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En lärdom och ett hopp 
 
Författare: Akram Osman 
Översättare: Maiwand Osman 
 
Till sist dödades Ahmad Shah Masood, 
motståndets kända namn, av två trångsyn-
ta kriminella araber. I och med detta före-
vigades Masoods namn tillsammans med 
de andra historiska namnen för oss. Ett 
liknande öde drabbade Abulhaq, en känd 
ledare under jihads tid. Han dödades av 
den inhemska motsvarigheten av samma 
typ extremister vilket är väldigt beklagligt. 
De som hade bestämt sig för att döda Ah-
mad Shah Masood hade kommit till Pakistan från det ”kungliga sätet” London. 
Därifrån i sällskap med Hamid Gul (f.d. chef för pakistansk säkerhetstjänst, ISI) 
och ISI agenter hade de kommit till Panjsher genom Kabul. 
I Panjsher fick de intervjua Masood med sin filmtagningskamera, något som bru-
kar användas för att dokumentera civiliserade och intellektuella samtal. Under 
intervjuns gång sprängde de sin kamera i luften, den var fylld med sprängmedel. 
Med detta dödade de en stor man, vars mod och beslutsamhet hade bevittnats av 
varje bit av vårt land. 
Men varför på detta sätt? 
Att placera sprängmedel i kameror och ljudupptagnings apparater och låta dem 
explodera så fort samtalet börjar, ingår detta verkligen i syftet att bygga dem? Är 
avsikten med kameror att förhindra samförstånd och förhandlingar? 
Om vi bortser från ytligheter av detta tillvägagångssätt och motstånd kan vi kom-
ma till följande logiska slutsatser: 
Masoods fiender kunde inte vinna kampen genom en intellektuell kraftmätning så 
de valde att ersätta samförstånd och förhandlingar med sprängmedel och dynamit. 
Det var inte längre möjligt för dem att bekämpa motståndet på ett hederligt sätt 
därför valde dem att göra det på ett ohederligt sätt. 
En blind attraktion till extremistisk hierarki och terrorismens exportkällor leder till 
dåraktiga aktioner och oönskade konsekvenser. 
Den outvecklade opinionen hos vulgära folkskikt är en lämplig miljö för utveck-
lingen av terrorismens mikrober. En sådan miljö kan lätt utnyttjas av utländska 
politiker och ledare för terroristgrupper. 
Under Afghanistans moderna historia har vi vid flera tillfällen bevittnat sådana  
brott och händelser. Under tredje kriget mellan afghaner och britter i Kandahar var 
representanter från alla sociala strukturer, både sunni- och shiamuslimer beredda 
att gå till krigsfronter mot britterna. Men engelsmännen utnyttjade de vulgära folk-
skiktens religiösa känslor och drabbade hårt solidariteten mellan folkslagen samt 
skadade avsevärt frihetens rörelse. 
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En lärdom och ett hopp 
Under samma period när dåtidens kung 
ville förnya och anpassa landet efter tidens 
krav slogs de intellektuellas och reformis-
ternas rörelse inom Amani regeringen ned 
av inhemska konservativa krafter med Stor-
britanniens direkta och indirekta stöd. Detta 
ledde i sin tur till att många stora drömmar 
förstördes. Även efter detta satte sig samma 
konservativa krafter mot byggandet av 
sjukhus, skolor, tryckerier och ett förbud 
mot bärandet av slöja av kvinnorna. I vissa 
fall visade sig detta motstånd även i formen 
av allmänt uppror. Vi försöker inte alls un-
derskatta eller undervärdera de vulgära 
skiktens känslor och samvete i denna arti-
kel. Ett rätt principiellt handlande är att 
respektera folkmassornas sed och traditio-
ner och undvika att blanda sig in i deras 
religiösa och traditionella värden. Men ett 
av de absoluta kraven i dagens politiska liv 
är att vi ständigt bör vara uppmärksamma 
på denna sårbara och upprorsskapande före-
teelse och inte blint följa de vulgära skik-
tens intressen och tendenser på grund av 
stam- eller skikttillhörighet. Våra politiska 
grupper på flykt i utlandet gör ibland en 
liknelse mellan de vulgära skiktens uppror 
och nutida kamper för frihet. I stället för att 
de belyser dessa skikt om problematiken 
blir de själva vulgära och väljer en tanke-
mässig tillbakagång. Egentligen är det de 
intellektuellas plikt att vägleda den allmän-
na opinionen och försöka verka för bildan-
det av ett intellektuellt politiskt system som 
bygger på vårt samhälles gemensamma 
medvetande samt att hitta lämpliga lösning-
ar för vår tids problem. 
Under flera år nu tar fardas riktiga författa-
re itu med denna bittra sanning. En sanning 
som kan varken sägas eller döljas. Exem-
pelvis försökte vi en gång att berömma en 
svensk kulturell person som har ägnat hela 
sitt liv åt vårt land. Han har alltid sett sam-
landet av pengar, medicin och mat samt 
bildandet av kliniker, skolor, grävning av 
brunn för drickbart vatten och till och med 
resor till krigsdrabbade områden i Afghani-
stan som sin plikt i livet. Denna uppskatt-
ning provocerade dessa våra så kallade 
högutbildade och visa intellektuella, vilka 
började klandra oss för denna uppskattning. 
Det har också hänt att av någon anledning 
våra tadjik-, hazara- eller pashtunbröder 
hyllat en eller annan av sina kulturella per-
sonligheter i något seminarium och sedan 
vi har publicerat någon artikel i farda för 
att visa vår solidaritet med dem. Även i 

”Plötsligt diskuteras Afghanistan av alla.”  
 

