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 En ny viktbestämning av Loya Jerga 
 
 

 Legitimitetens kris har sedan länge varit vårt 
historiska kval. Hittills har den maktlösa 
befolkningen i vårt land nästan aldrig regerat 
över eller styrt sig själv, och de regeringar som 
fått styra över landet har inte haft fullständigt 
legitimitet.  
 
                            Militär landvinning eller 
maktfullkomlighet har varit grunden för 
uppkomsten av suveräniteten. Detta har också 
varit orsaken till folkets frånvaro i bestämmandet 
av sitt politiska system. 
Vårt samhälle har alltid varit en röra eller 
blandning av olika stammar och folkgrupper. 
Oavsett vilken stam eller folkgrupp som under 
en period haft makten så har var och en av dem 
utnyttjat ett enda maktinstrument för sin fortlevnad, nämligen icke-legitimt tvång 
och förtryck. På detta viss har den makthavande stammen/folkgruppen underkuvat 
andra grupper. 
 
 I när och fjärran förflutet har varje stambaserad enhet sökt rättfärdigande för sin 
makt så fort den tagit över makten. Den har försökt att uppfinna en himmelsk 
legitimitet och jordisk laglighet för ett sådant förtryck. Med andra ord har den 
använt sig av både gudomliga och naturliga rättigheter. 
 
Loya Jerga (plural) - rådsförsamlingar - har också sina rötter i dessa försök till 
sociala och tankemässiga grunder. Enligt ett antal av våra forskare är företeelser 
som diskriminering, orättvisor och socialt förtryck knappt 200 år gamla, vilket är 
en syn som inte stämmer historiskt. Österländskt eller asiatiskt tvångsvälde är flera 
tusen år gammalt och att förringa ett sådant långvarit undertryckande till 200 år 
liknar en situation där man ser på problemet från fel vinkel. 
 
En folkstyrd regering grundad på folkets fria vilja har aldrig bildats i vår utbredda 
region som omfattar mellanöstern och den indiska halvkontinenten. De imperier 
som bildades av oss eller av andra hade ingalunda något demokratiskt legitimitet 
och de var produkter av samma process. Vanligtvis har vi rättfärdigat vårt eget 
förtryck över andra med strafflindring och överseende, vi har blundat för det och 

Dr. Akram Osman 
FOTO: N. Omar 
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försökt att mörklägga det. Däremot har vi 
kallat andras förtryck och tyranni över oss 
för ockupation, brott och besättande. Än en 
gång är detta en fanatisk och ensidig 
behandling av problematiken. Despotin har 
alltid varit icke-legitim oavsett om den har 
utövats av våra egna eller av främmande 
samt oavsett om den har utövats i väst eller 
öst.     
   
 Det blir bättre om vi studerar naturen av 
nuvarande Loya Jerga och dess föregående, 
inom ramar av ett sådant läge och försöker 
formulera det. I vårt förflutna har de olika 
Loya Jerga (plural) varit en återspegling 
av viljor hos stammar med 
gemensamt ursprung och gemensamma 
rötter. Dessa rådsförsamlingar har haft två 
huvudsyften. Å ena sidan ville man sköta 
om representationsprincipen inom den 
makthavande etniska gruppen för varje 
enhet i denna union. Å andra sidan 
eftersträvade man någon form av legitimitet 
och laglighet för den regering som var 
produkten av denna traditionella 
församling. 
Det är uppenbart att deltagandet av andra 
folkgrupper som låg utanför den 
makthavande cirkeln i Loya Jerga, var rent 
formellt och bara för synes skull. Dessa 
folkgrupper hade då inget annat val än 
lydnad. 
 
 Men nuvarande Loya Jerga har vissa unika 
kännetecken och egenskaper för en sådan 
rådsförsamling. För det första kan alla 
deltagare utan rädsla för repressalier från 
makthavarnas sida säga sitt. Detta har 
möjliggjords å ena sidan tack vare den 
oofficiella splittringen av landet och å 
andra sidan tack vare den relativa 
jämvikten mellan deltagande krafter i Loya 
Jerga. För det andra på grund av saknaden 
av demokratiska traditioner, sed och 
grunder i vår gamla politiska kultur är 
denna typ av traditionell och stambaserad 
rådsförsamling den enda oundvikliga 
kanalen för  genomförande t  av 
samhällsdemokratiseringen. Man kan 
hoppas på att man steg för steg lyckas att 
bygga tidsenligare och mera demokratiska 
institutioner genom denna kanal. 
 
