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Hur beräknar vi vad ett krig har kostat? Inte bara i pengar, utan i liv, li-
dande, trauman, splittrade familjer, samhällen, sönderslagna struktur-
er, förlorade möjligheter, drömmar, framtidstro. Och vilket ”resultat” 
ska uppnås för att det ska vara värt det?

I detta nummer pratar vi om Afghanistan. Det är omöjligt att 
sammanfatta hela historien eller situationen idag. Men på s. 2 kan du 
lära dig mer om de konflikter och maktkamper som präglat landet de 
senaste 40 åren.

Kriget mot terrorismen som började efter terrorattacken i New York 
2001 har fått långtgående konsekvenser inte bara i Afghanistan, utan 
för mänskliga fri- och rättigheter och för civilsamhällets möjlighet att 

organisera sig runt om i världen. Antiterrorlagar har både oavsiktligt 
och avsiktligt krympt det demokratiska utrymmet. Idén om civilt 
och militärt samarbete är även det en dyrköpt läxa från Afghanistan 
som sätter civilsamhället i fara. Om det kan du läsa på s. 10. Alla 
inblandade stater måste utreda och reflekterar över de senaste 20 åren, 
även Sverige. När ska polletten att krig inte bygger fred trilla ner?

Under åren har både argumenten för och de faktiska militära 
insatserna förändrats. Men nu står vi där igen, med talibanerna vid 
makten och en skrämmande ovisshet, inte minst för aktivister. Flera 
IKFF:are har tvingats fly, bland dem IKFF Afghanistans ordförande 
Jamila Afghani. På s. 6 kan du läsa en intervju med henne.

Men talibanerna är inte det mest akuta hotet för majoriteten av 
människorna i Afghanistan just nu. USA har infört sanktioner som är 
tänkta att straffa talibanerna men civilbefolkningen betalar priset. Inga 
pengar kommer in i landet. Så även om du har pengar på banken kan 
du inte ta ut dem. En enorm svältkatastrof står inför dörren till vintern. 
Risken ökar för att flickor gifts bort som en lösning för att överleva 
i svältens spår. Som Jamila Afghani uttryckte det i ett samtal med 
Svenska Afghanistankommittén “Vi stödjer inte afghanska kvinnor 
genom att svälta dem.”
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ÅR 2018 RÄKNADES AFGHANISTAN 

SOM DET LAND I VÄRLDEN MED 

FLEST REGISTRERADE DÖDSFALL TILL 

FÖLJD AV KRIGSHANDLINGAR OCH 

TERRORBROTT. TVÅ ÅR SENARE, ÅR 

2020, VAR AFGHANISTAN VÄRLDENS 

DÖDLIGASTE LAND FÖR CIVILA. 

EFTER NÄRMARE 40 ÅR AV VÄPNADE 

KONFLIKTER DÄR VAPEN, UTLÄNDSK 

MILITÄR OCH OKOORDINERADE 

BISTÅNDSINSATSER PUMPATS IN 

I ETT LAND SOM GÅNG PÅ GÅNG 

FÅTT AGERA POLITISK SPELPLAN. 

SITUATIONEN FÖR DEN AFGHANSKA 

CIVILBEFOLKNINGEN ÄR NU 

MER OSÄKER ÄN PÅ LÄNGE.  

text magdalena ask

foto sohaib ghyasi / unsplash 

En historia av 
maktkamp

Situationen och historien i Afghanistan 
är och har varit komplex. För att förstå 
den verklighet som många afghaner nu 
befinner sig i behöver vi backa bandet. 
För trots att Afghanistans rika historia 
rymmer så mycket mer än krig och 
väpnad konflikt har landet på grund av sitt 
strategiska läge mellan Europa och Asien 
länge varit av intresse för olika makter. 
Redan under 1800-talet blev landet 
till en buffertstat mellan det brittiska 
Indien och Ryssland. Under 60- och 
70-talet pågick i Afghanistan en form av 
upprustningstävling mellan Sovjetunionen 
och USA. Ekonomiskt bistånd i olika 
former strömmade in i landet och 
uppskattningsvis fick Afghanistan under 
denna tid 533 miljoner dollar av USA och 
2,5 miljarder dollar av Sovjetunionen.
 År 1979 invaderades 
Afghanistan av Sovjetunionen, ett krig 
som pågick i nio år och gav upphov till den 
islamiska beväpnade motståndsrörelsen 
i landet, mujahedin. Mujahedin och 
övriga gerillagrupper underminerade det 
statliga våldsmonopolet. USA upprördes 
av den sovjetiska invasionen och stödde 
mujahedin med vapen för miljontals 
dollar. Det är i mujahedinrörelsen 
som talibanerna har sitt ursprung. 
Sovjetunionen lämnade Afghanistan 1989 
och föll själv två år senare. I och med 
den självständighet det innebar för de 
centralasiatiska staterna så förändrades 
Afghanistans situation väsentligt. 
Även USA demobiliserade sin militära 

