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INTRO

Minskat bistånd i spåren av covid-19
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KONSEKVENSERNA av covid-19 
riskerar att slå hårt mot världens 
fattiga. Behovet av stöd ökar 
kraftigt. Samtidigt väntas den 
ekonomiska krisen som följer i 
pandemins spår leda till mins-
kade biståndsnivåer. 

I Afghanistan är miljontals 
människor beroende av bistånd 

för att få tillgång till livsavgö-
rande service. Nu står landet 
inför ännu en katastrof. I ett läge 
där Afghanistans framtid står 
och väger riskerar ett minskat 
bistånd att få stora konsekven-
ser, inte minst för möjligheterna 
till en hållbar fred. Om världens 
länder upprätthåller biståndet 

på nuvarande nivå av sin brut-
tonationalinkomst väntas bi-
ståndet minska med 11 miljarder 
dollar år 2021. Men politiska 
omprioriteringar kan leda till 
ännu större neddragningar. SAK 
arbetar för att värna ett fortsatt 
generöst bistånd.

HEDVIG SÖDERLUND
Coronavirusets spridning slår 
särskilt hårt mot fattiga länder.

FOTO: MALIN HOELSTAD
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Som vanligt 
är det de 

mest utsatta 
som drabbas 
hårdast.

 A lla samtal börjar med corona. Och 
det är inte så konstigt, det påver-
kar oss alla. Men olika hårt, på 
väldigt olika sätt. Jag vet att jag är 
privilegierad. 

Jag kan ändå få känna att det varit en tung vår. 
Jag hade också sett fram emot att få träffa mina 
kommunikationskolleger i Afghanistan och jag 
skulle ha fått besöka vår verksamhet. Men resan 
ställdes in. Att berätta om hur vårt arbete ser ut i 
Afghanistan, att visa fler bilder än de som hand-
lar om krig och djup fattigdom, och förmedla 
afghaners röster, det ökar förståelsen och enga-
gemanget. Ett viktigt uppdrag som jag nu fick 
sköta helt och hållet från mitt eget köksbord.

Min besvikelse kan vi dock lämna därhän – 
för tidningen är även denna gång fylld av berät-
telser med andra bilder av Afghanistan och med 
afghanernas egna berättelser. Mina afghanska 
kolleger i Kabul, Mazar-e Sharif, Ghazni, Ta-
loqan, Wardak och Jalalabad rapporterar direkt 
från de 14 provinser där SAK har verksamhet. 

SHUKRIA SAFI MÅLAR en rätt så mörk bild av 
hur situationen för personer med funktionsned-
sättningar ser ut i Afghanistan. Trots införda la-
gar och en undertecknad konvention berövas de 
flesta sina mänskliga rättigheter och saknar möj-
lighet att utbilda och försörja sig. 

Det finns ljusa berättelser också. Ruhollah 
Mirzaei trodde att livet var slut när han inte fick 

Vi fortsätter förmedla
de unika berättelserna

gå i skolan. Mötet med fältarbetarna från SAK 
vände allt. På bara några få år hade han läst 
ikapp och kunde sedan genomföra en universi-
tetsutbildning. 

CORONAPANDEMIN slår hårt mot hela världen 
men den slår särskilt hårt mot ett land med så 
stora utmaningar som Afghanistan. Det är svårt 
att isolera sig, många har inte tillgång till rent 
vatten och när försörjningen uteblir kan det 
innebära svält. 

SAK ställer om för att hantera pandemin. Ge-
nom de omfattande programmen i avlägset be-
lägna byar på landsbygden når SAK ut på ett 
unikt sätt – något som inleddes med de okon-
ventionella metoder som biståndsverksamheten 
startade på. Den historien kan ni också läsa om i 
detta nummer. 

Inget blev som vi tänkt oss den här våren. 
Men tack vare mina afghanska kolleger kan jag 
även denna gång presentera unikt material med 
berättelser om både det mörka och det ljusa. Ar-
betet fortsätter, trots allt. ●

Mötet med 
fältarbetarna 

från SAK vände allt.

Eva Kellström Froste
Redaktör Afghanistan-nyttJamilah Abdul 

Bahir lär sig  
teckenspråket. 
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Rekord i meloner ...
JORDBRUK Skörden av vat-
tenmeloner förväntas öka med 
sex procent i år och bli 690 000 
ton i provinsen Farah, meddelar 
jordbruksministeriet. Förra året 
infördes statligt stöd för att öka 
odlandet.

… men få köper dem
JORDBRUK Odlare av vattenme-
loner kräver hjälp från regeringen 
att exportera melonerna utom-
lands. Den inhemska marknaden 
räcker inte till och priserna är 
låga, vilket var ett problem även 
förra året.

Första godståget
TRANSPORT Det första afghans-
ka godståget avgick i april från 
Karachi i Pakistan till Kandahar 
i Afghanistan. Tågen förväntas 
transportera upp till 500 contain-
rar varje månad.

Attack mot tv-team
TERRORISM En journalist och 
en tekniker på den lokala tv-sta-

tionen Khurshid TV dödades 
i en attack mot minibus-

sen de färdades i. IS 
i Afghanistan har 
sagt sig ligga bakom 
dådet.