 
Jag sitter på tunnelbanan, det är tre dagar 
sedan terrorattacken mot USA den 11 sep-
tember. Jag är trött efter jobbet oc försöker 
koppla av genom att titta ut genom fönstret 
medan vi passerar Gamla Stans tunnelbane-
station. Plötsligt hör jag något som får mig att 
vakna till, de två männen på platserna mitt-
emot mig diskuterar tydligen Afghanistan. 
Jag följer deras samtal och blir mer och mer 
arg, allt de säger är fel. De vet ingenting om 
vare sig talibanerna eller om Afghanistans 
situation, men eftersom man nu varje dag kan 
höra om Afghanistan på nyheterna så blir det 
också dagens samtalsämne för vanligt folk. 
Det är en konstig känsla för mig som under 
tre år känt att folk knappt vet var Afghanistan 
ligger på kartan. 
 

Några veckor senare befinner jag mig på job-
bet och läser mina mail. Sedan gårdagen har jag fått minst tjugo stycken som 
handlar om den aktuella situationen i Afghanistan. Inte så konstigt med tanke att 
jag jobbar på Svenska Afghanistankommittén. Jag går in på Internet och kollar vad 
dagstidningarna har för aktuella nyheter. Allt, precis allt tycks handla om Afghani-
stan. Vissa skribenter menar att det är bra att USA bombar i Afghanistan, andra 
skriver om de stackars afghanska barnen som inte får mat och tak över huvudet. 
Alla skriver de som om de följt Afghanistan sedan länge, som om de visste hur det 
förhöll sig där.  
Nu när USA har fällt sina bomber 
menar många ”experter” att bomber-
na var bra. Talibanerna har ju fallit, 
inte sant? USA gjorde rätt ändå, det 
märker väl alla nu? Vissa tycks 
glömma att Nordalliansen inte följde 
USA regeringens råd utan gick in i 
Kabul i alla fall. Många tycks glöm-
ma det faktum att det kan ta veckor, 
månader, år, innan vi kan se utveck-
lingen i Afghanistan gå framåt och 
bli stabil (vad nu det kan innebära). 
Många västerlänningar och svenskar liksom jag själv vill nu diskutera Afghani-
stans framtid. Inte minst verkar det gälla våra folkvalda politiker. Inom de olika 
politiska partierna, i regeringen och i riksdagen, diskuteras och debatteras Afgha-
nistan. Jag har aldrig varit i Afghanistan, har aldrig varit i Kabul eller i Kandahar. 
Inte i Mazaar eller i Herat, inte i Kundusz eller i Faizabad. Det har nog inte de 
flesta politiker, tyckare och tänkare heller. Ändå diskuterar vi Afghanistans fram-
tid som om vi visste något om hur den borde bli. Det känns konstigt ibland när jag 
sitter kring ett mötesbord bland viktiga personer och ska försöka förklara något om 
Afghanistan, vad vet egentligen jag? Det känns märkligt när jag på radion hör en 
av våra partiledare tala om Afghanistan och dess framtid, vad visste den personen 
om Afghanistan innan den 11 september? Samtidigt vill många hjälpa och göra 
något bra för Afghanistan, det känns bara tråkigt att det skulle till en sådan kata-
strof som den 11 september för att folk skulle öppna sina ögon.  

Av: Elin Asplund 
 

Elin Asplund 
FOTO: N. Omar 
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detta fall har ”våra intellektuella” kritise-
rat oss för vår skriftliga berömmelse av 
personer som har gjort si och så. 
För några år sedan brukade en vis man i 
Kabul säga: ”Vårt öde har bestämt att inte 
ens en enda person med gott rykte ska 
finnas kvar i Afghanistan.” Jag trodde 
länge inte på detta påstående och såg det 
som pessimistiskt, lögnaktigt och långt 
ifrån sanningen. Men tyvärr träffar jag 
varje timme och varje dag levande exem-
pel på dessa visa ord. 
En del av våra intellektuella tillbringar 
sina dagar med en borste och en hink fylld 
med svart färg och så fort dem ser rena 
kläder, en ren vägg eller ett rent ansikte 
målar de en kors på dessa. De kunde i 
stället läsa, forska och använda alla goda 
möjligheter på rätt sätt som det flykting-
vänliga och barmhärtiga landet erbjuder 
dem. Detta ”goda” yrke som de har valt 
påminner oss om de små fascister som tål inte renhet hos någon någonstans och 
dekorerar offentliga byggnader med hakkors. 
En av våra uppmärksamma läkare i Stockholm sa till mig en gång följande ord: 
”En del av våra landsmän pratar skit om andra när de dricker te och talar politik 
när de dricker alkohol.” Det är en tydlig och naken sanning! Är det inte så? Vad 
tycker du om detta, fardas läsare? 
Sedvanligt och brukligt har vi rättfärdigat våra egna orättvisor mot andra som nå-
gon form av gudomlig rättvisa, men när vi själva har drabbats av något liknande 
har vi skrikit och klandrat så att det har hörts mest. 
Därför är våra liv i dåtiden fyllda med sådana paradoxer! Det är därför vi, alla 
medverkande i afghanska pennklubben, gör vårt bästa för ett legitimt försvar. Vi 
ser inte bara oss själva som behövande av en uppfostran för en andra gång samt en 
omläsning av vårt samhälles byggstenar utan vi ber också andra att visa lite mera 
förståelse och inte se bara sig själva som de enda som alltid har rätt. 
 