närvaro i landet vilket lämnade kvar ett 
maktvakuum. 
 Efter det kalla kriget hade inte 
längre Bushadministrationen i USA (1989-
1993) något intresse av Afghanistan. Inga 
pengar anslogs heller till ett internationellt 
statsbyggande av landet. Samtidigt hade 
Sovjet och USA:s militära närvaro rustat 
upp det vapenmässigt. Lokala krigsherrar 
med få incitament att bygga upp en stark 
regering i Kabul kontrollerade stora delar 
av landet, och utan supermakternas stöd 
fick krigsherrarna leta nya inkomst- och 
organisationsvägar, droghandeln blev en 
sådan. Krigsherrarna kontrollerade egna 
delar av landet och byggde upp dem med 
militärt skydd och olika typer av sociala 
skyddsnät. 
 Ett inbördeskrig bröt ut i 
landet som resulterade i att talibanerna 
den 26 september 1996 erövrade Kabul 
och utropade den Islamistiska emiraten 
Afghanistan. Ursprungsidén var att skapa 
ordning i det politiska kaos som landet 
befann sig i och till en början var stödet 
hos det afghanska folket stort. Under 
inbördeskriget förstärktes krigsherrarnas 
makt och det afghanska territoriet delades 
tydligt upp mellan dem. En viktig faktor 
i det ursprungliga folkliga stödet som 
talibanerna hade var just deras motstånd 
mot de korrupta krigsherrarna. 
 Vid sidan av talibanregimens 
framfart växte en oppositionsstyrka, 
Norra Alliansen, sig starkare. Det var 
en motståndsrörelse med sitt ursprung i 
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en anti-talibanrörelse som kom att spela 
en nyckelroll under den amerikanska 
invasionen Operation Enduring Freedom 
som ägde rum efter terrorattacken 
den 11 september 2001. År 2001 
räknades den afghanska befolkningen 
som världens sjunde fattigaste och 
Afghanistan låg på världsrankingens 
botten på alla mått vad gäller mänsklig 
välfärd. Sammanfattningsvis har den 
afghanska skuggstaten i den konfliktfyllda 
kontexten som Afghanistan befunnit sig 
i sedan 70-talet kunnat växa sig starkare 
på bekostnad av den offentliga staten. 
Drogekonomin har kommit att bli en 
viktig finansiär och har även denna 
gynnats av det oroliga säkerhetsläget och 
en svag stat.  
 Operation Enduring Freedom 
kom att bli början på en ny konfliktera i 
Afghanistan. Efter terrorattentaten 2001 
vann USA vad man trodde var en snabb 

seger i landet. Talibanregimen störtades 
efter bara ett par månaders strider 
och med enbart ett fåtal amerikanska 
marktrupper. Den amerikanske strategin 
utgick istället från användandet av Norra 
Alliansens milissoldater i utbyte mot över 
en miljard US dollar och mängder med 
vapen. 

»Efter terrorattentaten 
2001 vann USA vad 
man trodde var en 

snabb seger i landet«

Operationen var enkelriktat inställd på 
att bekämpa den globala terrorn och USA 
utlyste ett globalt ”krig mot terrorismen”. I 
planen sades ingenting om uppbyggnaden 
av landet efter talibanregimens 
eventuella fall. Trots att den statliga 

makten i Afghanistan var långt ifrån 
folkligt förankrad, där bakomliggande 
sociala strukturer underminerades eller 
missbedömdes, så sattes den statliga 
makten i centrum. Washington var 
enkelriktat inställd på en militär seger.
 De Pentagonfinansierade 
krigsherrarna som efter talibanregimens 
fall 2001 skulle hjälpa USA i kriget 
mot terrorn gjorde det i skuggan av 
det maktvakuum som uppstod när 
det internationella samfundet febrilt 
letade efter en snabb lösning på 
regeringsproblemet i Afghanistan. Den 
militära makten rörde sig snabbare än 
den parlamentariska. Talibanregimen 
föll i december 2001, och trots att den 
tillfälliga afghanska regeringen (AIA) var 
på plats redan i slutet av samma månad, 
så hade krigsherrarna redan mobiliserat 
sig militärt och utgjorde ett hot. Talibaner 
flydde till grannlandet Pakistan och till 

foto joel heard / unsplash 
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ödsliga delar av Afghanistan för att 20 
år senare åter erövra Kabul. Afghanistan 
har en historia av en decentraliserad stat. 
Fram till 70-talets politiska konflikter 
styrdes Afghanistan av lokala makteliter 
och mycket lite av makten i landet hade 
sitt ursprung i Kabul. Den typ av stat, 
med ett centraliserat maktcentrum, som 
det internationella samfundet försökt 
bygga har således en mycket svag historisk 
förankring.

»Kvinnorättsaktivister 
har banat väg för flickor 

och kvinnor och deras 
arbete har gett resultat«

 När talibanerna den 15 augusti 
2021 återigen intog Kabul gjordes det 
med löften om att värna de mänskliga 
rättigheterna. Det kan för all del betyda 
att talibanerna förstått grymheten i sitt 
tidigare agerande, men mest troligen 
betyder det att talibanerna under 20 år har 
förstått vikten av retorik gällande kvinnors 
rättigheter. Klart står att det inte bara är 
talibanernas retorik som har förändrats på 
20 år. 
 

Civilsamhällets roll har sedan 
talibanregimens fall 2001 växt sig starkare. 
För trots svårigheter med koordinering, 
en utbredd korruption och ett minst sagt 
osäkert säkerhetsläge så har det afghanska 
folket under de senaste 20 åren byggt sitt 
land. Kvinnorättsaktivister har banat väg 
för flickor och kvinnor och deras arbete 
har gett resultat: mödradödligheten har 
halverats, kvinnor har utbildat sig och 
skaffat sig framstående roller i arbetslivet 
och politiken. En generation av unga 
människor har åtnjutit fler mänskliga 
rättigheter och fått mer kontakt med 
omvärlden. Nu riskerar 20 års hårt arbete 
att raseras, men människor är samtidigt 
inte beredda att ge upp.