Attacker mot vägar
KONFLIKT Ett flertal attacker 
mot kraftledningsstolpar och 
vägar under 40 dagar har orsakat 
förluster på 800 miljoner afghani 
(nära 86 miljoner kronor), uppger 
landets största elbolag.

Sex döda i regnfall
OVÄDER Fyra barn och deras för-
äldrar dödades när husets tak kol-
lapsade som en följd av ihärdigt 
regnande i provinsen Kunar i april. 
Flera andra hus förstördes eller 
skadades på grund av regnet.

Stor jordgubbsskörd
JORDBRUK Jordgubbsodlare i 
Nangarhar skördar stora mängder 
jordgubbar men uppger att de 
behöver mer kapacitet för att 
packa och snabbt transportera 
bären, även till lokala marknader. 
Exportera är svårt. 

Attack mot moské
VÅLD Åtta personer dödades och 
över tio skadades när beväpnade 
män attackerade en moské under 
ramadan i provinsen Parwan. 
Talibanerna anklagades för dådet 
men sade sig inte ligga bakom. 

Enbart män utsågs
JÄMSTÄLLDHET Kvinnorätts-
aktivister kritiserar ministeriet 
för högre utbildning för att de 
bara utsåg män till nio poster 
som bland annat vice ministrar. 
Ministeriet uppger att de ska utse 
kvinnor nästa gång.

Dödligaste dagen
KONFLIKT 12 maj var den dödli-
gaste dagen i år då 55 civilperso-
ner dödades och 111 skadades i 
attacker, bland annat mot kliniken i 
Kabul. I Nangarhar dödades 25 och 
68 skadades på en begravning.

2019 dödades och skadades över 10 000 
civila i konflikten i Afghanistan. Det visar en 
rapport från FN. 3 403 civila dödades och 
6 989 skadades, en minskning med fem 
procent. Majoriteten av skadorna och döds-
fallen orsakades av oppositionella väpnade 
grupper.

Antalet dödade och skadade över-
stiger i och med siffrorna från 2019 nu 
100 000 sedan FN för drygt tio år sedan 
började dokumentera detta.

– Det finns i princip ingen ur civilbe-
folkningen som inte har påverkats per-
sonligen på något sätt av våldet, säger 
Tadamichi Yamamoto, chef för Unama, 
FN:s insats i Afghanistan.

Afghanistans president Ashraf Ghani och 
rivalen Abdullah Abdullah har skrivit under 
ett avtal om att dela på makten. Därmed 
ser det politiska dödläge som rått sedan 
presidentvalet i september ut att vara över. 

Ashraf Ghani fortsätter som president. 
Ghani och Abdullah delar på tillsättandet 
av bland annat  ministrar och guvernö-
rer. Abdullah ska leda Högsta rådet för 
nationell försoning och eventuella freds-
samtal med talibanrörelsen.

På givarkonferensen i Bryssel 2016 lovade biståndsgivare 
att bidra med 15,2 miljarder dollar till Afghanistan fram till 
2020. Det åtagandet löper ut i år. I november väntas nya 
åtaganden göras på en stor givarkonferens i Genève.

SAK kommer därför att arbeta för att givarländer ska 
lyssna på det afghanska folket och göra nya långsiktiga 
åtaganden. Samtidigt blir det viktigt att Afghanistans 
regering visar att den genomför reformer och får bukt 
med landets korruption. Om världen väljer att minska 
sitt stöd riskerar viktiga framsteg att gå förlorade. 

Vill du vara med och påverka? Mer information om hur 
medlemsrörelsen kan stödja påverkansarbetet kommer. 

En bräcklig hälsovård, dåliga förutsätt-
ningar för hygien och sanitet och svag 
ekonomisk utveckling är några av 
faktorerna som gör att coronapande-
min slår särskilt hårt mot Afghanistan. 

Den 4 juni hade drygt 18 000 afghaner testats 
positivt för covid-19, nära 1 600 smittade hade 
tillfrisknat och 300 personer dött. Flest fall 
finns i huvudstaden Kabul, följt av Herat nära 
gränsen till Iran och därefter provinsen Balkh. 
Dock anses mörkertalet vara stort. Risken för 
fortsatt smittspridning är stor. 

– Afghanistan är på väg ner i djup fattig-

dom i motorvägsfart, med inflation, begrän-
sad kapacitet på sjukhusen, en konflikt som 
ökar i intensitet och donatorer som minskar 
sina medel, kommenterar Daniel Madhani, 
SAKs landchef i Afghanistan.  

Priser på basvaror har skjutit i höjden och 
arbetslösheten ökar. Andelen som lever 
i absolut fattigdom ser ut att vara på väg 
att stiga, från omkring hälften till uppåt två 
tredjedelar av afghanerna. 

En annan följd av pandemin är risken att 
resurser tas från annan livsviktig vård till att 
behandla patienter med covid-19, påpekar 
Daniel Madhani.  EVA KELLSTRÖM FROSTE

Över 10 000 dödade 
och skadade

Pandemin ökar fattigdomen
SAK genomför bland annat en insats för att kunna upptäcka personer med symtom. 

Alla påverkas av våldet, säger Tadamichi 
Yamamoto.

Pakistanske filmaren Shehzad Hameed Ahmads dokumentärer om 
Afghanistan vann två medaljer på World Media Festivals.