I nuvarande läge är makten koncentrerad 
enbart hos krigsherrar, och folkmassorna 
lyder fullständigt sina mullor, hövdingar 
och ledarna i sina stammar. Med tanke på 

 
Sverige går till val 

 
 
I höst är det dags för svenska folket att välja vilka 
politiker vi vill ha i riksdag, landsting och 
kommun. Svenska valet hålls av tradition tredje 
söndagen i september med möjlighet att rösta 
tidigare via post för dem som så önskar eller 
befinner sig utomlands. För många är det här 
kanske första gången att rösta i Sverige eftersom 
ordinarie val äger rum endast vart fjärde år. Jag 
tänker därför ägna den här artikeln åt att förklara 
hur själva valet går till samt varför det är så viktigt 
att faktiskt gå och rösta! 
 
 Representativ demokrati 
Sveriges styrsystem bygger mellan valen på så 
kallad representativ demokrati vilket innebär att vi 
väljer de som representerar oss i riksdag, landsting 

och kommun.  Direkt demokrati  tillämpas vid själva valdagen och vid 
folkomröstningar, då gäller en person en röst för hela den röstberättigade svenska 
befolkningen.  
Om man är myndig och svensk medborgare har man rätt att rösta i samtliga val till 
riksdag, landsting och kommun. Är du enbart skriven i Sverige har du rätt att rösta 
i kommunalvalet i den kommun du är mantalsskriven i. 
 
 Vem bestämmer över vad? 
Kortfattat kan man säga att riksdagen beslutar om lagar och kontrollerar att 
regeringen sköter sitt jobb. Landstinget har hand om trafik och sjukvård. 
Kommunen har hand om äldreomsorg och skola samt barnomsorg. Läs mer på 
riksdagens webbplats: www.riksdagen.se 
 
 Hur går valet till? 
Några veckor innan själva valet får du dina valhandlingar hemsända med posten. 
Där står vilken lokal du ska gå till under själva valdagen. Ofta är det en skola eller 
samlingslokal i det område där du bor. När själva valdagen kommer tar du med 
dig legitimation och valhandlingar, särskilt ditt röstkort, till lokalen. Utanför 
lokalen brukar det stå personer och dela ut valblanketter, så kallade valsedlar, från 
de olika politiska partierna. 
 
 I vallokalen 
Inne i lokalen registrerar du dig och går därefter till ett litet bås med skynke. 
Därinne ska du lägga respektive valsedlar från de partier du vill rösta på i ett 
särskilt kuvert. En blankett för varje delval till riksdag, landsting och kommun. På 
blanketterna står namn på de personer som kandiderar för respektive parti. Högst 
upp står det namn som partiet själv vill föra fram. Numera finns även möjligheten 
att själv kryssa för de namn man vill ska fram i politiken. Känner du till någon bra 
politiker i det parti du röstar på kan du sätta ett kryss framför det och ökar på så 
vis den politikerns möjlighet att bli invald, i t ex riksdagen. När du är klar lämnar 
du din röst i en valurna, en speciell låda, och prickas av av en valfunktionär. 
Därefter är det bara att gå hem och vänta till kvällen, slå på TV apparaten och med 
spänning vänta på resultatet, vem vinner i år? Får Socialdemokraterna med Göran 
Persson i spetsen fortsatt stöd eller kan vi snart se en ny statsminister? Vem ska 
styra i din hemkommun? 
 

Elin Asplund 

FOTO: N. Omar 
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denna situation  kan bildandet av en sådan rådsförsamling eller möte ses som en 
stor framgång vilket är ett tecken på en bättre framtid. 
 
För det tredje har denna nödtvungna Loya Jerga fått sin form genom stora 
världspolitiska spel av en högre kaliber. Loya Jergas dolda formgivare, oavsett om 
det är Förenta Nationerna eller stora industrialiserade länder kommer inte att 
godkänna att närvarande ”vargar” i denna rådsförsamling använder våld mot de   
En ny viktbestämning ..fläckfria och harmlösa deltagande ”fåren”. I verkligheten 
är det de sistnämnda som är representanter för den tysta majoriteten. 
För det fjärde är det för första gången som stambaserade, religiösa, språkliga och 
könsliga enheter deltar i en fri dialog och meningsutbyte utan några fysiska och 
ideologiska tvångsmedel. Trots att uttryckssättet och tonfallet är starkt infekterat 
och tidvis illvilligt, talar deltagarna med varandra genom ordkrig och inte genom 
krig med vapen. 
För det femte kan man dra slutsatsen från läget att om en osämja mellan ”vargen” 
och ”fåren” uppstår kommer ”herden” av förklarliga skäl att stå på ”fårets” sida. 
 