Texten är delvis inspirerad från Uppsatsen 
”Bland krigsherrar, ett internationellt 
statsbyggande och opiumfält. En fallstudie 
om det internationella statsbyggandets 
påverkan på den afghanska drogekonomin 
och den statliga legitimiteten i Afghanistan 
sedan 2001.” Skriven av Magdalena Ask, 
2019. 

Möte om situationen i Afganistan i FN:s säkerhetsråd, oktober 2021.
foto un photo / manuel elías
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Jamila Afghani - Den 
värsta farhågan var det 
som nu har hänt
I augusti hamnade världen i chock. Talibanerna tog på kort tid kontroll över region efter re-
gion, den afghanska armén lade ner vapnen och de utländska militärernas närvaro minskade 
dramatiskt för varje dag som gick. Talibanerna intog Kabul och ambassaderna evakuerade 
skyndsamt sin personal från en dag till en annan. Sepideh Shahrokhi har samtalat med Jami-
la Afghani, ordförande för IKFF Afghanistan, som efter sju försök lyckades ta sig in på flyg-
platsen i Kabul och bli evakuerad till Norge, där hon idag befinner sig.
 
text  sepideh shahrokhi

foto privat

Jamila Afghani, ordförande IKFF Afghanistan. 
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Hur upplevde du situationen på plats när talibaner-
na intog Kabul? 
— Jag höll på att packa mina väskor för att åka till Turkiet. Samti-
digt höll regeringen på att fly landet med sina säkerhetsteam och 
livvakter, något jag var helt oviss om just då. Jag började märka 
en rusning till flygplatsen och kollade min telefon och förstod 
då att regeringen hade fallit, presidenten hade lämnat landet och 
talibanerna hade intagit Kabul. Jag fick en chock.

Vad gjorde du då?
— Vi försökte ta vårt flyg till Turkiet som planerat, men blev 

avkastade av regeringspersoners livvakter under pistolhot. Det var 
väldigt obehagligt och när vi kom ut från flygplatsen möttes vi av 
en ekande tomhet. Det fanns inga vakter eller soldater någonstans 
och vid sidan av vägen såg jag hjälmar, soldatuniformer och vapen 
som bara hade övergetts. Det kändes som att någon bara hade 
trollat bort alla, för det var helt tomt på gatorna. Det var väldigt 
overkligt.

Såg du det komma? Eller blev du lika chockad som 
resten av världen verkade bli? 

— Jag hade mina misstankar redan i november 2019, och då 
försökte vi få olika aktörer att ta till sig våra underlag om kvinnor, 
fred och säkerhet, där vi lyfte fram olika skräckscenarier. Det 
fanns hot riktade mot mig sedan tidigare och vi var oroliga för just 
kvinnorättsaktivister och att de inte skulle kunna lämna landet 
eller hitta skydd om något skulle hända. Det togs inte på allvar 
utan man försökte lugna oss med att läget var stabilt och att det 
fanns tid att ta fram planer. 

— Den värsta farhågan var det som nu har hänt. Jag kände att 
något var på gång men jag blev ändå oerhört chockad över hur 
fort det gick. Jag trodde att det kanske skulle braka ihop i början 
på nästa år men inte så här snabbt.

— Jag hade aldrig trott att presidenten bara skulle överge sitt 
land, utan att göra något försök till motstånd. Han gjorde det 
största misstaget i historien. Han kunde ha bett folket att komma 
ut på gatorna och skydda honom, för det hade vi gjort. Vi hade 
skyddat honom, även om han inte var idealisk, men för att skydda 
statsapparaten, landet och folket. Det räckte med några hundra 
talibaner för att inta Kabul, det hade verkligen kunnat stoppas. Jag 
kommer aldrig kunna förlåta presidenten för det. När man har 
den höga positionen betalar man självklart med en hög risk och 
det måste man acceptera.

— Jag känner en sådan oerhörd sorg, sorg över att förlora allt 
som vi har kämpat för de senaste 20 åren på bara några timmar. 
Att det kunde försvinna så snabbt. Det känns fortfarande helt 
makalöst och jag kan fortfarande inte förstå det.

Hur tog du dig ut till slut? Det var några tumultar-
tade veckor. 

— Ja, det var inte lätt. Jag hade fått resevisum från olika länder 
och trodde att det skulle hjälpa. Men efter att först ha varit på 
plats vid den amerikanska delen av flygplatsen men blivit nekad, 

förstod jag det inte skulle bli enkelt. Det var väldigt tumultartat på 
flygplatsen och extremt mycket människor som alla desperat ville 
lämna landet. Det var sådant tryck från folksamlingen som gjorde 
att man varken kunde gå ut eller in. Man var helt fast och var 
tvungen att bara följa strömmen. 

— Vi gjorde sju försök att ta oss till flygplatsen och komma 
med i något plan och det var verkligen kaos varje gång med 
stora folksamlingar som gjorde att man var rädd för sitt liv, mina 
barn höll till och med på att kvävas ihjäl en gång. Jag har även 
en funktionsnedsättning som gör att jag behöver kryckor, det 
gjorde situationen mycket svårare att hantera trängseln och mitt i 
tumulten försvann de. Vi förlorade alla våra tillhörigheter, till och 
med mina barns skor kom bort. Min dator med allt mitt arbete, 
smycken, pengar, ja allt som vi hade med oss var helt borta. Jag 
har fortfarande skador från händelserna på flygplatsen.

