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prövning 
  Av Dr. Akram Osman 
 

Laglöst Afghanistan farlig förebild 
för Irak 
  Av Carl Söderbergh 
 

Kvinnor i litteraturen 
  Av Anders Davidson 
 

Konst och musikskola i Kabul  
öppnar åter 
  Av Azeeta Sadiq 
 

Afghanistan har fått sin egen  
Internetdomän 
  Av Börje Almqvist 
 

 
Alla krig i världen har haft två olika aspekter: 
 
1. Den fysiska och militära aspekten. 
2.    Den moraliska och värdeladdade aspekten. 
 
 USA och dess allierade i kriget mot Irak, dvs koali-
tionsstyrkorna, besegrade snabbt den motsatta parten. 
Under tre till fyra veckor krossades de irakiska mot-
ståndsstyrkorna. Men när det gäller den moraliska och rättsliga aspekten – är läget 
verkligen likadant? 
 
 Om svaret på frågan är positivt är det hela i det fallet en kamp för rättvisa och en rätt-
vis och legitim seger. I annat fall bör vi se resultatet tvärtom. Vi bör byta plats mellan 
segrare och förlorare vad gäller den värdeladdade och andliga aspekten. 
 
 Den accepterade regeln i internationella relationer och konflikter är att riktigheten av 
varje företeelse bestäms med hjälp av FN:s stadga, deklarationen om mänskliga rättig-
heter, innehållet i Genèvekonventionen och internationella domstolars ställningsta-
ganden. 
 
 I det diskuterade fallet har de ansvariga och beslutsfattande instanserna gjort bedöm-
ningar före kriget, under kriget och efter kriget. FN:s generalsekreterare Kofi Annan 
har vid flera tillfällen fördömt denna invasion. FN:s säkerhetsråd, som fungerar som 
högsta beslutande organ på den globala nivån, har inte gett godkännande till ett anfall 
på Irak. Av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har Frankrike, Kina och 
Ryssland varit kategoriskt emot alla USA:s krav på utfärdandet av ett godkännande 
för anfallet på Irak. 
 
 Dessutom har organisationen för islamiska länder (OIC), Arabförbundet och de afri-
kanska ländernas samarbetsorganisation (OAU) sett invasionen som ett tydligt brott 
mot den internationella folkrätten. Som stöd för detta har miljontals människor med 
samvete protesterat mot detta över nästan hela världen genom att protestera mot anfal-
let som organiserats av Bush, Blair och Jose Maria Aznar. 
 
Angriparnas ursäkter 
 
 Men USA:s och dess allierades ursäkter ser ut på följande sätt: 
 
1. Irak förfogar över massförstörelsevapen och ses därför som ett hot på global   

nivå. 
2. Irak stödjer terrorister och bör straffas. 
3. Irak styrs av en diktator och ett enpartisystem som bör störtas och ersättas av    

ett demokratiskt system. 
 
Beträffande den tredje punkten kan man utan tvekan säga att det existerade en diktatur 
och ett enpartisystem i Irak och att Saddam var en blodtörstig man, men varifrån får 
USA den rättsliga fullmakten att ändra den politiska regimen i andra länder? 
 
 I första paragrafen av FN:s stadga står det tydligt och klart att problem av internatio-
nell karaktär som kan destabilisera freden måste lösas med hjälp av principer om in-
ternationell rätt och rättvisa: 
 
1. Vidtagandet av alla gemensamma åtgärder i syfte att förebygga och förhindra  
2. Neutralisering av varje invasionsakt eller handling som destabiliserar fred på 

något annat sätt. 
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3. Koordination och lösning av kon-
flikter genom försoning. 

 
I andra paragrafens fjärde stycke av sam-
ma stadga kan vi läsa följande: 
”Organisationens medlemmar undviker 
att använda hot eller våld i internationel-
la relationer mot länders politiska själv-
ständighet och suveränitet på alla sätt 
som inte överensstämmer med FN:s ide-
al.” 
 
Även om Saddam hade varit världens 
sämsta och mest avskyvärda människa är 
Bushs och hans allierades angrepp mot 
på Irak enligt FN:s stadga och de interna-
tionella rättsprinciperna olaglig och går 
inte att rättfärdiga. Det är upp till varje 
lands befolkning att ändra sin politiska 
regim. Ingen supermakt har rätt att spela 
rollen av ”storebror” för mindre länder 
eller ta kontrollen över dem och påtvinga 
dem det politiska system de föredrar. 
 