Pennklubben undviker bestämt att få åkomman att påverkas och drabbas av politi-
ken. När vi erinrar oss eller  
prisar framträdande ansikten från den ena eller andra stammen tar vi hänsyn till 
deras individuella uppfattningar och synvinklar och vi hoppas att genom detta för-
korta avståndet mellan dem. Vi lägger fram förebilder och exempel som de själva 
tror på. Vi försöker inte alls påtvinga dem vårt tanke- och värdesystem. Vi delar 
både deras sorg och glädje.  
Men hur kan vi uppmäta betydelsen av terrordåden den elfte september i USA, 
som hade en viss anknytning till vårt land? 
Inledningsvis bör man säga att vårt folk är djupt ledsna över dödandet av oskyldi-
ga människor i New York och Washington och fördömer dem som planerade och 
utförde detta dåd. 
Något som är uppenbart är att denna händelse är en följd av USA: s valda politik i 
vårt land och i det ockuperade Palestina. Redan sedan många år terroriserade Pa-
kistan oss med stöd från USA men supermaktens ansvariga låtsades att inget hän-
de. Detta fortsatte hela tiden tills händelseförloppet ändrade riktning och vita hu-
sets ägare upplevde själva terrorismens bittra smak och bara då förstod de hurdant 
liv vi levde under många långa år. 
Denna historiska jordbävning väckte världens makthavare och tvingade dem att 
omvärdera sina politiska linjer. Denna händelse fick dem att betala priset för sina 
synder i kamp mot fundamentalistisk sadism som i sin tur är ett resultat av deras 
egna spel. 

USA begick ett stort misstag genom att 
finansiera och beväpna fundamentalister. 
Denna stat trodde att fundamentalism är 
bästa vapnet för att slå sönder kommunis-
men. De visste inte att fundamentalisms 
svärd hade två sidor, där ena sidan hotade 
kommunismen och andra sidan hotade alla 
symboler för modernism och samtida värl-
dens civilisation. 
 
På grund av dessa omständigheter användes 
svärdets andra sida mot städerna New York 
och Washington och med detta drogs 
”slarvets öronproppar” ut från de öron som 
låtsades att inte höra någonting. 
Hittills har västvärldens krigsförklaring mot 
terrorism i Afghanistan och världen haft 
hoppingivande resultat och effekter. Detta 
kommer att påverka både världspolitikens 
ekvationer och inriktningen på de politiska 
spelen i Afghanistan. 
Det är inte otänkbart att det nya läget kom-
mer att leda till skapandet av en rättvis och 
hållbar ordning i Afghanistan. Den nya 
situationen kommer också att skapa förut-
sättningar för framträdandet av måttliga 
krafter, som kommer att separera sig från 
lokala chauvinister (franskt ord), funda-
mentalistiska höger- och vänstergrupper 
och partier och förmodligen kommer de att 
bilda nationella förenade fronten. 
En av viktiga insatser som världens union 
mot terrorismen har gjort är undanröjandet 
av den oheliga alliansen mellan arabiska 
reaktionära, Pakistan och Talibaner i Af-
ghanistans politiska fält. Det kan ses som 
något storslaget som vi själva, med våra  
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DET SVENSKA    
 JULFIRANDET 