Bistånd är viktigt för många afghaners tillgång till vård.
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I KORTHET

AKTUELLT I AFGHANISTAN 

Ghani och Abdullah 
delar på makten

Påverkansinsats  
inför givarkonferens

Hästsporten  
buzkashi i ny serieliga

Nyfödda barn  
dödade i attack

I mitten av mars genomfördes den första 
ligaserien i buzkashi i Kabul. Buzkashi är ett 
slags hästpolo där deltagarna spelar med 
en huvudlös getkropp. Organisatörerna vill 
att ligaveckan ska bli en årlig tradition och 
har planer att genomföra den i olika städer.

– Vi vill främja buzkashi. Det är vår 
nationalsport och vi vill att den ska erkän-
nas internationellt, sade Ghani Modaqiq, 
biträdande chef på den statliga RTA-
kanalen som har ett femårigt kontrakt på 
att direktsända matcherna. 

Nyfödda barn och nyförlösta 
mödrar fanns bland de 24 
dödsoffren i en attack mot en 
förlossningsklinik i Kabul den 
12 maj. Kliniken drivs av orga-
nisationen Läkare utan gränser 
och är belägen i ett av Kabuls 
fattigare områden som i stor 
uträckning bebos av den et-
niska minoriteten hazarer som 
huvudsakligen är shiamusli-
mer. Ingen grupp har sagt sig 
ha utfört attacken. Talibanerna 
har meddelat att rörelsen inte 
ligger bakom angreppet.

32,9
miljoner

Kabul

Mazar-e-Sharif

Jalalabad

Herat

uppskattas den afghanska 
befolkningsmängden uppgå 
till, enligt den afghanska  
myndigheten för statistik 
och information.

Filmer om konflikten
FILM Två dokumentärer om den 
afghanska konflikten, ”Caught in 
the Crossfire” och ”The Battle for 
Kabul” har vunnit var sin silver-
medalj på World Media Festivals i 
Tyskland.

Färre Pakistanvaror
EKONOMI Afghanistans import 
av gods och tjänster från Pakistan 
minskade med över tio procent 
mellan juli 2019 och mars 2020. 
Exporten till Pakistan minskade 
också, med drygt 15 procent. 

Misstänks ha dränkts
VÅLD Iransk gränspolis anklagas 
för att ha torterat och dränkt över 
50 afghanska migranter när de 
försökte passera gränsen i april. 
Både Afghanistan och Iran har 
startat undersökningar. 

Afghaner olyckligast
UNDERSÖKNING Afghanistan är 
det land i världen där befolkning-
en är minst lycklig. Det visar “The 
World Happiness Report” som 
också visar att Kabul är den stad 
där invånarna är mest olyckliga.

Gränsen öppnas
PANDEMI Pakistan stängde grän-
sen mot Afghanistan den 27 mars 
på grund av corona, men uppgav 
den 16 maj att gränsen skulle 
öppnas vid två övergångar sex 
dagar i veckan för ett obegränsat 
antal lastbilar. 

De här 
bilderna 
visar att 

oavsett varifrån  
vi kommer och 
vilken etnisk 
grupp vi tillhör, 
delar vi samma 
kamp och  
förhoppningar 
som en nation.

Naim Nadir, vinnare av  
nyhetsbyrån AFP:s  

The Marai Photo Award
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Godstågspremiär.

Från maraiphoto-award.com.
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HÅRD KAMP FÖR 
GRUNDLÄGGANDE 
RÄTTIGHETER

Malalai Abdullahad, i en av  
SAKs specialklasser i Taloqan 
visar upp tornet som hon satt 
ihop två gånger i rad. 
FOTO: KAJSA WAAGHALS

Personer med funktionsnedsättning  
är bland de allra fattigaste och mest 
socialt utsatta i Afghanistan. Men SAKs 
arbete visar att stöd som utbildning och 
yrkesträning skapar nya möjligheter, 
och att attityderna förändras.
TEXT SHUKRIA SAFI, KOMMUNIKATÖR PÅ SAKS HUVUDKONTOR I KABUL

v

TEMA | DE MEST UTSATTATEMA
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n rapport från Indepen-
dent Human Rights Com-

mission of Afghanistan från 2019 
visar att personer med funktions-
nedsättningar berövas sina mänskli-

ga rättigheter i Afgha-
nistan. Rapporten “The 
human rights situation 

of people with disabilities” beskriver de 
utmaningar som personer med funktions-
nedsättningar möter. De har inte tillgång 
till basala mänskliga rättigheter som in-
kluderande utbildning, rehabilitering och 
hälsovård. De har också svårt att få jobb 
och utsätts för diskriminerande behand-
ling i samhället. 

Det finns mycket som särskiljer både or-
sakerna till funktionsnedsättning, och hur 
personer med funktionsnedsättning kan 
få stöd i Afghanistan jämfört med många 
and ra länder: Det långvariga kriget, per-
sonminor, hög analfabetism, dålig infra-
struktur, stor fattigdom och bristande till-
gång till hälsovård och anställningar. 

ARTIKEL 53 I den afghanska konstitutio-
nen garanterar personer med funktions-
nedsättningar deras rättigheter, liksom en 
särskild lag samt den internationella kon-
ventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. Men det finns 
ingen uppföljning av hur lagarna och kon-
ventionen implementeras. 

