 

massiva regn och snömoln som drar in över landet och lägger Kabul och andra delar under ett 

vitt täcke. All nederbörd behövs och än har det inte kommit tillräckligt för att häva den 

fleråriga torrperioden. 

 

Söndagen den 9 februari 2003 

Med jämna mellanrum påstås det att Talibaner och Al-Qaida gömmer sig i Pakistan, framför 

allt i stamområdena (Tribal areas) och också därifrån gör raider in i Afghanistan. Den 

Pakistanske presidenten general Musharraf upprepar lika envist och med förtrytelse i rösten 

att inga Talibaner eller Al-Qaida finns på pakistansk mark. ”Vi har med vår arme och 

gränspolis förseglat gränsen till Afghanistan”. 

En av mina fd. vakter som nu flyttat till Kabul besökte mig i dag här i Peshawar. Som de 

flesta afghaner saknar han pass och andra legala dokument som gör att han kan använda den 

officiella gränsövergången. Jag frågade om det inte var svårt att smuggla sig in i Pakistan nu 

när gränsen ‟förseglats‟. ”Inte alls. Nu till Eid betalade vi 100 Rupies var (ca 18 kronor) till 

gränsvakterna för att slippa igenom”.  

 

Onsdagen den 12 februari 2003 

Blodet flyter i strida strömmar i Peshawar. Ett veritabelt blodbad har ägt rum. Det är Eid-ul-

Azha, en tacksägelsehögtid få får och oxar slaktas för att frossa på i dagarna tre. Slaktar gör 

man inte bara på slakterierna utan hemma. Därför flyter det ut blod i rännstenarna och en tung 

söt blodlukt sprider sig även här i University Town och uppköpare åker runt och samlar in 

fårskin och kohudar. 

 

13. Till Kabul – adjö Pakistan.  

 

Så flyttar SAKs Peshawarkontor för gott till Kabul. Tiden har blivit mogen. Alla viktiga 

möten med afghanska myndigheter, med givare och frivilligorganisationer äger numer rum 

där och inte som förr i Islamabad eller Peshawar. Stabiliteten är acceptabel och vi har hittat 

kontorslokaler och bostäder för verksamheten. Många andra frivilligorganisationer har redan 

lämnat Pakistan för Kabul. SAK är en gigant i sammanhanget och har behövt mer tid att 

förbereda en flytt. Vi har också haft mer att förlora om det kommit ett bakslag det första året 

och svårare att åter retirera till Pakistan. Det är en läxa många organisationer fick lära sig efter 

att ryssarna drog sig ut ur landet. Då var optimismen också stor och många organisationer 

etablerade sig med alla resurser i Afghanistan. Snart var inbördeskriget i full gång och många 

förlorade allt och försvann för många år framöver från scenen. 

SAK har dock inte varit orepresenterat i Afghanistan utan har ett stort regionkontor i Kabul 

som fått sköta många av de externa kontakterna. Men nu är vi på väg och Afghanistan på väg.  

 

tisdag den 18 februari 2003 

Tre dagars regn i Pakistan. Lika länge har det regnat och snöat i Afghanistan. Nederbörden är 

bra och kan mildra konsekvenserna av de senaste årens torka. Många ser glada ut, men de 

finns också de som inte ler - alla de som bor i usla hyddor till bostäder. Ett hundratal personer 
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omkom i regnet i Pakistan enligt morgontidningen. Hur många som omkom i kyla och fukt i 

Afghanistan är ännu okänt – säkert att räkna i hundratal. I slutänden kanske torkan mildras 

och fler har mat nästa vinter. 

 

Både på kontoret och hemma packar vi nu inför flytten till Kabul. Gardiner, tavlor och det 

mesta av köksutrustningen är redan i kartonger. 

På kontoret gapar hyllorna tomma och vi håller tummarna för att vi inte plötsligt behöver 

några speciella dokument ur någon av kartongerna. Tre veckor i flyttkartonger (minst) räknar 

vi med (en vecka då allt packas och lastas, en vecka för transporten med tillhörande 

tullkrångel, minst en vecka innan allt kommit på plats i nya kontoret och våra nya hem). Här 

flyter det inte som en flytt hemma. Det är bara att gilla läget. 

  

torsdag den 20 februari 2003 

Fortfarande regnar och snöar det på olika håll i Afghanistan och Pakistan. Det sägs att så 

mycket snö har inte setts i och på bergen runt Kabul de senaste 6-7 åren, vilket lovar gott för 

att fylla på grundvattennivån som sjunkit konstant under de senaste 4 årens torka. Mer regn 

och snö lär vara på väg. 

 

fredag den 21 februari 2003 

Jag har en slags geckoödla som bor under soffan i vardagsrummet. Varje kväll kryper han/hon 

fram och lägger sig framför gaskaminen där det är varmt och gott. Det finns dock inte så 

många insekter att livnära sig på för närvarande så han/hon ser magrare ut för var dag. Om ett 

par dagar flyttar jag ur för gott ur huset och ingen gaskamin kommer att värma ödlan. Bra 

eller dåligt? 

 

Måndag den 24 februari 2003 

Efter tre år flyttat jag för gott ut ur mitt hus till vårt gästhus, lämnar det mesta packat i 

kartonger. En sådan trädgård som jag haft kommer jag aldrig att få mer. 

Till kvällen blir jag bjuden på restaurant av mina vakter, trädgårdsmästaren och Asif, mitt allt 

i allo. Nästan lite vemodigt även om tre av dem följer med till Kabul. Trädgårdsmästaren som 

är pakistanier blir kvar i Peshawar. 

 

tisdag den 25 februari 2003 

För första gången besöker jag en Pakistansk läkare. Jag har fått tennisarmbåge och en stel 

värkande axel av allt stillasittande framför datorn. Vi har ett eget handikapprogram i 

Afghanistan med ortopeder och sjukgymnaster. Så jag har konsulterat vår chefsläkare för 

handikapprogrammet, Dr Mustafa, som tar mig till Peshawars bäste ortoped som han arbetat 

för i flera år. Jag blir röntgad och undersökt och sedan får jag två cortisonsprutor, en i axeln 

och en i armbågen för att ta itu med den akuta fasen av inflammationen, antiimflammatoriska 

tabletter för tre veckor och ett gymnastikprogram. Faktiskt exakt vad jag förväntat mig. Inte 

världens modernaste röntgenapparat, int världens renaste och modernaste lokaler men 

sprutorna var av engångstyp och säkra. 

 

Lördagen den 1 mars 2003 

Den Pakistanske presidentens försäkran att det inte finns några Al-Quaida som gömmer sig i 

Pakistan fick sig en knäck i dag när en av dess ledande figurer, Khalid Sheikh Muhammed, 
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strax under Osama bin Laden på USAs önskelista, greps i Rawalpindi. Nu är man i stället stolt 

över att man gripit denne terrorist som snabbt kommer att utlämnas till USA. 

Till kvällen hade vi avskedsfest för alla Peshawars västerlänningar och hjälparbetare. Skaran 

har krympt det senaste året och det är i dag kanske ett 50-tal kvar. 

Festen hölls i ett stort tält vi satt upp på gräsmattan till SAKs gästhus, numer mitt tillfälliga 

hem. Tältet värmdes inne med två stora eldar och en kolgrill där maten lagades. Musiken 

dånade och allt eftersom kvällen led steg stämningen. 

Tidigare på dagen kännes det dock lite ‟darrigt‟ eftersom det regnade och åskade, på samma 

sätt det gjort den senaste veckan. Men lyckligtvis höll det uppe. 

 

söndag den 2 mars 2003 

Det mesta av vårt Pakistankontor, tillsammans med mitt och andra utlänningars bohag är nu 

lastat på 14 lastbilar modell större, som i morgon avreser i en stor konvoj, genom 

Khyberpasset, ut ur Pakistan, in i Afghanistan för att på onsdag nå Kabul. 

Peter och jag kommer till Kabul på torsdag för att hjälpa till få kontoret och våra bostäder i 

ordning så även de andra ‟utlänningarna‟ kan flytta in i Kabul. 

Våra afghanska kollegor åker till Kabul på tisdag i en annan konvoj. 

 

måndag den 3 mars 2003 

Vi fick ett dramatiskt meddelande per email från Lars i Gahzni: 

“„Yesterday (Saturday) one of our Pic-Up's was attacked by armed people at Tangi (close to 

one of our clinics), Wardak Province. There were 2 school consultants (SC) and the driver in 

the car. It was loaded by teaching equipment and on its way to Chark for a teacher-training 

course. The car was shot at and one bullet was quite near to hit one SC's and another bullet  

destroyed the diesel tank. There were also some other damages on the car. The SC's were 

asked to leave the car and the robbers took the driver and car with them to a remote area 

where they tried to burn the car, but without success. The driver was told to go back to the 

main road and don't look behind. After the robbery our staff contacted the staff at a military 

check-post some kilometres away.  

The armed robbers took nothing. There were both money and some valuable stuff in the car. 

The robbers were looking for foreigners and wanted to destroy cars belonging to NGO's. The 

SC's stayed in the area over night and the driver came back to Ghazni in the evening and 

reported to Logistic Manager. This morning we sent a car with driver, transport officer and a 

mechanic to the area to find out the exact location and of the robbery, assist the SC's and 

bring the car to Ghazni. They are told not to do any investigation by themselves. 

After we have got all details we will inform the concerned authority and ask for investigation. 

According to information from the driver people in the area identified the robbers. Another 

similar incident happened to a WFP car on February 27 in Wazakhawa, Paktika province. 

Armed people shot at the car but when they got aware that there were only Afghans in the car 

they stopped the shooting. They were also looking for foreigners.  

This week I had planned to visit the governor's office both in Paktia and Paktika but have now 

decided to cancel the trips. 

Best regards/Lars” 

 

Guvernören i Wardak har en mycket svag ställning och polischefen tillhör partiet Ettehad-e-

Islami, ett wahabitiskt parti (Ustad Abdul Sayaf, partiledare), och därmed ett av de verkligt 

konservativa islamistiska partierna. Polischefen har en lång historia av övergrepp, utpressning 
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mm och är helt enkelt en skurk som är en av de huvudmisstänkta bakom attacker förra året 

mot flickskolor i Wardak. Att han skulle kunna gripa de skyldiga och skipa någon rättvisa är 

osannolikt och vi kommer därför att vända oss direkt till Inrikesministerier och även dra 

frågan via frivilligorganisationernas samarbetsorgan ACBAR och via FN-systemet. 

 

Tisdag den 4 mars 2003 

I går lämnade 14 fullastade lastbilar Peshawar med kontoret och våra hem nedpackade i lådor, 

kartonger eller emballerade på annat sätt. Packningen har gått ovanligt smidigt och vi är 

faktiskt lite imponerade över hur kollegorna hanterat det hel. 

I morse lämnade en karavan bilar och en buss Peshawar med flertalet av personalen. Det var 

en del nästan rörande avskedskramar. Tex. den gamle pakistanske trädgårdsmästaren som 

arbetade på kontoret, tog för gott farväl av alla arbetskamrater sedan 15-20 (?) år, nästan med 

en tår i ögonen. Gubbarna och kvinnorna som nu flyttar till Afghanistan, var antingen lite 

spralliga eller sammanbitna, i vetskap om att detta är första steget ut ur Pakistan och snart ett 

avslutat kapitel flykting, när familjen kan flytta med till sommaren eller kanske först nästa år. 

Detta är uppbrottet med stort U! 

Kvar är ett par personer som skall ‟städa undan det sista‟, samt de som skall bli kvar här på 

vårt sambandskontor i Peshawar. 

 

Torsdag den 6 mars 2003 

Peter och jag lämnade vi Peshawar med ICRCs flyg och landade 40 minuter senare i Kabul. 

Solen skiner och det är en strålande vacker dag och det känns mycket bra och rätt 

alltsammans. 

Kontorsbyggnaden och gården utanför var ett berg av tomkartonger och ett myller av folk 

som kånkade ock släpade möbler. Några av kollegorna på IT-avdelningen hade redan 

förberett nätverk och email uppkopplingar och innan dagen var slut hade jag lyckats hitta min 

egen PC och ansluta den och kunde skicka mitt första email från Kabul. Eftersom det inte 

finns något fungerande markbaserat telefonnät, använder vi ett satellitbaserat system med 

nästan bredbandskapacitet som är vida snabbare än det vi haft i Peshawar. 

Nu skall bara möbler och pärmar på plats samt några tavlor upp på väggarna så känns det lite 

hemtrevlig. 

Kylan är dock ett problem. På mornarna är temperaturen runt noll och på dagarna stiger den 

till 15-16 grader. Vi har ingen centralvärme, och några fotogen eller vedkaminer har vi ännu 

inte hunnit installera, så inne sitter kylan kvar även när temperaturen ute stiger. 

Det betyder fleeströja och jacka på inne gärna i kombination med vantar samt någar 

åkarbrasor då och då. 

Alla är inte glada över det nya kontoret. Många har fått mindre utrymme än de hade i 

Peshawar eftersom vi nu delar lokaler med vårt regionkontor. Särskilt för vissa chefer tycks 

detta vara besvärligt när den gamla sittgruppen inte längre får plats. Helst försöker man 

dessutom möbler delade kontor på ett sådant sätt så att det blir trängre än nödvändigt, bara för 

att understryka sitt missnöje. Vi har sagt att vi kommer inte att lyssna på några sådana 

klagomål de första veckorna. Först skall alla komma igång igen och jobba, sen får vi se vad vi 

kan göra. 

En lösning kan bli att vi längre fram, till sommaren/hösten flyttar regionkontoret från 

huvudstaden till Jalalabad, men det får bli en senare diskussion. 

 

lördag den 8 mars 2003 
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Tredje dagen i Kabul börjar kontoret kännas med ordnat. Många har jobbat hela helgen, som i 

Afghanistan är fredag-lördag, för att få ordning i sina egna kontor och för att hjälpa kollegor. 

Vi har hyrt en hel ‟comopund‟ där vi utlänningar skall bo. Den ligger liksom kontoret mitt i 

stan och består av ett trevåningshus med 8 lägenheter samt tre hus inne på gården där ett av 

husen skall användas för gäster. Själv har jag valt en trerummare högst upp. Från lägenheten, 

som är ljus och trevlig, med morgonsol på ena sidan och kvällssol på andra, med balkong åt 

båda hållen och en vidunderlig utsikt över snöklädda berg. Det verkar lite svårt att tömma mitt 

vardagsrum där någon som arbetar på ett ministerium, låst in en massa personliga 

tillhörigheter. Hyresvärden har svårt att komma till tals med vederbörande och vi har nu hotat 

med att om han inte hämtar grejorna i morgon, så bryter vi låset och bär ut dom på gatan. 

Jag är angelägen att flytta in så snart som möjligt, men även här får vi frysa i början och 

statselen är en nyckfull historia som vi får leva med tills vi hunnit installera egen generator. 

Det går dock att få hyggligt fungerande 24-timmars el om man betalar en mindre extra 

‟serviceavgift‟. 

Vid sidan av alla inflyttningsbestyr så pågår också vissa förberedelser för evakuering av all 

utländsk personal om det skulle smälla i Irak och bli ‟otrevligt‟ i Afghanistan, men tills vidare 

jobbar vi på som vanligt. 

 

torsdag den 20 mars 2003 

Efter två veckor i Kabul börjar vi finna oss tillrätta i våra nya lägenheter. De är visserligen 

inte i ordning. Min lägenhet ser ut som en byggarbetsplats, saknar fönster, elen fungerar bara 

när vi drar på generatorn och då endast i en del av lägenheten, varmvatten saknas, enda 

värmekällan är en slags kamin som man eldar med sågspån och som i bästa fall brinner i tre 

fyra timmar. Morgontemperaturen i sovrummet är ca 10-12 grader och i badrummet 3-4 

grader. Sovrummet är för övrigt det enda rum som är något sånär i ordning och har hela 

fönster och får alltså även fungera som vardagsrum och matplats. Trångt men trevligt. 

Elen i lägenheten är ett eget kapitel. Vi fick skicka dit våra egna elektriker som kliade sig i 

huvudet och drog om ledningar i en vecka. Det verkade fungera så länge vi hade citypower, 

vilket vi har bara för att kunna testa att elen fungerar. När vi sedan startar generatorn händer 

det intressanta saker. Tre lysrör som jag testar smäller genast – felkoppling alltså. De lysrör 

som fungerar, fortsätter dock att lysa eller blinka även när man slår av dom. Jag försöker 

plugga in varmvattenberedaren. Den blinkar till och lägger av men ljuset i Natashas lägenhet 

under lyser plötsligt dubbelt så starkt. Jag testar brödrosten utan nämnvärt resultat, men när 

jag tänder lysröret i badrummet fungerar den plötsligt lite bättre. Asif och Nor hade tänkt sig 

dammsuga hos Natasha men dammsugaren fungerar inget vidare. Killarna är dock inte 

tappade bakom en vagn. De tar dit en till dammsugare och pluggar in. Nu är det plötsligt full 

fart på båda dammsugarna. Det ligger väl inte direkt en hund begraven här men elen är 

definitivt ett råttbo och vi har nu letat rätt på riktiga elproffs genom kontakter vi har med en 

irländsk byggnadsentreprenör. Det lär ta ytterligare två veckor innan elen är i ordning, vattnet 

fungerar, rummen är färdigmålade och fönstren är på plats. Men vad gör det. Det är ju det här 

jag väntat på i tre år – inte röran i sig, men att kunna flytta till Kabul. 

 

Till frukost får vi reda på att USA har anfallit Irak, lite tidigare än vi hade trott. Ännu vet vi 

inte hur långdraget det kan bli eller om det får några konsekvenser för oss. Vi har förberett allt 

som kan förberedas om det skulle piskas upp stämningar mot västerlänningar i Afghanistan 

eller om några gamla talibaner eller Al-Quaida skulle försöka sig på en vedergällning mot 

västerlänningar eller västerländska mål. 
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Därför stannar vi hemma från jobbet i dag och några dagar framöver för att inte exponera oss 

på stan i onödan. Samtidigt besöker våra afghanska kollegor olika moskéer och andra 

samlingsplatser för att känna av stämningen i stan i allmänhet. Det ger oss löpande en god 

bild av stämningarna i stan och landet. Vi vet att många afghaner här i stan inte kan skilja på 

amerikaner och andra västerlänningar och att man i dag är rejält förbannad på amerikanerna. 

Vi har mattläggare och andra hantverkare som arbetar i våra lägenheter i dag. Våra vakter har  

förklarat för dessa att vi är svenskar, nordeuropéer som inte stöder den amerikanska attacken, 

att vår organisation har arbetat i Afghanistan i mer än 20 år och att vår regering fördömer det 

amerikanska angreppet. Det samma gäller för våra grannar och folk som bor i området. Det är 

viktigt att de vet – det gör livet säkrare. 

I sovrummen tejpar jag fönstren och drar för gardinerna och flyttar sängarna så långt från 

fönstren som möjligt. Inte för att vi förväntar oss at något skall hända, men skulle något 

smälla av på gatan eller i närheten så har jag i alla fall skyddat oss mot glassplitter. 

Svenska ambassaden och EU har en evakueringsplan om så skulle behövas och vår reservplan 

är att ta oss till Tadzjikistan om inget annat fungerar. ISAF den internationella fredsstyrkan 

har också beredskap för evakuering, men vi hoppas att det inte skall gå så långt. Om vi 

däremot skulle behöva evakuera har vi delat upp personalen i ‟väsentlig‟ och ‟icke väsentlig‟ 

personal och den ‟icke väsentliga‟ personalen evakueras först, precis som efter 11 september. 

 

fredag den 21 mars 2003 

Fredagar är helgdag i Afghanistan. Denna fredag i synnerhet eftersom det är det afghanska 

nyåret. 

I går kväll hörde vi en del tjoande på huvudgatan som går 50 meter från vår tvärgata. Var det 

demonstranter som protesterade mot Irakkriget? Nej bara inledningen på nyårsfirande. 