 
Nu märker vi alla att vintern är 
här på riktigt. Hurdå, snön har 
väl knappt hunnit falla ännu? 
Nej, men vad som verkligen har 
nått oss i Sverige är mörkret och 
kylan. Det är mörkt när man går 
hemifrån på morgonen och ännu mörkare när man kommer hem på kvällen. Vi 
svenskar har en särskild strategi för att klara av vintern. Vi klagar och gnäller 
mycket och därefter firar vi jul. När mörkret kryper inpå oss i november börjar vi 
sakta klaga och bekymra oss över mörkret och kylan, varje dag med samma ord. 
Fram i december byts klagomålen ut mot andra fraser, då längtar vi efter julen med 
dess ledighet, ljus, stämning, traditioner och goda mat. När Lucia infaller i mitten 
av december startar vi firandet så smått med Luciatåg, lussebullarna med saffran 
och russin och framförallt mängder av tända ljus. Ni som har barn på dagis och i 
skola vet väl vilket sjå det kan bli att leta fram det vita nattlinnet och tillbehören?  
Vad innebär då det svenska julfirandet? De flesta förknippar julen med tända ljus, 
julskinka, julklappar och den klädda julgranen, men jag tänkte berätta för er lite 
om vilken innebörd dessa symboler har och hur det svenska julfirandet kunde se ut 
förr i tiden.  
Julen har framförallt en stark religiös innebörd vilket kanske inte märks så väl i 
dag. Kristendomens förgrundsgestalt Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem vid 
jultid för 2001 år sedan och det är denna dag vi firar. Tre dagar senare nådde tre 
vise män Jesus tack vare att de kunnat följa en stjärnas sken på himlen. Med till 
Jesus mor och far hade de tagit fina gåvor som idag står som symbol för julklap-
parna. Julen har alltså sin grund i Kristendomen men firandet har också utvecklats 
med lokala traditioner, man firar julen lite olika i olika delar av världen. I Sverige 
levde de flesta människor på landsbygden för ett par hundra år sedan. Det var van-
ligt att man till viss del var självförsörjande, dvs man producerade själv de varor 
man åt och använde. Man hade det ganska fattigt men hade ofta en eller två kor, en 
gris, hönor och odlingar av potatis. Julen kom att bli en högtid och fest mitt i den 
mörkaste vintern, en anledning att fira och äta extra gott. Julen blev någonting att 
se fram emot under långa svarta höstkvällar. Man sparade mat till julen och slakta-
de grisen för detta ändamål. Korv, skinka, leverpastej är än idag den mat vi för-
knippar med julbordet. Man bakade extra gott bröd och gjorde stora ostar. Just 
detta att grisen fick bli grunden för julmaten kanske kan tyckas konstigt för den 
som inte äter griskött. Här kanske jag bör förklara varför vi i Sverige äter gris. Här 
har grisen oftast bott i en egen spilta och behandlats väl på så sätt att den har tagits 
hand om människorna innan den slaktats. Den har bott rent och fått bra mat. Den 
har gett oss viktigt kött.  
Under jultiden besöker än idag många kyrkans speciella gudstjänster vilket var 
ännu viktigare förr i tiden. I det gamla bondesamhällets Sverige var det obligato-
riskt att gå i kyrkan varje söndag och ännu viktigare var det under julen. Efter be-
söket i kyrkan blev det dags för den goda maten och den goda drycken som man 
hade sett fram emot så länge. I husen var det extra rent och pyntat i julens färg 
som är röd. En maträtt som äts under julen är även risgrynsgröt som ställs fram på 
bordet i en fin skål. I gröten ligger en mandel gömd och man skojar om att den 
som får mandeln i sin portion ska bli den nästa att gifta sig. Annan mat som brukar 
finnas på julbordet är olika sorters sill, kokt potatis, ägg, olika majonnäs sallader, 
köttbullar, prinskorv, lutfisk, grisfötter (ovanligt) samt kokt rödkål. Julmaten är 
ganska tung. Visste ni förresten att julgranen är en tysk tradition? På julafton kom-
mer en tjock, rödklädd herre med ett stort vitt skägg för att dela ut julklapparna till 
alla barn som har varit snälla under året. Det är tomten. Många barn tror att tomten 
verkligen finns när de är små, men i själva verket brukar tom 
ten bara vara en utklädd familjemedlem. 

I dag märks julen framförallt genom den 
enorma julskyltningen i affärerna. Många 
går inte i kyrkan och många firar julen mer 
som en fest för barnen som ska ha julklap-
par. Julen innebär dock en ledighet då man 
har tid att träffa sin familj och sina         
släktingar. På själva julafton träffas man 
oftast inom familjen och släkten, byter  
julklappar och äter julmat. Julen varar i tre 
dagar och under de två andra dagarna    
träffar man dem som man inte hann med på 
själva julafton. För många är julen är fin 
högtid som förknippas med kärlek, lugn 
och glädje, men för många är julen en   
jobbig tid på året. Stressade föräldrar mår 
dåligt av att känna att de inte hinner med 
riktigt i allt som ska göras, köpa julklappar, 
baka, laga maten, klä granen, träffa alla 
släktingar. Många får dåligt samvete av att 
inte hinna träffa alla som man vill umgås 
med. I många familjer leder julen till      
diskussioner om var man ska befinna sig, 
särskilt om föräldrarna är    skilda. I      
Sverige är vi tyvärr i vissa avseenden    
ganska dåliga på att sköta om våra sociala 
relationer och släktband. Många förlitar sig 
på att samhället ska ta hand om de äldre 
och många tappar kontakten med sina släk-
tingar. För dem som är ensamma blir julen 
en extra svår tid eftersom ensamheten 
märks så mycket mer då. Julen och        
julfirandet har sett olika ut genom olika 
tider och i olika delar av världen. Från att 
ha varit en religiös högtid med kyrkan och 
Jesus i  fokus har den blivit en alltmer  
kommersiell högtid som har fört med sig 
oerhörda krav. Kanske borde vi fråga oss 
varför vi       verkligen firar julen och sakta 
ner vårt  tempo. Se till att träffas mer   
kravlöst och ta hand om varandra istället 
för att med andan i halsen och             
hjärtklappning hinna med att köpa alla de 
där dyra julklapparna. Julen är ju trots allt 
Kristendomens viktigaste högtid och Jesus 
förmedlade ju ett kärleksbudskap. Många 
svenska familjer firar dock julen utan att tro 
på Jesus. Istället är Disneys Kalle Anka 
som sänds på julafton, tomten, granen,  
maten, klapparna och ljusen      viktigare 
julsymboler för 
dem.  
 