— Till slut fick jag kontakt med den norska ambassaden som 
hjälpte mig att komma på ett flyg till Norge. Vi kom fram med 
endast våra kläder på kroppen då vi hade förlorat allt på vägen. 
Men vi kom fram levande med hela familjen och det är jag 
tacksam för. Idag befinner vi oss i norra delen av Norge och allt 
är nytt. Det är en omställning från att vara en person som hjälper 
andra till att vara helt hjälplös i ett land som man inte känner till.

Hur känner du nu inför det internationella samfun-
det? 

— Jag är oerhört besviken på det internationella samfundet 
och på USA och NATO. Det är deras fel att vi har hamnat i denna 
situation där talibanerna har tagit över Afghanistan på ett så 
enkelt sätt. Det är ett misslyckande. Det var nu de skulle visa sitt 
riktiga engagemang kring kvinnor, fred och säkerhet. Det visade 
sig bara vara ord. De brydde sig inte om oss kvinnliga aktivister 
när det verkligen gällde att skydda oss.

Vad tänker du om framtiden?
— Vi har nu ett nätverk av afghanska kvinnorättsaktivister 

utanför Afghanistan och vi försöker få möjlighet att fortsätta 
vår aktivism utanför landet, men det är svårt. Jag hoppas kunna 
återvända till Afghanistan i framtiden om säkerheten i landet 
och för mig möjliggör det, för att fortsätta mitt engagemang och 
arbete. —

Jag känner en sådan 
oerhörd sorg.
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kongress 

EXTRAKONGRESS 

I oktober höll vi extrakongress 
för att välja nya ordföranden och 
suppleanter till styrelsen.

       Ordförande
• Daniella Johnsson

• Fanny Wellén 

Styrelseledamöter  
• Ellinor Chamoun

• Ariana Durani

• Victoria Gonzales

• Janiche Opsahlo

• Louise Ricknert

• Desirée Sterner

• Sara Razi Ullah 
Suppleant

• Begard Yunis

konferens 

MR-DAGARNA
Den 6-7 december deltog IKFF på 
MR-dagarna i Göteborg. Vi hade tre sem-
inarier, ett om Afghanistan tillsammans 
med Svenska Afghanistankommittén, 
ett om militarisering, miljö och klimat 
med Helena Svensson, IKFF Motala, och 
Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred/IKFF 
Göteborg, och ett om det krympande 
demokratiska utrymmet för civilsamhället 
i världen tillsammans med Human Rights 
Watch. Då våra systersektioner inte kunde 
resa hit på grund av pandemin hade vi 
fått inspelade videos där de berättade om 
situationen i Zimbabwe, Ghana, Kamer-
un och Tchad. Du hittar samtalet på vår 
Youtubekanal.

Vi hade även ett bokbord som IKFF 
Göteborg hade ordnat. Det var mycket 
glädjefullt att samlas med medlemmar 
från Göteborg, Motala, Jönköping, 
styrelsemedlemmar och kansli.

Daniella Johnsson

Fanny Wellén

toppmöte 

IKFF PÅ COP26 

I november deltog IKFF på FN:s 
klimattoppmöte COP26 i Glasgow under 
parollen No wars, No warming. Vill du 
veta mer? Gå in på IKFF:s Youtubekanal 
IKFF Sverige och titta på webinariet 
Militarisering, miljö och klimat – Vad 
hände på FN:s klimatkonferens? med Ida 
Arneson, IKFF, och Betty Ottosson, Push 
Sverige.

organisation 

NY MEDLEMSAVGIFT 
2022
IKFF:s kongress i april beslutade att 
höja medlemsavgiften från och med 
2022. Anledningen är att IKFF betalar 
en medlemsavgift till vår internationella 
organisation, WILPF, som 2018 införde ett 
nytt medlemsavgiftssystem. Detta har gjort 
att den svenska sektionens avgift höjts. 
Kongressen beslutade att höja avgiften från 
20 kr/månad (240 kr/år) till 25 kr/månad 
(300 kr/år). Samtidigt gav kongressen 
styrelsen i uppdrag att se över möjligheten 
till en differentierad medlemsavgift för 
att alla ska ha möjlighet att vara med i vår 
förening.

För dig som idag betalar avgiften per 
år och istället önskar att betala den 
månadsvis via autogiro, kontakta 
info@ikff.se

organisation 

SAVE THE DATE: 
SAMRÅDSMÖTE 2022

Den 7-8 maj 2022 blir det nationellt 
samrådsmöte för medlemmar. Mer 
information om plats och tema kommer 
på hemsidan och i nyhetsbrev nästa år.
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Tove tar plats i svenska 
medlingsnätverket 

enhetschef för Afghani-
stan på Sidas avdelning 
för Asien, Mellanöstern 
och humanitärt 
bistånd. 

 
Var det en överraskning när talibaner-
na tog över Kabul? Har Sida någon 
personal kvar? 

Att talibanerna skulle försöka invadera 
Kabul var väntat, men att de kunde 
avancera så snabbt var svårt för alla att 
förutse. Den svenska personalen på am-
bassaden i Kabul evakuerades den 15 
augusti, samma dag som talibanernas 
maktövertagande. Samtlig lokalanställd 
personal evakuerades den 25 augusti. 
Sedan dess har Sida inte haft någon 
personal kvar i landet.

Har Sida någon verksamhet kvar i 
Afghanistan?