Fredagen fortsatte likadant. Lastbilar med skrålande ungdomar (pojkar) på flaken körde runt i 

stan. Lugnt och fredligt. Ingen alkohol och fylla. Familjer på picknick. Inga fyrverkerier eller 

andra festligheter som på våra nyårsaftnar. 

Alla eventuella farhågor om oroligheter på grund av Irakkriget tycks ha kommit på skam. 

Tack och lov. 

I morse var det dock en del flygrörelser från Bagram, den amerikanska flygbasen några mil 

norr om Kabul. Det sägs att ett par tusen ‟talibaner‟ har grupperat sig i södra delen av landet, 

men som så mycket annat i Kabul är det kanske rykten.   

 

lördag den 22 mars 2003 

FN har precis som vi folk ute och lyssnar i moskéerna på hur stämningarna är. En av deras 

spejare rapporterade att i en moské hade mullan börjat bli ganska antiamerikansk. Vad som då 

hände var att folk bad honom hålla tyst. I övrigt har vi inte hört något om några organiserade 

protester i Kabul mot USAs Irakkrig. 

I natt började det regna igen. Hemma kan vi tycka att det är ett skitväder när det regnar och är 

gråkallt. Visst är det kallt och trist även här, särskilt med alla oisolerade och dåligt uppvärmda 

bostäder. Men regnet är en välsignelse som onekligen kan bidra till att göra livet bättre och 

fredligare. Går jorden att odla och finns mat att sätta på bordet finns det mindre anledning att 

sända sina söner i krigsherrarnas sold. Som jag sagt tidigare: så här mycket har det inte regnat 

på 6-7 år och det lovar gott. 

 

tisdag den 25 mars 2003 
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Det har inte varit lika lugnt över allt som i Kabul. I Pakistan och särskilt på gränsen mot 

Afghanistan har det varit hetare än här. Så här rapporterar UNHCR i Peshawar: 

 

“Sent: Saturday, March 22, 2003 12:07 PM by UNHCR.  Subject: Situation in Tribal 

Areas/Peshawar. 

With the attack on Iraq feelings have been running high in tribal areas. After the Juma 

prayers the respective Imams(Religious leader in a mosque) have been delivering angry 

speeches against US. In some of the areas like Bajaur Agency and Kurram Agency locals 

have been reported saying all NGOs and UN staff are the "sons of America". In their speeches 

they showed extreme anger towards the expatriates working there as humanitarian aid 

workers. 

This information was also confirmed by the local political authorities. They recommend that 

no foreigner should be sent down to their jurisdictions for the time being. … 

Peshawar has seen various demonstrations over the past two days. In the Friday sermons the 

Imams have been very vocal against the US attack on Iraq. However, no violence has 

happened until now. …” 

 

lördag den 28 mars 2003 

En Scweitz-Eqadoriansk medborgare som jobbade åt Internationella Röda Korset (ICRC) 

mördades av en talibanstyrka i går på vägen mellan Herat och Kandahar. Bilar stoppades vid 

en vägspärr de satt upp för att plundra resenärer. Enligt uppgifter från medresenärer och från 

telefonsamtal som avlyssnats av amerikanerna gick det till ungefär så här: ICRC:s bil 

stoppades som alla andra bilar. Det var den enda bilen med en västerlänning i. Man förklarade 

för taliban-commandern att det var ICRC och han tyckte det var OK för ICRC hade en gång 

räddat hans liv när han blivit skadad i strid för flera år sedan. Emellertid var han tvungen att 

kolla med sin befälhavare. Så han ringer på sin satelittelefon till sin befälhavare i Pakistans 

tribal areas, som gör tummen ned för att skona en västerlänning. Därpå skjuts ICRC-

medarbetaren. Den amerikanska avlyssningsanläggningen på basen i Kandahar (?) har fångat 

upp samtalet och har också kunnat identifiera namnet på taliban-commandern och hans 

befälhavare och strax efter dådet attackerar afghanska regeringsstyrkor understödda av 

amerikanerna den ca 300 man starka talibangruppen. 

De var inte speciellt efter en ICRC-medarbetare utan en västerlänning i största allmänhet och 

just denne person råkade komma i vägen. 

 

lördag den 29 mars 2003 

Det regnar igen för andra dagen i rad. Helt fantastiskt. Alla är mycket förundrade över allt 

regna. Kabul River har inne i centrum sett mer ut som ett skitigt dike i flera år. Man har tom 

haft hundratals basarstånd nere på flodbädden, den sk Titanic basar. Nu är den borta och 

floden strömmar fram 

Trots regnet var det uppehåll så länge att jag han ut och köpa mig 20 pelargonior att pryda 

min lägenhet med. Pelargonior är mycket vanliga här, liksom tulpaner. Dom kostade mig 7 

kronor styck och är från klassiskt röda till vita. 

 

fredag den 18 april 2003 

Ute spöregnar det. Det har regnat 1-2 gånger i veckan de senaste tre veckorna och Kabul är nu 

ganska grönt och lummig i jämförelse med hur det sett ut de senaste åren.  
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För ca två veckor sedan kom sommaren. Våren varade i tre dagar, På mindre än en vecka 

exploderade grönskan. Fruktträden blommade, lövträden fick gröna blad och värmen kom: 

inte den extrema Peshawarvärmen utan en behaglig svensk sommarvärme med temperaturer 

kring 20-26 grader. Att Kabul befinner sig på nästan 2000 meters höjd över havet gör dock att 

solen tar hårdare. En regnig dag som denna sjunker temperaturen under 20-graderssträcket 

men i gengäld så binds allt dam som annars alltid flyger runt i staden och luften blir klarare 

och lättare att andas. 

Förra helgen åkte vi några stycken upp över Shomalislätten, norr om Kabul. Slätten som 

tidigare var frontlinje mellan Talibaner och Nordalliansen var nu grönare än någonsin. På 

fälten blommade vildtulpaner, anemoner, skilla och en massa blommor som jag inte känner 

till. På en del ställen kunde man se får och en och annan ko beta och barn som plockar de 

vilda blommorna som sedan säljs vid vägkanten. På andra ställen höll bönder på med 

vårbruket. Med hackor eller ibland ett dragdjur bereder de fälten. Det här är ett livsfarligt 

arbete eftersom slätten är full med minor. Längs hela vägen ligger röda stenar som varnar 

resande från att läman huvudvägen. På några ställen arbetar minröjarlag sig fram centimeter 

efter centimeter för att få bort den farliga sådden. Minorna kommer i årtionden framöver vara 

ett alvarligt problem för jordbruket här och kommer att skörda många offer trots att kriget 

slutade för över ett år sedan. De flesta minorna är resultatet av kriget mellan talibaner och 

Nordalliansen och en på en del håll finns fortfarande gott om lämningar efter ryssarna. 

Mitt på Somalislätten ligger Bagram Airebase, en militärbas som en gång byggdes av ryssarna 

men som numer är amerikanernas viktigaste bas i Afghanistan. 4-5000 amerikanska, brittiska 

och andra soldater finns placerade där. Härifrån utgår många av de mark och flygoperationer 

som företas mot små grupper av kvarvarande Talibanstyrkor i södra och östra Afghanistan. 

Naturligtvis försöker vi av nyfikenhet besöka basen. 

Vår förevändning för att åka in på basen blir att vi vill handla i deras PX, en slags 

stormarknad med skattefria varor. Vid första spärren vaktar afghanska soldater. Vi visar våra 

svenska, brittiska och Nya Zeeländska pass och nämner vårt ärende och viftas vidare mot 

nästa spärr som bevakas av amerikanska soldater i full stridsutrustning och ökenfärgade 

uniformer som många säkert sett på TV från Irak. Här förklarar vi än en gång vårt ärende, 

visar legitimation och får en massa frågor på militär rotvälska. ‟Have you been offbase‟ och 

andra konstigheter vars innebörd inte ens våra engelskfödda kollegor riktigt kan tolka. Vi 

levererar dock svar som vi tror skall ge oss störst chans att komma vidare. Färden går sedan 

vidare till nästa checkpoint där vi blivit upplysta om att vår bil skall bli genomsökt. När vi än 

en gång talar om att vi skall till PXen och handla viftas vi dock vidare utan billen söks 

igenom. Så är vi inne på basen. I ett virrvarr av enkelriktade vägar kör vi fel och hamnar mitt i 

en koreansk förläggning där ingen tycks tala engelska men efter en del letande hittar vi dock 

vår butik. Den ser ut som en stormarknad, med bara amerikanska varor. Här finns en del mat, 

kläder, hemelektronik osv. Den hugade spekulanten kan köpa tröjor med texten: ‟US Army, 

Bagram Airebase, Afghanistan‟, eller DVD filmer för 18 $ styck, filmer man kan köpa för 

motsvarande 25 kronor styck (piratkopior) inne i Kabul. Det märkliga är att de flesta kunderna 

inne i butiken går omkring i uniform bestyckade med ett eller flera vapen. Även civilister har 

stora bössor hängande över axeln. Vi tycks vara de enda som är obeväpnade. Kollegorna 

shoppar lite halvhjärtat. Två Dvd-videospelare av välkänt märke för vardera 800 kronor och 

lite godis. 

Amerikanerna och de andra på basen lever ett helt artificiellt liv och har liten eller ingen 

kontakt med livet utanför basen. De får inte åka runt som vi på sightseeing eller ströva runt i 

Kabul. All mat de äter flygs in från USA, trots att det mesta kan köpas på den lokala 

marknaden. Vi lever i helt olika världar. 
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Förra helgen tog jag också en cykeltur runt Kabul. Staden ligger på en högplatå, med ett antal 

kullar och berg där en hel del av bebyggelsen klänger sig fast. I centrum som är ganska flackt 

ligger den modernaste bebyggelsen även om stora delar centrum också är totalt sönderbombad 

genom inbördesstriderna på 90-talet. De större husen här är ofta i något slags funkisstil, sällan 

högre än 2-3 våningar.  Det mesta är väldigt förfallet, men mycket restaureringsarbete pågår. 

Själv bor jag i ett hus med 8 lägenheter med jämförelsevis bra standard. Huset saknar dock 

värme, annat än en slags vedkaminer som vi eldar när det är kallt, har enkelglas i fönstren, 

läcker in tidvis, har ännu ingen stads-el utan vi är hänvisade till att använda generator den 

mörka delen av dygnet. Mat lagar vi på gasspis (ansluten till gastub) och vattnet kommer från 

en egen brunn. Avloppet fungerar dock bra. De flesta husen i stan saknar de faciliteter vi 

utlänningar har.  

I östra delen av stan ligger ett stort bostadsområde med flera tusen lägenheter som heter 

Microrayon. Det är ett område som ryssarna byggde. Sexvåningshus av prefabricerade 

betongelement.  Ser ut som de svenska bostadsområden som byggdes på 60- och 70-talet, men 

är i oändligt mycket sämre skick, många med spår av kriget. Det anses vara ett bra område. 

Många av våra anställda bor där. Förra helgen var jag hemma hos en familj i området. Det 

slitna, förfallna yttre motsvaras inte av det inre. En liten lägenhet med kök, sovrum, 

vardagsrum och badrum. Efter afghanska förhållanden är detta lyxigt. 

Längs stadens bergssidor klänger de traditionella lerhusen. En bedårande utsikt över staden 

uppvägs säkert inte av kylan på vintern, bristen på el, vatten och avlopp. Oftast finns ingen 

riktig väg fram till husen, bara en brant upptrampad stig. 

Min cykeltur tog mig till Kabuls Zoo, där tidigare det berömda lejonet Marjan bodde, han som 

överlevde alla förtyckarregimer och krig, men avled strax efter att talibanerna besegrats. 

Djurparken är liten, sliten och ruffig precis som de stackars djur som finns där, de flesta 

inspärrade i alltför små burar. Färre än 20 djurarter. Några apor och fåglar i bur, hjortdjur i ett 

hägn, ett litet björnberg och två nyligen anlända stora kinesiska brunbjörnar i en alltför liten 

bur. Parken är dock populär och kryllar av förväntansfulla. Den här helgen har dom dessutom 

mig att titta på som en extra attraktion. Jag är definitivt den enda västerlänningen där. Att jag 

dessutom släpar runt på min cykel förhöjer säkert attraktionsvärdet. 

Kabulfloden rinner i utkanten på parken och en massa småpojkar badar redan i det iskalla och 

skitiga vattnet. 

 

Det verkar nu klart att SAK fått ett prestigekontrakt vi ansökt om. Regeringen har pekat ut ett 

antal provinser där sjukvården är eftersatt (vilket den egentligen är i hela landet). 

Hjälporganisationer och företag erbjöds bygga upp och diva all sjukvård i de utpekade 

provinserna, med medel från EU och SAK var en av fyra organisationer (13 sökande) som 

fick uppdraget. Vi var dessutom den enda organisationen som åtog oss att ta hand om en hel 

provins själva. Det innebär att SAK skall bygga 2 distriktssjukhus med vardera 50 bäddar, en 

mängd nya sjukvårdskliniker samt bemanna dessa i provinsen Kunduz i norr, där SAK redan 

har en del skolor och sjukvårdskliniker.. Vi skall också bygga upp en lokal 

sjukvårdsadministration, allt i samarbete med de lokala myndigheterna. Det känns oerhört 

hedrande och är också ett erkännande av Svenska Kommitténs framskjutna ställning som 

leverantör av bassjukvård. Även om här ingår två sjukhus så är det den förebyggande 

bassjukvården som är det dominerande inslagen. Vad som oftast fattas i dag är ett ställe dit 

sjukvårdsklinikerna kan remitera patienter som inte kan behandlas lokalt och här får vi nu 

chansen att göra kedjan fullständig. 

EU:s enda ‟invändning‟ mot vårt förslag var att det var för billig. Vi förklarade dock att det 

bland annat beror på att vi bygger kliniker och sjukhus med lokala material och lokal 

arbetskraft, utrustar sjukhus och kliniker med möbler och utrustning gjorda i landet, så långt 
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det är möjligt (i stället för import av dyr sjukvårdsutrustning från väst som i alla fall inte kan 

underhållas lokalt) och valt en lågbudgetlösning för administration som inte är dyrare än att 

landets myndigheter själva skall ha råd att ta över och förvalta om ett antal år. Allt för många 

misslyckade försök har gjorts på olika håll i världen med importerad dyr teknik och teknologi, 

som bara förfaller när de stora givarna drar sig till baks. 

 

Torsdagen den 24 april 2003 

I morse blev jag intervjuad av P1 morgon som ringde upp mig med anledning av att Human 

Rights Watch publicerat en rapport om situationen i Afghanistan, framför allt med avseende 

på de mänskliga rättigheterna. De menar att säkerheten i landet blir sämre och att nu tvingas 

åter flickor stanna hemma från skolan för att de och deras föräldrar blir hotade. Human Rights 

Watch känns inte som den kunnigaste iakttagaren av vad som händer i Afghanistan och man 

kan fråga sig i hur stor grad deras iakttagelser grundar sig på iakttagelser på fältet och hur 

mycket som är hörsägen från Kabuls horisont? 

När det gäller flickors skolgång så är de ute och cyklar. Visst kan det vara sant att flickor och 

deras föräldrar i enskilda fall och på enskilda platser tvingas stanna hemma från skolan. Men 

trenden är den motsatta; barn, såväl flickor som pojkar strömmar till skolorna i aldrig skådad 

omfattning över hela landet. I Svenska Afghanistankommitténs skolor ökade antalet flickor 

förra året från drygt 30 000 till drygt 70 000. I år är de ännu fler. Det här är en trend som inte 

är lätt att ändra på ens för den som eventuellt skulle vilja. Detta trots en tilltagande laglöshet 

och bristande säkerhet. 

När det gäller säkerheten så har Human Rights Watch säkert rätt. Det får vi vittnesmål om 

dagligen. Den 17e april så besköts en tankbil som bevattnar och underhåller vägen mellan 

Kabul och Jalalabad, strax utanför Sarobi.  I går besköts en bil med ett minröjarteam på nästan 

samma plats. Tre personer skadades, alla afghaner. Exakt vad som ligger bakom de båda 

incidenterna är inte ännu säkert. Det kan vara rivaliserande fraktioner i trakten som strider om 

makten och genom att attackera hjälporganisationers bilar vill visa den andra fraktionens 

oförmåga att upprätthålla ordning i området. Sådant har vi sett förut. Kan också vara vanliga 

skjutglada banditer och det kan vara grupper som är talibanerna eller den gamle krigsherren 

Hekmatyar närstående. De vanligaste orsakerna till osäkerheten som finns i landet är att det 

finns vanliga stråtrövare, krigsherrar som strider om makt och inflytande och grupper av 

talibaner och andra (likt Hekmatyar) som (likt en del svenska förståsigpåare) inte erkänner 

den nya regeringens legitimitet och som gör allt de kan för att bevisa dess oförmåga att 

upprätthålla lag och ordning i landet.  

I radioprogrammet fick jag frågan om säkerheten var bättre under talibanernas tid. Jag svarade 

ungefär som så att säkerheten i landet visserligen var bättre under talibanernas regim, men att 

de i stället terroriserade folk på annat sätt, bland annat genom att helt ödelägga landets 

infrastruktur, skol- och hälsoväsen och utöva ett totalt åsiktsförtryck och att mycket få 

människor vill ha den tiden tillbaks. Vad som skulle behövas är en kapabel nationell arme och 

polis, etniskt sammansatt på ett sätt så att den accepteras i hela landet och inte bara av den 

dominerande gruppen ‟ Panjshiris‟ som nu har en alltför framträdande roll, som de missbrukar 

å det grövsta. Det håller inte i längden att en så arrogant grupp människor befolkar centrala 

poster inom ordningsmakten, att den internationella säkerhetsstyrkan ISAF svarar för ordning 

och säkerhet i staden och att amerikanerna försöker upprätthålla den i öster och söder. Det 

kommer bara att få det att jäsa i provinserna i långa loppet. Amerikanerna är dessutom både 

okunniga och naiva och utnyttjas en hel del av lokala skurkar för egna syften, bakom 

täckmanteln ‟jakt på talibaner och al-Quaida‟. 
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Vi fick också ett mail från Habib Jan vid vårt Ghaznikontor. Han rapporterar om en 

skottväxling och slutar sitt mail lite lakoniskt med att allt är normalt och att det inte finns 

några säkerhetsincidenter att rapportera om: 

”Yesterday 23:04:2003 there was a meeting among NGOs, UN, Government and UNAMA in 

Ghazni governors office.  When we reached to the yard of the governors office at 10:00 AM 

the guards of the governors office and some other people told us that just five minutes ago 

there were two fires in the yard of governors office and two person were shot and then were 

taken by a vehicle out of the yard, may be had taken to hospital.  The meeting then started at 

about 10:30 in the hall of the office and the situation was very normal.  Nothing was 

mentioned about the incident and no one was in worry and in fact most of the participants 

were not aware of such an incident. Even the security deputy commander as usual delivered 

his speech to the meeting and assured for good security, nothing were mentioned about the 

incident by him too. The incident was just like a dream. It is still not clear who was the 

attacker and who were the people received the shots.  The governor himself was not present 

and was in Kabul.  The situation however is normal and no report of any other incident is 

arrived. It was just for your information.” 

 

måndag den 28 april 2003 

Sovjets utmarsch ur Afghanistan firas med militärparad och allt. 

 

Lördagen den 3 maj 2004  

Baku är huvudstad i Azerbadjan och ligger vid Kaspiska havet. Staden har 2-3 miljoner 

innevånare och är ganska rysk i sin stadsplan och bebyggelse. En hel del känns ganska slitet 

men det pågår en intensivt nybyggnation. Det märks att landet har stora inkomster av olja och 

ekonomin, i alla fall i huvudstaden, tycks blomma. Staden känns mycket europeisk, när man 

varit i Pakistan och Afghanistan under lång tid. Massor med butiker (inte bara ruffiga basarer) 

och alla slags kapitalvaror av senaste modell som vi känner igen hemifrån. Folk ser friska och 

välnärda ut, hela och rena och ett västerländskt klädmode tränger snabbt in och tränger ut det 

annars ganska ‟ryska‟ klädmodet. Kvinnorna ser ut som kvinnor gör mest och det var skönt att 

inte skåda en burka eller slöja på hela tiden. Staden ger helt enkelt ett mycket välordnat 

intryck och tom tunnelbana finns. 