Ekonomiska intressen kommer 
först 
 

Låt oss undersöka var och en av dessa 
ursäkter: 
Beträffande den första ursäkten bör man 
säga att hittills har ingen form av mass-
förstörelsevapen hittats i Irak. Från bör-
jan ville Bush framhålla existensen av 
sådana vapen som ett skäl för att FN:s 
säkerhetsråd skulle godkänna en inva-
sion. På detta sätt ville Bush få bort Sad-
dam ur bilden, men planen mötte hårt 
motstånd från världens fredälskande län-
der och organisationer. Trots många för-
sök lyckades Bush inte få igenom en 
resolution i säkerhetsrådet som skulle 
avsluta FN-inspektörernas uppdrag – att 
komma fram till sanningen. 
 
Hans Blix, chefen för inspektörerna, 
meddelade i slutskedet av inspektionerna 
att sådana vapen inte existerade och be-
gärde en förlängning av inspektionerna. 
Men USA, som otåligt väntade på ett 
godkännande från säkerhetsrådet, lade 
fram ett förslag till en ny resolution som 
möttes av att Frankrike hotade med sitt 
veto. Slutligen, utan att ta hänsyn till de 

 
 LAGLÖST AFGHANISTAN FARLIG FÖREBILD 

FÖR IRAK 
 
Debatt                                                    Carl Söderbergh  

Förbrytare och krigsherrar styr i det land som 
"befriades" med USA-bomber för snart två år sedan. 
En succé, menar Vita huset. Men Carl Söderbergh, 
svenska Amnestys generalsekreterare, som nyligen 
reste runt i Afghanistan, beskriver läget som en kata-
strof och finner det alarmerande att EU redan har 
börjat skicka tillbaka afghanska flyktingar. 
 
Strider pågår fortfarande i Afghanistan, civila offer skör-
das alltjämt och krigsherrarna har åter tagit makten i delar 
av landet. Samtidigt hävder flera FNanställda, diplomater 
och även USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld att 
den senaste tidens utveckling i Afghanistan är en succé. 
Hur våldtäkter, mord och ett kollapsat rättssystem kan 
kallas för en succé är en gåta. Situationen för den enskilda 
afghanen är allt annat än en framgångshistoria. Nu när 
Irak ska återuppbyggas får inte Afghanistan stå som före-
bild. 
 
Även om skillnaderna mellan Afghanistan och Irak är stora, så finns det vissa likheter. 
Befolkningen i de båda länderna har i decennier levt under oerhört svåra förhållanden 
och utsatts för grova människorättskränkningar. Karaktäristiskt för sådana länder är 
att rättssystemet kräver grundläggande reformer för att den enskilde individens säker-
het och rättigheter ska kunna garanteras. Detta kräver oberoende utredningar, långsik-
tigt planerande och engagemang. 
 
Trots en del framsteg efter talibanernas fall i slutet av 2001 är situationen i Afghani-
stan fortfarande en katastrof. Landetsmyndigheter, FN och utländska regeringar som 
lovat att hjälpa till i återuppbyggnadsarbetet har misslyckats med att säkra skyddet för 
den enskilde individen.  
 
Under en utredningsresa i Afghanistan under april månad i år möttes jag och mina 
kollegor av rapporter om utbrett våld, tvångsrekrytering av unga män, trakasserier och 
diskriminering. Kvinnors rättigheter har åter kvävts på flera håll. Familjer har splitt-
rats och många personer är försvunna. 
 
Kollapsat rättssystem 
 
Internflyktingar och återvändande flyktingar lever ofta under svåra förhållanden. 
Några som återvänt har lyckats börja bygga upp ett liv men många är fast i lägren och 
kan inte eller vågar inte återvända. I en by i norra Afghanistan träffade vi uzbekiska 
familjer som återvänt efter att ha flytt undan talibanerna som dödat barn, kvinnor och 
män i deras familjer. 
 
När de återvände upptäckte de att talibanerna som tillhörde den turkmenska minorite-
ten fanns kvar men att de nu bytt sida. De är fortfarande beväpnade och vägrar låta 
uzbekerna odla sin mark. Konflikten har trappats upp och nyligen skottskadades en 
man av de väpnade männen. När byborna skulle köra mannen till sjukhuset besköts 
även de.  
 
Deras situation är inte unik. Byborna har nu vänt sig till myndigheterna i Kabul för att 
få hjälp, men chanserna att få stöd är små. Problemet är att president Karzai inte har 
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internationellt vedertagna principerna för 
militära åtgärder, samlade USA ihop 
några länder, bl.a. Storbritannien, som 
under det gemensamma namnet 
”koalitionsstyrkorna” anföll det lilla lan-
det Irak. 
 