Sidas verksamhet i Afghanistan har 
lagts om, men vi fortsätter stötta det 
afghanska folket. Allt stöd till afghanska 
staten har stoppats och verksamhet 
som innebär resursöverföring eller stärkt 
kapacitet hos den nya de facto-regimen 
genomförs inte. Det är fortsatt viktigt 
att stödja de aktörer som kan arbeta 
oberoende och säkerställa tillgången till 
grundläggande samhällsservice, såsom 
sjukvård och utbildning. Det är också 
viktigt att fortsätta stödja människorätts-
försvarare och aktörer som jobbar för 
fred i landet. Utvecklingssamarbete 
innebär att vi jobbar med förändringsak-
törer, inte nödvändigtvis med regimer.

Hur fortsätter Sverige stötta kvin-
norättsaktivister, och vilket ansvar har 
Sverige?

Kvinnors rättigheter är alltid högt priori- 
terat och vi fortsätter att arbeta tillsam-
mans med våra partners och andra gi-
vare för att driva dessa frågor och vidta 
nödvändiga åtgärder. När talibanrörelsen 
intog Kabul bidrog Sida omedelbart 
till att skydda utsatta aktörer, såsom 
journalister och människorättsaktivis-
ter. Akuta skyddsinsatser gjordes och 
hundratals evakuerades och sattes i 
säkerhet. Hela givarsamfundet har ett 
ansvar att fortsätta prioritera kvinnors 
rättigheter och kvinnorättsaktivisters 
säkerhet. Vår uppfattning är att Sida och 
givarsamfundet har en gemensam syn 
på detta och driver arbetet framåt.

Maria 
Lundberg 

HALLÅ DÄR...

Tove Ivergård, ansvarig för internationell 
samordning på IKFF, är en av sju nya 
medlemmar i medlingsnätverket. De nya 
medlemmarna har valts ut i dialog mellan 
myndigheten FBA och Utrikesdeparte-
mentet, och har sin bakgrund i civilsam-
hället.

— Det känns otroligt hedrande och 
spännande. IKFF har, sedan nätverket 
instiftades, lyft behovet av ett ökat fokus 
på civilsamhället. Att nätverket nu breddas 
ser vi som ett viktigt resultat, säger Tove 
Ivergård.

Tove arbetar sedan 2012 på IKFF 
och har genom åren arbetat nära våra 
systersektioner i Afrika och Latinamerika. 
Hon har ständigt strävat efter att stärka 
dem som organisationer, öka kontakt-
ytorna, synliggöra deras arbete i och 
utanför vår rörelse, samt sätta deras röster 
i centrum av svensk utrikespolitik. Idag 
koordinerar Tove IKFF:s 19 sektioner och 
grupper i den afrikanska regionen, bland 
annat genom årliga konferenser. Hon 
arbetar nära IKFF:s internationella sek-
retariat och sitter i Utrikesdepartementets 
arbetsgrupp för den svenska hand-
lingsplanen för FN:s agenda för kvinnor, 
fred och säkerhet. Detta tror Tove är an-
ledningar till att just hon valdes in.

— Jag har ett stort internationellt 
nätverk som jag dagligen har kontakt med. 
Det gör att jag får mycket information om 
vad som sker på många platser som inte 
alltid når politiker, tjänstepersoner och 
media. Jag har lärt mig otroligt mycket 
av mina kollegor runt om i världen, inte 
minst hur de konkret arbetar för att 
förebygga konflikter och öka kvinnors 
deltagande, men också så klart vilka risker 
arbetet innebär. Det är saker jag tar med 

mig in i nätverket, säger Tove Ivergård.
En viktig del av Toves arbete är att 

lyfta våra systersektioners perspektiv och 
expertis, att skapa utrymme. Ett feminis-
tiskt fredsperspektiv som är grundat i de 
kvinnor som driver och leder förändring 
på plats men som ofta osynliggörs. En 
annan fråga hon kommer att driva är 
arbetet för att förebygga väpnade konflik-
ter, något som är grundläggande i FN:s 
agenda för kvinnor, fred och säkerhet.

— Att arbeta för att förebygga väpnad 
konflikt är inte alltid så självklart som en 
kan tro. Som vi på IKFF brukar säga, vårt 
syfte är inte att göra krig jämställda utan 
att genom konfliktförebyggande insatser 
och kvinnors deltagande skapa hållbar och 
jämställd fred. Det kräver ett systemskifte, 
säger Tove Ivergård.

Arbetet satte igång direkt. Först med en 
träff i Stockholm för de svenska medlem-
marna, för att sedan träffa de nordiska 
medlingsnätverken på Island.

— Det var otroligt lärorika och inspire-
rande dagar. Vi hade en mängd spännande 
samtal där strukturerna för fredsproces-
ser ifrågasattes. Att vi behöver tänka om 
och tänkta nytt för att kunna nå dit vi 
vill. Vi diskuterade hur vi kan definiera 
feministisk fred, vikten av att inkludera 
kvinnorättsaktivister i fredsprocesser på 
alla nivåer, samt de hinder och utmaningar 
som står i vägen för civilsamhällets delta-
gande, säger Tove Ivergård.

Nätverket arbetar för att stärka 
kvinnors roll och aktiva deltagande i 
fredsprocesser. Det svenska nätverket är 
med i ett samarbete mellan de nordiska 
medlingsnätverken och ingår i den globala 
alliansen för kvinnliga medlingsnätverk, 
Global Alliance.