Markus och jag tillbringade 4 dagar i Baku i anslutning till Valborg, 1 maj och veckohelgen. 

Inget spår av något 1 maj-firande kunde vi se. Det är inte ens helgdag längre i landet. Vi gick 

omkring och utforskade stan under dagarna fyra. Inte speciellt mycket sevärdheter men miljön 

med alla utekaféer och restauranter var precis vad vi behövde efter två månaders oavbrutet 

arbetande i Kabul.  

 

söndag den 4 maj 2003 

Bara en halv timme efter att jag kom tillbaks från några dagars ledighet till Azerbadjans 

huvudstad Baku, så blev vi kallade till utbildningsministern Younus Qanooni, som tidigare 

var inrikesminister och chef för säkerhetstjänsten. Jag har tidigare berättat om honom och den 

roll han spelar i afghansk inrikespolitik. Nåväl han ville träffa oss för att förhöra sig om 

skälen till att vi stänger en hel del skolor. Han har fått en del klagomål från vissa provinser 

(läs från sin egen hemprovins Panjshir). Vårt skäl är mycket enkelt: Vi ökade antalet elever 

förra året från 170 000 till 238 000 i våra skolor, men har bara pengar för 190 000 och nu 

måste vi ned till 190 000 för att få ekonomin att gå ihop. Då lämnar vi över skolor till de 

lokala myndigheterna där lärarna redan får lön från regeringen eller där andra 

hjälporganisationer är beredda att ta över våra skolor. SAK betalar lärarna 36 USD i månaden, 
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samma som regeringen, men som ministern konstaterade att en lärare skulle egentligen 

behöva motsvarande 100 USD i månaden för att kunna försörja sin familj. Det är nog en 

sanning som ingen kan bestrida och vi har samma problem som regeringen: det finns inte 

pengar till sådana löner. Vi har dom inte och regeringen har dom inte och skulle vi skrota 2/3 

av vårt utbildningsprogram för att få råd att betala lärarna 100 USD i månaden så skulle bara 

skolbarnen som blir utan utbildning bli lidande. Vi föreslog att vi tillsammans med regeringen 

bildar en lönepolicygrupp, precis som man gjort inom hälsoområdet, för att utarbeta en hållbar 

policy så att inte tillfälliga lycksökare inom biståndsområdet betalar fantasilöner och därmed 

länsar redan fungerande skolor på kompetent personal, för projekt som bara drivs ett år eller 

två. Efter ytterligare lite ‟small talk‟ med ministern skiljs vi med löften om närmare samarbete 

och konsultation i viktiga policyfrågor. Till saken hör att SAK redan är representerad i 

regeringens ‟consultative groups‟ som rör läroplans- och läromedelsutveckling och är ‟lead 

agency‟ i den grupp som arbetar med riktilinjer för skolbyggnation (för standard på 

skolbyggnader etc). 

 

fredag den 25 juli 2003 

Jag har varit dålig på att uppdatera min dagbok under våren och inte skrivit sedan i maj. 

Våren har varit intensiv arbetsmässig och säkerhetssituation har begränsat vårt resandet i 

Afghanistan. Det är framför allt söder om Kabul som hoten mot utländsk personal och 

hjälporganisationer förekommer. Även om en del hot förekommit har Kabul varit relativt 

förskonat ända till i juni då ett antal tyska ISAF soldater (den internationella fredsstyrkan) 

dödades i vad som verkar vara ett självmordsattentat. Självmordsattentat är något nytt i landet 

och betraktas av kollegorna som ‟Oafghanskt‟.  

Hösten kommer kanske att visa hur utvecklingen blir. Nästa år planeras allmänna val enligt 

den Bonnuppgörelse som bildar grunden för den utvecklingsprocess som nu pågår i 

Afghanistan. De krafter som inte vill ha fria och allmänna val kommer naturligtvis att göra 

allt de kan för att destabilisera landet under året och försöka hindra ekonomisk och annan 

utveckling för att tjäna sina syften. Man kan lugnt konstatera att Afghanistan har långt kvar … 

Om ett par dagar är det dags att återvända till Kabul efter ett par veckors semester i Sverige. 

Det skakiga säkerhetsläget tycks bestå och ANSO (Afghanistan Non-Governmental 

Organisation Security Office) sammanfattar I sin veckorapport läget så här: 

”The week started as calm but in the last 48 hours significant incidents of hostile intentions 

and hostile acts have marred the week.  Incidents involving IEDs in Kabul in the last days 

have mushroomed but have been targeted against security forces and not the humanitarian 

community nor the UN.  Due to the number of incidents one can assume that it is planned and 

organized buy a committed group within Kabul.  The trend can well be expected to continue 

based on the last week events.  If the terrorists shift from targets such as ISAF and coalition 

then western influences may be the next target.  This would put the NGO community in a risk 

situation because of their vulnerability to such actions.  NGOs should consider carefully 

events planned and movements taken over the next week and ensure that appropriate security 

protocols and actions are taken in all instances.  This coming week is a week to be on guard 

until the circumstances of the reporting period are clarified. See the Advisory and Assessment 

for the Kabul and Central Region for details. 

There were six incidents involving the NGO community.  The most significant was the 

murder of a national staff member of an INGO in Farah Province.   While the reasons are 

unknown at this time it demonstrates the risk situation that nationals are placed in.  The 

majority of incidents happened in the southern region.  The NGO community is vulnerable to 

extortion, intimidation as well as banditry and criminality.    
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The threat increase may be a spike in activities or it may indicate the start of an increasing 

trend.  As security forces both international and national increase their presence and 

capabilities there will be corresponding threat actions. The NGO community must be aware of 

this increasing trend in the areas of tension and need to assess the situations in their area and 

take the necessary steps on their staff and resources security.” 

 

Tisdag den 29 Juli 2003 

Det är varmt och torrt i luften i Kabul när jag återkommer tidigt på morgonen. Ca 30 grader. 

Här har inte regnat sedan i maj. Indien svämmar över av monsunregnen och Pakistan har fått 

sin beskärda del, men hit har monsunen inte nått. Ändå är det här ett av de bästa och våtaste 

åren på länge. 

Varje gång man är borta från stan ett par veckor ser man förändringarna tydligt. Den här 

gången noterar jag att man på terminalbyggnaden på flygplatsen nu målat upp en stor skylt 

med Restaurant. Terminalen i sig som tidigare var ett urblåst hål bör jan nu allt mer likna en 

vanlig flygterminal med Green och Red Channel vid tullen, ett rimligt fungerande kösystem 

vid passkontrollen, medan bagagehallen fortfarande lämnar en del övrigt att önska. Framför 

allt är den för trång.  

Flera gator, inte bara de stora huvudvägarna, utan även mindre bakgator som var nästan 

ofarbara har fått ny asfaltbeläggning och överallt ser man nyrenoverade hus och hus som 

renoveras eller byggs nya. Upprustningen av stans centrum är febril minst sagt. Man skall 

dock komma ihåg att 2/3 av staden nyligen låg i ruiner och att det i stora områden fortfarande 

inte syns några eller få tecken på återuppbyggnad.  

 

Torsdag 31 juli 2003  

Det är helgdagsafton i Afghanistan och jag fördriver den med att titta på filmen Kandahar. 

Filmen har också gått på svenska biografer, handlar om en afghansk kvinna som levt i exil i 

Canada och som tar sig in i landet under talibantiden för att söka rätt på sin syster som hon 

fått ett förtvivlat brev från. Skådespelarprestationerna är inte alltid på topp, inte heller 

replikskiftena, men det är en underbar film, otroligt vackra bilder i en vad jag kan se mycket 

autentisk miljö och den speglar dessutom den många gånger absurda verklighet som ännu är 

vardag på många håll i Afghanistan. Inte minst får man en uppfattning om hur absurt kvinnor 

behandlas och hur förtrycket funderar. I en scen som skall föreställa en Röda Kors central, 

mitt ute i öknen, där handikappade får proteser tjatar en mängd stympade personer på 

personalen att de vill ha proteser till både sig själva och sina fruar. Det hela verkar mycket 

kaotiskt och i slutet på scenen släpper ett flygplan ner nya proteser i fallskärm mot centralen 

och alla handikappade jagar på kryckor de nerfallande proteserna. Naturligtvis ser inget 

handikapprogram i Afghanistan ut så här (där proteser utan provning och träning delas ut av 

personal vars enda likhet med vanlig klinikpersonal är de vita rockarna) men scenen är ändå 

‟sann‟ i all sin absurditet då den visar på de skriande behoven och bristerna och en förtvivlan 

och frustration många känner. ‟Protesbombningen‟ från planet är som manna från himlen och 

hoppet om ett bättre liv som trots allt finns i all den avgrundsdjupa misär man ännu kan träffa 

på. 

 

Lördag 2 augusti 

Efter att ha last på i Nancy Duprees bok om Afghanistan var jag på sight seeing till något som 

heter Baburs trädgårdar. Babur var en Indisk kejsare på 1500-talet som anlade en trädgård i 

Kabul och trots att han regerade från Delhi ville han bli begravd i Kabul uppe på en höjd i det 

som nu är Baburs garden med utsikt over Kabul. Hans vilja var att begravas i en öppen grav 



  153(185) 

så han skulle kunna se himmelen och låta väder och vind förvandla hans kropp till mull och 

kanske återkomma till Kabul som en blomma eller träd. Hans grav täcktes dock på 1700-talet 

av någon ny härskare med en gravsten.  

Trädgården hade förut fontäner, simbassänger och en mindre skog av pinjer och chinnarträd 

som allt har huggits ner under krigsåren så mina förväntningar var inte speciellt högt ställda 

på vad jag skulle få se. 

Emellertid pågar upprustningsarbetet for fullt och säkert 1000 nya träd har planteras. Mängder 

av blommor pryder parken i stora blomsteranläggningar. Något liknande har jag inte sett i 

Kabul tidigare. Till och med bassängerna börjar fyllas med vatten om än murkigt och grönt av 

alger, vilket inte stoppar de badglada barnen. Själva graven ar ganska oansenlig, men parken 

kommer att bli magnifik nar den blir klar. Inträdet i parken är10 Afs (ca 2 kr) och det var det 

värt. 

 

Tisdag den 5 augusti 2003  

När jag kom från jobbet och steg in i farstun så kröp där omkring en stor ruggig skorpion. Den 

var gulbrun och ca 10-12 cm om man sträcker ut svansen. Asif slog snabbt ihjäl den med en 

påk och sa skrattand att vakterna slår ihjäl ett par varje dag på gården. Skorpioner är inte mina 

favoriter. 

 

söndag den 10 augusti 2003 

Värmen fortsätter och dagstemperaturerna ligger runt eller strax över 35 grader. Någon natt 

har jag lyckats få ner temperaturen i sovrummet under 30 grader genom att ha fullt korsdrag. 

Här har vi inte någon airconditioner. Det räcker inte elen till. 

Vi har inte drabbats av sådana skogsbränder som i Europa, främst beroende på att det knappt 

finns någon skog kvar i Afghanistan. Bergen runt Kabul är helt kala men de för i stället med 

sig moln av fint dam och sand. Tidvis har det blåst eller kommit små ‟duststorms‟, som i går, 

vilket innebär att man tydligt kan se resultatet på kaklet i badrummet: ett tjockt lager av 

grusdamm. Det här tränger in överallt och värst är det i apparater som datorer, kameror etc. 

med en del rörliga delar som är känsliga. Jag har alla sådana grejor i plaståsar när jag inte 

använder dom. När jag tittar ut genom fönstret ser jag inte bergen längre. Sedan en dryg vecka 

är de helt dolda i detta sanddis. 

 

Måndag den 11 aug 2003  

NATO tog i dag över befälet över ISAF styrkorna från tyskarna. ISAF är den internationella 

fredsstyrkan som finns i Kabul med omnejd, inte att förväxlas med de amerikanska 

koalitionsstyrkorna ute vid Bagram flygbasen och i Kandahar. 

Regeringen vill att ISAF får ett större ansvar för säkerheten i resten av landet och såg säkert 

helst att ISAF kunde ersätta de amerikanska trupperna. Problemet är att de Europeiska 

länderna inte är beredda att skuta till de pengar som behövs och inte vågar ta de politiska och 

militära risker som det skulle innebära. Den svenska kontingenten ägnar sig mer åt något slags 

förment hjälparbete än att bidra till att upprätthålla säkerheten i stan. 

Cermonin märktes mest på att det blev trafikstockning i den del av staden där överlämnandet 

skedde, på grund av förstärkta säkerhetsarrangemang. 

 

Lördag den 6 september 

Under eftermiddagen blåser det upp till en kraftig storm. Luften ligger tjock och brungrå av 

dam och fin sand, över Kabul och för ovanlighetens skull tornar tunga svara moln upp sig. 
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Det börjar åska och snart vräker regn och hagel ned. Vi är ute och kör bil i stadens utkanter 

och ser knappt vägkanten bredvid oss i den blandning av sand och vatten som väller ned från 

skyn. På en timme är allt över och himlen klarnar upp igen. För första gången sedan maj har 

det regnat och luften blir sådär kristallklar som bara ett riktigt regn kan göra den. Nu syns åter 

Pagmanbergen flera mil bort, från mitt fönster igen, åtminstone för en dag. 

 

tisdag den 9 september 2003 

Det är helgdag i Afghanistan till minnet av tvåårsdagen av Ahmed Shah Massouds död. Den 

legendariske gerillaledaren mördades av två arabiska självmordsbombare som förklädda till 

journalister med en bomb dold ni TV-kameran sprängde sig själva och Massoud till döds. 

Masoud var Nordalliansens självklare ledare och en verklig hjälte, i alla fall i norra 

Afghanistan. 

En del myndigheter tar helgdagen på största allvar. Utbildningsministeriet hade tex planerat 

ett seminarium om lärarutbildning. Lärare är en bristvara i Afghanistan och fågan så viktig att 

ett 10-tal utländska konsulter bjudits in för att förbereda och delta i seminariet som skulle vara 

7-9 september. Men ack nej. Ministeriet sköt upp tillställningen en vecka för att inte ‟firandet‟ 

av dödsdagen skulle störas. Visserligen kunde inte det 10-tal utländska konsulterna stanna en 

vecka till, men vad gör det? Kostnaden för de 10 är enorm (EU-konsulter tjänar i 

storleksordningen 10-11 000 Euro i månaden på 2-3 månaders uppdrag), men helgen kunde 

firas med värdighet av ministeriets personal. Bara ett exempel på hur omoget samhället är att 

själva förvalta alla biståndsmedel som strömmar in i landet. 

 

Söndag 21- 26 september 

Jag har en veckas ledigt från jobbet och Kicki och jag åker runt i landet. Först till Bamyan, 

där förut de berömda buddorna fanns, nu bara som tomma nischerna i bergssidorna, vidare till 

Band-i-Amir ett par fantastiska källsjöar också i Bamyan, till Phul-i-Khumri som skall bli min 

nya arbetspalts i ett halvår, till Mazar-i-Sharif och den Blå moskeen där Ali, profeten 

Muhameds kusin och svärson, skall ligga begraven (jag har tidigare, oktober 2002, berättat 

om den blå moskén), till Balkh och ett berömt gravmonument över den berömde teologen 

Khwaja Abur Nasr Parsa som dog här 1460 och där också Rabia Balkhi‟s grav finns. Rabia 

var en berömd kvinnlig poet som fängslades för sin kärlek till en slav och enligt legenden 

skrev sina sista dikter i sitt eget blod. Graven besöks flitigt av dagen unga afghanska kvinnor 

med eller utan kärleksbekymmer. 

Resan har inte bara varit en resa i afghansk kultur och historia utan en naturuplevelse man 

sent glömmer. Det är alltid omöjligt att beskriva hur vackra alla de små och stora gröna 

dalarna vi passerade genom är. Var och en unik, alla utan undantag omgivna av berg av alla 

de slag, utseenden och formationer. Hur många nyanser av grått med inslag av blått och grönt, 

brunt med inslag av gult och rött det finns, är omöjligt att säga, men vyerna är hisnande 

liksom alla färgskiftningar, inga starka färger som i en grön sommaräng hemma, utan milda 

pastellfärger. 

De sista 40 milen hem till Kabul från Phul-i-Khumri via Bamyan på otroligt dåliga, smala och 

hårt trafikerade vägar tog 16 timmars körning, ofta med trafikstockning där lastbilar inte kan 

mötas och där broar över floder och vattendrag inte längre är farbara. 

 

Lördag den 27 september 2003 

För en dryg vecka sedan drabbades vår danska systerorganisation DACAAR av en attack av 

taliban banditer. Fyra afghanska medarbetare som arbetade med ett jordbruksprogram i 

Makohr i Gahzniprovinsen mördades brutalt. De sköts ihjäl i ren avrättningsstil. En person 
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överlevde genom att spela död. Gahzni provinsen ligger söder om Kabul, i phastu-land. Små 

styrkor av Talibaner försöker sprida skräck och osäkerhet i områdena söder om Kabul där det 

finns ett visst stöd för dem och en stor ovilja mot de amerikanska styrkorna som opererar i 

området. 

I torsdags drabbades SAK av en liknande händelse, dock utan några personskador (se nedan). 

Denna och andra händelser sprider osäkerhet i dessa delar av landet och är ett alvarligt hot 

mot allt utveclingsarbete, vilket säkert är Talibanernas avsikt eftersom man då kan visa att 

regeringen inte har stöd eller kontroll över landet. Destabilisering är en klassisk metod för en 

‟gerilla‟ oavset ome den på något sätt är rättfärdig eller inte. Här är det frågan om ren och skär 

terrorism som inte bara riktar sig mot lokalbefolkningen utan också drabbar denna den kanske 

fattigaste delen av landet värst. 

Så här berättar Habib Jan, tf regionchef för SAK i Gahzni:  

“Saturday, September 27, 2003, Subject: Incident in Rasana Water Supply Project 

Dear Peter: 

We have a water supply project of 80-shallow wells this year in Rasana area of Gilan distric, 

Ghazni province.  A security incident occured to the staff of the project and the details are as 

following: 

On 25:09:2003 at 11:00 PM armed men climbed on the walls of the residence of project staff 

(the staf is living in a school building rooms) and asked the staff to open the door of the yard.  

The door was opened and the men entered into the residence. The staff was sleeping in two 

parts of the school rooms close to each other. The armed men body searched the staff and 

asked them to provide them with the key of the project rented private Flying Coach vehicle. 

The key was given to them after threatening the staff and then they loaded the vehicle of the 

project blankets, cushions and mattresses. The staff was also ordered to sit in the vehicle but 

staff strongly requested them not to take them. The armed men contacted their headquarter 

(seemed Taliban) by mobile phone and they were advised by their headquarter to tie up the 

staff of the project and lock them in a room, they will then be transported later on. The staff 

was locked into the store of hand pumps but were not tied up. As soon as the robbers left, the 

staff used a window and escaped not to be taken by the robbers if they return back. One of the 

staff members of the project could manage to escape in the very beginning of entering the 

robbers, he informed some villagers about the incident but the villagers were not ready to help 

them and said that they can not confront the armed men. The armed men did not take private 

belongings  from our staff. They found money in body search but they did not take the money 

and saying that they are not thieves. They took the vehicle claiming that it is NGO vehicle. 