 Våra åsikter om vad som är rätt eller fel för framåtskridandet av vårt samhälle bör 
oundvikligen grundas på befogenheten av de betingelserna för 
samhällsutvecklingen som utmärker och särskiljer vårt samhälle från andra 
samhällen. 
Vi har varit på jakt efter demokratin med början i andra årtiondet av 1900-talet till 
och med idag. Men på grund av avsaknaden av ideologiska och materiella 
underbyggnader och premisser för ett sådant system har vi varken på rätt sätt 
förstått demokratin eller tillämpat den. 
 
 I vår region har alltid förtryckare haft sista ordet. Den förhärskande despotin har 
alltid haft fria händer. Ogynnsamma naturliga faktorer, mångfalden av stammar, 
religioner och kulturer samt ökenbosättarnas överfall på bybor och stadsbor har 
lett till en eftersläpning i takten och gången för framåtskridandet i dessa 
samhällen. Dessa faktorer har hejdat samhälleliga klasser att uppnå kulturell och 
strukturell blomstring. Till följd av detta är det rådande ekonomiska systemet i 
vårt land ännu det feodala och förfeodala samhällssystemet. Arbetar- och borgar 
klasserna har inte ofta avspeglat sina livsfilosofier i marginaler av sådana system 
som inte mognat färdigt. 
De länder som har skapats i vår stora region utmärker sig med att ha onaturliga 
gränser som inte riktigt går ihop med populationens historiska och 
bosättningsmässiga rotfästen. Dessa länder är produkter av krigsmaskiner 
tillhörande antingen en inhemsk eller utländsk makthavare där den sociala och 
politiska strukturen skiljer sig mycket från varandra. Till följd av dessa onaturliga 
samband har länderna oundvikligen varit fientligt inställda mot varandra. 
Dessa länder har för det mesta styrts av konservativa och religiösa strukturer där 
politiska och religiösa ledare har hållit sig på samma sida. Detta faktum har lett till 
att medborgarna i dessa länder än idag har behållit sina roller som lydiga 
medborgare och halvslavar. Med anledning av detta har förutsättningar för 
bildandet av stat- nation har inte uppstått. 
Följandevis kände inte majoriteten av befolkningen till sina rättigheter som de 
skulle ha gjort och de makter som styrde över dem såg på dem som boskap eller 
varelser utan något stort värde. Därför behandlades dessa lydiga nationer och 
stammar av sina absoluta härskare på samma sätt som en herde behandlar sin 
boskap. Detta handlar om alla härskare oavsett om vi resonerar om arabiska eller 
ottomanska kalifer eller våra egna regenter. 
Därför kunde inte sådana regeringar ha något samfällt med folkets valda 
styrsystem. Islamiska och islamisk-liknande republiker, som fick sin legitimitet 
genom godkännanden av religiösa ledare kunde inte hantera paradoxen mellan ett 
absolutistiskt system och en demokrati. 
 
 Å andra sidan när vi insåg att inhemska premisser för att bilda ett patriarkaliskt 

samhälle inte var gynnsamma lade vi märke 
till västerlänningarnas tankesystem. Utan 
att ta hänsyn till intellektuella och praktiska 
svårigheter i detta arbete har vi importerat 
”ideologi”. Det liknar en situation där man 
sår nya idéer och tro i en mark som inte ger 
någon skörd och ligger i botten på en djup 
brunn. Resultatet av en sådan handling är 
bara bitterhet och ånger. Av denna 
anledning fortsätter vår rörelse i en 
återvändsgränd och vi har inte än upptäckt 
inträdesvillkoren i den nya världen. 
 
De senaste 22 årens upp- och 
nedgångar har demonstrerat att 
med förvandlingen av den 
politiska tron till ideologier 
kommer vi inte långt. Ingen av 
stamgrupperingarna är kapabel 
till att självständigt skapa en 
monospråkig, monoetnisk och 
monoreligiös stat. 
 