Beträffande den andra ursäkten bör man 
säga att hittills har Bush inte lyckats läg-
ga fram det minsta bevis för en koppling 
mellan Irak och terrorister som bin La-
din. Saddam Hussein förklarade terrorist-
attackerna i New York den 11 september 
som en avspegling av USA:s felaktiga 
politik i landets villkorslösa stöd till Isra-
el i konfrontation med palestinierna. 
Dessutom kan man inte se Iraks ekono-
miska hjälp till palestinska familjer som 
fått sina hem förstörda av israeliska bull-
dozrar som stöd till terroristerna. Samti-
digt har Israel under de senaste 50 åren, 
bl.a. med finansiell hjälp från USA, gjort 
miljontals palestinier hemlösa, dödat 
tusentals palestinska män och kvinnor 
och ockuperat tiotals palestinska städer 
och byar. Det finns ingen tvekan om att 
så länge ockupation och statsterrorism 
existerar, kommer motstånd och själv-
mordsbombningar att fortsätta. 
 
Under tiden då Saddam attackerade Iran 
och använde kemiska vapen i byn Halab-
ja och gränsområdena mot Iran hördes 
inte ett ljud från USA. USA konfrontera-
de Iraks diktator och slaktare först när 
Saddam ockuperade Kuwait och hotade 
den amerikanska ekonomins näring, dvs. 
oljan. Är det inte så att politiken i första 
hand alltid följer ekonomiska intressen – 
begrepp som demokrati, mänskliga fri- 
och rättigheter och religion kommer först 
efter det att de ekonomiska intressena är 
säkerställda? Vem vet, kanske finns även 
i detta läge dessa värderingar närvarande 
i den politik som förts av George W. 
Bush, Colin Powell, Donald Rumsfeld 
och Condoleeza Rice. 
 
Översättning från persiska: 
Maiwand Osman 
 

kontroll över landet. De gamla krigsherrarna, ökända för sin brutalitet, har åter tagit 
makten i olika regioner. USA och dess allierade gjorde ett allvarligt misstag när de 
inte avväpnade dem utan istället samarbetade med flera, däribland general Rashid 
Dostum som regerar över området kring Shiberghan och som har många liv på sitt 
samvete. 
 
Polisstyrkan, fängelsesystemet och domstolsväsendet har kollapsat. Det finns upp till 
50 000 poliser i landet men de fungerar inte som en enad civil polisstyrka. Många av 
dem var tidigare mujahedinkrigare och har ingen professionell polisutbildning utan 
deras lojalitet finns hos de lokala krigsherrarna. Flera har levt hela sina liv som muja-
hedin och är vana att agera fritt utan att behöva ställas till svars för sina handlingar. 
 
Att få rättssystemet på fötter är en förutsättning för att den enskilde ska kunna känna 
sig trygg och förövare ställas inför rätta. Det är en förutsättning för en stabil och var-
aktig utveckling i Afghanistan. Det säger sig självt att de uzbekiska byborna inte kom-
mer att känna sig trygga förrän de väpnade männen ställs inför rätta. Dessvärre ge-
nomsyras Afghanistans regering och myndigheter av personer som gjort sig skyldiga 
till grova människorättsbrott.  
 
EU vill återsända flyktingar 
 
Omvärlden får inte blunda för situationen och vända bort 
blicken från Afghanistan. Behovet av stöd i form av ex-
pertis, bistånd, pengar med mera är akut. Krigsherrarna 
måste avväpnas och förövare ställas inför rätta, bevisma-
terial säkras och vittnen ges skydd. Så sker inte idag. Den 
fruktansvärda händelsen i Dasht -i-Lailli -öknen där män 
kvävdes till döds i containrar är ett tragiskt exempel. Vitt-
nen är livrädda för att tala. De vet att det inte finns något 
skydd och de vet vad krigsherrarna är kapabla att göra. Att 
information och fakta om övergrepp och vad som hänt 
offren läggs på bordet är nödvändigt för att försoning ska 
kunna ske. 
 
Det är mycket oroande att USA nyligen motarbetade en 
resolution om Afghanistan som lades fram inför FN:s 
människorättskommission i Genève. Den krävde att gamla 
människorättsbrott skulle utredas samt kritiserade den nuvarande människorättssitua-
tionen i landet. Det är också alarmerande att EU i veckan presenterade en plan för 
återsändandet av afghanska flyktingar vilken öppnar upp för att tvinga människor 
tillbaka – trots att det är uppenbart att ett varaktigt skydd inte kan garanteras i hemlan-
det. Storbritannien har redan avvisat asylsökande och skickat tillbaka dem till en 
mycket oviss framtid. 
 