Regeringen etablerade 2015 ett svenskt 
medlingsnätverk för kvinnor med 15 diplomater. 
2021 breddades nätverket. I höstas fick IKFF:s Tove 
Ivergård, reda på att hon valts ut att ingå.
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Svenska Afghanistankommittén (SAK) har 
i snart 40 år varit en aktiv biståndsaktör i 
landet medan olika regimer kommit och 
gått och säkerhetsläget har förändrats. 
Som en civilsamhällesorganisation tog 
SAK tidigt ställning att inte på något sätt 
samarbeta, eller ens synas tillsammans 
med militära styrkor, oavsett land eller 
sammanhang.
— Dels var det säkerhetsmässigt, vi ville 
inte dras in, det sätter oss i en väldigt 
utsatt position där vi kan bli en måltavla i 
konflikten eftersom den militära insatsen 

inte uppfattades som opartisk. Vår opar-
tiskhet är en förutsättning för att vi ska 
kunna arbeta, säger Anna Ek, Sverigechef 
på Svenska Afghanistankommittén.

Anna Ek menar att bistånd och militära 
insatser helt enkelt har olika mål, kom-
petens och tidsperspektiv, att det saknas 
stöd för att samverkan fungerar och att det 
därför inte finns anledning att samman-
blanda dem.
— Det är som att spela schack med 
boxningshandskar. Och ett snedsteg från 
militären kan få långtgående konsekvenser 
för lång framtid, när de packar ihop och 
drar står vi kvar.

I rapporten Om de svenska och internatio-
nella insatserna i Afghanistan 2001-2014 
– ett SAK-perspektiv (2016) finns exempel 
som visar på problematiken. Bland annat 
från 2007 då Isaf/PRT tog initiativ att 
bygga en klinik i Wardak, lokaliserad mitt 
emellan två av SAK:s befintliga kliniker.

”När kliniken var färdigbyggd fanns 
varken personal eller mediciner eller 
annat till driften. Befolkningen vädjade till 
myndigheterna och SAK om stöd, som 
ingen hade budget att ta över. Efter ändring 
i budgetering kunde SAK dock senare ge 
stöd till viss minimal verksamhet.”

En annan svårighet var tanken att det 
skulle gå att skilja mellan ”kriget mot ter-
rorismen” och den militära insatsen som 
syftade till att bygga upp och säkra staten. 

Civilbefolkningen uppfattade sällan någon 
skillnad mellan de två militära insatserna. 
— I den svenska debatten poängterades 
det att Sverige stod under FN-mandat och 
att Operation Enduring Freedom var en 
annan insats, men det kvittade nog ärligt 
talat för dem som drabbades av attacker, 
säger Anna Ek.
— De talade utländskt språk, var det vi 
oftast fick höra, fortsätter hon.

Runt 2009/10 hade en skepsis mot den 
militära närvaron växt fram. Militärer 
hade sedan starten allierat sig med 
krigsherrar för att nå resultat i kriget mot 
terrorismen, vilket stärkte dem, och kor-
ruptionen fortsatte.
– Det fanns ingen förståelse för kontexten. 
I Afghanistan finns en rotad skepsis mot 
internationell militär som har historis-
ka förklaringar, och det är ett väldigt 
decentraliserat samhälle, samtidigt som 
det internationella samfundet skulle bygga 
en stark stat, frågan blev i vems intresse de 
var där? säger Anna Ek.

Rättsliga övergrepp som militärer utsatt 
civila för skapade misstro och rädsla. Även 
SAK drabbades, exempelvis då brittisk 
Isaf-trupp 2007 under hot trängde sig in 
på SAK:s kontorsområde i Kabul. Skälet 
uppgavs vara ”misstankar om någonting”.
— Det tar längre tid för kvinnorna att våga 

Civilmilitär 
samverkan - 
bra för vem?
text elin liss 

»Var det värt det?«

EFTER USA:S INVASION 

AV AFGHANISTAN OCH 

TALIBANREGIMENS FALL 2001, 

BESLUTADE FN:S SÄKERHETSRÅD 

OM STYRKAN INTERNATIONAL 

SECURITY ASSISTANCE FORCE 

(ISAF) MED SYFTE ATT SÄKRA 

LANDET. FRÅN 2003 BÖRJADE 

DEN SÅ KALLADE CIVILMILITÄRA 

SAMVERKANSMODELLEN PRT 

(PROVINCIAL RECONSTRUCTION 

TEAMS) ATT ANVÄNDAS. TANKEN 

VAR ATT SYNERGIER SKULLE 

SKAPAS MELLAN MILITÄRA OCH 

CIVILA INSATSER, ATT DEN MILITÄRA 

INSATSEN SKA SKAPA SÄKERHET 

OCH MÖJLIGGÖRA CIVILA INSATSER 

OCH ATT DEN MILITÄRA INSATSEN, 

GENOM BISTÅND, SKA ”WIN HEARTS 

AND MINDS” BLAND BEFOLKNINGEN.
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sig tillbaka efter en räd har vi märkt, säger 
Anna Ek.

Ingen har tagit ansvar för dessa övertramp. 
Anna Ek poängterar dock att svenska 
myndigheter och departement har varit ett 
bra stöd i arbetet med ansvarsutkrävande 
och att Sverige har varit bättre på att skilja 
på de militära och civila insatserna än 
många andra länder. Men det har även 
från Sveriges sida kommit upprepade 
påtryckningar om samarbete från såväl 
Försvarsmakten som Sida.
– Inga hot, men att vi uppmanades att ta 
på oss mer arbete och ansvar i området 
där den svenska militären verkade, säger 
Anna Ek.

Samtidigt har Sida i efterhand lyft proble-
met med just civilmilitär samverkan. 