 
 
 
 
Av: Elin Asplund 
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En försmak av julen 

För er som är nyfikna på svenska traditio-
ner och kanske vill prova på hur det kan 
vara att få hem lite av den svenska julstäm-
ningen, vill jag här ge några tips. Nu är det 
tid för Lucia och då brukar vi dricka glögg 
med mandel och russin. Till det äter vi pep-
parkakor och ”lussebullar”. Köp glögg som 
finns i vanliga affärer. Finns med eller utan 
alkohol. Den värms i kastrull på spisen och 
serveras i små glas eller koppar. Drycken är 
väldigt söt och kryddig och man behöver 
inte mycket. I kopparna lägger man russin 
och skållad mandel utan skal. Rör om med 
sked. Pepparkakor hör till liksom lussebul-
lar vilket är det sötade gula vetebrödet med 
saffran och russin i. Om man vill göra lite 
fint hemma kan man ta vanliga apelsiner 
och dekorera dem med torkade nejlikor 
som finns att köpa. De sticks in i apelsinen. 
Häng upp i taket eller i fönstret med hjälp 
av ett vackert rött band som du knyter runt 
apelsinen, det luktar gott. Om du har lust att 
åka in till staden kan du besöka en julmark-
nad och titta på hantverk som säljs. Ofta 
försöker försäljarna ha med varor som på-
minner om gamla tider. Man kan också 
göra gott julgodis genom att forma små 
figurer av mandelmassa eller marsipan som 
doppas i smält blockchoklad. Kanske vill 
du prova att ha julgran i år? Det kan köpas i 
de flesta centrum innan jul. Du behöver en 
speciell vas till granen som kallas för 
”julgransfot” som du sätter fast granen i 
och fyller med vatten. Klä och dekorera din 
gran med el-ljus, glitter, röda kulor och små 
teckningar som barnen kan rita! Under gra-
nen lägger man julklapparna. God jul!  
 

Av: Elin Asplund 

Intervju med: 
 
 
  Maria Tropp 
 

Av: Elin Asplund 
 
Maria Tropp är styrelseledamot i Svenska Af-
ghanistankommittén och har tidigare jobbat i 
Kosovo som projektkoordinatör för organisatio-
nen ”Kvinna till Kvinna”. Nu är hon hemma i 
Sverige igen och ska snart föda sitt första barn. 
Jag tänkte ställa några frågor till Maria om vad 
hon upplevde under sina år som biståndsarbetare 
och hur hon ser på utvecklingen i Afghanistan. 
 
 
Du har ju jobbat i Afghanistan, vad arbetade du med?  
Jag var där i två månader och gjorde mitt examensarbete i nationalekonomi. Jag 
gjorde en undersökning om dricksvattensituationen i Yangi Qala-distriktet i Tak-
har-regionen. Jag intervjuade människor om deras dricksvattensituation, som var 
mycket dålig. Vattnet var inte rent, det spred sjukdomar och människor fick gå 
långt varje dag för att få tillgång till vatten. Jag relaterade min studie till Svenska 
Afghanistankommitténs brunnsprojekt och kom fram till att människorna i distrik-
tet ville satsa egna resurser i projektet. Det var intressant att även de fattigaste var 
beredda att satsa av sina egna tillgångar. 
 
För bara några månader sedan jobbade du i Kosovo. Påminde det på något 
sätt om tiden i Afghanistan?  
Svår fråga. Det är klart att det finns gemensamma nämnare. Jag kom till Kosovo 
direkt efter kriget där och jobbade med stöd till lokala kvinnoorganisationer som 
verkade för att stödja kvinnor i sin närmiljö. Det handlade om att bygga upp ett 
land som drabbats av krig. Det påminner om situationen som Afghanistan står 
inför nu, förhoppningsvis en tid av fred och återuppbyggnad. Fast situationen i 
Afghanistan skiljer sig ändå mycket från den i Kosovo. Afghanistan har drabbats 
så mycket hårdare under lång tid, av både krig och naturkatastrofer. En likhet med 
Kosovo är att det i Afghanistan behövs en fredsprocess där människor från olika 

folkgrupper försonas för att 
tillsammans bygga upp ett 
fungerande samhälle. 
 
Har du några visioner om 
Afghanistans framtid? 
Det är klart att visionen är 
fred. Ett samhälle där männi-
skor kan leva ett bra liv. Där 
de har möjlighet att utbilda sig 
och må bra. Ett demokratiskt 
samhälle där alla människor 
känner sig delaktiga och har 
inflytande, både kvinnor och 
män. Jag önskar att afghaner-
na själva ska känna att de har 
kontroll över sitt land och sina 
egna liv. 