Samma misstag får inte upprepas i Irak. Amnesty har uppmanat FN att omedelbart 
tillsätta en kommission bestående av människorättsexperter inklusive irakier, som ska 
utreda situationen i Irak och rekommendera hur rättssystemet på bästa sätt bör refor-
meras. Före detta förbrytare får inte sättas i ledande positioner som i Afghanistan. Det 
är ett hån mot offren och deras anhöriga och ger allvarliga signaler. Koalitionen har 
ett stort ansvar för att säkra bevismaterial så att sanningen om vad som hänt kommer 
fram och befolkningen äntligen får upprättelse och kan gå vidare med sina liv. 
 
Att många i omvärlden nu väljer att skönmåla situationen i Afghanistan är oroande. 
Risken är stor att samma sak händer i Irak. 
 
Carl Söderbergh 
generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty International 
 
Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i Aftonbladet den 9 maj 2003. 

Sanningens och lögnernas... 
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”Afghanska kvinnor förminskas, från-
tas såväl ansikte som kropp, förvand-
las till offer. Allt i avsikt att stödja 
dem, ’ge’ dem röst”. Anders Davidson 
har gått igenom flertalet av de Afgha-
nistanrelaterade böcker som sköljde in 
över de svenska bokhandelsdiskarna i 
efterskalven av den 11 september och 
bombkriget mot Afghanistan. 
 
De böcker jag läst utger sig alla - en 
handfull översatta titlar i bombangrep-
pets efterföljd - för att berätta ur den af-
ghanska kvinnans perspektiv. Kanske 
kan man med Ingeborg Schäuble 
(Deutsche Welthungerhilfe) säga att de 
vill ge ”röst åt de ansiktlösa, kroppslösa 
afghanska kvinnorna.” 
 
Redan här uppstår ett problem. Afghans-
ka kvinnor förminskas, fråntas såväl an-
sikte som kropp, förvandlas till offer. 
Allt i avsikt att stödja dem, ”ge” dem 
röst. 
 
Omslagen på de böcker om Afghanistan 
som gavs ut på svenska i fjol visar alla 
kvinnor i slöja. De likartade förpackning-
arna ger en föraning om vad som väntar 
mellan pärmarna. Endast ett bokomslag 
saknar helt den heltäckande burqan: fyra 
kvinnor och två barn ser ut genom ett 
fönster, där plastskynken ersatt rutorna; 
den äldsta kvinnan vilar armbågarna på 
fönsterkarmen och skrattar mot kameran. 
 
Ännu ett bokomslag visar en ung kvinnas 
nakna ansikte: omgiven av de blå 
”tälten” kisar hon mot kameran med an-
siktet inramat av en vit huvudduk. Här 
uppstår ännu ett problem. De flesta bilder 
av afghanska kvinnor är stereotypa. Bok-
förlagens marknadsavdelningar utnyttjar 
detta. Bokomslagen visar vad de flesta 
antas känna igen. Det igenkännbara upp-
repas och förstärks. Det som avser att 
förklara fördunklar, det som vill närma 
lägger nytt avstånd mellan oss och dem. 
 
”Talibantalet” 
 
”Säger jag ’Kvinna i Afghanistan’ - så 
ser vi alla bilden framför oss: Hon är ett 
ljusblått tält vars blick vi inte kan möta, 
instängd bakom ett galler av tyg. Osyn-

liggörandet av henne och hen-
nes rättigheter är till och med 
rent fysiskt. Under den gångna 
hösten har den osynliggjorda 
afghanska kvinnan använts 
som ett argument för att bom-
ba det land där hon bor.” 
 
Orden är hämtade ur Gudrun Schymans 
öppningstal vid vänsterpartiets kongress i 
fjol. 
 
När jag nu börjar skriva om läsningen av 
fjolårets böcker om Afghanistan, tänker 
jag också av ett annat skäl på Gudrun 
Schymans tal från i fjol. Talet som trots att 
innehållet famnade betydligt vidare kom 
att kallas ”talibantalet”.  
 
Vad var det Gudrun Schyman sa? 
 
Jo, att kvinnoförtryck ”tar sig många ut-
tryck. Diskrimineringen och kränkningarna 
ser olika ut beroende på var vi befinner 
oss. Men det är samma norm, samma 
struktur, samma mönster, som upprepas så 
väl i talibanernas Afghanistan som här i 
Sverige.” Gudrun Schyman talade om ”det 
mest universella förtrycket av dem alla. 
Det förtryck som går djupare in i kropp 
och identitet än något annat.” 
 
Problemen fortsätter. Jag - man, svensk - 
läser om kvinna, afghansk: vad kan min 
läsning av dessa böcker säga av allmänt 
intresse? 
 
Låt oss se. 
 