Till följd av de senaste terrorattackerna i 
USA känner sig världens makthavare 
tvingade att bry sig om vår situation. De 
försöker med hjälp av världsliga mått skapa 
ett styre som är acceptabelt för alla enheter 
i samhället och anger demokratiska aromer 
och färger. Detta är ett oerhört svårt arbete 
men inte osannolikt. Det är möjligt att i och 
med att den externa faktorn blir allt 
viktigare kommer de inre stötestenarna att 
visa mindre motstånd och vi ska steg för 
steg röra oss mot ett civiliserat levnadssätt 
där man undviker att ta livet av varandra. 
Om vi ska visa tålamod och om vi ska vara 
förnuftiga är det troligt att den 
internationella unionen når framgångar för 
att lösa våra problem. Demokratin kommer 
att plantas in från ovan. Krigande grupper 
kommer att avväpnas efter grundandet av 
en nationell armé och processen för att göra 
Afghanistan neutral och demilitariserad 
kommer att starta med internationella 
garantier. 
 
Ett legitimt styre kommer att födas ur 
valurnorna. Bara folkets fria deltagande 
kommer att bestämma om vårt framtida 
politiska styre ska vara centraliserat, 
decentraliserat, parlamentariskt monarki 
eller parlamentarisk republik. 
Vi måste följa frihetens och demokratins 
väg och vi bör välkomna ett styre som leder 
oss på rättframheten spår. 
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Afghanistans barn 
 
Inför FN barntoppmötet som skulle ha ägt rum den 19-21 september 2001 
sammanställde Rädda Barnen en rapport med starka citat från afghanska barn. Läs 
några här: 
(www.rb.se/assets/pdf-filer/AFGHANIS.PDF ) 
 
 ”Tvinga mig inte att säga sanningen, då blir jag hängd. Ingen här vågar ta 
ställning för sanningen.” 
/Barn i Afghanistan 
 
 ”Eftersom jag är handikappad så lyssnar inte min familj på mig. Därför 
brukar jag vägra att äta maten de serverar mig. Barnen i min ålder brukar 
inte heller låta mig vara med och leka på grund av mitt handikapp.” 
/Handikappat barn i Mazar 
 
 ”Jag behöver mat för att kunna leva och vara lika frisk  som en blomma” 
/Flyktingbarn i Peshawar 
 
 ”Fred säljs inte någonstans i världen, annars hade jag köpt det för mitt 
land.” 
/Flicka i Afghanistan 
 
 ”Kabul är blommornas land, men fåglarna flyger inte dit längre. 
När de ser Kabul lämnar de platsen med tårar i ögonen.” 
/Flicka i Afghanistan 
 
 ”Jag hatar bråk. En gång gick jag längs en stig och stannade vid ett träd. 
Två fåglar slogs på en gren och till slut ramlade båda ner och blev uppätna av 
en katt. Det är vad som händer när man slåss.” 
/Barn i Afghanistan 
 
 ”Ibland känner jag hur det hårda arbetet skadar min kropp.” 
/Flyktingbarn i Peshawar 
 
 ”Min pappa gifte sig med en flicka och jag blev bortgift i utbyte. Tidigare 
hade jag  varit lycklig med mina vänner. Nu måste jag göra mycket arbete i 
min makes hus. Jag ville inte gifta mig. Jag blev satt i en bil och körd till min 
makes hem. Nu är sjuk hela tiden. Jag känner närvaron av andar och spöken. 
Jag sliter mitt hår. Jag vill rymma till bergen men människorna tillåter mig 
inte. Jag vill bara härifrån. Ta inte mina vänner till makars hus.” 
/12 årig flyktingflicka i Qutub Khal lägret i Peshawar. 
 
 ”Jag arbetar med min far för att tjäna pengar. Jag går inte i skolan eftersom 
jag inte har tid. Jag måste skaffa mat till min familj.” 
/Pojke i Logar 
 
 ”Jag är rädd eftersom folk kan kidnappa mig och sälja mig eller ta ut något 
ur min kropp för att sälja. De tvingar mig att smuggla droger i min kropp. 
Kvinnan som försökte kidnappa mig var fint klädd och ville ge mig 
chocklad.” 
/Gatuarbetande barn i Kabul 

Nya böcker 
 
 ”Det tystade skriket 
-En resa bland Afghanistans 
kvinnor” 
Av Ana Tortajada, Wahlström & 
Wistrand förlag 
 
 Ana Tortajada är en spansk kvinnlig 
journalist som åker till ett afghanskt 
flyktingläger i Peshawar. Talibanerna styr 
fortfarande Afghanistan och det kommer 
dröja ytterligare ett år innan händelserna 
som inleddes den 11 september. Boken 
handlar om de som led mest under 
talibanernas förtryck, det afghanska 
folket och främst kvinnorna. Kvinnor 
berövades alla mänskliga rättigheter och 
författaren beskriver på ett vardagligt sätt 
mötet med den afghanska kulturen i 
flyktingtillvaron i Pakistan. Hon skriver 
om hur tomt livet blir när män och 
kvinnor tvingas leva åtskilda och hur 
kvinnornas identitet försvinner under 
burqan. 
 