 

FOTO: Kjell Lundberg 

FOTO: Kjell Lundberg 



December 2001  6 

 

En lärdom och ett hopp 
Förstörda krafter inte kunde lyckas med. 
Den politiska realismen beordrar att vårt 
lands intellektuella lär sig från sina forna 
misstag, vaknar till och utan ideologiska 
fördomar stödjer den måttliga strömmen 
som kommer att ta form i framtiden, oav-
sett vilken avsikt västvärlden har med det 
hela. 
Om vi ser på det hela från en annan aspekt 
är det inte helt osannolikt att någon form 
av demokrati föds i vårt land samtidigt 
med att betydelsen av potentialen av den 
utländska faktorn ökar. Det kommer att 
hjälpa oss att genom frivilligt deltagande 
av alla stamgrupper bygga en rättvis ord-
ning och ett riktigt land för alla utan olika 
former av diskriminering och despoti. 
I hoppet för en sådan dag! 

******* 
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Intervju med Anna Lindh 

Källan: Utrikesdepartementets webbsida. (2001-12-11) 

Talibanerna har förlorat kontrollen över Afghanistan och bekämpan-
det av terrorism går in i ett nytt skede. I såväl FN som EU år är åter-
uppbyggandet av Afghanistan nu en prioriterad fråga. Utrikesminister 
Anna Lindh är nyligen hemkommen från möten i New York och Brys-
sel. 
 
Hur ser du på utvecklingen i Afghanistan de senaste veckorna? 
– Det är positivt att talibanregimen har förlorat fotfästet och lämnat Kabul. 
Nu kan arbetet för att förbättra situationen i landet komma igång på allvar. 
Det internationella samfundet måste säkerställa att inte ett nytt skräckstyre 
upprättas och på olika sätt stödja bildandet av en ny regering. Det är viktigt att afghaner från olika grupper ingår i landets nya reger-
ing. 
 
Delas den åsikten av Norra alliansen som nu tar över kontrollen i landet? 
– Norra alliansen vet att de bara får det internationella samfundets stöd och en möjlighet att sitta med i en framtida regering i Afgha-
nistan om de också tar sitt ansvar i en sådan här svår situation.  
 
Du har sagt att Sveriges insatser är viktiga för att hjälpa Afghanistan. Kan du utveckla det? 
– Sverige är en av de största biståndsgivarna till Afghanistan. Sverige har också anslagit 200 miljoner kronor i extra hjälp till Afgha-
nistan och skickat ett 50-tal lastbilar för att understödja de humanitära insatserna. Vi är beredda att skicka ett militärt fältsjukhus till 
Afghanistan om FN begär det. Men det blir knappast aktuellt med militär hjälp eftersom FN:s representant vill ha en styrka av 
grannländer och andra muslimska länder. 
 
Vilken är den viktigaste frågan i återuppbyggandet av Afghanistan? 
– Det finns många frågor som alla är lika viktiga. Akut humanitär hjälp, en representativ regering och kvinnornas situation. Redan 
nu har kvinnorna fått det bättre, de kan gå själva på gatorna och flickorna kan återvända till skolorna. Jag hoppas att kvinnorna ock-
så ska beredas plats i den nya regeringen. 
 
Det talas mycket om FN:s och det internationella samfundets roll i de här sammanhangen. Men hur är det med EU:s roll? 
– EU är också en viktig aktör. Totalt har EU:s medlemsländer och kommissionen utlovat 320 miljoner euro i nya bidrag till den 
pågående krisen. När EU:s utrikesministrar träffades nyligen beslöt vi att utse en särskild EU-representant för att samordna EU:s 
insatser. EU kan göra viktiga humanitära insatser och insatser i återuppbyggnaden av Afghanistan. 

Frågor om Schengen 
Dessa regler påverkas inte av vårt Schengenmedlemskap. 
10. Vad menas med inre respektive yttre gräns? 
Med inre gräns menas den geografiska gränsen mellan två Schengenländer men ock-
så den gräns som en internationell flygplats i ett Schengenland utgör mot ett annat 
Schengenland. 
Med yttre gräns menas gränsen mellan Schengen och tredje land, det vill säga, alla 
länder utanför Schengen oavsett var de ligger. En internationell flygplats som t.ex. 
Arlanda utgör en yttre gräns när den tar emot personer som kommer flygande från 
t.ex. Schweiz eller USA. 
11. Påverkas varukontrollerna av Schengensamarbetet? 
Nej, varukontrollen påverkas inte av    
Schengen, utan följer lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett 
annat land inom EU. 
I sammanhanget böِr noteras Norges och Islands status: De är tredje land ur 
tullsynpunkt, men är med i Schengensamarbetet. Det innebär att varor som förs över 
gränsen till och från Norge och Island ska tullklareras och kontrolleras enligt reglerna 
i tullagen. 
12. Kan en tulltjänsteman kontrollera pass och en persons rätt till in/utresa? 
Ja, men i samarbete med polisen. 

