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”Jag känner 
att jag gör 
skillnad”

ANNA LENNARTSDOTTER:

Trots risker och stora problem i landet 
jobbar Anna Lennartsdotter med det hon 
brinner för; som utbildningsrådgivare för 
de utsatta barnen i Afghanistan.
Av Emilie Cederquist Foto Mattias Wenblad Hår och makeup Karolina Andersson 
Tack till Beirut Café

nna Lennartsdotter har valt 
att ägna sitt liv åt att hjälpa 
andra. Hon bor och arbetar i 

en riskfylld och krigshärjad miljö för att 
kunna vara med och påverka de frågor 
som hon brinner för. 

– Jag har alltid varit intresserad av 
biståndsfrågor och att jobba utomlands. 
Jag hade äventyrslust och ville ut och se 
världen och träffa människor från olika 
kulturer. På gymnasiet insåg jag vad jag 
skulle göra men hur jag skulle ta mig 
dit var inte helt klart, berättar Anna för 
CHIC under ett kort besök i Sverige.

Efter att ha varit anställd på Rädda 
Barnen, Amnesty International och 
Nätverk Södra Afrika åkte Anna 2003 
till Afghanistan för första gången för att 
jobba med Svenska Afghanistankom-
mitténs utbildningsprogram. Två år 
senare åkte hon vidare till Jordanien för 
att arbeta med organisationen Kvinna 
till Kvinna.

– Det var jättestimulerande att jobba 
i Mellanöstern, men jag vet inte, det 
var någonting som lockade mig tillbaka 
till Afghanistan. Nu jobbar jag med det 
afghanska utbildningsministeriet som 
rådgivare i södra delen där det är som 
värst. Jag var intresserad av en tjänst i 
det området just för att det är så  
problematiskt och pågår så mycket 
krigsföring där, det var den extremt 
svåra miljön som lockade. I Helmand-

provinsen, där jag jobbar, !nns det få 
andra aktörer än utbildningsministeriet 
som jobbar med utbildning, för det är 
för farligt. Våra insatser där är otroligt 
viktiga. 
På vilket sätt märks det?

– Man vet aldrig innan man jobbar 
med något om det kommer ge mening 
och vara värdefullt för befolkningen 
men med det jobbet jag har idag  
känner jag att jag verkligen gör  
skillnad. Det kanske inte är gigantiska 
skillnader, utan det handlar om att vi 
lyckas nå en by som har varit helt utan 
tillgång till statlig grundutbildning och 
lyckas få igång en klass med 25 elever 
och hitta en lärare som är villig att 
jobba. Vi startar upp det mest basala 
så att det !nns tillgång till skola, även 
i områden som är hårt drabbade av 
kon"ikten. 
Vilka svårigheter stöter ni på?

– I de här områdena är det ofta inte 
accepterat att jobba för staten, för 
många upprorsmakare och klaner är 
emot staten och statlig grund- 
utbildning. De accepterar religiösa  
skolor som de själva kan kontrollera, 
men extremister är emot att folk lär sig 
läsa och skriva för det ger dem en  
möjlighet att själva kunna ta in  
information utan att vara beroende av 
andras analyser. Det är ett sätt att hålla 
befolkningen under kontroll. Att få 

igång en utbildning där de får lära sig 
mer än att upprepa koranen gör  
mycket. De människor vi träffar i 
byarna där vi har fått igång skolor upp-
skattar verkligen framstegen som sker.
Hur går det för skolorna när ni väl har 
startat dem?

– Det är inte enkelt att få igång en 
skola, men det är den lätta biten. Den 
absolut svåraste utmaningen är att få 
den att fungera och vara verksam i "era 
år efteråt och att lärarna får jobba kvar 
utan att bli trakasserade. Det blir de 
hela tiden, de blir kidnappade, torterade 
och utsatta för utpressning och döds-
hot. Det !nns fall där de blir mördade 
också. Sedan är det en extrem ut-
maning att se till att de får sina löner i 
tid och att de betalas ut till rätt person. 
Lika viktigt är det att få tillgång till de 
nationella skolböckerna och ofta måste 
vi bistå med "ygtransport av skol- 
material till skolor ute på landsbygden 
för att det inte skall försvinna på vägen.
Hur ser en jobbdag ut för dig?