 Boken handlar om författarens 
möten med afghaner som på olika 
sä t t  vägrar  a t t  acceptera 
talibanstyret och den orättvisa 
tillvaron. Hon möter människor ur 
olika organisationer, RAWA är en 
av dessa. Just nu är det flera 
böcker på samma tema som nyss 
kommit ut på den svenska 
bokmarknaden, som speglar den 
v ä s t e r l ä n d s k a  k v i n n l i g a 
journalistens möte med afghanska 
kvinnors situation. Läs själva och 
gör er bedömning. Har författaren 
uppfattat situationen rätt? 
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Världens Barn fortsätter!  
 
Svens ka  A fgh an i s t a n ko mmi t t é ns 
deltagande i kampanjen för Världens Barn 
fortsätter i år också. Förra årets kampanj 
gick över förväntan med 82 miljoner 
insamlade kronor som resultat. För Svenska 
Afghanistankommittén innebär det 8,2 
miljoner kronor till viktig verksamhet i 
Afghanistan. 
 
I år tillägnas SAK:s andel av kampanjens 
insamlade medel till flickors skolgång i 
Afghanistan. (En flickas skolgång i 
Afghanistan kostar runt 150 kr för ett år.) 
Om du vill göra en insats för Svenska 
Afghanistankommittén och Världens 
Barn, passa på och kom med under 
Riksinsamlingen lördagen den 9 
november.  
 
Alla kan vara med, gammal som ung, barn i 
vuxens sällskap. Under Riksinsamlingen 
räknar vi med att en timmes bösskramling 
ger runt 1000 kr, två timmar ger med andra 
ord en sprängfylld bössa med drygt 2000 
kr.  
 
Din medverkan under en enda dag kan 
bidra till att flera afghanska flickor kan 
få gå i skolan under ett helt år!  
 
Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden 
för att kunna utvecklas som individ och 
medborgare i det Afghanistan som 
förhoppningsvis ska kunna läkas och 
byggas upp efter decennier av krig. Särskilt 
viktigt är att även flickor får den här 
chansen. Det kan vi se till! 
 
Så här anmäler du dig: 
Sänd in namn och adress på ett kort eller 
brev märkt "Världens Barn 2002" till 
Svenska Afghanistankommittén  
(Att: Elin Asplund) 
Sturegatan 16A 
114 36 Stockholm 
(Ny adress from augusti: Trekantsvägen 
1, 117 43 Stockholm) 
elin.asplund@sak.a.se 
Ring till Elin Asplund på tel 08-545 818 40 
 
Läs mer på Världens Barns hemsida. 
www.svt.se/varldensbarn 

Sverige går till... 
Varför rösta? 
Kanske tänker du just nu när du läser detta att det här med svenskt val känns 
meningslöst. Kanske engagerar politiken dig inte, kanske känns systemet svårt att 
påverka. Kanske vet du för lite om de olika partierna för att känna dig säker i ditt 
val. Kanske frestas du att bli en så kallad ”soffliggare” som helt enkelt struntar i 
din möjlighet och rättighet att rösta. I så fall tänker du fel. Även i ett relativt tryggt, 
lugnt och rikt land som Sverige är demokratin inte självklar. Vi kan inte lita på att 
Sverige alltid kommer att vara demokratiskt, lika lite som man i Afghanistan runt 
år 1960 visste att de nästkommande tjugo åren med start tio år därefter skulle 
vara präglade av krig och ond bråd död. Vi kan inte lita på att ”andra” ska tänka 
demokratiskt åt oss, det måste vi göra själva! Politiker är varken bättre demokrater 
än du och jag och systemet eller staten kan inte med självklarhet vara bättre än de 
människor de representerar. Även som invandrad har du ett stort ansvar för 
utvecklingen i det land du nu bor i och där du en gång kanske ska se dina barn 
växa upp. De olika partiernas syn på invandringsfrågor, bistånd och asylpolitik 
borde annars vara skäl nog att gå och rösta och där har ni med egna erfarenheter 
bättre insikt än vi svenskar. 
 