Men först måste jag ange ett par utgångs-
punkter: I två årtionden har jag följt ut-
vecklingen i Afghanistan. Den sovjetiska 
ockupationen fördröjde min resa till landet 
i tolv år. Sedan 1992 har jag utspritt på 
flera resor tillbringat ett par månader i lan-
det. Naturligtvis har jag mestadels mött 
män men inte uteslutande. (Kvinnofrågan 
ställs gång på gång och jakten på en af-
ghansk kvinnorörelse har börjat om på 
varje resa.) 
 
Som de som välkomnat USA:s befrielse av 
afghanska kvinnor hörde jag som vi alla på 
1980-talet också de som försvarade Sovjets 
”närvaro” tala om kvinnans rättigheter. 

 
Att alla ockupationsmakter talar om sam-
ma sak betyder naturligtvis inte att 
mänskliga rättigheter för barn, kvinnor 
och män är oviktiga. Rätten till liv och 
till frihet är förvisso omistliga. Då som 
nu anser jag att det är afghanernas sak att 
styra och reformera Afghanistan. Vare 
sig socialismens frihet eller kapitalis-
mens frihet kan exporteras med vapen-
makt. När de slagit vakt om sin frihet och 
självständighet har afghanerna försvarat 
andras frihet och självständighet. Så län-
kas vi samman. Detta ömsesidiga intres-
se är all solidaritets grundval. 
 
Lärande genom läsande 
 
När jag efter alla dessa år och resor fort-
farande försöker förstå Afghanistan för-
ändras den ram där jag infogar nya re-
flektioner och insikter. Kunskapen bred-
das, djupnar och nyanseras naturligtvis, 
tidigare referensramar sprängs. Trots 
detta - eller snarare just därför - påstår 
jag att backspegeln starkt bidrar till klar-
synen, liksom läsefrukter är ett nyttigt 
och gott komplement till vad jag själv 
varit med om och själv sett. 
 
Så till den aktuella litteraturen. Samtliga 
titlar är läsvärda, ett par mer än andra 
(Seierstads och Schefters, se nedan). 
Kritiskt lästa och med sina olika förut-
sättningar kan de med sina perspektiv 
bidra med pusselbitar till ökad förståelse 
av situationen i Afghanistan. 
 
De som fört pennan är två journalister 
från västeuropa, en iransk journalist och 
filmmakare, en tysk sjuksköterska, två 
afghanska kvinnor. Originaltitlarna är 
utgivna år 2001, arbetet med dem påbör-
jades året innan. På svenska kom de först 
år 2002. Rapporterna om talibanernas 
förtryck beredde marken men den 11 
september gjorde dem till internationella 
bästsäljare. (Översättningarna är inte 

 
KVINNOR I LITTERATUREN 

AV Anders Davidson 
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alltid helt lyckade, de tycks ha hastats fram.) 
 
Undantaget är journalisten Åsne Seierstad, som en större allmänhet sedan dess stiftat 
bekantskap med på Hotel Palestine i Bagdad. Åsne Seierstad är ensam om att skriva 
om tiden efter talibanerna. Hennes bok, ”Bokhandlaren i Kabul. Ett familjedrama”, 
är skriven sedan hon under våren 2002 som gäst levt samman med familjen Khan. 
 
Karla Schefters bok, ”Med mod och hjärta. En sjuksköterska i Afghanistan”, skiljer 
ut sig från de övriga på ett annat sätt: hennes berättelse skildrar ett årtiondes erfaren-
het av humanitärt arbete på afghansk landsbygd. Hennes perspektiv präglas av långva-
rig kärlek som mognat. Det utgör en stark kontrast till den spanska journalisten Ana 
Tortajadas bok, ”Det tystade skriket. En resa bland afghanska kvinnor”, som visar 
en nyförälskads bild där föremålet för känslorna idealiseras. Omvänt uttrycker Chéké-
ba Hachemis och Latifas bok ”Mitt förbjudna ansikte. En ung kvinnas liv under 
talibanregimen”, hela det hat ett förkrossat hjärta förmår framkalla. 
 
Siba Shakib, journalist och filmare, har skrivit dokumentärromanen ”Till Afghanistan 
kommer Gud bara för att gråta. Berättelsen om Shirin-Gol”. Den har till skillnad 
från de övrigas medelklassperspektiv den fattiga flerbarnsmodern i fokus. 