Det finns ingen färsk statistik för hur 
många personer som har funktionsned-
sättningar i Afghanistan. En undersökning 
från Handicap International från 2005 in-
dikerar att 2,7 procent av den afghanska 
befolkningen har funktionsnedsättningar, 
de flesta av dem fysiska. 

– Olika kategorier av personer med funk-
tionsnedsättningar finns i landet, det hand-
lar om fysiska, intellektuella och hörsel- och 
synnedsättningar, och de får liten uppmärk-
samhet. Enligt den senaste rapporten från 
AIHRC, den oberoende människorättskom-
missionen i Afghanistan, är läskunnighe-
ten låg och arbetslösheten hög bland per-
soner med funktionsnedsättningar berättar 
Khalid Fahim, programchef på SAK i Af-
ghanistan.

Det största problemet för personer med 
funktionsnedsättning är arbetslöshet. En-

ligt den ideella organisationen Commu-
nity Center for the Disabled är 90 procent 
av personer med funktionsnedsättning ar-
betslösa. Enligt lagen om rättigheter och 
privilegier för personer med funktions-
nedsättningar ska tre procent av jobben 
inom regeringen och den privata sektorn 

reserveras för personer med funktionsned-
sättningar. Men inte ens regeringen följer 
lagen. När AIHRC undersökte saken fann 
de att antalet anställda med funktionsned-
sättningar som jobbade inom regerings-
kansliet var mindre än en procent. 

PROBLEMEN MED arbetslöshet gäller i sär-
skilt hög grad kvinnor. En rapport från 
människorättsorganisationen Human 
Rights Watch (HRW) som släpptes den 28 
april visar att kvinnor med funktionsned-
sättning möter enorma hinder. Det gäller 
arbetsmöjligheter, men kvinnorna drabbas 
också av sexuella övergrepp och trakasse-
rier på regeringskontor, hälsocenter och 
skolor. Rapporten, med titeln ”Funktions-
nedsättning är inte en svaghet” sätter ljuset 
på de hinder som kvinnor och flickor med 

funktionsnedsättningar möter efter decen-
nier av våld i landet. 

Enligt rapporten trakasserar regerings-
tjänstemän kvinnor, och det händer till ex-
empel när de besöker ministerier för att få 
sin lön eller plocka ut ersättning. En kvin-
na i Kabul berättar:

– Jag gick till ministeriet för att få ett 
certifikat om funktionsnedsättning för att 
kunna få ekonomiskt stöd. En man fråga-
de mig om jag var gift, och när jag sa nej 
talade han om för mig att han kunde hit-
ta en man åt mig. När jag avböjde det sade 
han att jag bara kunde få certifikatet om 
jag gick med på att bli hans flickvän. 

RAPPORTEN uppmärksammade också flera 
andra problem som behöver lösas i Afgha-
nistan: det sociala stigmat och diskrimi-

neringen, fysiska hinder för att ta sig in i 
offentliga byggnader och få tillgång till all-
männa transportmedel, och bristande till-
gång till hälsoservice.  

Ett annat problem är att personer med 
funktionsnedsättning inte alltid känner till 
sina rättigheter. 

Svenska Afghanistankommittén är en av 
de större internationella organisationerna 
som stödjer afghaner med funktionsned-
sättningar. SAK är näst störst aktör när det 
gäller fysisk rehabilitering, efter Interna-
tionella Röda Korset, men är störst när det 
gäller samhällsbaserat stöd. En annan ak-
tör är Handicap International och ett fåtal 
nationella ideella organisationer. 

SAK har ett omfattande program för 
personer med funktionsnedsättningar i 60 
distrikt i 13 provinser (totalt finns 387 di-

Om man jämför 
med förr så kan man 

se en del positiva föränd-
ringar vad gäller respekt 
för personer med funk-
tionsnedsättningar. 
 Mohammad Amin Qanet

Rohulla Mohammad Attah undervisar elever med tal-, hörsel- och synnedsättning på SAKs skola i staden      Taloqan i norra Afghanistan.

strikt i Afghanistan). I programmet in-
går till exempel fysisk rehabilitering – som 
hjälp med sjukgymnastik och ortopediska 
hjälpmedel – yrkesutbildning, social inte-
gration, förberedande utbildning och rän-
tefria lån. SAK arbetar också med påver-
kansarbete. 

– Enligt vad vi observerat på fältet i de 
områden där vi har verksamhet förstår 
personer med funktionsnedsättningar till 
viss del sina rättigheter. De flesta av bar-
nen med funktionsnedsättningar har till-
gång till SAK-stödd utbildning och till viss 
del tillgång till allmän utbildning. Flera av 
personerna har nu inkomst så att de kan 
bidra till att försörja sina familjer, berättar 
Mohammad Amin Qanet, chef på SAKs 
program för funktionsnedsättningar. 

TILL VISS DEL ser han en positiv utveck-
ling i landet. 

– Afghanistan har ratificerat UNCRPD, 
(Konventionen om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning), det finns 
en lag om funktionsnedsättningar, en sär-
skild minister samt särskilda enheter för 
funktionsnedsättningar i ministeriet för 
hälsa och utbildning, säger Mohammad 
Amin Qanet.