Plånboksfrågor eller idella skäl? 
Ofta ställer man sig frågan varför folk röstar som de gör. Det finns kanske några 
huvudsakliga sätt att se på saken. Antingen röstar man på det sätt som gör att man 
själv får mest i plånboken, t ex som småföretagare röstar man på det parti som 
man anser har bäst vilkor för småföretagare, som ensamstående småbarnsförälder 
röstar man kanske på det parti som utlovar en generös socialpolitik. Som nybliven 
pensionär tittar man på vilket parti som utlovar bäst vilkor för pensionärer. Röstar 
man på det sättet kan partisympatierna skifta beroende på vilken livssituation man 
befinner sig i. Andra röstar konsekvent av ideologiska skäl. Kanske har det varit 
en familjetradition att vara aktiv inom ett visst parti. Kanske ser man ett partis 
vision som bättre för samhället i sin helhet, inte bara för den egna plånboken. Ett 
tredje sätt att välja är att man röstar på det parti som ger bäst politik i den fråga 
som man anser vara allra viktigast. Kanske kan det vara miljö- skatte eller 
invandringspolitiken. Många röstar också på olika partier i riksdags, landstings 
och kommunalvalet. 
 
Svårt att välja? 
Numera sägs det att de olika partiernas politik blir alltmer lika varandra, vilket gör 
att många upplever det svårt att rösta. Så enkelt är det inte. Partiernas vallöften 
kanske ser lika ut men ideologierna bakom är faktiskt diametralt olika. Läs de 
olika partiprogrammen, titta lite extra på valdebatterna och läs tidningarna några 
veckor inför valet. Vilket parti känner du mest står för dina värderingar?  Flera av 
de stora nyhetsförmedlarna har nu på sina hemsidor så kallade valtest där du kan 
svara på ett antal frågor för att sedan se vilket parti som skulle passa dig bäst. 
 
Valbara partier 
Säkert känner du till vilka våra riksdagspartier är och att man måste få minst 4% 
av svenska folkets röster för att få vara med i riksdagen. I kommunalvalet kan fler 
lokala partier ställa upp. Nedan räknar jag upp nuvarande riksdagspartier och deras 
hemsidor så att du själv kan läsa mer. 
 
Socialdemokraterna   www.sap.se   Läs mer! 
Moderaterna    www.moderat.se  www.svt.se/valet 
Folkpartiet   www.folkpartiet.se  www.dn.se/val 
Centerpartiet   www.centerpartiet.se www.svd.se 
Kristdemokraterna  www.kristdemokrat.se 
Vänsterpartiet  www.vansterpartiet.se 
Miljöpartiet   www.miljopartiet.se 



Augusti 2002  6 

 

FARDA22                                                                                AFGHANSKA PENNKLUBBEN 

 
 

 SPRÅKET SOM MAKTMEDEL, LÄST MEN INTE FÖRSTÅTT. 
 
 
Har du tänkt på vilka olika möjligheter det finns att använda språket som ett maktmedel? Visst är det ett 
sätt att utöva makt att undanhålla information eller att kommunicera på sådant sätt att inte alla, bara 
några utvalda, förstår?  
 
I äldre dagars Sverige var den svenska befolkningen mer eller mindre tvungna att gå i kyrkan varje söndag. Söndagsgudstjänsten var 
obligatorisk och den som inte närvarade kunde snart se sig utesluten ur bysamhällets gemenskap. Stunden i kyrkan 
gav en stunds avkoppling från vardagens slit och efter sittningen i kyrkorummet väntade kaffe med dopp. Förrutom 
den avkoppling och eftertanke som kyrkan skänkte fyllde den en funktion av kontrollerande organ för dem som hade makt i 
samhället. 
 
Att kristendomen var det främsta rättesnöret i samhället rådde det ingen tvekan om, men vad innebar det 
för folk som inte självständigt kunde tolka vad kristendomen gick ut på?  
 
Prästen hade en stark ställning i det gamla svenska bondesamhället och var ofta den som bättre än andra kunde läsa och skriva. För 
några hundra år sedan var denna maktposition särskilt upräglad då de flesta inte ens förstod vad som sades i kyrkan. Gudstjänsten 
hölls nämligen på latin, ett språk som nästan inga vanliga svenska bönder förstod. Få kunde ju läsa bibeln och ännu färre förstod vad 
som sades i kyrkan. Vanligt folk blev helt enkelt hänvisade till byprästens ord om vad gud och kristendomen förespråkade och vad 
som var rätt och fel enligt bibeln. Religionen var ett maktmedel och detta maktmedel förstärktes genom att förlägga religionens 
språk till ett som få kände till. Liknande exempel hittar vi i samhället i dag, om än i andra former än religionen och kyrkans.  Varför 
måste man krångla till språket med ovanliga ord och onödigt långa meningar i den akademiska universitetsvärlden? Varför känns 
det som man ingenting förstått när politiker och företagsledare försvarar ett misstag i TV rutan? Genom att använda ett särskilt sätt 
att uttrycka sig på som få förstår så markerar man sin exklusivitet och suveränitet. Det tricket kan ju även tonåringar använda mot 
sina föräldrar när de använder slanguttryck som bara de invigda förstår.  
 