 
Den som söker Shirin-Gol kommer förmodligen aldrig att finna 
henne. Den som kanske ändå finner en Shirin-Gol ska finna att 
vad hon berättar inte överensstämmer med Siba Shakibs berättel-
se. Denna dokmentärroman är inte sann i den mening att den be-
rättar om vad som hänt en existerande kvinna med namnet Shirin-
Gol. Denna kvinna är en litterär gestalt, en skapelse av 
författaren Siba Shakib, som genom romanens form kan låta en 
fiktiv kvinna genomleva allt det många afghanska medsystrar 
upplevt. Mångas liv vävs samman i Shirin-Gols berättelse. 
 

Trovärdighetsproblem 
 
Det är inte illa gjort. Man tror - nästan - att Siba Shakib har hört Shirin-Gol berätta allt 
detta. Mycket som Shakib förmedlar vet vi har hänt, ändå förtar ”fusket” värdet av det 
”dokumentära”. Det är inte en kvinnas liv som skildras, det är ett slags kollektivroman 
som Shakib har skrivit. En roman om en mörk tid i afghanernas moderna historia. Om 
de eländen krigen och utländsk inblandning fört med sig. 
 
På liknande sätt uppstår trovärdighetsproblem när Latifa i ”Mitt förbjudna ansikte” 
inte nöjer sig med att beskriva vad hon ser. Hon vill mer än att bara berätta hur blotta 
existensen av talibanernas dekret inger rädsla, hur hon och familjens kvinnor och alla 
afghaner kränks av alla dessa regler: ”Den här gången är de verkligen ute efter att 
döda oss, alla kvinnor och unga flickor. De dödar oss under tystnad, dolskt och 
lömskt.” Även i Ana Tortajadas ”Det tystade skriket”, som innehåller så mycket mer, 
förmedlas denna så ensidigt mörka historia. 
 
Det går inte att komma ifrån att dessa böcker byggda på sanningar blir till vapen i 
händerna på dem som efter den 11 september 2001 föresprå-
kar ännu en våldtäkt av Afghanistan. Vapen i kriget om opi-
nionen. 
 
Blicken måste höjas. Ana Tortajada är inför sin första resa, 
som också jag var inför min, uppfylld av förväntningar och 
stundens allvar: skriket ska inte längre kunna tystas. När hon 
sätter sig att skriva är minnet fyllt till bredden av fantastiska 
möten med människor vars berättelser skakat om henne. En 
man på UNHCR i Peshawar, en amerikan, klargör det stor-
politiska spelet för henne och Tortajada lyssnar vid mästa-
rens fötter: ”Detta är sanningen. Och det finns någon som är 
beredd att säga den.” Så säger han adjö: ”Som om han inte 
hade sagt någonting, som om han inte hade berättat saker 
som världen är okunnig om eller låtsas vara okunnig om.” 

Tortajadas tolk: ”Han 
är en hederlig männi-
ska, en som vet san-
ningen och inte döljer 
den, bekräftar Rustam 
nästan högtidligt.” 
Och det han har sagt 
är att USA:s fördö-
manden av talibaner-
na bara är spel för 
gallerierna, att om 
USA ville så skulle talibanerna vara bor-
ta på mindre än en vecka om USA satte 
press på Pakistan: ”Men för USA betyder 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
Förenta Nationerna inte ett dugg, sådant 
är bara redskap som de brukar efter eget 
gottfinnande och för egen vinning.” 
 
Mot den beskrivningen har jag sannerli-
gen ingenting att invända, men som facit 
visar så är det stora spelet betydligt mer 
komplicerat än vad Ana Tortajada och 
mannen hon intervjuade förstod. Vad 
skulle de ha sagt idag? Välkomnade de 
våldtäkten? Såg de bomberna som början 
på befrielsen från talibanerna, som teck-
en på att USA börjat ta mänskliga rättig-
heter på allvar? 
 
Jag vet inte. 
 
 Måtte dessa böcker läsas 
 
Det säger sig självt att tyskan Klara Shef-
ters ”Med mod och hjärta” ger en mycket 
mer mångtydig bild av afghanerna och 
landet. Hon har hunnit se härskare kom-
ma och fly, hon har mött de nya herrarna 
och förhandlat med dem. Hon har utver-
kat talibanernas tillstånd att utbilda barn-
morskor och att anställa dem på det sjuk-
hus på landsbygden där hon arbetar. Vi 
kommer inpå det afghanska samhället, 
får del av vardagligt trassel och ser både 
de hinder traditionen lägger i vägen för 
människorna och det kitt i positiv me-
ning som den innebär för dem. Jämfört 
med Ana Tortajadas blommande språk 
skriver Klara Shefter torrt och utan finess 
men det går att läsa dem båda. 
 
I likhet med Shefters erfarenheter bidrar 
Åsne Seierstads betydligt kortare möte 
till att nyansera Afghanistanbilden. 
”Bokhandlaren i Kabul” visar på en 
gång upp hopp och uppgivehet. När 
USA:s krigsmakt skingrat och fördrivit 
talibanerna, vad händer? 
 