The staff told them that it is a private one. They asked our staff to show the documents of the 

vehicle if it is really private. The driver did not have the documents and were left in Kabul 

with the owner. The robbers told our staff that as soon as they bring the document and prove 

that it is a private vehicle they will return the vehicle. When our staff members asked the 

robbers where we could find them to show the documents, they said that beyond the 

mountains and ask Mullah Asif Khan, who is the head of us. The robbers told to our staff that 

if you are working for the country, we are working for Islam. 

Early in the morning of 26:09:2003 the driver of the project vehicle along with three villagers 

were sent to the district center to report. They waited the district governor. The response of 

the district governor was that it is difficult for him to go to that area but condemned the 

villagers why they are not maintaining the secuirty of NGO staff.  

No life casualty is happened and even our staff state that one of the robbers used bad words to 

the project staff members, the others told him not to use bad words. The staff are not beaten 

and not harmed. 
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Note: The robbers were five or six persons armed with rocket launchers, Kalashnikovs and 

pistols and were using motor-bikes for their transportation.  When they took project vehicle, 

only one person sat in the vehicle and drove the vehicle, the others were riding their 

motorbikes. 

With Regards,Habib Jan” 
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14. Flytten till Pul-i-Khumri. 

 

Fredagen den 17 oktober 2003 

Den 5 oktober gjorde jag min sista arbetsdag som Planeringschef på SAK och åkte norrut till 

Pul-i-Khumri för att börja arbetet som Regiondirektör, med ansvar för att implementera SAKs 

arbete med hälsa, skola, jordbruk och vatten och sanitet i sex provinser. Ungefär 170 fast 

anställda och 2 700 lärare och hälsovårdspersonal finns på avlöningslistan. 

Kontoret består av ett stort komplex med en omgivande trädgård, säkert en hektar 

tillsammans, som tillhör Pul-i-Khumris textilfabrik, kallas Textile Club och har säkert varit ett 

slags klubb för dem som arbetade på textilfabriken en gång i tiden. Nu går textilfabriken på 

halvfart och producerar bomullstyger av så låg kvalitet att de måste subventioneras för att 

kunna säljas i hård konkurrens med import av billiga och mer attraktiva tyger från Indien och 

Pakistan. 

Min första vecka som regionchef tillbringar jag på resande fot, från Pul-i-Khumri till Faizabad 

i provinsen Badakshan i nordöstra Afghanistan. Resan går via Kunduz, Taloqan och Keshim. 

Det är en resa genom fyra av regionens sex provinser och går som vanligt på urusla vägar. 

Trots att det finns ett par mil fina asfalterade vägar den första sträckan från Pul-i-Khumri till 

Kunduz och mellan Kunduz och Taloqan så är resten av den art att en svensk skogsväg efter 

en svår tjällossning skulle kännas som lyx. Efter åtta dagars skumpande så är jag ganska 

mörbultad, men har hunnit se en hel del av vårt program och den vackra naturen. Att vägarna 

är så usla beror på flera saker. Dels var många vägar dåliga grusvägar redan för mer än 20 år 

sedan, före kriget och har sedan dess endast underhållit med ett minimum för att de över 

huvud taget skall kunna användas. Floder och jordskred har spolat bort många broar och 

vägavsnitt. Vårfloderna är inte av svenskt snitt som ibland svämmar över en väg eller några 

hus, utan här dras bergssidor ner i floden, broar slits med och av förra årets provisoriska 

lagningar syns inte ett spår. Dels har många vägsträckor och broar förstörts under kriget av 

tanks, av bombningar och att först gerillan mot Sovjet och sedan de olika fraktionerna minerat 

vägen. Något Vägverk som står för ett systematiskt vägunderhåll finns inte. En och annan 

frivilligorganisation ger sig på att med lokal arbetskraft bygga en skyddsvall här, reparera en 

bro och några vägtrummor där, men de stora infrastruktursatsningarna låter vänta på sig. Ändå 

möter vi en strid ström av bilar och lastbilar som sniglar sig fram genom flodfåror och längs 

bergstigar som är så smala att jag ibland håller andan när vi snirklar oss fram. Ett möte på de 

värsta sträckorna orsakar ofta ett tråcklande och backande så att man på något underligt sätt 

ändå kan passera varandra. Under vintern och vårfloden är en hel del av vägarna helt ofarbara 

och många byar och städer är avstängda från omvärlden i veckor och ibland månader. 

Naturen är ett kapitel för sig. Här i norr finns det en hel del bördig jordbruksmark. Stora 

slätter utanför Mazar-i-Sharif och fortsatt bördigt ner genom Samangan till Pul-i-Khumri. 

Bergen finns alltid inom synhåll och ibland slingrar sig vägen in mellan eller upp över dom. I 

Kunduz och mot Taloqan i provinsen Takhar finns också stora slätter och dalar där floder 

rinner fram och jordbruket ser bördigt ut. Man odlar mycket ris här uppe liksom vete. Ofta 

kan man, tack vare konstbevattning via urgamla men sinnrika bevattningskanaler, ta ut två 

skördar och just nu är det skördetid. Det är påfallande hur lite traktorer man ser på fälten. 

Mest människor som med gammaldags skäror skär av och buntar riset och vetet för hand. En 

del tröskverk kan man se, men lika ofta tröskas och rensas säden för hand. Det är ett tungt och 

slitsamt arbete som sysselsätter alla i familjen, män kvinnor och barn. Åsnor och ibland 

kameler och hästar kan man lastade med jättelika hölass, men lika ofta kommer människor 

böjda under hölassen. Plöjer gör man ofta med hjälp av en oxe framför plogen, trots att många 

fält är så stora att det säkert skulle löna sig och ge bättre skörd om arbetet kunde mekaniseras 
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en del, men det skulle också skapa mer arbetslöshet i ett land som redan har för många 

arbetslösa. Det ser ut som på journalfilmer från ett Sverige i början av 1900-talet. 

Längre öster ut, in i Badakshan är det mer bergen som dominerar, men även här finns stora 

bördiga dalar som i Keshim och runt Faizabad. I Keshim har också SAK ett av sina 

utsädesprogram. Totalt producerar SAK 1400 ton högavkastande utsäde i år med hjälp av 

kontraktsbönder och i Keshim har vi producerat 120 ton. Utsädet säljs sedan tillsammans med 

konstgödsel till bönderna i trakten till ett pris som är 10 % högre än marknadspriset. Trots att 

det är dyrare än annat utsäde står bönder i kö för att köpa utsäde av oss. Här vet dom att de 

inte får skräp utan utsäde som ger 30-40 % mer än annat. Det här kombineras med 

jordbruksrådgivning runt om i byarna där man samlar bönderna i skolor och moskéer för att 

ge tips om hur man använder konstgödsel och naturligt gödsel, hur man skyddar sig mot 

skadeinsekter, hur man rensar åkern från ogräs osv, lite som LRF kanske var en gång i tiden. 

Det är också här i norr som opiumodlingarna aldrig utrotades som i söder under talibantiden. 

Nu är det för sent på hösten för opiumvallmon, men i våras blommade den som aldrig förr på 

många åkrar. Det här är en lönsam affär för många bönder och ännu lönsammare affär för de 

stora skurkarna och kommer för lång tid att vara ett av Afghanistans stora gissel. 

Den längst tiden på vägen tillbringar vi dock snirklandes fram upp och ned längs 

bergssidorna, genom trånga kanjons, över broar med stora hål i efter striderna, som spänner 

över djupa raviner eller nere i uttorkade flodfåror som fått ersätta den väg som spolats bort. 

Det är fortfarande skapligt varmt på dagarna. 20-25 grader beroende på var vi är. Nätterna i 

bergen blir dock kyligare och på många håll ligger redan snö uppe på bergstopparna. Vi är ju i 

kanten på Hindukush, en av världens mäktigaste bergskedjor som längre öster ut länkar 

samman med Himalaya. 

Resan har naturligtvis ett annat syfte än att uppleva naturen och omgivningarna – det är bara 

en bonus. Syftet är att besöka skolor, handikappcenter, kliniker, skolbyggen och 

jordbruksprojekt som SAK stödjer för att få en bättre bild över mitt nya ‟pastorat‟ och vi 

hinner med 3-4 ibland 5 ställen om dagen. 

SAKs och andra skolor har alla samma ‟problem‟. De är överfulla med barn. Skolbyggnader 

designade för 300 barn har många gånger 1000 elever eller ibland mer. Flickor och pojkar. I 

bästa fall har man fått tält som används som extra klassrum, men ofta sitter man ute under ett 

träd, som i alla de skolor som helt saknar byggnad. Alla skolor körde 2-skift för att kunna 

avhjälpa både utrymmesbrist och lärarbrist. På de flesta ställen har SAK trots allt lyckats förse 

eleverna med skolböcker och skrivmaterial. Det är inte bara flickor som strömmat in i 

skolorna (i många skolor nära 50% i de lägre klasserna) utan även pojkar som förut inte fått 

gå i skolan. Det finns ett enormt sug efter utbildning och uppfinningsrikedomen är stor. 

Många skolor löser lärarbristen så att de som just gått ut 10-12 klass får bli lärare i lågstadiet 

för att avlasta de mer erfarna lärarna. Trots att vi bara stödjer ett par 

högstadie/gymnasieskolor (klass 7-12) så finns det inte en skola jag besöker, där man inte 

smugit in klass 7-12 med myndighetsstöd eller stöd från föräldrar eller så delar man på de 

pengar vi betalar till lärarna i klass 1-6. SAK har en omfattande lärarutbildning med alltifrån 2 

veckors kurser som hålls i skolorna till tvåmånaderskurser som hålls i våra träningscentra 

(Kabul, Jalalabad, Ghazni och Pul-i-Khumri). Särskilt de korta kurserna hålls för att ge alla 

oerfarna lärare en del grundläggande råd och hjälp. Överallt vill man att vi bygger nya 

skolbyggnader, men våra donatorer är inte så pigga på att finansiera skolbyggen (endast 8 i år, 

när fortfarande ett 100-tal av ‟våra‟ skolor saknar byggnader), det är nog med att framför allt 

Sida, EU och Radiohjälpen finansierar stöd till mer än 6000 lärarlöner och skolböcker och 

utrustning till ca 250 000 barn, varav mer än 1/3 i ‟min‟ region. 

På en del håll är man förvarnad att jag kommer. I en stor flickskola (klass 1-12) i Baghlan 

City fick jag en stor skylt där man på dari broderat Swedish Committe for Afghanistan. När 
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jag sa till flickorna i klass 10 att det var viktigt att de fortsatte att studera, att Afghanistan 

behöver utbildade kvinnor och ”att utbilda en man är att utbilda en person, men att utbilda en 

kvinna är att utbilda en hel familj” så fick jag spontana applåder. Sedan sa flickorna till mig 

att de ville ha datorer, vilket förvånade både rektorn och mina kollegor. Killarna kan gå i 

basaren och träna, men tjejerna kan bara få lära sig datorer om de finns i skolan, så det är väl 

ett rimligt argument.  

I en flickskola i Keshim hade de ställt upp alla flickorna, säkert 700, på led och hälsade mig 

välkommen med applåder och mängder av blommor. De hade antagligen skövlat all traktens 

rabatter. Utbildningschefen i distriktet, lärare och elever höll tal till min och SAKs lov och jag 

trodde att de förväxlat mig med någon viktigare person. Det var som när man själv var liten i 

Södertälje och kungen skulle på besök på Scania och alla vi ungar fick ställa upp på led och 

hurra när konvojen sakta drog förbi. Här var man huvudsakligen nöjd med allt trots att 

utrymmesbristen var påfallande liksom bristen på utbildade lärare, skolbänkar, glas i fönstren 

mm. Det här är bara början, tycktes man mena och allt har sin tid, bara SAK fortsätter sitt 

stöd. Just i distriktet Keshim har SAK extra många skolor, 22 närmare bestämt och pengarna 

till stor del kommer från Radiohjälpen, Forum Syd och SAKs egen insamling. 

Som jag nämnde har vi också en del av vårt jordbruksprogram i Keshim. Dessutom har 

Norska Afghanistankommittén (NAC) en hel del verksamhet i distriktet, bland annat en fin 

plantskola där man driver upp fruktträd och tall som sedan planteras ut i olika skogsprojekt 

och som utbildar bönder i hur de skall plantera och sköta träd för att förhindra erosion, som är 

ett enormt problem i Afghanistan. 

Jag besökte också en hel del kliniker och handikappcenter på resan.  

SAKs klinikerna är ganska enkla men ändå rätt imponerande, med tanke på de begränsade 

resurser som finns. Just nu strävar vi efter att göra så många kliniker som möjligt 

‟heltäckande‟, med en vanlig mottagning, med läkare, sjuksötare, apotekare, lab för enkla 

tester, men framför allt med en mödravårds- och förlossningsavdelning, med kvinnliga läkare, 

sjuksköterskor och barnmorskor. Jag frågade på en klinik, vad genomsnittsvikten på ett nyfött 

barn var. Enligt en ganska samstämmig mening är den ca 2,5 kg vilket skall jämföras med, 

tror jag, närmare 3,5 i Sverige. Barn till mer välutbildade mödrar väger mer enligt 

barnmorskorna jag talade med, vilket visar hur viktigt det är att flickor får utbildning. Det är 

ett välkänt faktum att det finns ett starkt samband mellan barnadödlighet och moderns 

utbildningsnivå/läskunnighet, vilket visats i flera internationella studier. 

En vanlig sjukdom här är malaria, kanske som en följd av att man odlar mycket ris och att 

myggan har goda möjligheter att föröka sig i de våta fälten. Förutom direkt medicinering när 

sjukdomen brutit ut är hälsoutbildning en viktig förebyggande åtgärd för klinikerna. Särskilda 

hälsoutbildare och även läkarna ger information om hur man förebygger malaria, och andra 

sjukdomar, till de som kommer till klinikerna, men också i skolor till barnen och på andra 

platser där människor samlas, som i moskéerna. 

Hela sjukvårdssystemet i Afghanistan genomgår just nu en stor förändring. Hälsoministeriet 

har satt upp ett slags minimistandard för hur bassjukvården skall se ut och vara utrustas. SAK 

har varit aktiv rådgivare åt ministeriet och flera av de ledande tjänstemännen på ministeriet 

har rekryterats bland SAKs afghanska personal. I stora delar av landet så ‟bjuds‟ nu 

sjukvården ut på ‟entreprenad‟, som jag berättat om förut. Frivilligorganisationer och andra 

får ansvara för att bygga upp sjukvården i hela eller delar av provinser. SAK har fått ansvaret 

för hela Kunduz provinsen, en av få (två) organisationer med ensamt ansvar för en hel 

provins. Det här kommer att betyda att SAK tar över andra organisationers åtaganden i den 

provinsen, men också att vi får lämna ifrån oss en hel del kliniker i andra provinser, kanske så 

många som 60 % av alla kliniker vi har i dag. Samtidigt kommer vi och andra att få ansvar för 

provins- och distriktssjukhus och att kraftigt öka standarden på de kliniker och sjukhus som 
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skall finnas i området. Det här går hand i hand med en massiv utbildningsinsats av 

sjukvårdspersonal och Provinsens sjukvårds administration, som en dag skall ta över 

alltsammans. Här som inom andra yrkesområden är det bristen välutbildad personal, framför 

allt kvinnor som är mest skriande. I Kabul finns utbildad personal, men inte välutbildad. 

Undervisningen har de senaste åren haft en alldeles för låg nivå, och många av de relativt 

välutbildade vill inte flytta till landsbygden där behoven är som störst. Känns problemen 

igen? Här kan vi dock inte locka stafettläkare med feta löner. 

SAKs handikapprogram, CDAP, som för närvarande drivs på uppdrag av och med medel från 

UNDP/OPS är ett kapitel för sig, med sjukgymnastik, protesverkstäder, jobbträning, 

uppsökande verksamhet på landsbygden, utbildning av både fysiskt och mentalt handikappade 

barn. Att komma till ett ställe som Taloqan eller Faizabad och se småklasser med döva barn få 

lära sig läsa, skriva och tala med teckenspråk, blinda med blindskrift och 

förståndshandikappade så gott det går, är oerhört rörande. Man kan lätt tänka att det finns 

annat att prioritera i ett få förstört samhälle, men det här visar också på att all humanitet och 

vad vi tar som vanlig omsorg ändå lever kvar trots mer än 20 år av krig och inbördeskrig och 

andra umbäranden. Det här är naturligtvis bara en droppe i havet, jämfört med de behov som 

finns, men likväl det största handikapprogrammet som finns i Afghanistan. SAK har tre centra 

varav två i ‟min‟ region med ett 10-tal filialer på olika orter av vilka jag besökte fyra under 

resan. 

Under halva resan fick vi köra med en bil vars styrstag lossnade från höger framhjul me 

jämna mellanrum. Först hände det just som vi tagit oss upp ur en flodravin vi just korsat. En 

av de bultar som lossnat hittade vi och en reservbult fick vi av en förbipasserande 

lastbilschaufför som hjälpte oss göra en provisorisk lagning så vi kunde ta oss fram de 

kvarvarande milen (två timmars resa) till Faizabad. Bilen reparerades på en verkstad innan vi 

skulle åka tillbaks, men bara 2 timmar in på återresan kunde vi konstatera att två av de fyra 

nya bultar som skall hålla styrstaget på plats har lossnat. Med vår satellittelefon fick vi för 

tillfället ingen kontakt med någon på kontoret, men efter en stund träffade vi på ett 

minröjarlag med kommunikationsradio med vars hjälp vi kunde kontakta vårt kontor i 

Taloqan. De sände en bil att möta oss med. Nu bar det sig så väl att de två bultarna faktiskt 

höll nästan hela dagen ända till vi var en timmes resa utanför Taloqan. Där tog det helt stopp 

mitt i en flodfåra, som lyckligtvis bara är översvämmad på våren. Jag fick byta till följebilen 

som tog mig till kontoret i Taloqan innan mörkret föll på, där jag övernattade, medan de andra 

kollegorna återvände till den strandade bilen med fler reservdelar för ännu en provisorisk 

lagning. 

Hur bor man när man reser så här? Inte i någon lyx direkt, men inte heller dåligt. Några nätter 

i en vanlig säng på kontoren i Taloqan och Faizabad, en natt på ett kontorsgolv i sovsäck och 

en annan natt i ett utsädesmagasin. Det jag har svårast med är inte att sova lite obekvämt utan 

det är snarare toalettbesöken, som ofta sker i fria naturen eller på torrdass där man får sitta på 

huk över ett hål i golvet (asian style). På svenska torrdass används flitigt kalk, torvströ eller 

kemvätska för att hålla undan lukt och flugor, men inte här. Men det är väl en skitsak 

egentligen. 

Efter återkomsten till kontoret i PiK så ägnar jag några dagar till att diskutera med kollegorna 

på de olika avdelningarna för att få en uppfattning om hur kontoret fungerar och vad vi skall 

ta itu med först och främst. Eftersom Andreas lämnar skutan i övermorgon så får jag lov att 

pumpa honom på så mycket nyttigheter som möjligt, men jag känner mig ganska förtrogen 

med verksamheten – skam vore det väl annars efter 3,5 år som planeringschef.  

 

Torsdagen den 23 oktober 2003 
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Vi är på två invigningar va nya skolbyggnader som SAK byggt i Eskamesh. Skolorna i fråga 

har SAK stött i 15 år vilket byäldste, skolchefen och många andra framhåller i sina 

invigningstal. Många öser lovord över SAK och Sverige, inte minst för att vi stödde dom 

under kriget mot Sovjet vilket de ser som en merit, vilket många av de nya organisationerna 

saknar. Många organisationer kommer och går, men SAK består. Vi dricker te, äter söta 

mandlar och nötter och sedan blir det en magnifik lunch, uppdukad på mattorna vi sitter på ute 

på skolgården. Här får vi ett fat med ris som gömmer en bit fårkött. Tre får har slaktats i by 

dagen till ära och säker 100 personer utspisas. Vi som är hedersgäster får dela ett fat på två 

personer, de andra på fyra. Äter gör man direkt med höger hand som man använder som en 

sked och skyfflar in i munnen med. Jag som är uppvuxen med att man inte skall kladda i 

maten utan ha ”lite bordskick” har en del problem men klarar mig hjälpligt. 