Däremot finns det ingen mekanism för 
att övervaka implementeringen av UN-
CRPD och lagen om funktionsnedsätt-
ningar. Det mesta av rehabiliteringsverk-
samheten utförs av internationella  ideella 
organisationer och några få nationella ide-
ella organisationer. De berörda ministe-
rierna har fortfarande brist på personel-
la och finansiella resurser för att ge service 
till personer med funktionsnedsättningar. 
Hälsoministeriet stödjer bara två mindre 
ortopediska verkstäder och utbildnings-
ministeriet stödjer några få specialskolor 
i landet. 

AIHRC:s rapport visar också på pro-
blem med fördomar och social utstötthet. 
Mohammad Amin Qanet kan ändå se viss 
förändring. 

– Att förändra människors attityder är 
en lång resa, Men om man jämför med 
förr så kan man se en del positiva föränd-
ringar vad gäller respekt för personer med 
funktionsnedsättningar, säger Mohammad 
Amin Qanet. ●

TEMATEMA | DE MEST UTSATTA
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I VAR FEMTE FAMILJ upp-
skattas det leva en person 
med funktionsnedsättning 
och majoriteten är under 14 
år. Brist på kunskap, pengar 
och transport är de främsta 
orsakerna till att barn med 
funktionsnedsättning som 
grupp har låg närvaro i skolan 
– bara fem procent beräknas 
gå i skolan. 

När det gäller hälsa är ett 
stort hinder att vårdperso-
nal sällan är utbildade för 
att hantera särskilda behov. 

SAK arbetar med förbe-
redande utbildning för barn 
med funktionsnedsättning-
ar med målet att senare in-
tegrera dem i vanliga skolor. 
2019 gick 4 324 barn med 
funktionsnedsättningar i 
vanliga klasser med stöd 
av SAK och 368 barn med 
funktionsnedsättning inte-
grerades i vanliga klasser.

I en specialklass i SAKs skola i staden 
Taloqan i norra Afghanistan pågår 
undervisningen för fullt. Fem elever 
med olika typer av syn- och, eller 
hörselnedsättningar tar koncentrerat in 
läraren Rohulla Mohammad Attahs 
instruktioner.

Undervisningen bedrivs med både tal och 
teckenspråk, dessutom finns även så kall-
lad punktskrifts-skrivmaskin för de syn-
skadade. 

Rohulla Mohammad Attah har arbetat 
för SAK i drygt två år, han har själv hörsel- 
och talproblem och hjälper till att översät-
ta när Jamilah Abdul Bahir, 12 år, berättar 
varför hon är här. 

– Min bror gick tidigare i den här sko-
lan, han är döv som jag, men nu går han i 
en vanlig klass. Det är mitt mål också, jag 
vill studera på universitetet och bli special-
lärare, säger hon. 

I EN ANNAN KLASS står frukt och grönsa-
ker på schemat. Det är en grupp barn mel-
lan sju och tolv år som har hörsel- och tal-
problem. Läraren Rohina Abdul Karim, 25 

år, är noga med att alla barnen får visa vad 
de kan. 

– En i taget, manar hon de ivriga elever-
na, visa nu hur du kan göra tecken för vat-
tenmelon och hur man äter den?

SAKS SKOLA ÄR resultatet av behov som 
redan finns i regionen, men barnen kom-
mer hit också tack vare det uppsökande 
arbete som SAKs personal gör, säger Za-
bihullah Jumakhan, som är ansvarig för 
verksamheten. 

– Vi letar reda på barn som behöver 
stöd. En del familjer vill först inte skicka 
sina barn till oss, så då brukar vi sätta oss 
ned över en kopp te och prata med dem 
och förklara vad skolgången betyder, också 
för framtiden.  

I det dagliga livet kan det handla om en 
sådan enkel sak som att ta sig till och från 
skolan. 

Teckenspråk och lego öppnar nya världar

FEM PROCENT  
FÅR GÅ I SKOLAN

– Bor familjen utanför stan så har vi en 
mini-skolbuss som kör runt och hämtar 
och lämnar barnen. 

ZABIHULLAH JUMAKHAN berättar att SAKs 
fältpersonal parallellt arbetar med att änd-
ra attityder och att öka kunskap och med-
vetenhet om funktionsnedsättningar. 

– I de små samhällena utanför stan är 
den så kallade by-äldsten och gruppen 
kring honom viktig. Det är ett slags social 
integration vi arbetar med. 

I ett tredje klassrum har barnen inlär-
ningssvårigheter och specialläraren Zai-
nan Abdul Rahim har tre ämnen på gång 
samtidigt. Geografi för ett par av de äld-
re, matematik och fysik på olika nivåer för 
de andra. Till sin hjälp har de stora lego-
klossar. 

Zaina Rabuni, 13 år bygger en bil, med-
an Malalai Abdullahad, 14 år, sätter ihop 
ett torn.

– Titta, titta, jag har gjort det två gånger 
på raken! utbrister hon stolt. ●

KAJSA WAAGHALS
SAKS TIDIGARE KOMMUNIKATIONS- 

RÅDGIVARE I KABUL

Andelen barn som föds med med 
cerebral pares, CP, har ökat dramatiskt i 
provinsen Takhar i norra Afghanistan. 
Det kommer även in rapporter om fler 
barn födda med så kallad klumpfot. Det 
är ännu oklart varför fallen ökar. 