När George W. Bush svarar att den af-
ghanska kvinnan befriats 
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Afghanska bildkonstnärer och musiker har länge käm-
pat i motvind.  Men det finns små ljusglimtar i mörk-
ret. Efter årtionden av krig och talibanregimens 
stränga restriktioner har en av Afghanistans få konst-
närliga läroanstalter öppnat på nytt i huvudstaden. 
 
 I slutet på mars slog Kabuls nyrenoverade Konst och 
Musikskola åter upp portarna.  Hundratals ungdomar 
hade sökt en plats. In kom 62 nya elever mellan 12 
och 18 år för att påbörja vad som är tänkt att motsvara 
en högstadie- gymnasieutbildning i konst och musik.  
Hittills är dock alla elever pojkar. Än har skolan inte lyckats ordna separata klassrum 
och lämplig transport för flickor. Säkerheten i stadsdelen där skolan ligger anses ock-
så vara ett problem. 
 
Tidigare undervisades pojkar och flickor tillsammans på skolan… Men nästa år plane-
rar vi att starta separata klasser för flickor, förklarar skolans rektor. 
 
 Skolan i Kabul har restaurerats med hjälp av en polsk biståndsorganisation samt do-
nationer från ett antal utländska organisationer och ambassader. Det är den enda insti-
tutionen i landet som erbjuder undervisning i både musik och visuell konst. I Herat 
finns en konstskola och i Kabul finns även ett antal mindre skolor som erbjuder korta-
re kurser med betoning på hantverk och yrkesutbildning.   
 
 Skolan öppnades ursprungligen 1974, med stöd från den österrikiska 
regeringen.  När inbördeskriget startade 1992 beslagtogs många offi-
ciella byggnader och skolor av stridande fraktioner och användes för 
militära ändamål. Otaliga konstföremål, material och instrument 
plundrades och förstördes i stridigheterna. När talibanerna sedan kom 
till makten förbjöds musiklektioner och alla musiklärare avskedades.  
Konstundervisningen tilläts fortsätta, men det utfärdades stränga för-
bud mot fotografering, måleri och skulptur föreställande människor 
och djur.  Mycket konst som ansågs bryta mot de religiösa normerna 
förstördes under perioden och flickor förbjöds att delta i undervis-
ningen.  Många elever lämnade skolan under dessa år och flera lärare 
valde att fly landet.  
 

 Stora förhoppningar 

 
 Men det fanns också de som trotsade förbuden och fortsatte att un-
dervisa de förbjudna konstarterna i hemlighet.   
 
Aimal är en av eleverna som fortsatte att måla även under talibanåren. 
I dag är han glad att få fortsätta med konst- och musikstudierna på den 
nyrenoverade skolan. Men resurserna är knappa och han önskar att det 
fanns fler lärare, bättre material och fler instrument för eleverna. 
 
Musikeleverna Ahmad Wahab och Hoshang instämmer att det är brist 
på musikinstrument och att det därför är svårt för eleverna att få möj-
lighet att öva så mycket som de skulle vilja. Trots det är båda mycket 
nöjda med lärarna, pedagogiken och skolbyggnaden i sig.  
 
Men vi skulle kunna göra mycket mer praktiskt om vi hade mer bord 

 
Konst och musikskola i 

Kabul öppnar åter 
 

Av Azeeta Sadiq 

och stolar, instrument och konstmaterial.   
 
 Ustad Sabir som är musiklärare instäm-
mer att behoven fortfarande är stora. 
Skolgården är i samma skick som när 
han själv var elev på sjuttiotalet. 
 
Alla hårda år till trots har Kabuls Konst 
och Musikskola lyckats producera flera 
stora namn inom den afghanska kultur-
eliten. En av skolans första elever, Kha-
lid Arman, har blivit en mycket fram-
gångsrik gitarrist som bland annat vunnit 
internationella utmärkelser i Paris. 1993-
94 skrev Farid, en av skolans lärare, vad 
som kom att bli Afghanistans national-
sång ”Shifta”.  De flesta afghanska musi-
ker och sångare som i dag verkar i landet 
började sin karriär vid skolan i Kabul. 
 
 För första gången på länge finns det nu 
hopp om att fler ungdomar kan få chan-
sen att leva ut sina konstnärliga ambitio-
ner - och på sikt också blåsa nytt liv i den 
afghanska konst- och musikvärlden. 
 