Det kanske intressantaste talet hölls av en ung kvinnlig lärare som sa att hon nu också krävde 

en egen skolbyggnad för flickorna. I mitt svarstal sa jag att det var ett gott tecken att även 

kvinnorna ställde krav på en god skolmiljö och att de skulle fortsätta att ställa krav på en 

bättre skolmiljö. En del av skäggen myste, andra såg lite förvånade ut. 

Efter alla invigningstal fick vi från SAK var sin välfordrad grön chapan med smala svarta och 

gula ränder i, en sådan där lång rock som man ibland ser president Hamid Karsai i. Rocken 

hänger man över axlarna utan att sticka armarna i ärmarna. Den kommer att bli bra som 

morgonrock när vintern kommer. 

Apropå byggande så har jag noterat att två slags byggnader växer upp ‟som svampar ur 

jorden‟ längs vägarna och alltid ser mer välbyggda ut än andra byggnader.  

Den ena typen är bensinstationer som nu byggs i en rasande fart, åtminstone var annan 

kilometer längs huvudvägarna (även de som är i uselt skick). Nya relativt moderna pumpar 

monteras och en liten stationsbyggnad av bästa kvalitet, ofta färggrant målad, byggs. Här 

finns naturligtvis en ekonomisk drivkraft; att man ser möjligheten att tjäna pengar. Det 

kommer naturligtvis snart gå här som i Sverige och som man redan ser tendenser till i 

Pakistan att de små stationerna får läggas ner och nya, färre, större stationer med en ökad 

service byggs. En sådan, stor som en svensk OK-mack, har redan öppnats i Mazar-i-Sharif. 

Den ackompanjeras av en enorm slogan målad längs hela taket: ”Digital Computerised Pump 

Station”, för att markera att detta är högmodernt och högteknologiskt. 

Den andra typen av byggnader är moskéer. Även i små fattiga byar på landet, med annars 

ruffig bebyggelse så finns inte sällan en nybyggs eller nyrenoverad moské som lyser upp och 

avviker från annan bebyggelse. Det här kan göra mig irriterad, när jag samtidigt vet att man 

inte anser sig ha råd att bygga en skolbyggnad eller klinikbyggnad. Man skall dock komma 

ihåg att dessa moskéer är mycket modesta jämfört med alla de kyrkor och kapell som sticker 

ut mitt i en svensk by. De nybyggda moskéer jag talar om har en standard som antagligen kan 

jämföras med de gamla svenska frikyrkokapellen på vår landsbygd. Väldigt få av de moskéer 

jag sett kan i prakt, utförande och kostnad mäta sig med alla de tomma (fd.) statskyrkor som 

idag befolkar våra egna städer och småsamhällen och ingen av de nya moskéer jag sett når 

upp till den standarden. 

Men likväl påtagligt: nya moskéer och bensinstationer sticker ut. 

 

måndag den 27 oktober 2003 

Allt går i slowmotion nu när ramadan har börjat. Det är helgdag i dag, men eftersom man först 

trodde att Ramadan skulle börja i går så var det helgdag i går också. Fyra dagars ledigt i rad 

blir för mycket för kollegorna, så när jag åkte en sväng till jobbet så dök de upp en och en för 

att åtminstone spendera ett par timmar bland pappershögarna. Ingen mat eller vätska mellan 
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solens uppgång och nedgång tär på krafterna och vi kortar av arbetsdagen redan kl 14 den 

kommande månaden. 

Till kvällen sätter mullorna igång, förmodligen efter att ha fått i sig ett rejält skrovmål, med 

att citera koranen. Det låter som om de tävlar om vem som snabbast kan rabbla hela texten 

utantill. Blir man en bättre muslim och människa för att man kan rabbla koranen utantill i 

högsta fart? Är man mer lärd? Det påminner om att kyrkan i Sverige för (inte så) länge sedan 

tvingade folk att lära sig rabbla Luthers katekes, utantill och att jag själv tvingades lära mig en 

hel del psalmer och bibelcitat utantill. Islam är väl som kristendomen (om man törs häda lite); 

här finns högt och lågt, pragmatiker och bokstavstrogna, inte en utan tusentals tolkningar och 

inge tycks ha haft någon direkt positiv inverkan på frågan om krig eller fred, på frågan om 

välfärd eller ofärd. Religionen tycks i stället, när den vill styra och ingripa i den världsliga 

utvecklingen av samhället ha en konservativ och bakåtsträvande inverkan. Låt mig ta ett 

exempel: 

Den kristna högern i USA, de som motsätter sig aborter och barnbegränsning i största 

allmänhet, har haft ett så stort inflytande i Kongressen att den tvingat regeringen att dra ned 

kraftigt på stödet till UNFPA, det FN-organ som arbetar med familjeplaneringsfrågor. För 

SAKs del har det inneburit att mödravårdsprogrammet, där man lär ut 

barnbegränsningsmetoder, barna- och mödravård i största allmänhet och även bygger upp 

enkla barnavårdmottagningar och förlossningskliniker, förlorat en ansenlig del av bidragen till 

verksamheten. Bland annat tvingas vi säga upp en av de utländska barnmorskor som ägnar sin 

tid åt undervisning av afghanska kollegor. Den kristna högern bidrar alltså till att hålla barna- 

och mödradödligheten i Afghanistan på en garanterat världshögsta nivå. På samma sätt bidrar 

de konservativa mullornas (som fortfarande har ett starkt inflytande i Afghanistan) åsikt att 

kvinnor inte behöver utbildning eller i alla fall inte speciellt mycket mer sådan än 

grundläggande kunskap om koranen, till att hålla barnadödligheten uppe (och 

samhällsutvecklingen tillbaks). Inte i något av fallen biter normala vetenskapliga bevis 

eftersom allt ytterst är guds vilja. 

Visst finns det mängder av framsynta, utvecklingsinriktade troende muslimer och kristna, men 

efter att i snart fyra år ha levt i ett djupt religiöst samhälle så har min misstro mot religiös 

fanatism som vill blanda sig i det världsliga styret och utvecklingen, kristen som muslimsk, 

bara ökat. Hittills har jag inte sett något gott komma ut av det. Tvärt om är det just det som 

jag och de afghanska kollegorna, som alla är troende muslimer, kämpar mot – att ersätta en 

hoper fördomar med ett utvecklingstänkande som baserar sig mer på ‟vetenskap och beprövad 

erfarenhet‟, dock utan att kränka grundläggande religiösa och kulturella värden, vilket inte 

alltid är helt enkelt. Skall jag vara krass så tror jag på den enkla formeln att det behövs 

ekonomisk utveckling i kombination med social och ekonomisk rättvisa för att bryta 

fundamentalisternas makt. Ser jag mig omkring i världen så tycker jag mig se att 

fundamentalismen frodas (finns gör den över allt) där samhällsklyftorna är som störst. Jag tror 

tom att Världsbanken kom fram till en liknande slutsats i en studie i våras. Nog med 

filosoferande annars ni kanske tror att ‟fan har blivit religiös‟… 

Nu har också mullornas reciterande tystnat, för i kväll. De startar vid fyrasnåret i morgon bitti 

igen.  

 

tisdag den 4 november 2003 

Morgonen är lite gråare än vanligt och kring lunch börjar det blåsa kraftigt med fallande 

temperatur. Klockan 5 spöregnar det och det är rått och ruggigt som en riktig svensk 

höstkväll, i bästa fall 10 grader varmt ute. Och ändå var det fortfarande svensk sommarvärme 

i går, runt 22-23 grader mitt på dagen och med en härlig ljummen kväll. Har kanske hösten 

kommit? 
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Mitt nya hus som jag flyttade in i för drygt en vecka sedan, har en nackdel som många 

afghanska hus har – köket är byggt separat, så att när jag skall laga mat, koka te till frukost 

och liknande måste jag gå ut ur huset ett par meter och sedan in i köket. Det kanske är 

praktiskt när det är varmt och för att slippa ha alltför många kackerlackor inne i bostadsdelen, 

men nu när det regnar och när kylan kommer är det ingen hit. Tur att inte också toalett och 

badrum är på gården. 

Annars är huset av hygglig standard, skeva fönsterkarmar och enkelglas som jag nu känner att 

det drar igenom. Det är jag dock van vid från Kabul och kommer att börja täta med silikon 

och fönsterlister. Har också beställt en ny modern fotogenkamin till vintern för sovrummet 

och den traditionella typen av ved/koks kamin för vardagsrummet. Resten får förbli 

ouppvärmt. Elvärme är inte att tänka på. Elen är för opålitlig och för dyr och min generator är 

typ mindre som kan hålla igång lampor och TV, men inte mycket mer. 

 

Onsdagen den 5 november 2003 

En chokladbit som jag köpte för 6 veckor sedan i Kabul. Den smakar härligt. Lite omväxling 

till allt ris, bönor och kokkött jag äter. Jag har en dam som hjälper mig med matlagning 

städning och tvätt. Maten hon lagar är inte i klass med Asifs. Den är typisk afghansk 

traditionell mat och lika trist som tristaste sortens svensk husmanskost. De grönsaker som 

serveras är de som finns på den lokala marknaden för tillfället och ju senare på året det blir, ju 

färre blir dom. Mest handlar det om tomater och spenat uppblandat med koriander och 

hopkokt till en röra När jag kommer hem till Sverige kommer jag undvika spenat, ris, bruna 

bönor och kokkött så gott jag kan. 

Tillbaks till chokladen. Det är något hårt i den. Jag tuggar försiktigt för att hitta den hårda 

biten, men finner den inte. Har jag svalt den? Förmodligen. Det visar sig dock snart att det 

inte var någon hård bit i chokladen. Det var en stor plomb från en hörntand, en av de där som 

är lagad till bristningsgränsen och mest består av amalgam och borde ha ersatts med en krona 

för flera år sedan. 

Jag kan lova att det inte finns en enda tandläkare i Pul-i-Khumri som jag skulle vilja test, inte 

heller i Kabul. Min enda chans är att boka en tid hos min tandläkare i Peshawar i Pakistan, 

han är av europeisk standard, dyr enligt Pakistanska normer, men billig enlig Svenska. Så nu 

måste jag boka flyg till Peshawar nästa söndag och retur ett par dagar senare. Jag har ett par 

dagars extra ledighet som jag kan använda och det kan vara skönt att få känna storstadspulsen 

i Kabul och Peshawar och lämna lunken i det mer lantliga Pul-i-Khumri. 

 

Söndag den 16 november 2003 

En ung kvinnlig FN-medarbetare skjuts till döds på öppen gata i Ghazni, när hon är ute och 

shoppar. Förövaren som kommer på en motorcykel grips och förhörs. Det är väl ingen tvekan 

om att det är en taliban- eller al-Quaida sympatisör av något slag som utfört attentatet. Något 

lokalt stöd har den här typen av attentat inte enligt personalen på vårt regionkontor i Ghazni, 

som vanligtvis är välunderrättad (såvitt det inte är någon typ av ”hedersrelaterat” mord, vilket 

är mindre troligt i detta fall). SAK har sedan i våras inte haft någon fast bosatt utländsk 

personal i staden, framför allt av säkerhetsskäl och det kan därför verka underligt att FN har 

haft det: de brukar nämligen vara de som först lämnar ett osäkert område. Här bodde dock två 

utlänningar med beväpnade vakter, vilket inte hjälpte. Alla blir bestörta över en sådan här 

händelse, både för den förlust för familj och vänner det innebär, men också för den skada det 

gör på hjälparbetet där det bäst behövs. Jag kände inte den här FN-medarbetaren, men de två 

svenska SAK-medarbetarna som arbetade där till i våras kände henne väl, liksom våra 
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lokalanställda och därför känns förlusten tyngre än om det varit en helt okänd person som 

mördats. 

I Ghazni regionen har vi redan innan mordet vidtagit en hel del förebyggande 

säkerhetsåtgärder, som att inte använda vår egen bilpark för transporter, utan bara lokala 

fortskaffningsmedel mm. Fler lär komma. 

 

tisdag den 18 november 2003 

I går kidnappades afghansk personal som tillhör en minröjarorganisation, i Ghazni och fördes 

ett par kilometer utanför staden, där de misshandlades. Kidnapparna ville ha tag på ”någon 

viktig person” och höll männen som gisslan för att få loss de som gripits för mordet i förrgår 

på den kvinnliga FN-medarbetaren. En lite skrämmande vidareutveckling av talibanernas eller 

al-Quaidas utbredning norrut mot Kabul. Som jag tidigare sagt: de behöver inte vara många 

personer med något större stöd för att utföra den här typen av terror, som i slutänden bara 

innebär att allt bistånd stoppas där det bäst behövs. 

Själv befinner jag mig i norr, ännu så länge långt ifrån talibansympatier och rena 

terrorhandlingar. Här förekommer dock att olika krigsherrar, främst den gamle generalen 

Dostums och Muhammed Attas styrkor drabbar samman, för ett par veckor sedan med 80-

talet döda som resultat. Dessa småkrig riktar sig dock inte mot biståndet eller 

biståndsarbetare, utan är en kamp om den lokala makten. 

Guvernören här i Baghlan sa på ett möte med oss biståndsorganisationer här i Pul-i-Khumri 

att han var bestört över mordet i Ghazni och har uppmanat alla krafter här att underlätta vårt 

arbete, något han också tycks ha stöd för.  

 

Lördagen den 22 november 2003 

Jag har varit i Peshawar, Pakistan och fått inte bara en plomb fixad, utan två. Plomb nr två föll 

ut samma morgon som jag skulle flyga ut till Pakistan. En lycka kan man säga, så den inte föll 

ut när jag var tillbaks i Afghanistan. Plomberna härrörde från två redan rotfyllda tänder så jag 

skall låta sätta en krona på dom, till en tredjedel av priset i Sverige men med samma kvalitet 

som i Sverige. Dyrt för en Pakistanier men billigt och bra för mig. 

I dag bär det så av med ‟min‟ bil norrut från Kabul till Pul-i-Khumri upp genom Salang passet 

och Salang-tunneln som är världens högst belägna tunnel på mer än 3000 meters höjd. 

Tidigare i veckan har det regnat i Kabul och det betyder snö i Salang. Med tanke på att vägen, 

även om det är en av de bästa i Afghanistan, asfalterad som den är, kommer att vara dåligt 

snöröjd, hal och slipprig på serpentinvägarna upp till tunneln. Tunneln är ett kapitel för sig. 

Den sprängdes delvis sönder under kriget med Sovjet och har under det senaste halvåret varit 

under reparation av ett turkiskt företag och varit stängd dagtid. Ingen kan dock ännu efter mer 

än ett halvår riktigt förstå vad som reparerats. Körbanan i tunneln är fortfarande stora hål i, 

nedfallen bråte ligger fortfarande kvar, i den flera kilometer långa tunneln finns inget ljus och 

ingen ventilation så luften ligger tjock av dieselavgaser och när det blir stopp, vilket det ofta 

blir, är inte bara sikten noll utan luften rentav dödlig. Nu är den öppen för trafik under 

helgerna och alla de bilar och lastbilar som annars skulle vara tvungen att ta en 30 mil omväg 

på usla smala grusvägar passar på och försöker ta sig genom tunneln. Redan flera kilometer 

innan vi når upp till tunneln är körbanan täckt av ett flera decimeter tjockt ispansar med djupa 

hjulspår som gör att man håller sig i dessa. Nackdelen är att även mötande trafik gör 

detsamma och flera av de mer lättviktiga personbilarna och Toyota minibussarna som 

används för persontransporter inte kommer upp ur hjulspåren med sona blankslitna 

sommardäck fram, så vi måste ideligen ge oss upp i snödrivorna eller i värsta fall ut mot den 

sida av vägen som vetter mot stupen nedanför oss. Jag har när det gäller trafiken blivit lite 
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fatalist och tror att min chaufför skall klara av situationen, för chaufför måste man ha här, 

endast han kan argumentera med andra chaufförer, poliser och bemästra den nyckfulla 

trafiken på de sämsta vägsträckorna. Jag har förmodligen dessutom SAKs bästa bil, en ganska 

ny Toyota Landcruiser, med 4-hjulsdrift av bästa slag, vinsch, snorkel, comradio, 

satellittelefon och annan säkerhetsutrustning, som vi köpte billigt av Räddningsverket för ett 

år sedan, när de lämnade landet. 

Ett par kilometer innan vi når de första ‟gallerierna‟ som skall skydda mot snöskred, måste 

alla bilar stanna och sätta på snökedjor (bara på drivhjulen) för att få köra vidare. Tyvärr 

kontrollerar man inte i vilket skick bilen i övrigt är, för snart ser vi vägen snitslad med bilar 

och lastbilar som har motorstopp, punka, tappat ett hjul eller inte är körbara av annat skäl. De 

kan stå var som helst oavsett lämplighet, i en kurva, i ett galleri, mitt i körbanan och utgör 

både en trafikfara och ett reellt trafikhinder. Värst är de som står inne i själva tunneln. 

Varningstriangel är ett okänt begrepp. 

Vi sniglar oss dock upp mot tunneln, ibland med trafik endast möjlig i en riktning i taget pga 

brisande snöröjning, genom gallerierna som delvis fyllts med snö, förbi blockerande bilar och 

en del mötande trafik som ibland kommer på tvären och når slutligen tunneln där mörker och 

en obeskrivlig smogg sluter sig kring oss. Vi ser knappt handen framför oss, kryper fram men 

vill ut på andra sidan så fort som möjligt, fram till mitten på tunneln där det plötsligt blir 

tvärstopp för att en mötande lastbil, stående mitt i körbanan så ingen kommer förbi, har något 

bromsfel. Bromsarna har låst sig. Chauffören är utanför bilen, som står ett par meter framför 

oss, och bökar med bromsarna och dieselröken tjocknar. Jag sitter kvar i vår bil och undrar 

hur lång väntan skall bli, när bromsarna släpper på den förarlösa lastbilen som kommer 

rullande mot mig. Innan chauffören hunnit kasta sig upp och stoppa fordonen har den ränt in i 

vår bil och skickat den ett par meter baklänges där båda fordonen blir stående. 

Lastbilschaffisen har nu återtagit kontrollen över sitt fordon och vi går ut och inspekterar 

skadorna. Som genom ett mirakel har bara skyddsbågen fram blivit lite sned. Hade vi däremot 

knuffats in i en bakomvarande bil och hade inte lastbilschaffisen hunnit in i sin bil snabbt nog 

hade vi antagligen fått ta en taxi tillbaks och vår bil fått göra sällskap med andra vrak i och 

kring tunneln. 

En halvtimme efter vi kört in i tunneln kommer vi ut igen, hela och glada, med endast en lätt 

huvudvärk av avgaserna. Utanför tunneln är den sena eftermiddagen kall och klar. Säkert 

minus -5 och en del vindbar, och vi har nu bara fem gallerier kvar att passera innan vägen bär 

av nedåt mot säkrare mark. Allt går bra tills näst sista galleriet, där det blir tvärstopp igen, 

därför att en långtradare har lagt sig på tvären. Det är dessutom bara en fil snöröjd så det finns 

ingen plats för möten och det blir problem för räddningsfordon att ta sig fram. Det finns alltså 

bärgare, snöröjningsfordon och en slags polis posterad i passet för att ta hand om trafiken när 

det kör ihop sig, som det nu gjort. Vi får backa ett par hundra meter till en plats där bärgaren 

kan komma förbi. Att få stopp på den trafik som trycker på bakifrån, få undan alla bilar åt 

sidan, bakåt eller framåt så att bärgaren slutligen kan komma fram tar fyra timmar, att få 

undan den blockerande långtradaren tar en timme och att sedan släppa oss igenom på andra 

sidan där flera hundra bilar också vill fram tar ytterligare tre timmar, så efter åtta timmars 

väntan är vi igenom det sista galleriet och på väg nerför berget mot bättre väglag. Det är 

Ramadan och min chaufför liksom alla andra goda muslimer har inte ätit eller druckit sedan 6 

på morgonen och klockan är 10 på kvällen när vi slipper loss. Under väntan har det hunnit bli 

kväll och temperaturen fallit till närmare –15 grader. Det har dock inte gått någon nöd på oss. 