Förra året, 2019, hade en av 500 nyfödda 
cerebral pares. Omsatt till konkreta siff-
ror betyder det att det föddes 960 barn 
med cerebral pares i Takhar. Enligt global 
statistik ligger snittet annars på ett nyfött 
barn på tusen.

– Vi behöver mer forskning och disku-
terar med ansvariga i regeringen vad som 
kan göras. Kanske är det en miljö- eller nä-
ringsfråga, alltså för lite mat, eller kanske 
är det att föräldrar numera vågar komma 
med sitt barn och be om hjälp, säger Ismat 
Abdullah, medicinskt ansvarig i Takhar för 
SAKs program för människor med funk-
tionsnedsättningar. 

YTTERLIGARE EN ORSAK som kan bidra till 
de ökande siffrorna kan vara att kunska-
pen höjts. SAK har fyra gånger per år en 
utbildning för sjukvårdspersonal och an-
nan personal som jobbar ute på fältet. 

– Det betyder två saker, menar Ismat 
Abdullah, först och främst att kvalite-
ten på vården går upp, men också att vi 
blir bättre på att upptäcka fall av CP och 
klumpfot. Vi ser också att människor 
från andra regioner söker sig till oss. 

I provinsens största stad Taloqan arbe-
tar Suhaila Karisada som är ansvarig för 

cerebral pares- respektive klumpfotsfallen 
som behandlas på hemmaplan, där barnen 
bor. Hon har bland annat hand om en liten 
pojke på tre år som heter Abdul Ali. Han 
har både cerebral pares och klumpfot. 

– Hans föräldrar kom till SAKs orto-
pediska center för att se om något gick att 
göra, men sedan kom de aldrig tillbaka, 
kanske trodde de att det skulle kosta peng-
ar och det blev för sent för att till exempel 
sätta in stödprotes för benen. 

I en uppsökande verksamhet i staden 

Jag vill studera på 
universitetet och bli 

speciallärare.
  Jamilah Abdul Bahir

Läraren Rohina Abdul Karim använder hela kroppen i sin undervisning för barn med hörselnedsättning. 
Här lär de sig tecken för olika frukter.  FOTO: KAJSA WAAGHALS

kom SAKs team i kontakt igen med Abdul 
och hans familj. Så här långt har familjen 
deltagit två månader i ett utvecklingspro-
gram för att försöka förbättra Abduls villkor. 

ABDULS STOREBROR Jowoad är tio år och 
han hjälper till ibland, men leker annars 
mest med Abdul. 

– Jag vill att han ska ha det bra. Men det 
är mest min storasyster som tar hand om 
honom, säger Jowoad. ●

KAJSA WAAGHALS

Fler fall med CP och klumpfot i Takhar

Ruhollah fick chans att börja ett nytt liv
Ruhollah Mirzaei, 23 år, har fått kämpa 
för att hans synnedsättning inte ska 
förstöra hans möjligheter att försörja 
sig och leva ett liv som andra. 

När Ruhollah Mirzaei var 
sju år ville han gå till sko-
lan men fick höra att blin-
da barn inte kunde gå i 
allmänna skolor. Nu har 
han fått jobb som chef 
för avdelningen för skydd 
av personer med funk-
tionsnedsättningar på Af-
ghan Independent Human 
Rights Commissions regionkontor i pro-
vinsen Balkh. 

– När jag inte fick gå i skolan blev jag 

väldigt besviken, Jag trodde att det inne-
bar slutet på mitt liv, men det blev början 
på ett nytt. När jag fick träffa fältarbetarna 
från SAK blev jag mer hoppfull. 

NÄR HAN VAR nio år kunde han börja delta 
i undervisningen på SAKs center för för-
beredande undervisning och rehabilite-
ring. Han lärde sig punktskrift. Efter ett 
år där kunde han börja i en vanlig allmän 
skola och där lärde han sig så snabbt att 
han klarade av skolgången på fyra år.  

Samtidigt som han studerade blev han 
medlem i Afghanska föreningen för perso-
ner med synnedsättning. Han började ock-
så arbeta som programmerare på en lokal 
radiostation med program om kultur, soci-
ala frågor, politik och mänskliga rättigheter.

”Jag brukar leka med honom ibland”, säger Jowoad som är storebror till Abdul som har både 
cerebral pares och klumpfot. 

Ruhollah 
Mirzaei

När Ruhollah tagit examen från gym-
nasiet och klarade av inträdesproven till 
universitetet kunde han börja studera vid 
Balkhs universitet. 2018 tog han examen i 
juridik och statsvetenskap. Under sina stu-
dier startade han ett forum för vetenskap 
och kultur för studenter. 

– NU KAN JAG ta del i samhället genom att 
resa, arbeta som vem som helst, och bidra  
till familjens inkomster. Många andra per-
soner med synnedsättningar och andra 
typer av funktionsnedsättningar har re-
habiliterats och fått stöd, och ytterligare 
hundratals behöver fortfarande hjälp. Jag 
är glad att jag kan arbeta för dem. ●

BASHIR AHMAD FAYAZ
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR

FOTO: KAJSA WAAGHALS
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Zalmay Khalilzad, USA:s sändebud i Afghanistan, och Mullah Abdul Ghani Baradar, som ledde delegationen för talibanerna, skakar hand 
efter att skrivit under avtalet  i Doha, Qatar. 