Fotnot: Artikelförfattaren arbetar vid 
Svenska Afghanistankommitténs in-
formationsenhet i Kabul 

Omslagsbild:  Yar Mohammad Taraky 
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skriver Åsne Seierstad: ”Det som provo-
cerade mig var alltid ett och detsamma: 
männens sätt att behandla kvinnorna.” 
Vartefter berättelsen fortskrider framstår 
den jämförelsevis liberala bokhandlaren 
som en man rotad i de uslare afghanska 
traditionerna. 
 
Det traditionella och det moderna i Af-
ghanistan, kampen dem emellan, är sä-
kerligen något annat än en militär opera-
tion som lämnar efter sig tiotusentals 
döda. Det stod klart när jag lade ifrån 
mig ”Bokhandlaren i Kabul” ovanpå 
boktraven med Afghanistanlitteratur.  
 
Medan jag nu skrivit har jag antecknat ett 
par tänkvärda invändningar mot vad jag 
just försökt säga... . För att travestera 
förordet i ”Till Afghanistan kommer Gud 
bara för att gråta”:  
 
Måtte dessa böcker läsas och diskuteras 
så att vi börjar att bättre förstå Afghani-
stan. 
 
Anders Davidson 
 
 LÄSTA BÖCKER: 
 
Latifa/ (i samarbete med Chékéba Ha-
chemi): Mitt förbjudna ansikte. En ung 
kvinnas liv under talibanregimen. 
Översät tning Einar  Heckscher 
(Wahlström & Widstrand 2002) 
 
Åsne Seierstad: Bokhandlaren i Kabul. 
Ett familjedrama. Översättning Jan 
Stolpe (Norstedts 2002) 
 
Siba Shakib: Till Afghanistan kommer 
Gud bara för att gråta. Berättelsen om 
Shirin-Gol. Översättning Ulla Ekblad-
Forsgren (Natur och Kultur 2002) 
 
Karla Shefter: Med mod och hjärta. En 
sjuksköterska i Afghanistan. 
Översättning Kerstin Fredholm-Bernhoff 
och Bo Fredholm (Bra Böcker 2002) 
 
Ana Tortajada: Det tystade skriket. En 
resa bland afghanska kvinnor 
Översättning Ulla Roseen (Wahlström & 
Widstrand 2002) 
 
Deborah Ellis: Den osynliga flickan. 
Översättning Helena Ridelberg (Bonnier 
Carlsen 2002) 

Kvinnor i litteraturen... Afghanistan har fått sin egen 
 Internetdomän (.af) 

 
Av Börje Almqvist 
 
Afghanistan har nu fått sin egen 
Internet-domän med suffixet .af. 
Det kanske inte låter så märkvär-
digt, men för ett land som befun-
nit sig helt utanför den övriga 
världens utveckling i 25 år är det 
ett viktigt steg. 
 
Även om det inte har så stor 
praktisk betydelse så är det en 
viktig markering att Afghanistan 
tagit ett första litet steg in i det 
21:a århundradet. Kommunika-
tionsminister Mohammad Maso-
om Stanakzai uttryckte det så här 
när landet fick sin .af domän, den 10 mars i år:  ”För Afghanistan är det som att återta 
en del av sin suveränitet. Det är landets flagga på Internet”.  
 
För ett och ett halvt år sedan var det till och med förbjudet för vanliga afghaner att 
använda sig av Internet efter att talibanerna upptäckt att det inte gick att censurera 
”snusk” på web-siter, som de uttryckte det.  
 
Nu har Afghanistan den lagliga och tekniska rätten till af-domäner för afghanska web-
sidor.  
 
De första att registrera sig var kommunikationsministeriet med sin web-sida med 
adressen www.moc.gov.af och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Afghanistan 
(www.undp.org.af). 
Ministeriet försöker nu utveckla landets Internet uppkopplingar och resurser, men det 
går trögt. 
 
För närvarande finns det bara en handfull Internet-kaféer i huvudstaden Kabul där 
utlänningar och ett fåtal afghaner som har råd kan sända sin e-mail och söka på web-
ben. Det kostar mellan 2 och 4 dollar i timmen att vara uppkopplad och många afgha-
ner tjänar inte mer än 2 dollar om dagen. 
 
De flesta FN-organ och internationella biståndsorganisationer har inte .af-sufixet utan 
har behållit sina gamla e-mail adresser från till exempel Pakistan där de var verksam-
ma innan de flyttade till Afghanistan.  
 

Trots den nya landvinningen så 
finns det ingen domänserver för 
Afghanistan inom landet utan den 
finns på UNDP:s högkvarter i New 
York. Kommunikationsdeparte-
mentet skall få en andra domän för 
att kunna träna upp sin egen perso-
nal att administrera tekniken. 