Bilen var fulltankad och har gått på tomgång för att hålla värmen (ingen 1-minutersregel här 

alltså), vi har med oss varma kläder och sovsäckar om de skulle ha behövts, vi har talat i 

satelittelefon med kollegorna i Kabul för att hålla dom informerade och vi har när mörkret föll 

konsumerat lite medhavd matsäck (yoghurt, bananer, bröd och choklad). Klockan 24 är vi 

tillbaks i Pul-i-Khumri och efter en kopp te och en bit kyckling blir det bums i säng. Även om 
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jag är lite fatalist så måste jag erkänna att en del av de passager vi tvingades göra när vi körde 

ut ur trafikkaoset på väg nerför passet nog är något av det mest nervkittlande jag gjort, särskilt 

när vi var tvungna att krypa på utsidan, mot de mörka stupen i ishalkan och snödrivorna, förbi 

den otåligt väntande trafiken i andra riktningen. Här gäller tyvärr regeln att alla skall fram 

först, även om ren och skär logik och polisen säger annat. Resultatet blir att de mötande bildar 

fler filer än det finns plats för och fyller ut varenda tom lucka och alltså gör det omöjligt för 

den mötande trafiken som måste bort innan de själva kan komma fram. Då blir manövrarna 

ibland halsbrytande. Fördelen är att hastigheten är nära 0 km/tim. Hemma skulle ett sådant här 

trafikkaos orsaka många knutna nävar, fingrar och kanske en del slagsmål. Här tar man 

situationen med en förunderlig blandning av otålighet (fyll ut varenda lucka och gör inget för 

att underlätta propparna att lösa upp sig) och tålmodighet och gott humör, rycker på axlarna 

och ler lite åt de som tränger sig och så försöker man tränga sig fram lite själv.   

 

tisdag den 25 november 2003 

De kommande tre dagarna är det helgdag (och sedan det vanliga veckoslutet, fredag-söndag). 

Ramadan, fastemånaden är slut och det firas i dagarna tre. Helgen heter Eid Al-Fitr. Vi har en 

liten tebjudning på kontoret på förmiddagen innan var och en rusar hem till sitt firande. Det är 

muslimernas största helg. På eftermiddagen blir jag inbjuden på te, kakor och nötter hos 

grannarna. Kvinnan i huset är den som städar, tvättar och lagar mat åt mig. Jag har ätit i 

många afghanska hem, men detta är första gången frun och döttrarna deltar, alltså inte bara 

män. 

 

Onsdagen den 26 november 2003 

Eid betyder lika lite för mig som julen eller vår påsk betyder för afghaner. Eftersom jag är 

kvar i Pul-i-Khumri under helgen finns inte heller så mycket annat att göra annat än att åka till 

jobbet ett par timmar. Man kan inte sitta hemma och läsa hela dagarna och några andra 

utlänningar finns inte kvar här under veckan (Vi är inte mer än 5-6 stycken här när alla är på 

plats). 

När jag rör mig runt på stan här inser jag att orden begagnade bilar, och skrotfärdig bil får en 

ny innebörd här i PiK. En begagnad bil som vi känner dem i Sverige är här ganska ovanlig 

och betraktas som en ny fin bil. Det vi skulle betrakta som en skrotfärdig bil är den vanligaste 

biltypen här, ofta av oidentifierbart ursprung, kanske gamla Toyotas som antagligen är det 

vanligaste bilmärket alla kategorier. De flesta bilarna är gula taxibilar och ser ut som de varit 

med i stock car tävlingar om det inte var för att motorerna oftast verkar vara i så dåligt skick 

att de knappt rullar framåt. Dessa taxibilar fylls till bredden med resande. Bredvid chauffören 

får man in minst 2 personer. I baksätet 3-4 personer och i bakluckan, som spärrats upp med en 

pinne om den finns kvar, sitter ytterligare 3-4 personer på huk, ofta kvinnor i burka. Och så är 

taxipriserna här, 50 öre eller 1 krona för att åka tvärs över hela stan. Taxiförarna, liksom de 

flesta andra bilförare, saknar för det mesta körkort och har rudimentära kunskaper i hur man 

framför en bil. Trafikregler är ett okänt begrepp. Därför kör bilar ut från vägkanten utan 

förvarning, om de nu stannat vid vägkanten och inte tvärnitat mitt på vägen, i en kurva eller 

vägkorsning för att ta upp eller släppa av passagerare. För att överleva i den här trafiken måste 

man träna upp det sjätte sinnet och lära sig alla de små subtila tecken på att bilen framför 

avser stanna, eller att bilen som vid sidan av vägen avser svänga ut i trafiken. Farten i stan är 

dock inte så hög, vilket säkert förhindrar alvarligare trafikolyckor. 

 

Fredagen den 28 november 2003 



  167(185) 

Även Eid är nu över och det mesta går tillbaks till det normala, även om fredagen är helgdag 

här. Jag gör en vända i basaren för att köpa en del mat. Grönsaker är svårt att hitta nu. 

Säsongen är slut. Det finns inga tomater, auberginer, paprika osv, bara några 

blomkålshuvuden som redan har sett sina bästa dagar. Det finns förstås potatis, lök, kålrötter 

och morötter. Även frukten börjar försvinna från Phul-i-Khumris gator. De få melonerna 

börjar se anfrätta ut, liksom bananerna och vindruvorna. Däremot finns nu äpplen och 

apelsiner, så variationerna blir inte så stora. 

 

lördag den 31 januari 2004 

Julledigheten är över sedan drygt tre veckor och i morgon börjar 3 dagar av Eid ul Azha och 

jag är därför i Kabul ett par dagar. Här skiner solen men säkerhetsläget är ganska dåligt vi har 

många restriktioner på var vi får gå. Två dagar i rad i början på veckan har 

självmordsbombare attackerat ISAF trupper och man anser risken är stor för fler attacker. 

Men det är ändå skönt att vara här i `civilisationen` ett par dagar innan jag återvänder till 

‟vildmarken‟ för slutspurten på mitt kontrakt. 

Det har varit ett par intensiva veckor sedan jag kom tillbaks efter julledigheten. Jag håller på 

med en omorganisation där SAK skall så ihop hälsoenheten i Pul-i-Khumri med 

hälsoprojektet i Kunduzprovinsen som jag tidigare berättat om. I stället för att anställa helt ny 

personal flyttar jag hälsoenheten med träningscenter och allt från Pul-i-Khumri till Kunduz 

samt anställer en ett par nya personer så vi karlar våra kliniker i de andra provinserna. 

Samtidigt som SAK tar hand om all sjukvård i Kunduz tar andra organisationer över sjukvård 

i delar av andra provinser där SAK har kliniker.  

Förutom att organisera sjukvården – anställa sjukhuspersonal och organisera och bedriva 

utbildning av sjukvårdspersonal - skall vi i år bygga 15 nya kliniker, ett sjukhus och restaurera 

ett. Det är en gigantisk uppgift och jag flyttar också mitt ingenjörsteam till Kunduz för att 

stötta upp verksamheten. Det betyder att vi kan överge en del lokaler i PiK och flytta in 

lärarutbildning och ´personalbostäder´ i befintliga lokaler. Det senare skall jag ha klart innan 

jag slutar, men det förra hinner jag dessvärre inte vara med och se slutföras. I slutänden 

kommer kanske hela kontoret i PiK att flytta till Kunduz som nu kommer att ligga mer i 

centrum av verksamheten i norr. Prisutvecklingen på fastighetshyror i Kunduz kan dock sätta 

käppar i hjulet. Sedan de tyska PRT trupperna (Provincal Reconstruction Team) kom till stan 

har priserna rusat i höjden, så att lokaler (ett 40-tal kontorsrum, ett utbildningscenter med 

sovsalar för 50 personer, två stora samlingssalar, köksutrymmen, en stor lagerbyggnad, plats 

för vår egen bilverkstad, personalbostäder och gästrum) vi i dag betalar 1000 USD/månaden 

är nu uppe i 11-13 000 USD/månaden och det tror jag inte det är värt, när det bara tar dryga 

1,5 timmar med bil mellan orterna och vi dessutom har ständig email och radiokontakt mellan 

orterna. 

Prisutvecklingen på fastigheter på orter där utländska trupper flyttar in och hyr lokaler blir 

helt orimlig. Med trupperna följer alltid en del civil verksamhet som också driver upp 

priserna. Priserna har ingenting med kostnader för hyresvärden, eller med kvalitet på 

byggnaderna att göra. De är helt och hållet en fråga om efterfrågan; råkapitalism, utan 

långsiktigt perspektiv. Fastigheterna, om de fanns i Sverige skulle alla rivas snarare än 

renoveras. Här måste man nästan alltid innan man flyttar in inte bara städa och måla utan laga 

tak, fönster (alltid enkelfönster), installera generator, reparera vatten och avlopp, installera 

kaminer osv innan husen är inflyttningsfärdiga.  

Det blir naturligtvis trist att sluta mitt i ett spännande åtagande som Kunduz projektet är, men 

det är alltid något nytt spännande på gång och någon gång måste man sluta. 

‟Mina gubbar`, enhetscheferna är oroliga för vem som skall komma i mitt ställe. De vill att 

det skall vara en svensk (skandinav). Svenskars ledarstil gillar dom. Alla är välkomna till 
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chefen, man kan diskutera med honom/henne – inte bara ta emot order – han/hon är en 

troubleshouter, lärare osv. Alla beslut fattas inte i enighet, men man har fått vara med och 

tycka och bestämma trots att det i slutänden är jag som fattar alla stora beslut om vi inte blir 

eniga. Jag undviker att lägga mig i småsaker, det får de andra cheferna sköta själva och ta 

ansvar för sina områden, men jag finns alltid till hands om de vill diskutera, ha råd eller hjälp. 

Jag arbetar på att de skall jobba självständigt, göra långtidsplaner och inte bara lösa 

problemen för dagen, en vana som inte är lätt att ändra. Så anser de inte britter, fransmän, 

tyskar, amerikaner etc., vara som chefer. Något MBL-ande och fackliga förhandlingar 

förekommer dock inte här. 

Gubbarna har också startat en veritabel övertalningskampanj för att få mig att stanna minst 6 

månader till, helst 2 år. Men jag säger nej. För att öka trycket har de till och med mailat till 

Kicki och vädjad. Det är himla rörande, och att vara regionchef här är ett av de roligaste 

jobben jag haft, men jag avböjer ändå.  

 

Lördag den 14 februari 2004 

Det har varit några dagars sol och nu värmer den. Min tomt, omgiven av murar, blir som en 

gryta och mitt på dagen är temperaturen uppe 18 grader. Jag passar på och äter min lunch ute 

på terrassen. Underbart att sitta där i solvärmen och på andra sidan dalen, i solens riktning, se 

de snöklädda bergen. 

 

Söndagen den 15 februari 

Årsdagen av Sovjetunionens tillbakadragande från Afghanistan firas och det är ännu en 

helgdag. Firandet i år är återhållsamt. I Pul-i-Khumri märker jag egentligen inget annat än att 

det är färre kollegor på jobbet än vanligt. 

 

Måndagen den 23 februari 2004 

Ett email med dåliga nyheter:  

“Dear colleagues! 

I have participated in Kunduz general coordination meeting today Feb 23
rd

. Alongside with 

other security issues, with regret one of the issue was the Kishm/Jar-e-Shah Baba girls school 

which has been burnt on Feb 19th during the night. 

The building built by SCA and Norwegian Committees was running with 1300 girls. I assume 

that it is one of the SCA supported schools in the area. If so, it needs further investigation 

through SCA education team. This E-mail is just for your information and further action 

Best regard 

Dr.Qadir” 

 

Onsdag den 28 februari 

Vad som hänt i Keshim, ett distrikt i Badakshan är att Jare Shah Baba Girls School bränts ned. 

Några maskerade män kom i en pick up på natten och band vakterna hällde bränsle på skolan 

och satte eld på den. De sa att de inte gillar den verksamhet som pågår i skolan. Under 

skollovet, december – mars, så bedrivs utbildning av kvinnliga lärare och annan utbildning av 

kvinnor i skolan och uppenbarligen kändes det som ett hot mot deras värderingar. Den lokale 

commandern lovade fullt stöd och sa att han skall gripa och straffa de skyldiga. Vi får se hur 

det blir med den saken. Faktum är att inofficiellt säger skolans vakter att de vet vilka som 

satte eld på skolan men att de är för rädda för att avslöja vilka förövarna var. Förhoppningsvis 
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sprider sig ryktena och de skyldiga grips, men allt för ofta vet alla vem brottslingen är, men 

ingen vågar eller vill ingripa, vare sig den lokale commandern eller polisen. 

Förstörelsen är ganska omfattande. Tak, fönster, inredning och allt skolmaterial är förstört. 

Själva byggnaden som är av sten och betong är dock intakt och en reparation blir därför 

jämförelsevis enkel. En återuppbyggnad är en viktig signal till människorna i Keshim och de 

som motsätter sig flickors och kvinnors utbildning: SAK accepterar inte att flickor och 

kvinnor stängs ute från självklara samhällsaktiviteter och vi har aldrig och kommer inte heller 

att ge efter för påtryckningar. Keshim distriktet i Badakshan är en av SAKs skoltätaste distrikt 

där vi har 22 primärskolor och en stor högstadieskola för flickor som jag besökte i höstas. De 

här skolorna stöds bland annat med medel från RadioHjälps insamlingen Världens Barn. 

Jag beslutar därför att sända skolan ett meddelande att Svenska Kommittén omedelbart skall 

påbörja återuppbyggnaden av skolan och min anläggning/byggnadschef har snart en 

kostnadskalkyl klar och pengar har vi säkrat från EU. Tre veckor efter branden påbörjas 

återuppbyggnaden. 

 

Lördag den 6 mars 

Ännu ett par hektiska veckor har förflutit och jag har hunnit vara i Kabul två gånger till. 

Varje resa till Kabul gör jag med bil genom Salangtunneln. Under färden genom passet och 

tunneln håller jag tummarna för att det skall vara bra väder och lite trafik. Salangpasset är 

pulsådern, den enda realistiska vägförbindelsen mellan norra Afghanistan och de mellersta 

och södra delarna av landet om man inte skall åka en 30 mil omväg på smala skumpiga trasiga 

vägar och broar, en väg som om man har en bra bekväm Landcrusier i bästa fall tar 14-17 

timmar. Men jag har tur. Is och snö förvisso, men ganska lite trafik och inga alvarliga 

trafikolyckor och vi gör de 25 milen på ca 4,5 timmar i vardera riktningen. Annars är 

trafikolyckor vanliga här. Bilar och lastbilar modell ä. som av olika skäl får motorstopp och 

blockerar hela eller delar av vägen. Dåliga däck och bromsar som gör att bilar glider in i 

varandra eller utför branterna som leder upp till tunneln.  

Att vägen till, genom och från tunneln och passet är viktig för att utveckla landets ekonomi är 

ingen tvekan om och svenska Räddningsverket har byggt tre nya broar på den södra sidan i 

vad som tidigare var flaskhalsar där man alltid fastnade i trafikstockningar, när man skulle 

slingra sig ner över provisoriska broar som inte gick att mötas på. 

 

Söndag den 7 mars 

Jag har fått ett tips om att en av mina chefstjänstemän inte har ‟rent mjöl i påsen‟. Det handlar 

om andremannen på Administrationen. Han skall ha deltagit i eller själv stulit 54 000 $US 

från Save the Childeren US 1997 i Mazar-i-Sharif. Jag har nu under ett par veckor arbetat i 

det tysta på att få saken bekräftad. Dels har jag tagit del av Save USs rapport från tiden för 

stölden där det framgår att vederbörande använde att annat namn vid den tiden. En bild i 

rapporten visar dock god överensstämmelse, men eftersom alla har skägg så har jag genom ett 

nytaget foto också försäkrat mig om att det rör sig om samme person. En genomgång av hans 

personakt visar att det saknas uppgift om var han arbetat under tiden -96 till 2002 då han 

anställdes hos SAK, vilket ytterligare stärker misstanken. Han har aldrig fällts för stölden men 

försvann strax efter den och Save US sökte honom efter stölden både i Afghanistan och 

Pakistan utan att få tag i honom. Jag kan inte ha kvar honom på kontoret och har efter 

konsultation med Kabulkontoret, bestämt mig att be honom sluta frivilligt eller att avskeda 

honom. Därför har jag denna morgon talat med tre nyckelpersoner i ledningen och sagt att de 

skall stå på pass utanför mitt kontor medan jag talar med Nazari. Nazari blir ganska 

överrumplad när jag kallar in honom och lägger fakta på bordet. ”Som du förstår kan du inte 
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arbeta kvar på SAK under de här omständigheterna. Allra minst som du dessutom är ansvrig 

för våra säkerhetsvakter. Du får två möjligheter: En är att skriva på den här avskedsansökan 

där det står att du säger upp dig med omedelbar verkan. Då får du behålla lönen månaden ut 

och får dina innestående pensionspengar. Den andra möjligheten är att jag avskedar dig, bla 

för att du undanhöll viktiga fakta under anställningsintervjun och att du därmed brutit mot de 

Allmänna anställningsvillkoren.” Nazari hävdade som väntat att han är oskyldig och skall 

rentvå sitt namn hos Save USs i Kabul (vilket han kunnat göra redan 1997 om han haft rent 

mjöl i påsen), men väljer den enkla vägen och signerade uppsägningspappren. Sedan kallar 

jag in de tre medlemmarna i ledningsgruppen och talar om att han sagt upp sig med 

omedelbar verkan och att de skall se till att alla procedurer för återlämnande av nycklar och 

annan SAKs egendom följs, att han får sin lön och innestående pension och sedan erskorteras 

till grinden. 

Den fråga som hänger kvar och gnager är dock om N kommer att försöka ‟ge igen‟ på något 

sätt. Mina ‟gubbar‟ försäkrar att så inte är fallet. Han kommer snarare att försvinna från stan, 

åtminstone den närmaste framtiden. För säkerhets skull använder jag olika bilar och olika 

vägar till och från arbetet de kvarvarande veckorna.  

 

Onsdagen den 10 mars 2004 

Efter de två senaste dagarna i Kunduz har jag avslutat den sammanslagning av SAKs norra 

region, NRO, med Kunduz-projekt, i alla fall den del jag hinner med. NROs hälsoenhet har i 

sin helhet flyttat till Kunduz, anläggnings/ingenjörsenheten arbetar så gott som 100% med att 

konstruera kliniker och de 2 sjukhusen. Jag har också klargjort för supportenheterna, Finans, 

Logistik, Administration och Personal att de nu skall rapportera till respektive chef i PiK men 

att de under projekttiden är närmast ansvarig inför projektets team-leader (en post som ännu 

är vakant). Alla tidigare projektkontrakt har de här dagarna också skrivits om så att de följer 

SAKs normala anställningsvillkor och löneskala. Utan en sådan samordning skulle projektet 

vara svårt att hantera. 

Vägen till Kunduz från Pul-i-Khumri blir bara bättre och bättre. Man har de senaste 

månaderna arbetat på att fylla igen gropar, hyvla och välta vägen. Från att ha tagit 2,5 timmar 

att köra är jag nu nere på drygt 1,5 timmar. Kanske ett mått på hur saker och ting trots allt 

utvecklas i landet. 