– Det är jättevarierande. Är jag i 
staden där jag bor så åker jag in till 
provinsadministrationen och går  
igenom vad vi måste genomföra. Sitter 
jag på mitt kontor så har jag kontakt 
med dem som sitter ute i distrikten och 
svarar på frågor för att hjälpa dem och 
se till att det är staten som leder och 
styr det hela. Åker jag ut till ett  

Annas bästa råd till 
dig som vill göra  
samma sak
1. Engagera dig i den svenska frivilliga  
organisationsvärlden och var aktiv på ett eller annat sätt; stöd dem !nansiellt eller med tid som volontär. Det behöver inte alltid ta mycket tid eller mycket pengar, det räcker att vara intresserad. Det kanske inte konkret leder till en aktion men det är ett första steg till förändring. 2. Språk är jättebra att ha. Bara att kunna några vardagsfraser som att fråga ”hur mår din familj?” öppnar många dörrar, men ju "er språk du kan desto bättre är det. Du får en helt annan kontakt med lokalbefolkningen och den är avgörande. 

3. Lyssna. Var bra på att lyssna och ge tid till andra även om du vet att ”det här kan göras betydligt snabbare än vad ni gör just nu”.
4. Var "exibel och väldigt öppen för alternativ. Lär dig problemlösning och att verkligen kunna tänka i de mest otänkbara banor. 
5. Ge inte upp. Vissa saker kanske inte löser sig men då får man jobba vidare med nästa sak istället. 
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distrikt går en stor del av min tid 
ut på att resa. Det är en extrem 
miljö så vi "ygs med militära 
helikoptrar och det är inte säkert 
att de går dit man ska. Jag kan 
resa i två dagar för en halv 
arbetsdag med möten med lokal-
befolkningen och potentiella lärare på 
plats.
Vilka frågor brinner du för mest?

– Kvinnors och "ickors rättigheter. I 
provinsen är det bara 25 procent av de 
barn som ska gå i skolan som gör det 
och bara 25 procent av barnen som går 
i skolan är "ickor. Dels för att det ofta 
krävs att "ickor ska ha kvinnliga lärare 
och dels för att det krävs att de ska gå 
separerade från pojkarna. För kvinnor 
är det väldigt viktigt att kunna läsa och 
skriva för att utvecklas och överleva och 
det är grundläggande för familjehälsan 
och samhällsutvecklingen. Så att förse 
en "icka med läs- och skrivkunnigheter 
gör jättestor skillnad. 
Hur är det att arbeta i ett krigshärjat 
land?

– Första gången jag åkte ner tänkte 
jag att jag nog skulle reagera starkt på 
möten med minskadade människor, 
men man normaliserar situationen  
ganska snabbt. Det är inte för att jag 
blir avtrubbad utan det är snarare ett 
sätt att hantera situationen jag be!nner 
mig i, för att kunna vara arbetsför. 
Hur klarar du av att arbeta där rent 
mentalt?

– Jag !ck en ganska klar bild av hur 
förhållandena såg ut innan jag "yttade 
dit och då måste man ställa in sig på 
att det är under de förutsättningarna jag 
kan jobba. Mår du dåligt över situatio-
nen så klarar du inte av att jobba.
Vad är det svåraste med ditt jobb?

– Det som är riktigt jobbigt är att 
många människor dör. Det är full-
ständigt ofattbart och meningslöst med 
självmordsbombare, och tankegångarna 
bakom förstår jag inte. För jag ser att 
det är deras egen befolkning som blir 
drabbad, ofta kvinnor och barn. Det är 
ytterst sällan som måltavlan drabbas. 

Hur ofta händer sådana saker?
– I södern händer det otroligt ofta. 