Klarspråk inom offentlig förvaltning, ett steg mot utökad demokrati! 
 
Idag försöker dock svenska myndigheter att förenkla sitt språk och den svenska regeringens justitiedepartement har ett projekt som 
kallas ”klarspråk”. I ”klarspråk” lägger  man vikt vid språkets betydelse för demokratin. Om man ska ha en verklig demokrati ska 
det ju finnas lika möjligheter för alla människor att förstå och tolka innebörden i offentliga skrifter. Det finns ett uttryck som man i 
Sverige brukar skoja om. Det har sin bakgrund i den krångliga ”kanslisvenskan” eller med andra ord det tillkrånglade 
byråkratspråket.Skämtet lyder ”läst men inte förstått” och kan användas om texter som varit onödigt krångliga och nästan omöjliga 
att förstå. Prova att säga eller skriva det om en skrift nästa gång chefen eller läraren vill att du ska redovisa en ovanligt svårtydd 
text! Eller skriv det på svenska Farda om den här texten var för tillkrånglad... 

FOTO: Kjell Lundberg 
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 Freemuse – mot censur av musik 
 
 Musik som motstånd 
 
Tänk dig en värld utan musik, utan utrymme för dans och sång. Där 
konstnärer och musiker skrämts till tystnad och människor inte längre kan 
spela på sina bröllop. Den sorts värld är verklighet för många människor i 
länder där olika typer av censur utdöms av regeringar och makthavare. I 
länder som Sudan, Afghanistan, och Kina har våld mot musiker 
förekommit. Även i USA och Algeriet finns grupper som försöker förbjuda 
vissa typer av populärmusik. Musik och kultur kan vara ett kraftfullt vapen 
mot förtryckarregimer och ett sätt att få ut ett motståndets budskap i tider 
då pressfrihet och yttrandefrihet inte existerar. Särskilt farlig är musiken 
eftersom den kan ena så många människor, man behöver inte kunna läsa 
och skriva för att kunna lyssna på musik och man behöver inte vara rik för 
att höra spelmän på gator och torg. Musiken väcker känslor och får 
människor att vilja dansa - eller att göra uppror! Eller som Farhad Darya 
uttryckt det: ”Musik är det starkaste vapnet någonsin. Du kan förmedla ditt 
budskap genom dess magi, hur långt och hur djupt du vill. Musik ger hopp! 
Det är anledningen till att alla diktatorer är rädda för dess magi och dess 
kraft. Det är därför de försöker bannlysa den, de försöker censurera den.” 
 
 Censur av musik i Afghanistan. 
  
Under talibanstyret i Afghanistan utövades en extrem form av censur där 
den enda tillåtna typen av musik var så kallade Taliban ”chants”, en typ av 
religiös poesi där stupade i strid ofta i hågkoms. Under talibanstyret 
bannlystets alla typer av musikinstrument och förstördes om de upptäcktes. 
Även musikutrustning  som bandspelare och högtalare kunde konfiskeras. 
Många är de berättelser om musikernas kamp för överlevnad i talibanernas 
Afghanistan där de flesta fick ge upp sitt musikintresse eller fly sitt land. 
Några musiker lyckades dock stanna kvar och fortsätta spela. I höst har ni 
chans att höra deras historia under den stora konferens som äger rum i regi 
av Freemuse i Köpenhamn den sista helgen i september. 
 
 Exempel på musikcensur i andra delar av världen. 
 