I februari kom USA och talibanerna till 
slut överens om ett avtal. Amerikanerna 
åtar sig att dra tillbaka sina och de 
allierades styrkor i omgångar under 14 
månader  i utbyte mot att talibanerna 
garanterar att ingen terrorgrupp ska 
ges fristad i Afghanistan. 

Däremot slopades de två övriga punk-
ter som parterna förhandlat om: vapenvi-
la samt samtal mellan talibanerna och den 
afghanska regeringen. 

– När det relativt sent i processen fram-
kom att de två senare punkterna inte var 
med på agendan längre övergick känslan 
av hopp hos den afghanska befolkningen till 
besvikelse och en stor frustration, säger An-
dreas Stefansson, generalsekreterare för SAK. 

Han ser samtidigt avtalet som ett nöd-
vändigt steg för att komma framåt.

– Det finns ändå ett syfte att det ska leda 
till en fredsprocess- Hur bristfälligt avtalet än 
är finns det nu vissa förutsättningar på plats.

Läget var länge låst eftersom USA kräv-
de att talibanerna skulle inleda samtal med 
den afghanska regeringen och gå med på 
vapenvila, medan talibanerna krävde att 

amerikanerna skulle dra tillbaka sina trup-
per innan de var beredda att gå vidare 
med andra frågor. 

MEN RESULTATET, beskriver Afghanistan-
kännaren Anders Fänge, blev en luddigt 
formulerad garanti om att inte tillåta in-
ternationella terrorister på afghansk mark 
mot att USA drar tillbaka sina trupper. 

– Punkten om samtal ersätts av en diffus 
formulering att avtalet ska följas av en in-
tra-afghansk dialog. Den afghanska reger-
ingen nämns överhuvudtaget inte. Redan 
där kan man konstatera att det främsta in-
tresset från amerikanernas sida är att få ut 
sina trupper. Vad som sedan händer i Af-
ghanistan är av mindre intresse, säger An-
ders Fänge.

I stället för vapenvila trappades vål-
det upp när avtalet var i hamn. Talibaner-
na ökade sina attacker, efter en tid med 
minskning av våldet innan avtalet var 
klart, och den afghanska regeringen gick 
till motoffensiv.  

Några inom-afghanska samtal har ännu 
inte ägt rum. Talibanerna har avvisat för-
handlingar med den första delegation som 

den afghanska regeringen satte ihop med 
motiveringen att den inte var tillräckligt 
representativ. Däremot har en fångutväx-
ling satt igång mellan den afghanska re-
geringen och talibanerna.

OSÄKERHETEN OM hur talibanerna kom-
mer att agera är stor.  

Talibanerna består också av olika grup-
peringar där några kan vilja förhandla och 
andra vilja ta makten med våld. Det som 
skulle kunna tala emot att försöka ta mak-
ten med våld – förutom att det är svårt 
och kostsamt – är framför allt att det in-
ternationella samfundet då troligen skul-
le dra tillbaka allt stöd som går till den af-
ghanska staten. 

– Talibanerna skulle bli väldigt isolera-
de utan vare sig resurser eller internatio-
nellt erkännande Det är också ett land i ett 
helt annat läge i dag än när de tog makten 
förra gången. Det är en ny generation med 
fler läs- och skrivkunniga, en helt annan 
företagsmiljö och infrastruktur. Det skulle 
bli svårare att kväsa och regera över befolk-
ningen nu, säger Andreas Stefansson. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

USA överens med talibanerna
utan vapenvila och fredssamtal

Shabana förlorade ena 
benet i en granatattack 
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Nioåriga Shabana är en av alla dem som 
drabbats av en funktionsnedsättning på 
grund av kriget. Hon förlorade sitt ben 
när en granat slog ner i hennes hem 
förra året. 

Varannan månad tar hennes pappa Alam 
Khan henne till SAKs rehabiliteringscenter 
i staden Ghazni där Shabana får träna och 
tekniker bygger om hennes protes efter-
som hon växer. 

Alam Khan och hans familj bor i byn 
Nogh i Ghazni. När granaten slog ner i fa-
miljens hem dödades hans brors hustru, 
och sju av de tolv familjemedlemmarna 
skadades. 

– Den dagen som freden kommer är det 
Eid (stor glädje) för mig, för som det är nu 
så antingen dödas eller lemlästas vi av kri-
get. Flera i min familj har en funktionsned-

sättning på grund av kriget. Vi drabbas av 
många problem i vårt liv, säger Alam Khan. 

Alam Khan är analfabet och arbetar 
som daglönare. 

– De boende här som har en något bätt-
re ekonomisk situation flyttar till staden av 
rädsla för att bli dödade. Men fattiga per-
soner som jag har inte råd att hyra ett hem 
i staden. Vi måste bygga diken på våra går-
dar där vi kan ta skydd när beväpnade op-
positionsgrupper och regeringsstyrkor 
drabbar samman, berättar han. 

Han skulle inte ha råd att betala för vare 
sig rehabilitering eller protes till sin dotter 
och är glad att SAK tillhandahåller detta 
utan kostnad för honom. 