”Erfarenheten från vårt arbete i Afghanistan 
har visat hur oerhört svårt det är att 
bedriva ett effektivt bistånd när vi blir 
tydligt sammankopplad med de krigförande 
parterna.”

2017 presenterades den statlig utredningen 
Sverige i Afghanistan 2002-2014 (SOU 
2017:16). I den får både den militära och 
civila insatsen kritik men vad gäller den 
militära insatsen får en leta för att hitta 
något positivt. PRT-modellen ledde till att 
splittra både det militära och civila arbetet 
och att det kom att undergräva afghanska 
myndigheter istället för att stärka dem.

”De svenska militära insatserna har inte 
lyckats bidra till hållbar säkerhet.” (s. 21)

Det finns dock ett resultat för Försvars-
makten som lyfts fram så väl i debatten 
som i utredningen. Det är att svensk 
militär fått ”öva i skarpt läge” i Afghanistan 
och därmed ökat sin kompetens, men även 
stärkt partnerskapet med Nato.
— Det är det enda som uppnåtts och det 
var en bieffekt, det var inte syftet, det 
skevar i bevekelsegrunden. Afghanistan 
har fått vara övningsfält för väst, säger 
Anna Ek.

Enligt utredningen landar kostnaderna för 
hela den svenska insatsen i Afghanistan 
fram till 2014 på lägst 18,2 och högst 27,5 
miljarder kronor, men de militära kost-
naderna är näst intill omöjliga att slå fast. 
Enligt Sida kostade de svenska militära 
insatserna dubbelt så mycket som det 
svenska utvecklingssamarbetet.

I augusti 2021 lämnade utländska trupper 
landet och talibanerna återtog makten i 
Kabul.
— Var det värt det? Kostnaderna. Män-
niskor har dött, utländska och afghanska 
soldater, civila. Talibanerna har ju aldrig 
varit helt borta, de har sedan länge byggt 
upp ett skuggsamhälle, en administration. 
Det är svårt att se att de militära insatserna 
i det långa loppet gjort någon bestående 
skillnad, säger Anna Ek.

— Just nu betalar befolkningen ett väldigt 
högt pris för det militära misslyckandet, 
avslutar Anna Ek. —

foto: andre klimke / unspl ash
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På extrakongressen i oktober valdes 
Daniella Johnsson och Fanny Wellén 
till ordföranden.

Hur känns det? 
Daniella Johnsson: Det känns stort, 
hedrande och viktigt. 
Fanny Wellén: Roligt! Det känns både 
ärofyllt och spännande att driva IKFF 
framåt. 

Vad har du gjort inom IKFF tidigare? 
Daniella Johnsson: Jag var kassör 
2017-2021 och har bl.a. representerat 
IKFF i Forum Civs valberedningen samt 
medverkat i val av styrelse till Kvinna 
till Kvinna och nu har jag arbetat med 
Ickevåld 2021. 
Fanny Wellén: Jag har varit medlem men 
blev aktiv när en kompis drog med mig 
på en feministisk crash course i kärn-
vapen. Sedan dess har jag bl.a. skrivit 
debattartiklar, arrangerat samrådsmöte 
och kongress. 
 
Vad vill du fokusera på som ord-
förande? 
Daniella Johnsson: Fortsätta skapa 
förutsättningar för att bygga rörelsen, 
allt ifrån medarbetare, till att hålla 
kontakt med kretsarna, organisatoriska 
frågor samt att träffa medlemmar så 
mycket det går. 
Fanny Wellén: Skapa nya möjligheter att 
engagera oss tillsammans, både fysiskt 
men även digitalt! Jag tror att gemen- 
samt engagemang är otroligt viktigt 
och ser mest fram emot att möta alla 
IKFF:are runt om i landet. 
 
Hur känns det att dela posten? 
Daniella Johnsson: Det är fantastiskt! 
Fanny är en otroligt kompetent, in-
kluderande och härlig person, hennes 
kunskaper och erfarenheter fyller både 
mig och organisationen med energi, nya 
perspektiv och arbetssätt.  
Fanny Wellén: Daniellas erfarenhet när 
det kommer till ledarskap och förmåga 
att få saker gjorda gör att det känns 
väldigt tryggt. Hon är också väldigt 
omtänksam och varm vilket gör samar-
betet enkelt och roligt!

HEJ IKFF:S NYA 
ORDFÖRANDEN! 

VÄXJÖ
 
Växjökretsen medverkar på Kulturnat-
ten i Växjö lördagen den 29 januari.
Årets tema är ”Tillsammans” och det 
är vad vi vill vara, tillsammans för fred 
och frihet.

Under hösten har kretsen arrangerat 
flera sammankomster. Hiroshimadagen 
blev avstamp i höstens föreläsnings-
serie ”Fred med jorden, Fred på 
jorden” om militarisering, miljö och 
klimat. Under sin föreläsning under 
Elin Wägnerveckan i september talade 
Ann-Marie Andersson om Flory Gate, 
Elin Wägner och om hur IKFF i Växjö 
bildades 1935. IKFF Malmö/Lund 
kom på besök och tillsammans for vi 
till Elin Wägners Lilla Björka. Att sitta 
och fika, dela erfarenheter och tala om 
arbetet för fred på Elins solveranda 
kändes stort. Tänk, så mycket som 
dryftats där! Efter detta gick vi till 
Bergs kyrka och lyssnade på Tage G 
Petersson som presenterade sin nya 
bok om sina möten med författarinnan 
i hans ungdom; ”Elin i mitt liv”. I ok-
tober kom Gabriella Irsten och talade 
om militärens frikort när det gäller att 
redovisa sin påverkan på miljö och 
klimat.