 

Måndagen den 15 mars 1004 

Även i här i norr har det varit lite oroligt den senaste tiden. I Faizabad i nordöstra hörnet av 

regionen har det förutom ett brittiskt/afghanskt tillslag mot knarkproduktionen, varit en lokal 

sammandrabbning mellan olika commanders strax utanför staden. Flera döda och skadade. I 

Taloqan, centralort i Takhar har bomber detonerat vid sju olika tillfällen mot bla en 

videoshop, en polisstation och en bro. Inga dödade men skadade. Utanför Pul-i-Khumri 

drabbade två byar samman med vapen och allt och ett antal personer skadades och i staden 

har två utlänningar som arbetar för FOCUS, en Aga Kahn finansierad organisation, rånats på 

sina laptops i hemmet (kan vara insideraffär). 

Den skrala säkerheten har olika orsaker. Det är inte bara Talibaner och Al-Qaidas fel. En del 

händelser, som skolbranden kan vara organiserad eller inspirerad av Talibaner och åsikter 

liknande deras (som väldigt många människor trots allt omfattar). En del beror på lokal 

maktkamp: uppenbara sammandrabbningar mellan olika commanders, byar eller krigsherrar 

som Dostum och Atta runt Mazar-i-Sharif. Ibland utförs sprängningar och mordbrand för att 

förödmjuka någon nytillsatt guvernör eller säkerhetschef (du har inte kontroll!) men skylls 
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gärna på Talibaner och Al-Qaidas. Därtill har vi ren kriminalitet med knarkbaronerna som har 

de största resurserna. 

Runt om i landet har man på olika håll börjat med väljarregistreringen som en av FN-

organisationerna hjälper till med. I Baghlan (Pul-i-Khumri) är man i startgroparna, men van 

verkar vara sent ute och klent utrustade. FN-folket kommer till SAK och ber att få låna mail 

någon halvtimme per dag för att man själva inget har. Annars borde just kommunikation vara 

det man först etablerar på en ny ort. Det är dock nu klart att valet skjuts upp ett par månader 

till september. På så sätt kommer naturligt fler väljare att kunna registreras men det betyder 

samtidigt att oroligheterna i landet kommer att fortsätta, framför allt i söder, men även de rent 

kriminella banden kommer att dra fördel av en politiskt svag ledning och osäker situation. 

 

Onsdagen den 17 mars 2004 

En avskedsfest för mig är planerad till kvällen. Fest betyder inte samma sak som i Sverige. 

All personal är naturligtvis inbjuden, men det är bara män som kommer. Att tro att de 

anställda kvinnorna skulle delta i ett gemensamt arrangemang är en omöjligt tanke. 

Festen hålls på kvällen. En lokal musikgrupp spelar och sjunger traditionell afghansk musik. 

Vi sitter längs väggarna i den stora möteshallen och långa galondukar är utrullade på golvet. 

På dukarna placeras mat av alla de slag ut: Pilau, soppa, kött, kyckling, grönsaker, frukt osv. 

Vi äter och pratar oss igenom någon timme. Sedan dricks te medan ”borden” städas av och 

rullas ihop. Några kollegor håller tal och prisar på traditionellt sätt mina dygder. En kollega 

passar dock på att på ett skämtsamt sätt kritisera mig för att jag inte kunnat motstå det nej de 

fick när de även vädjade till Kicki att jag skulle stanna ett halvår till. Det här var ett ‟vågat‟ 

skämt och enbart för att Safawi och jag är så bra vänner framförde han ‟kritiken‟ och att jag 

skrattade hjärtligt gjorde det lättare även för de andra kollegorna att skratta med. Jag kontrade 

dock med ett tal och sa att jag sett tydliga tecken på att jag bör sluta: jag körde ner en pick-up 

i ett stort dike i december, i februari föll min elektriska tandborste i golvet och sprack, sedan 

slutade mitt armbandsur att fungera, i helgen tappade jag min mobiltelefon och i morse ringde 

inte min väckarklocka. Dags alltså att åka hem innan jag ställer till det för alla och envar. Från 

kollegorna i Pul-i-Khumri, Mazar-i-Sharif och Taloqan får jag den ena mattan finare än den 

andra och jag konstaterar att trots att jag köpt ett försvarligt antal mattor genom åren så har 

familjen (föräldrar, barn) och vänner också uppskattat afghanska mattor och en del mattor jag 

tagit hem dom, så de nya mattorna kommer väl till pass. Kvällen avslutas med att jag lottar ut 

en del saker jag inte kan eller vill ta hem: en cykel, en sovsäck osv.  

 

Söndag den 21 mars 

In i det sista är det oklart om det Afghanska nyåret, Nawros, skall firas i dag eller i går. Till 

slut faller valet på söndagen. Min kollega Christer från Kabul kommer på besök för att 

förbereda att han så småningom tar över som regionchef. Vi passar på att åka till kontoret och 

se anläggningen och ta en promenad i solskenet denna varma vårdag. 

Det Afghanska nyårsfirandet märks inte av som ett svenskt nyårsfirande, även om det på sina 

håll, bla i Mazar-i-Sharif firas stort. Men vi slipper fylla på stan och smällare och raketer. Det 

är snarare en markering att våren är här och att det är dags att plocka undan vedkaminer och 

sätta plogen i marken. 

 

Lördagen den 27 mars 2004 

När planet från Kabul till Peshawar i Pakistan går ner för mellanlandning i Jalalabad, nära 

gränsen till Pakistan ser jag tydligt att det blir en ‟god‟ opiumvallmoskörd i år. Man har inte 

ens bemödat sig att gömma fälten från huvudvägen och här från luften syns de alltför tydligt. 
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Det här är ett totalt nederlag för regeringen. När jag åkte här 2001 på våren, under 

Talibantiden så var opiumvallmoodlingen utrotad och i dag blomstrar den igen. Böndernas 

inkomst från opiumvallmoodlingen är ca 20 gånger högre än om de odlar vete och 

ersättningen som erbjuds av regeringen är ca 1/7 av inkomsten från vallmoodling. Det finns 

ett program för att förstöra opiumfälten, men det kom för sent i år. På en del håll betalar man 

bönderna för att få förstöra fälten men det verkar som man betalar och förstör fälten trots att 

det mesta av opiet redan är skördat. Med lite mutor kommer man långt. 

 

Onsdagen den 31 mars 

För en vecka sedan lämnade jag Pul-i-Khumri som varit mitt hem de senaste sex månaderna 

och åkte till Kabul för att avrapportera och avsluta mitt arbete med SAK. Även där ett litet 

teparty med avskedstal och presenter och sedan en restaurangkväll med de närmaste vännerna 

och kollegorna som var i stan. Till helgen åkte jag till Peshawar för att ordna hemtransport av 

en del personliga ägodelar och för att säga farväl till ännu fler gamla bekanta och till den stad 

jag bodde i i mer än 3 år.  

När planet lyfter från Islamabad till London och Stockholm så markerar slutet på ett mer än 4 

år långt äventyr som från början bara skulle vara två år. 

Och nu känns det rejält vemodigt, men också ganska skönt att sätta punkt för en annorlunda 

period i livet och åter åka hem till familj och vänner. 

 

Måndag 14 juni 2004 

Trots att jag åkt från Afghanistan kan jag inte riktigt släppa taget och skriver en insändare till 

DN med anledningar av en artikel de publicerar. Insändaren publicerades aldrig och svar fick 

jag flera veckor senare. Så här skrev jag: 

 

DN Artikeln ”Talibanerna sätter skräck i väljarna” den 14 juni 2004. 

En del påståenden i artikeln ‟Talibanerna sätter skräck i väljarna‟ i måndagens DN (14 juni -

04) tycker jag kräver en kommentar. 

Här uttalar sig bl.a. Faizullah Zak som är talesman för general Dostum. I artikeln omnämns 

Dostum som ”ledargestalt för Afghanistans uzbekiska befolkning”. Det är på sin plats att 

nämna att generalen Dostum är en ökänd krigsherre och krigsförbrytare och knappast 

oomstridd etnisk ledargestalt. Dostum är känd för sin opportunism och har stridit både med 

och mot Sovjet på den tiden det begav sig och höll en förbluffande låg profil när Talibanerna 

kördes på porten. En representant för en regional krigsherre blir inte mer trovärdig för att han 

åker runt världen och ‟informerar‟ om läget, tillsammans med en sk fd. FN-rådgivare.  

I artikeln står vidare att ”Sedan pashtunen Hamid Karzai handplockats av det internationella 

samfundet har det börjat jäsa…”, och ”Genom den särställning pashtunerna fått befarar han 

(fd. FN-rådgivaren) att det internationella samfundet skapar grunden för ett nytt 

inbördeskrig.” 

Detta antyder att den pashtunska folkgruppen skulle vara överrepresenterad i förhållande till 

andra. Problemet är det omvända. Regeringe domineras av den tadzjikiska minoriteten som 

ibland kallas ‟Panshirierna‟ och den pashtunska majoriteten, klart underrepresenterad, 

företräds av ledare som president Karzai och finansminister Ashraf Gahni, med en svag lokal 

förankring i de pashtunska områdena i söder och öster. Att pashtunderna är 

underrepresenterade och saknar viktig lokal förankring har definitivt försvårat 

väljarregistreringen i de traditionellt konservativa områden (där också Talibanernas idéer har 

stort inflytande).  
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Dostums man anser också att ”decentralisering” och ”federation” är enda lösningen. En 

‟federation‟ och ‟decentralisering‟ skulle ge mer svängrum för och en gång för alla legitimera 

krigsherrar som Dostum och definitivt kasta landet in i anarki. Vad Afghanistan behöver är i 

stället avväpning av och mindre makt till Dostum och andra krigsherrar som alla har stora 

privata arméer och inga demokratiska ambitioner. Dostum har vid flera tillfällen erbjudits en 

plats i regeringen, men tackat nej, endast för att kunna behålla sin egen handlingsfrihet att vid 

lämpligt tillfälle, vända sig mot centralmakten. 

Afghanistan har stora problem och framtiden är inte avgjord. Det pågår destabiliseringsförsök 

av alla de slag och vi kommer att få se mer inför valet – av Talibaner, av krigsherrar som 

Dostum av drogmaffian osv. och alla kommer att spela på mer eller mindre legitim kritik mot 

regeringen och valprocessen. Vänta er ett ‟smutsigt‟ val, men det kanske blir ett val – i så fall 

det första valet någonsin i Afghanistans historia. Det tar längre tid att läka såren efter mer än 

20 års krig och inbördeskrig än de två år det nya Afghanistan hittills haft på sig.” 
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15. Tillbaka i hetluften. 

 

När jag åkte till Sverige i slutet av mars trodde jag att det var sista gången på ett par år jag 

besökte Kabul. Efter fyra månader i Sverige återvänder jag till Kabul och Afghanistan, men 

denna gång för ett kortare uppdrag. Uppdraget sammanfaller med upptakten till det 

Afghanska presidentvalet och det kan väl vara lämpligt som slutkapitel att beskriva hur landet 

tar de första stegen på vägen mot en demokratisk utveckling. En sak som alla är överens om 

är att hur det än går så kommer den vägen att vara lång, krokig och ojämn, men 

förhoppningsvis leda till den fredligare framtid som så många av mina afghanska vänner 

längtar efter. 

 

 

Onsdag 11 augusti 2004: 

Det Afghanska flygbolaget Ariana jag kom med från Dubai har en ganska ”lokal” standard på 

sina plan, som dock förbättrats sedan senast. En av takpanelerna föll ner när en passagerare 

stängde en bagagelucka lite häftigt. Några av förstagångsresenärerna bleknade märkbart, men 

panelen sattes på plats av en van och rutinerad kabinpersonal. 

 

I Kabul pressade solen upp temperaturen runt 35 grader och denna första dag kännde jag av 

tröttheten efter en lång resa med alltför lite sömn. Kabul ligger på 1800 meters höjd i en gryta 

omgiven av berg och luften är inte bara torr och tunn utan också otroligt smutsig av avgaser 

och föroreningar vilket säker förstärkte tötthetskänslan. Små tromber virvlar allt som oftast 

genom stan och belägger allt med ett lager av fin sand. 

Efter några timmars vila var det dags att besöka SAKs kontor i Kabuls utkant. 

 

Amerikanska attackhelikoptrar cirlar som en bisvärm över staden och det visar sig att stan är 

helt avspärrad och jag kommer inte till kontoret. 

Visst syns en del ISAF styrkor i stan till vardags, men detta är något extra: Donald Rumsfeldt 

är i stan för att tillförsäkra president Karzai USAs stöd inför det förestående Afghanska 

presidentvalet. Det är show i den högre skolan. Rumsfelt och Bush behöver ett lyckat 

Afghanskt val att visa upp i den amerikanska presidentvalskampanjen, för att i någon mån dra 

bort uppmärksamheten från det mer problematiska Irak. 

 

Mer än tio miljoner Afghaner, varav 42% kvinnor, cirka kanske 90% av de röstberättigade, 

har registrerat sig inför valet i oktober. Det är långt över alla förväntningar även om en del 

sägs ha registrerat sig fler gånger (vilket inte gör så mycket eftersom alla som röstar 

färgmärks för att inte kunna rösta fler gånger). Antalet registrerade kanske säger något om 

viljan att ta de första staplande stegen mot demokrati och bort från det grepp som lokala 

krigsherrar fortfarande har över landet.  

 

Många känner sig kallade i presidentvalet, men endast en kommer att bli vald. President 

Karzai är fortfarande huvudfavoriten i valet. Den ökände uzbekiske krigsherren Dostum är en 

annan kandidat, men chanslös. Nu kandiderar också förre utbildningsministern Younis 

Kanooni, stödd av försvarsministern Fahim och utrikesminister Abdula Abdula, alla etniska 

tadjiker. Det etniska kortet har spelats ut och för inget positivt med sig. Inget är dock avgjort 

förrän på valdagen och en del av de som kandiderar gör sannolikt så för att få en bra 

förhandligsposition i samtal med Karzai och kommer sannolikt dra tillbaks sin kanditatur om 
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de får ett acceptebelt bud. Amerikanerna sägs också beredda betala kandidater för att dra sig 

ur valet: så mycket för deras tro på fria och allmäna val. 

 

Torsdag 12 augusti  

Morgontrafiken är obeskrivlig. Vi är på väg till det nya kontoret utanför stan. Trafiken i Kabul 

är redan i normala fall förskräcklig. Det finns ca 35 000 taxibilar i stan, jämfört med drygt 

3000 i Stockholm, de flesta med förare utan körkort i svensk mening och i avsaknad av allt 

som kan liknas vid trafikkultur. Alla tycks vara ute på vägarna just nu, tillsammans med 

mängder av minibussar, privatbilar, cyklister och fotgängare. Trafikregler och skyltar 

betraktas i bästa fall som en rekommendation. Är det en fil i vardera riktningen försöker man 

gärna skapa två eller tre och gör möte omöjligt. I korsningar tycks den regel som gäller vara: 

kan du plugga till korsningen  – gör det. Trafikpoliser i de värsta korsningarna blir ofta 

passiva vittnen till eländet. 

Det är bara att slå sig till ro och vänta.  

 

Fredag den 13 augusti 2004 

Det är helgdag och vi går på opera på kvällen. I själva verket är det som en klubb med mest 

skandinaver som träffas var annan vecka hemma hos någon av deltagarna och umgås över ett 

glas vin och lite ost samt ser på en operavideo. Det saknas praktiskt taget helt 

kulturevenemang som teater, konserter eller biografer (om du inte vill se en gammal 

hindimovi eller asiatisk kampsportfilm) i Kabul så det här är ett utmärkt initiativ och en lisa 

för själen. I kväll visas la Bohemia utomhus hos Jesper, SAKs platschef i Afghanistan, och 

Puccinis musik fyller trädgården. Tror våra Afghanska vakter att detta är Europeernas svar på 

deras älskade hindimovis? I så fall måste de säkert tycka att det svänger ganska lite. 

 

 

Lördag den 28 augusti 2004 

Telefonen ringer när vi sitter runt trädgårdsbordet i den varma Kabulkvällen. 

Hjälporganisationernas ”säkerhetsbyrå” ANSO har fått ett tips om att talibanerna skall skicka 

in en självmordsbombare i Kabul inom 48 timmar. Lite oklart vad som är målet och som vid 

så många andra sådana här ”tips” är de så vaga att de gränsar till meningslöshet. Visser ligen 

närmar sig valet men vi känner också att vi hört det här så många gånger förut och varför 

skulle det vara sannt denna gång? Är det inte troligt att den som vill smälla till gör det utan 

förvarning.  Den som ropar på vargen.... 

 

Söndag den 29 augusti 2004 

Och vargen kom.... 

Det var ju en jäkla smäll igår. Bara två kvarter bort. Man kännde tryckvågen och vi var fler 

som först fick känslan av att det var på gatan utanför eller på EU-compounden bredvid. Snart 

såg vi dock rökpelaren två kvarter bort. En bil med sprängmedel smälldes av utanför ett hus 

som varit stenhårt bevakat och som inrymde en amerikansk säkerhetsfirma, DynCorp, som 

tränade "poliser" och svarar för president Karzais livvakter (även om just dessa inte befinner 

sig i det huset). Det har spekulerats i självmordsbombare eller en fjärrutlöst bomb. En 

fjärrutlöst bomb låter otroligt om man inte sov på säkerhetsföretaget i fråga. Det går inte att 

köra fram en bil till det huset, parkera den och gå där ifrån utan att vakterna reagerar. Mer 

troligt är att bilen kördes fram och att en självmordsbombare utlöste allt sprängmedel – det 
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skall ha varit ca 100 kg. En stor krater och minst sju döda, ev tre amerikaner. Huset alvarligt 

skadat.  

Talibanerna har tagit på sig attentatet och målet var tydligt: En amerikansk institution med 

militär anknytning - inte civila hjälparbetare som säkert hade varit myckt lättare mål att 

angripa.  

BBC sa att det hände i diplomatkvarteren nära amerikanska ambassaden, vilket är helt fel och 

tom fel stadsdel. 

 

Jag har tidigare berättat om Afghanistan som ryktenas land. En teori som lanserats om 

attentatet av två, varandra oberoende (phastunska) källor, är att attentatsmännen inte alls är 

talibaner utan skall sökas i kretsen kring marshalk Fahim, försvarsminister som i valet stöder 

en av karzais motkandidater, som vägrat att avväpna sin egen inte betydelselösa privatarme. 

Men detta är bara rykten. 

Både FBI och ISAF håller på med en brottsplattsundersökning för att försöka fastställa exakt 

vad som hände och om spåren leder någon annan stans än til talibanerna. 

 

Tisdagen den 31 augusti 2004 

Kabul är full av rykten om nya bilbomber som hittills visat sig vara falska. En bil parkerad 

utanför Tyska ambassaden orsakade fullt pådrag av bombexperter. Dessbättre var det ingen 

bomb, vare sig där eller i andra misstänkta fall. 

DynCorp har ännu en anläggning i kvarteret intill där vi bor. De har nu spärrat av hela gatan 

med betongblock och ett antal tungt beväpnade, civila, skyddsvakter står ute i den angänsande 

korsningen och stoppar till bilar och vill söka efter bomber. De uppträder mycket arrogant och 

provokativt. Jag har själv blivit stoppad av dom men inte tillåtit dom genomsöka min bil. 

Vem gav dom rätten att patrullera som polis och stoppa dem de behagar på ”offentlig plats”? 

Ingen. Bara den lokala polismaktens svaghet är skälet till att de kan ta sig friheter som irriterar 

kabulborna regält. Många känner sig nu bo i en ockuperad stad och misstron mot USA stiger 

för var dag.  

Inte bara afghaner utan även hjälporganisationerna är oroade över närvaron av paramilitära 

utländska organisationer inne i centrum, som i praktiken använder civilister som sköldar i sin 

verksamhet. Röster höjs för att de skall förflyttas till stans utkanter. 

De antiamerikanska stämningarna förstärks också av deras klumpighet i jakten på 

”terrorister”. Än en gång har 8 civila bybor dödats i ett amerikanskt flyganfall mot militanter. 

Vår danske kollega i DACAAR säger i ett meddelande från AFP: 

“Eight Afghan villagers were killed and an Afghan aid worker injured when planes of the US-

led coalition bombed a north-eastern village after a firefight with militants late Monday, a 

Danish aid group said.  