******* 

FOTO: Kjell Lundberg 

******* 
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Schengensamarbete  
 
Schengen är en gränsstad i Luxemburg och det 
var där som Frankrike, Tyskland, Belgien,     
Nederländerna och Luxemburg år 1985 ingick 
det avtal som kallas Schengensamarbetet. Detta  
innebar att personkontroll mellan medlemslän-
derna togs bort och ett ökat samarbete för att 
bekämpa internationell brottslighet utvecklades.   
Så småningom blev andra europiska länder som 
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Spani-
en, Portugal, Grekland, Italien och Östrike aktiva 
medlemmar i Schengen. Irland och Storbritanni-
en deltar bara i vissa delar av Schengensamarbe-
tet och kommer att behålla personkontrollerna 
vid gränserna. 
Från och med 25 mars 2001 har Sverige deltagit 
fullt ut i Schengensamarbetet. Det innebär att personer kan röra sig fritt mel-
lan de länder som är medlemmar i Schengen. För att kunna besvara vissa 
viktiga frågor om den fria rörligheten för personer i medlemsländerna har 
jag hämtat följande frågor och svar om Schengen från utrikesdepartementets 
webbsida som kan vara bra att veta inför utlandsresa. 
För ytterligare information om Schengen kan ni titta på utrikesdepartementets 
webbsida.( www.utrikes.regeringen.se/eu/schengen/index.htm) (2001-12-11) 

  
 Av: Nader Omar 

Frågor om Schengen 
 
1. Måste jag ha pass med mig när: 
a) jag reser inom Norden? 
b) jag reser till annat Schengenland utanför Norden? 
c) jag ska bo på hotell inom Schengenområdet? 
a) Nej, inom Norden behöver du inte visa pass eftersom vanlig legitimationshand-
ling som t.ex. körkort gäller. 
b) Ja, men som legitimation. Resandet mellan de olika Schengenländerna kräver 
inget pass. Däremot kan du av andra anledningar behöva styrka ditt medborgar-
skap och du böِr därför ta med dig passet. 
c) Både  ja och nej. 
Ja! Enligt Schengenkonventionen ska utländska medborgare som tar in på hotell 
styrka sin identitet med giltig identitetshandling. Länderna inom Schengensamar-
betet har olika regler om vad som ska gälla som giltig identitetshandling. Vissa 
länder kräver pass. 
Nej! Förِ Norden gäller som tidigare att du som nordisk medborgare inte behöver 
visa pass utan annan giltig legitimationshandling räcker. 
2. Hur ska Polisen motverka brottslighet inom Schengenområdet? 
Genom ett effektivt och nära samarbete mellan polisen i Schengenländerna. Till 
exempel genom ökat informationsutbyte, stärkt yttre gränskontroll och det 
gemensamma efterlysningsregistret SIS samt inre utlänningskontroll. 
3. Har svensk polis rätt att stoppa någon med utländskt utseende på gatan 
och kontrollera dennes identitet? 
Nej, polisen kan inte stoppa och kontrollera en person bara för att denne har ett 
utländskt utseende. 
Kontroll för bara genomföras om det finns anledning att anta att personen saknar 
rätt att uppehålla sig i landet eller det finns någon annan särskild anledning till 
kontroll. 
Regler för polisens befattning med inre utlänningskontroll finns i Utlänningslagen 
och i Föreskrifter och anvisningar för polisväsendet. 
Kustbevakningen har till sjöss och i hamnar samma rätt att genomföra inre utlän-

ningskontroll. Samma regelverk och förut-
sättningar gäller föِr KBV som när polisen 
utför sådan kontroll. 
4. Kan en person som måste ha visering 
föِr ett besök ِ i Sverige röra sig fritt i de 
andra Schengenländerna? 
Ja och nej beroende på att det finns två oli-
ka typer av visum. 
Det ena är det som gäller i alla Schengen-
länderna. Med ett sånt visum kan en person 
röra sig fritt inom Schengen under den tid 
som visumet är giltigt. 
Den andra varianten är ett nationellt visum 
som under vissa förutsättningar kan utfär-
das och som då är giltigt endast i ett land. 
5. När kan ett nationell visum utfärdas? 
Det kan utfärdas dels av humanitära skäl, 
d e l s  g e n o m  i n t e r n a t i o n e l l a 
öِverenskommelser eller om det finns ett 
starkt nationellt intresse av att låta personen 
resa in i ett av Schengenländerna. 
Personer med uppehållstillstånd i Sverige 
behöver inte visum för att besöka länder 
som ingår i Schengenområdet. 
6. Behöver en person som är medborgare 
i ett icke Schengenland - t.ex. med uppe-
hålltillstånd i Sverige - visum för resa 
inom Schengen? 
Nej, det behövs inget visum föِr att resa 
inom Schengen. Personer med uppehålltills-
tånd kan resa inom Schengen på samma 
villkor som EU-medborgare. 
Men ta alltid med passet för att kunna visa 
medborgarskap och uppehålltillstånd. 
7. Om jag har ett främlingspass, behöver 
jag då visering för att kunna åka till ett 
annat Schengenland? 
Det varierar mellan Schengenländerna. Där-
för måste du alltid kontrollera med det 
lands ambassad vars land du ska besöka. 
8. Kan en person som är medborgare i 
ett icke Schengenland - med permanent 
uppehållstillstånd - arbeta i ett annat 
Schengenland? 
Nej, Schengenavtalet innebär bara att det 
blir lättare att resa. Vill man bo och arbeta i 
ett annat Schengenland gäller nationella 
regler och EG-rätten. 
9. Måste jag anmäla mig i hamnen till 
någon myndighet när jag återkommer 
till Sverige med min fritidsbåt från annat 
Schengenland? 
Det är bara vid ankomst från hamn utanför 
Schengenområdet som inresan måste gå till 
gränskontrollort och en anmälan göras till 
polisen. 
För tullpliktiga varor gäller särskilda be-
stämmelser om anmälan och sammanhäng-
er inte med personkontrollen.             6◄◄ 