En träff med IOGT och Kronoberg för 
fred och alliansfrihet gav tillfälle till 
diskussion om hur föreningarna kan 
driva opinion för kärnvapenförbud. Det 
första resultatet blev en insändare.

MOTALA 

Motalakretsen medverkade under 
hösten i Motala Kulturnatt. Vi hade en 
utställning om IKFF/WILPF och om 
kretsen, ett bokbord och fokuserade på 
vår historia. Vi fick många besökare, 
delade ut tidningar, sålde varor och 
flera antecknade sig som intresserade. 
Vi har även skänkt pengar till UN 
Flicka, Afghanistan, Walk for Future 
och fått fina gåvobevis. Till våren ska vi 
starta en läsecirkel kring boken ”Inbu-
rad: svenska fredsaktivister skriver från 
fängelse”.

UPPSALA 

Inför 2022 planerar Uppsalakretsen, till-
sammans med Uppsala stad och region, 
firandet av att ha arbetat för fred och 
frihet i 100 år. Arrangemang kommer på 
IKFF:s hemsida.

2022 börjar med en presentation av ar-
betet i projektet Militarisering, miljö och 
klimat – en feministisk angelägenhet 
utifrån ett Uppsalaperspektiv. Här har 
vi fokuserat på kärnvapen som ett kli-
mathot, om det används men även vid 
produktion. Kopplingen till kärnkraften 
som finns i Uppland tas även upp med 
hänvisning till att det efterlämnar farligt 
konterminerat avfall. En annan fråga 
är Uppsalas vatten som förorenats av 
PFAS genom utsläpp från Ärna flygfält. 
Uppsala kommun har vid Miljödomsto-

STOCKHOLM 

Flyktingfrågan i de nordiska länderna 
den 15 februari 
Till Stockholmskretsens årsmöte 
tisdagen den 15 februari har vi bjudit in 
Kirsti Kolthoff som var med på IKFF:s 
nordiska möte i Göteborg i den 23-24 
oktober. Hon kommer att berätta om 
flyktingfrågan i Norden. Den behandla-
des utförligt på det nordiska mötet och 
utmynnade i ett uttalande om en human 
flyktingpolitik i Norden.

len krävt ersättning för de kostnader 
man drabbats av.

Vår förhoppning inför 2022 är att 
kärnvapenhotet leder till att den nya 
regeringen ( 30 november 2021) ratifi-
cerar FN:s konvention om kärnvapen-
förbud och att Uppsala kommunfullmäk-
tige ansluter sig till ICAN City Appeal, 
så att det samarbete som påbörjats i år, 
med Naturskyddsföreningen Östham-
mar, Kvinnor för Fred Uppsala, Nej till 
Nato Uppsala och Uppsala FN-förening 
ger frukt.
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Du står upp för fred, 
frihet och feminism

Genom ditt medlemskap är du en del av ett nätverk som sträcker 
sig över hela världen.

exempel från 2021:
 > Den 22 januari 2021 trädde FN:s kärnvapenkonvention i 
kraft. Vi fortsätter det ihärdiga arbetet med att få Sverige att 
signera och ratificera den, under året bl.a. genom att se till att 
Socialdemokraterna inte backade från sitt mål om att gå med i 
kärnvapenförbudet under sin kongress.

 > Fred på jorden. Fred med jorden. Under 2021 har vi ökat takten 
på vårt arbete för att driva på för en klimatomställning. Vi har 
delat erfarenheter och höjt kunskapsnivån inom vår rörelse 
genom webinarier, skapat dialog och gått samman med andra 
rörelser för att höja rösten, och deltagit i FN:s klimattoppmöte 
COP26 för att driva hur militarism och krig bidrar till 
klimatkrisen.  

 > Vi har under året satt ljuset på det krympande demokratiska 
utrymmet för civilsamhället i världen tillsammans med våra 
systersektioner i den afrikanska regionen. Exempelvis genom att 
öka förståelsen hos politiker hur digitaliseringen i pandemins 
spår riskerar att stänga ute aktivister, inte minst kvinnor, från 
rum där beslut tas.

Du som medlem har med denna tidning fått hem ett brev där det står 
hur du betalar in medlemsavgiften för 2022. Om du inte fått hem ett brev 
betyder det att du redan betalat.  

är du inte medlem? Bli medlem enkelt gen-
om att Swisha 300 kr till: 123 476 0674 eller sätt in 300 kr 
på vårt bankgiro: 5491-7166. OBS: märk betalningen med 
»medlemskap« och ditt namn. Eller gå in på vår hemsida 
www.ikff.se där du kan fylla i ett formulär. Bidra gärna med 
en gåva utöver ditt medlemskap, det uppskattas varmt!

 
har du en fråga?  
Kontakta oss på info@ikff.se eller 08–702 98 10

KOM IHÅG ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2022



bli medlem & prenumerera
Som medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Fri-

het får du tidningen »Fred & frihet« hem i brevlådan 3 ggr/år.  
Besök vår hemsida www.ikff.se för att bli medlem redan idag. 

Afghanistan: 
i vems intresse?

— Jag känner en sådan oerhörd sorg, sorg över att förlora 
allt som vi har kämpat för de senaste 20 åren på bara 

några timmar. Att det kunde försvinna så snabbt. Det känns 
fortfarande helt makalöst och jag kan fortfarande inte förstå 
det, säger Jamila Afghani, ordförande för IKFF Afghanistan. 