Dels för att de lägger ut mycket väg-
bomber och det !nns relativt många 
självmordsbombare och minor. Plus 
att folk ofta själva hanterar vapen och 
sprängämnen i hushållen på ett osäkert 
sätt. Nu går jag in på den bilden av 

Afghanistan som jag tycker att media 
täcker tillräckligt. Det !nns mycket 
positivt också och det sker framsteg. 
Lokalbefolkningen är enormt stark och 
har inställningen att livet går vidare. De 
har en helt annan handlingskraft och 
inre styrka för att hantera katastrofer än 
vi har i Sverige, för vi är inte vana vid 
det och det ska vi vara tacksamma för. 
Finns det situationer då du känner dig 
rädd?

– Nej, ytterst få faktiskt, även om det 
handlar om riktigt allvarliga situationer. 
Det är väl för att jag känner mig trygg 
med mina kollegor och för att jag har 
civilt beskydd för att kunna för"ytta 
mig från A till B. Jag tänker inte på det, 
men anledningen till att jag har be-
skydd är ju att något kan hända när som 
helst. Det är mina afghanska kollegor 
som tar den stora risken. Jag har skydd 
och kan lämna landet när jag vill.
Hur bor du där nere?

– Jag bor på en militärbas med 1 200 
personer, hundra är civila och resten 
militära. Vi bor väldigt litet och  
kollektivt. Jag har ett eget rum på 

tio kvadratmeter och vi jobbar i stora 
kontorslandskap. När jag rullar upp 
min rullgardin på morgonen ser jag 
mitt kontor, så jag kan inte skylla på 
rusningstra!ken om jag kommer sent, 
haha. 
Hur är det att bo och jobba så?

– Det tär på krafterna och blir väldigt 
monotont och energikrävande, för vi 
bor och jobbar med samma människor 
eftersom vi inte har rörelsefrihet. Ska 
jag ut i staden måste det planeras en 
dag i förväg och ska jag ut på lands-
bygden planeras det en vecka i förväg.
Du ger väldigt mycket till andra i ditt 
jobb, känner du att du får något till-
baka själv?

– Ja, inte så tydligt och ofta, men det 
är vissa små glimtar som ger enorma 
energikickar. När man jobbar så här har 
man dagar då det känns hopplöst och 
man undrar ”varför sysslar jag med det 
här?”. Vissa dagar känner jag att jag ger 
och ger och ger utan att få någonting 
tillbaka. Men sedan helt plötsligt får jag 
en sådan där kick och då känner jag att 
”wow, det är det här som ger mening”. 

Men det går väldigt mycket 
upp och ner, svackorna  

kommer och går hela 
tiden.

 Hur hittar du ny 
kraft?

– Det är jätteviktigt att 
ha egentid när man bor 

så klaustrofobiskt, så att man får lite 
andningsutrymmen. För min del är det 
viktigt att motionera, jag försöker att 
göra det en gång om dagen. Arbetet 
med mina afghanska kollegor och  
möten ute i distrikten ger också kraft 
och energi. Det är oftast då jag blir 
påmind om varför jag är där och vad det 
är som gör skillnad.
Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det absolut bästa är att jag får träffa 
så otroligt mycket människor; allt ifrån 
utbildningsministern till Fatima, en 
ung tjej med jättemycket energi som 
gärna vill visa mig att hon kan läsa, 
eller en lärare som är missnöjd med sin 
lön men fortsätter att arbeta ändå. Det 
är ett så brett spektra av individer med 
otroligt många olika erfarenheter, allt 
mellan himmel och jord. 
Vad är du mest stolt över i ditt yrkes-
liv?

– Att jag gör det jag vill och att jag 
har tagit mig hit på egen hand. Och att 
kunna jobba med en helt främmande 
stat och en helt annan kultur. Det är 
ganska fantastiskt att få vara med och 
jobba med det här som svensk kvinna i 
ett muslimskt konservativt land.  ■

För kvinnor 
är det viktigt 
att kunna 
läsa för att 
överleva.

”Det är fullständigt  
ofattbart och menings-
löst med självmords- 
bombare”