Schengenländerna 
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Där vid världens högsta toppen 
 
På gården, plantor 
På ängen, tulpaner 
I munnen, leende 
I händerna, kraft 
I kroppen, blod 
I ögonen, syn 
Har frusit! 
 

den 13 februari 2001 

 

 

I tidens klass 
 
Svarta barn skrattar 
vita barn leker 
gula barn läser 
bruna barn skriver 
och 
afghanska mörkblåa barn dar-
rar och dör!? 
 

den 13 februari 2001 
 
 
 
 
 
Av: 
 
Rahim Ghafori 
 
Redaktörn till     
tidskriften  FARDA 
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Akademiker eller byråkrat? 
 
Ibland måste man skriva till någon myndighet 
eller kanske skriva en arbetsansökan. Visst 
kan det kännas som om man behärskar det 
svenska språket väl, men vid just sådana till-
fällen när man ska skriva till någon man inte 
känner och som dessutom har makt att fatta 
viktiga beslut som påverkar ens livssituation, 
är det viktigt att språket verkligen är korrekt. 
Skämtsamt brukar man säga till vissa personer som använder ett stelt och 
opersonligt språk att de skriver ”akademiskt” eller ”byråkratiskt”. Man menar 
också att deras språk kan vara svårt för den utomstående att förstå. Så är det 
också när man får ett formellt brev från en myndighet, man märker att de an-
vänder ett särskilt sätt att uttrycka sig med ord man sällan använder och 
krångliga omskrivningar av något som skulle kunna sägas enklare. 
Vad kan vi nu lära av detta? En enkel grundregel: svara som du blev 
tillfrågad. Om du får ett brev som är skrivet på ett särskilt sätt, försök att sva-
ra på samma sätt! Detta gäller inte minst i arbetslivet. Om du söker ett jobb 
inom t ex databranschen, förbered dig inför arbetsintervjun och innan du skri-
ver din ansökan genom att läsa databranschens egna tidningar. Om du söker 
jobb som elektriker, läs elektrikerbranschens tidningar. Detta gäller alla jobb 
du söker. Vad tjänar du då på det, tar det inte bara en massa onödig tid? Nej, 
tvärtom. Alla vet väl vilken tid det tar innan man väl kommer till intervjun 
och hur nervöst det är att vara där. Då underlättar det att vara väl förberedd. 
Att läsa tidningar som är skrivna för ett speciellt yrke ger dig också kunskap 
om vad som händer inom yrket. Hur hittar du dessa tidningar? Leta på biblio-
teket. Läs och stryk under svåra ord som du sedan slår upp. 
 Lycka till!           

Återuppbyggnad i Afghanistan 
Just nu är det en mycket intressant utveckling som börjar ta form för Afghanistan. 
Möten äger rum där landets framtid diskuteras och hela världens följer med stora ögon 
händelseförloppen. Här i Sverige har utrikesminister Anna Lind sagt att Sverige ge-
nom Svenska Afghanistankommittén kan få en viktig roll i återuppbyggnadsarbetet. 
Man menar att Svenska Afghanistankommittén har goda kontakter och distributions-
möjligheter i Afghanistan. Förmodligen kommer det att dröja länge innan vi kan se 
några konkreta resultat av det som diskuteras, men det finns möjligheter att följa ut-
vecklingen. Här vill jag ge er några tips på svenska hemsidor som ni kan titta på: 
Utrikesdepartementet: www.ud.se 
Regeringen: www.regeringen.se 
Svenska Afghanistankommittén: www.sak.a.se 
Om bistånd, Sida: www.sida.se     

”Kandahar” på Zita, Folkets Bio. 
Snart kommer den omtalade filmen ”Kandahar” till Sverige. Det är en film som handlar om en ung afghanska kvinna i exil. När 
hon får veta att hennes syster som bor kvar i Afghanistan tänker begå självmord återvänder hon till sitt hemland. I Afghanistan 
möter hon våld, kvinnoförtryck och spår av stympade människor. Filmen är gjord av den iranske regissören Mohsen Makhmal-
baf och huvudrollen spelas av Niloufar Pazira. Filmen kommer troligen att börja visas i Sverige i januari. Den ska visas under 
Göteborgs Filmfestival som pågår mellan den 25 januari och 4 februari 2002. I Stockholm ska den visas på Biograf Zita, Fol-
kets bio. (ligger på Birger Jarlsgatan) Förmodligen under december eller januari. Visste ni att President George Bush har be-
ställt en specialvisning?             

Av: Elin Asplund 

Av: Elin Asplund 

Av: Elin Asplund 