Det är inte bara i Afghanistan som musikcensur kan ta sig underliga 
uttryck. Den kinesiske opera direktören Chen Shi-Zheng berättar: ”I Kina 
var det inte accepterat eller tillåtet att spela musik som inte handlade om 
hur vackert och fantastiskt landet Kina och dess befolkning var” Hans 
föreställningar förbjöds i hemlandet och fick inte heller uppföras 
utomlands. Från Zimbabwe berättar Andy Brown om hur han inte fick 
uppträda i radio.  
Sipho Mabuse som var bannlyst under apartheid regimen i Sydafrika menar 
att kultur kan krossa regeringar varför regeringar inte är särskilt 
intresserade av att stödja kulturen särskilt mycket. Anton Goosen, också 
från Sydafrika kan berätta följande ” De kallade mig för White Kaffer och 
säkerhetspolisen avlyssnade min telefon.”  Han var ansedd som en 
förrädare i det vita samhället i Sydafrika för att hans musik kritiserade 
systemet. Det mest anmärkningsvärda exemplet kommer från Pops 
Mohamed, även han från Sydafrika. ”Jag var en så kallad skugg – spelare. 

Jag och mitt band spelade bakom ett 
förhänge. Vi var svarta som spelade 
men på scenen stod en vit artist.”  
 
 Freemuse – organisation mot 
musikcensur. 
Det finns en organisation som sedan 
några år tillbaka arbetar mot censur av 
musik och musiker, organisationens 
namn är Freemuse vilket är en 
förkortning av Free Music. Under de år 
man varit verksam har organisationen 
samlat in mycket fakta över hur 
situationen är för musiker världen över. 
Man har ordnat evenemang med 
musikuppträdanden och tal. Man har 
även givit ut rapporter från olika delar 
av världen. Organisationen har sitt säte 
i Danmark men styrelsen består av 
representanter från olika delar av 
världen. 
 
 Freemuse i höst. 
I höst, helgen den 28-29 september, 
äger en stor konferens rum i 
Köpenhamn anordnad av Freemuse. I 
programmet ägnas stor uppmärksamhet 
åt musiksituationen i Afghanistan. 
Farhad Darya är en av de artister som 
kommer att medverka. Under söndagen 
den 29 september kommer Farhad 
Darya, Zaher Huwaida, Smot Logari 
samt Aziz Ghaznavidi att medverka i 
en debatt. En diskussion ska också 
tillägnas framtidens musikliv i 
Afghanistan. 
 
 Fullständigt program och mer 
information hittar ni under webbplatsen 
www.freemuse.org 
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Längtan 
 
 
 
Idag är jag ledsen. 
Varför? det vet jag inte 
Saknar jag mitt land? 
Ja, det gör jag 
saknar jag mina vänner? 
Det gör jag säkert 
Jag minns de där dagarna 
Jag minns de goda 
stunderna 
När vi var tillsammans 
I mitt vackra land 
När vi hade kul 
I mitt blommiga land 
Ja, jag saknar 
min älskade Afghanistan 
 
 
 
Av Akber Faiez 
 
 
 
Då redaktionen av misstag klippte bort 
en del av dikten i förra numret väljer vi 
nu att publicera den igen 
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Skicka in synpunkter och 
material! 
 
 Svenska Farda är din tidning- en 
tidning som du ska tycka om att 
läsa och med innehåll som är 
intressant för dig. Nu behöver vi 
som jobbar med tidningen veta 
vad du tycker. Vad ska tidningen innehålla? Är det 
något du vill veta mer om? Ska vi ha mer material om 
kultur eller om biståndsfrågor? Ska vi inrikta oss mest 
på vad som händer i Sverige eller i Afghanistan? Är 
språket för krångligt? Låt oss veta vad du tycker så blir 
vi mycket tacksamma! 
 
 Nu kan du som skriver dikter och uppsatser på svenska 
skicka in dem till svenska Farda. En chans för dig som 
tycker om att skriva och är nyfiken på hur det känns att 
bli publicerad.  

Återuppbyggnad i Afghanistan 
 
Svenskt stöd till Afghanistan 
Statens räddningsverk kommer att genomföra ett Sida – finansierat 
brobyggnadsprojekt i Afghanistan. Fyra personer kommer under tre månader 
att arbeta med transport och uppsättning av broar på sträckan Kabul – 
Jalalabad. Personerna i projektet kommer att fungera som arbetsledning för en 
lokalt rekryterad personalstyrka på 45 personer. 
 
 Källa: Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet 
www.regeringen.se 

Foto utställning om Afghanistan 
 
 Den 31 augusti öppnar en fotoutställning på Galleri Kontrast i Stockholm. 
Utställningen består av foton tagna av fotografen och journalisten Asim Rafiqi som nyligen rest i 
Afghanistan. Utställningen fokuserar på afghanska flyktingars situation när de återvänder till sina hem i 
Afghanistan från exilen i Pakistan och Iran. Vi får följa människornas kamp med problem som utbildning, 
hälsovård, säkerhet och skydd. 