Our staff said "there were eight dead villagers," Gorm Pedersen, director of the Danish 

Committee for Aid to Afghan Refugees, told AFP.  

Pedersen said the eight villagers at Waradesh in Pech district in Kunar province were killed in 

the US bombardment, which was ordered after fighting between Afghan Government forces 

and militants in the district.  

"There was no fighting in the village," he said.  

Danish staff operating a water pipeline project said their supply compound was also bombed 

and an aid worker injured.” 

 

Lördag den 4 september 2004 
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Oron fortsätter och I går morse träffades vårt lärarseminarium för kvinnor i Jalalabad av en 

raket. Lykligtvis skadades ingen människa i skolan, kanske tack vare den tidiga timmen. Ett 

klassrum och lärarrum skadades de flesta fönster blåstes ut. Även en del material förstördes 

men det mesta klarade sig bra. 

Raketen var en av fyra som sköts in över området och som man tror egentligen var avsett att 

träffa en FN eller militär anläggning i närheten. De raketer somskjuts är vanligtvis simpla 

hembyggen som riggas upp med stenar eller någon annan primitiv ramp. De avfyras sedan 

med timer eller fjärrkontroll, så att förövarna skall ha hunnit undan, innan jakten på dem 

börjar. En svensk militiär i Kabul sa en gång att ”de flyger som häxpipor” och det är altså mer 

tur än skicklighet om de träffar sitt mål. Det är kanske också ett mått på hur svårt 

”opositionen” har att skaffa riktiga vapen. 

 

Tisdag den 7 september 2004 

På väg från Kunduz i norra Afghanistan mellanlandar vi i Faizabad på vägen till Kabul. Vi får 

sträcka på benen på plattan medan vi väntar på fler pasagerare. En passagerare, relativt ny i 

landet, frågar mig om det ät lugnare i Faizabad än i Kabul. ”Kanske inte lugnare, eftersom det 

varit en del bråk mellan krigsherrar, men våldet riktar sig inte mot hjälporganisationer eller 

den internationella närvaron”, svarar jag. Vad jag då inte vet och som jag får reda på ett par 

timmar senare i Kabul, är att det kvällen innan varit fullt upplopp i stan och att en pöbelhop 

attackerat Aga Khan Development Networks (AKDN) kontor och i samma svep rivit ner 

Medairs kontor som låg granne. Marcus Rydlund, en fd SAK-anställd, som nu arbetar med 

valförberedelser åt FN i Faizabad berättar för mig att rykten på stan hade utlöst attacken. 

Ryktet sa att ett antal afghanska kvinnor, ev på fest hos AKDN hade våldtagits (av Afghanska 

män) och en folkhop på ca 1000 personer hade demonstrerat. Demonstrationen urartade sedan 

helt utanför AKDNs kontor. Situationen för de västerlänningar som fanns där blev naturligtvis 

extremt farlig liksom för västerlänningar över huvud taget i stan. Marcus och hans 

säkerhetsfolk vädjade då till de tyska PRT styrkorna att ingripa och rädda folk. Men nej, dessa 

välbeväpnade fegisar fic order att låsa in sig på sin bas och lämnade uppgiften att rädda liv till 

Marcus och hans Afghanska valarbetare som bara hade civila obeväpnade polisbilar till sin 

hjälp. 

När sedan en hel del västerlänningar i dag skulle evakueras med flyg, bad Marcus åter de 

tyska PRT styrkorna om hjälp med beväpnad eskort till flygplatse, men historien upprepade 

sig och PRT.styrkorna låste åter in sig på sin bas och lämnade civilisterna åt sitt öde. När de 

”fredsbevarande styrkorna” behövdes så svek de fullständigt. Det kan knappast vara något för 

Tyskland att vara stolt över. 

 

Torsdag den 9 september 2004 

Det är årsdagen av Massouds död. I går invigdes ett stort monument i Kabul, med pompa och 

ståt och i dag högtidligålls hans minne med cermonier vid hans mausoleum i Panshir. 

Kvällen till är ljum och vi sitter i trädgården och pratar, när det smäller. Tre raketer detonerar 

med någraminuters mellanrum i riktning mot flygplatsen och ett par andra i andra riktningar. 

Det är knappast fyrverkeri för att fira utan sannolikt ett försök av Talibaner eller liknande att 

skapa osäkerhet i staden. 

Talibaner och Al-Qaida led i går ett stort nederlag i Pakistan, nära gränsen till Afghanistan, 

när den Pakistanska armen utplånade vad de beskrev som ett träningsläger fult av araber. 

Femtio personer skall ha omkommit i överraskningsattacken. Pakistanierna tycks ha tagit 

kriget mot terroristerna på visst allvar och har gripit en hel del Al-Quaida och andra det 

senaste året.  
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Får se vad som händer när vi närmar oss 911, men inget speciellt hände vare sig 2002 eller 

2003. 

 

fredag den 17 september 2004 

Inget speciellt hände den 11 september och ännu en arbetsvecka är till ände. SAKs arbete i 

provinsena rullar på som vanligt, trots en del mindre attacker från olika slags terroriser. Inga 

angrepp senaste veckan har riktat sig specifikt mot hjälporganisationernas verksamhet utan 

varit lama försök att störa valförberedelserna. 

President Karzai tog ett djärvt steg i veckan när han ersatte den mäktige guvenören och 

krigsherren Ismail Khan i Herat. Khan utnämndes i stället till byggnads och konstruktions 

minister, vilket han vägrade acceptera. 

Att avsätta Ismail Khan så nära valet var säkert ett drag från Karzai för att visa att han inte 

accepterar Khans självständiga ställning i Herat och ett försök att stärka centralregeringens 

kontroll över provinsen. Khan har använt inkomster från gränshandeln för att förbättra vägar, 

hälsovård och skolor. Sannolikt också för att stoppa i egen ficka och regeringen tycker att den 

får för liten andel av skatteintäkterna. Khan bygger sin makt på sin egen arme, på det 

utvecklingsarbete han bedriver i provinsen, på sitt rykte som motståndare till både Sovjet, 

talibaner och uttalar sig nu också starkt mot den amerikanska närvaron, som för var dag blir 

en allt större belastning för regeringen i Kabul. Hur populär Khan egentligen är bland vanligt 

folk i Herat är dock svårt att avgöra. Många förknippar honom med en krigsherrementalitet 

som också möter ett allt större motstånd i landet. 

Avsättningen av Khan gick inte smärtfritt och strider bröt ut och FN-kontor brändes ner, men 

för tillfället har det lugnat ner sig. Den nye guvenören kommer dock att få det tufft och frågan 

är om han kommer vara guvenör annat än på papperet. 

 

Av presidentvalskampanjen ser vi inte så mycket på ytan. En del radioprogram intervjuar 

kandidaterna och låter lyssnarna ringa in frågor. Lokal TV har en del inslag liksom 

lokalpressen. I Kabul leder fd utbildningsministern Younus Qanooni, affischkampanjen och 

en del taxichaufförer delar ut hans flygblad. Ett par kollegor blev stoppade i en militär 

vägspärr på väg mot Wardak, söder om Kabul, där soldaterna också spered flygblad för 

Qanooni. Försvarsminister Fahim backar Qanooni kandidatur och utnyttjar uppenbarligen 

armen i valkampanjen. 

Personer som Qanooni har, ett begränsat stöd framför allt i norr och i Panjshir. Trots sin 

”interlektuella” framtoning på valaffisher så vet fok bättre än så och ser honom som en 

representant för just den krigsherrementalitet de så föraktar. Stödet från Fahim understryker 

detta tydligt och han kan inte ens räkna med fullt stöd från sin hemprovins Panjshir, där han 

gjort bort sig genom att fiffla undan miljontals dollar som skulle gå till utvecklingsarbete. Det 

blir inte mer flyt i Qanoonis valkampanj av att den gamle vapendragaren, Nordalliansens förre 

president, Rabbani nu verkar ge sitt stöd till Hamid Karzai.  

Till sin vice presidentkandidat har Karzai utsett Ahmed Zia Massoud som är bror till den 

mördade gerillalegenden Ahmed Shah Massoud vilket sannolikt ger Karzai ytterligare några 

röster i norr. 

Många jag talat menar att Karzai vinner valet om det går något så när rätt till. Andra jag talat 

med menar att även om valet inte går rätt till så vinner Karzai, eftersom USA vill det, vilket 

naturligtvis är oroväckande. Den amerikanske ambassadören i Kabul, Dr. Zalmay Khalilzad, 

anses av många vara den som styr landet genom Karzai. Ambassadören som är en till USA 

invandrad afghan, kallas ibland The Vice Roy, Vicekungen, som syftar på britternas gamla 

vicekungar som styrde Indien och andra kolonier. Att USA har ett stort inflytande är helt 
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klart, men jag har svårt att tro att Afghanistan helt går att styra från Vita Huset även om det 

finns en ”vicekung” i Kabul. Afghanistan är inte tillräckligt enhetligt för att det skall fungera.   

Det finns en kvinlig presidentkandidat, Masooda Jalal, som fått en hel del uppmärksamhet, 

både för att hon är kvinna men också för att hon inte anses vara besudlad med korruption och 

och kontakter med krigsherrar. Hade det funnits ett väl utvecklat medianät, med radio, TV, 

tidningar som nått ut även i Afghanistans avlägsna hörn och en väl fungerande valprocess 

hade hon säkert haft en regäl chans att utmana de ledande kandidaterna. Hon liksom många 

andra kandidater är dock sannolikt ganska okända utanför Kabul och de egna hemprivinserna 

och kommer inte kamma hem röster i ett sådant antal att de blir ett regält hot mot Karzai. Man 

skall komma ihåg att, även om allianser knyts kors och tvärs, så tillhör Karzai den största 

etniska gruppen och anses även bland många i andra grupper vara den som har minst blod på 

händerna, den som inte representerar krigsherrementalitet och har ett internationellt stöd och 

förtroende. 

 

Söndag den 19 september 2004 

Sammansättningen av ministrar i regeringen är i dag en kompromiss för att blidka alla etniska 

och religiösa grupper. Det är inte alltid de mest kvalificerade personerna som utsetts. Den 

relativt nye Planeringsministern Ramazan Bachardoust är en oduglig pajas som dock har ett 

visst sinne för hur man skapar medial uppmärksamhet. Han sägs vara doktor i juridk från ett 

franskt universiter. Elaka tungor säger dock att han bara sålde tunnelbanebiljetter under sin 

exil i Frankrike. Det är inget fel att sälja tunnelbanebiljetter, men det meriterar knappast för en 

ministerpost. Han är tyvärr känd för sina grundlösa angrepp på hjälporganisationer. 

Händelserna i Faizabad beskyllde han hjälporganisationerna för, något som Karzai 

tillrättavisade honom för och tog avstånd från i ett pressuttalande. 

Också för lite mer än en vecka sedan fick han för sig att beslagta hjälporganisationers 

grönskyltade bilar. Alltså gicka han själv ned till en av de stora trafikkorsningarna i satn, 

tillsammans med ett antal poliser och ett TV-team och stoppade personligen bilarna, tvingade 

ut förare och passagerare och beslagtog bilnycklarna. Ett riktigt spektakel. Inrikesministeriet 

såg dock till att bilarna lämnades tillbaks och bad om ursät för upptåget. Tyvär blev dock flera 

bilar bestulna på bil- och kommunikationsradio och andra värdeföremål. Det finns fler 

exempel på stolligheter han tagit sig för och sådana pajaser måste Karzai rensa ut i en ny 

regering. 

 

tisdag den 21 september 2004 

Flera dagar i sträck har sandstormar blåst in över kontorsområdet. Det lägger sig ett lager av 

fint dam över all inredning även om man stänger alla fönster. Hårddiskarna gnisslar. I dag 

avlöstes dock stormen av ett lätt regn och temperaturen sjönk från strax under 30 till 20 

grader. Alla ser mycket nöjda ut och luften känns klarare än på länge. 

 

Det är intressant att höra folk tala om valet. En kollega berättade att på ett ställe där han varit 

ute på landsbygden i samband med registreringen så hade en bybo frågat: ”när skall vi komma 

tillbaks efter oljan och mjölet”. Kanske det är ett tecken på hur oinformerade många är om 

vad valet egentligen handlar om. Den enda registrering många tidigare har varit med om är för 

att få delta i något matdistributionsprogram. 

 

Tisdagen den 27 september 
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President Karzai har intervjuats i TV med anledning av Planeringsministern Ramazan 

Bachardoust‟s utfall mot NGOer. Karzai konstaterar att det finns bra och dåliga NOGer och 

en del organisationer om kallar sig NGOer men i själva verket är privatföretag. Han säger 

vidare att NGOer som SCA (SAK) är bra och seriösa organisationer som regeringen vill 

fortsätta att samarbeta med. 

 

Torsdagen den 7 oktober 

Två presidentkandidater har dragit sig ur kampen och uppmanar sina väljare att stöja Hamid 

Karzai. Kandidaterna är Syed Ishaq Gillani och Asif Aryan. 

Gillani tillhör en av de stora inflytelserika pasthunska klanerna och kampanjade under 

talibantiden för en Loja Jirga och för kungens återkomst. Han är naturligt vis ett tungt kort i 

kampen om väljarna. 

 

lördag den 9 oktober 2004 

De första allmänna valen någonsin hålls i dag i Afghanistan. Val har tidigare hållits, men de 

var inte några allmänna val utan mest för en begränsad stadselit. Dagens presidentval kan man 

ha många åsikter om och många kommer att ha åsikter allteftersom valresultatet blir känt. 

Vi är många som fruktat en mycket blodigare upptakt till valdagen, med fler terrorattentat, 

inte bara på landsbygden utan i Kabul och andra större städet. En del attentat har förekommit, 

men jag tror jag får medhåll om jag säger att mer var väntat. Hur det går får jag dock nöja mig 

med att betrakta från en svensk horisont, eftersom mitt korttidsuppdrag var färdigt för en 

vecka sedan. 

 

Söndagen den 10 oktober 2004 

”Surt sa räven” eller snarare 15 av presidentkandidaterna och ville hoppa av valet mitt under 

valdagen.  

Miljontals afghaner hade strömmat ut till vallokalerna för att göra sin medborgerliga plikt och 

på de flesta håll verkar det ha gått lugnt till, utan de befarade attackerna från lokala banditer, 

talibaner eller Al-Qaida. 

Nu kommer ”attacken” från presidentkandidaterna själva som antagligen förstår att de har 

liten chans mot Karzai och därför vill ha valet ogiltigförklarat innan det ens genomförts. 

Anledningen sägs vara att det bläck som man märker de röstande med uppenbarligen är fel 

sort, eller fel på och går att tvätta bort, varpå man kan rösta igen. Vem ett sådant valfusk kan 

gynna är dock oklart. De flesta bedömare verkar dock anse att det är ett litet problem och att 

man snabbt bytt till rätt märkpennor och/eller fått det rätta märkbläcket att fungera. 

Man kan ju förvånas över att 15 presidentkandidater hinner enas om och underteckna en 

protestskrivelse. Det skall ha skett hemma hos den Uzbekiske kandidaten Abdul Satar Sirat, 

en gång chef för Högsta domstolen under kung Zahir Shahs tid, redan innan valdagen är över. 

Med tanke på att tex Dostum röstade i sin hemby utanför Mazar-i-Sharif, på samma sätt som 

en del andra kandidater röstade på sina hemorter verkar det mer sannolikt att det hela var 

förberett och uppgjort i förväg, vilket knappast förvånar en kännare av afghansk politik. 

Men redan under söndagen så börjar protestfronten vittra sönder och till exempel så backade 

Mohammed Mohaqeq ur och sa att han skulle acceptera valresultatet, men ville att en 

oberoende FN- kommission skall undersöka det påstådda valfusket, vilket ju är rimligt. Det 

verkar också som flera andra kandidater också backar från sin tidigare bojkott till en hållning 

där man vill få det påstådda valfusket prövat. 
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måndag den 11 oktober 2004 

Valdeltagandet tycks det inte ha varit något fel på. Exakt hur många av de registrerade som 

röstade vet man ännu inte men alla rapporter talar om ett stort deltagande. I Pakistan och Iran 

röstade tillsammans ca 80% av de registrerade afghanska flyktingarna vilket inte är fy skam. 

Att i det läget ogiltigförklara valet skulle utan tvekan undergräva afghanernas respekt för 

valprocessen. 

Rent allmänt gick valet rätt och riktigt till och det skulle vara orätt att ogiltigförklara det säger 

Robert Barry, chef för OSCEs övervakningsteam (Organisation for Security and Cooperation 

in Europé) i tett uttalande. 

Fjorton av oppositionskandidaterna hade på söndagen tagit tillbaks sin tidigare deklarerade 

bojkott men vill att frågan om oegentligheter utreds innan de accepterar valutgången. 

 

Onsdagen den 13 oktober 2004 

Alla prsidentkandidater, inklusive Younus Qanooni och generalen Dostum tycks nu ha 

accepterat att godta valresultaten efter granskninga av UN-Afghan Joint Electoral 

Management Body och en panel av tre internationella valexperter där svensken Staffan 

Darnolf ingår. 

 

 

onsdag den 3 november 2004 

Hamid Karzai utropades på onsdagen officiellt till segrare i presidentvalet i Afghanistan. Han 

fick 55,4 procent av rösterna. 
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Slutord. 

Det var säkert otroligt korkat, att som då 53-åring, säga upp sig från en bra och trygg 

anställning och ge sig av till ett av de osäkrare och oroligare hörnen av världen. 

Även om det var så, är det ingenting jag någonsin ångrat. Hur många personer som får 

chansen att befinna sig i och arbeta mitt i centrum av världshändelserna skulle tacka nej? Inte 

jag i alla fall. Det har inte bara varit ett äventyr utan en tid då jag varje dag fått tillfälle att lära 

och uppleva något nytt. Dessutom har jag lärt känna många nya personer – afghaner och 

biståndsarbetare från olika länder – som flera av dom blivit mina vänner för livet. Men för 

denna gång är det över för min del. Men vem vet ….. 

 

Onsdag den 3 nov  KABUL (Online): - Afghanistan‟s influential council of Muslim scholars 

condemned the kidnapping of three UN workers in Kabul as un-Islamic and called on the 

abductors immediately to release the hostages.  

“Islam is (a) religion of peace and kindness and those who resort to such actions must know 

that their actions can only defame Islam and have no other result,” the Ulema Council said in 

a resolution released to the media.  

“The Ulema Council of Afghanistan seriously asks those who have taken these people hostage 

to release them.” The chief justice of the Supreme Court, Fazel Hadi Shinwary, heads the 

Ulema Council, which is made up religious scholars from around the nation.  

Its decisions have strong religious significance in Afghanistan‟s conservative Islamic society.  

The council said the abductions contravene Islamic law.  

It also emphasised that the hostages, who were working for the United Nations to help 

organise the October 9 presidential elections, were legitimately in Afghanistan, contrary to the 

abductors‟ assertions.  

It said that those who kill people who were legitimately in a Muslim country “won‟t smell the 

fragrance of heaven”.  

Islamic militants abducted Annetta Flanigan from Northern Ireland, Shqipe Habibi from 

Kosovo and Filipino Angelito Nayan from their UN vehicle in Kabul on Thursday.  

Their abductors, a breakaway Taliban faction called Jaishul-Muslimeen (Army of Muslims), 

have threatened to kill them by midday (0730 GMT) on Wednesday if foreign forces and the 

United Nations do not leave Afghanistan.  

The group has also demanded that the United States release all Taliban prisoners and that 

foreign governments condemn the “infidel invasion” of Afghanistan.  

Jaishul-Muslimeen is a murky splinter group of the fundamentalist Taliban militia, which 

ruled Afghanistan from 1996 until late 2001 when US-led forces ousted them for sheltering 

Osama bin Laden and his Al-Qaeda network. 
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