– Nu kan min dotter gå utan vår hjälp. 
Det är bra. ●

SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

Maliha, skräddare: ”Jag klarar mig själv nu”
Maliha Hafizi förlorade bägge sina ben 
som ettåring efter att ha ramlat in i en 
eld i hemmet.  Efter att ha fått kontakt 
med SAK kan hon nu både gå – och 
försörja sig och sin familj. 

Maliha Hafizi, 25 år, bor i byn Charmgari 
nära staden Taloqan i Takhar. 

– Jag har haft många problem i livet, jag 
har lidit mycket och jag har fått uthärda 
dessa lidanden och tragedier ensam. Och 
det viktigaste av allt, jag ville gå i skolan men 
kunde inte göra det, säger hon.

I DE AFGHANSKA byarna är det vanligt att 
varje familj bakar sitt eget bröd i en ved-
ugn. Det var en sådan ugn som Maliha 
Hafizi kröp för nära och ramlade in i när 
hon var ett år gammal. 

– Jag fick stöd av min familj under min 
uppväxt, men största delen av tiden var de 
upptagna med hushållsarbete eller arbete ut-
omhus och det var väldigt svårt för mig att 
be om hjälp. 

För sex år sedan fick SAKs fältarbeta-
re reda på hennes situation och involverade 
henne i SAKs aktiviteter. Hon fick benprote-
ser så att hon kunde gå. Men hon fick också 
yrkesutbildning inom SAKs program för per-
soner med funktionsnedsättningar och lärde 

sig skrädderi och broderi. Hon fick också lån 
så att hon kunde starta en verksamhet. 

MALIHA HAFIZI ÄR nu känd som den bäs-
ta skräddaren och sylärareni byn, hon tjänar 
omkring 10 000 afghani (cirka 1 300 kronor) 
i månaden och bidrar till försörjningen av 
sin familj, däribland en make och två barn. 

– Jag brukade inte ha kontakt med någon, 
jag kände mig hjälplös. Men nu har jag nor-
malt socialt nätverk, jag har en speciell status 
bland byborna. Genom mitt yrke erbjuder 
jag tjänster till människor. Viktigast av allt – 
jag klarar mig själv nu, säger Maliha Hafizi. ●

QUDRATULLAH ATTAYE
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I TALOQAN

Tack vare stödet från SAK kan Maliha Hafizi nu bidra till sin familjs 
försörjning, och tack vare benproteser kan hon gå. 

Mer än 
149  000 perso-
ner är i behov 
av proteser 
eller andra tek-
niska hjälpme-
del som exem-
pelvis rullstolar. 
15 490 av dem 
fick sådana 
hjälpmedel 
av SAK 2019, 
29 procent av 
dem kvinnor.

TIO  
PROCENT  
FÅR HJÄLP 
AV SAK

Varannan månad kommer Shabana till reha-
biliteringscentret för fysioterapi och för att 
bygga om protesen.  FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR
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 I nternationella brottmålsdomstolen gör en helom-
vändning och ger åklagaren grönt ljus att fortsät-
ta utredningarna i Afghanistan. Beslutet väcker 
offrens hopp om upprättelse men vägen fram till 

åtal kommer att vara kantad av svårigheter. 
Ett knappt år efter att Internationella brottmåls-

domstolen, ICC, meddelade att utredningen i Afghan- 
istan skulle läggas ner river en enhällig appellations-
kammare upp beslutet. Åklagare Fatou Bensouda 
kommer nu att kunna öppna en formell utredning av 
krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten be-
gångna i Afghanistan efter 1 maj 2003. 

I fjol, då ICC:s förundersökningskammare avslog 
åklagarens begäran att gå vidare med utredningen, 
hänvisade kammaren till den bristande samarbetsvil-
ja som Bensouda mött och som skulle begränsa möj-
ligheterna för en framgångsrik utredning. Det skulle 
därmed ”inte vara i rättvisans intresse” att fortsätta ar-
betet i Afghanistan. Att ta med en sådan bedömning 
av fallet anser appellationskammaren var fel. Hän-
syn skulle endast ha tagits till om det fanns tillräck-
lig grund för åklagaren att fortsätta sitt arbete, det vill 
säga om hon på ett rimligt sätt kunnat fastställa att 
brott som faller inom ICC:s jurisdiktion begåtts i  
Afghanistan. 

SOM MEDLEM AV ICC är Afghanistan skyldigt att sam-
arbeta med domstolen. Hittills har den viljan saknats. 
I stället motsätter sig den afghanska administratio-
nen ICC:s arbete eftersom den menar att landet redan 
upprättat en särskild enhet som ska undersöka miss-
tänkta krigsförbrytelser. Enligt Romstadgan, som lig-
ger till grund för ICC, är ett av domstolens kriteri-
er att den endast kan utreda brott när det nationella 
rättssystemet inte fungerar och om en enskild stat inte 
kan eller vill utreda misstänkta förbrytelser. För att det 
argumentet ska hålla måste myndigheterna i Afgha-
nistan bevisa att de har viljan och förmågan att stäl-
la de högst ansvariga för misstänkta krigsförbrytelser 
inför rätta. Hittills har de inte lyckats, argumenterar 
ICC:s talesperson Fadi El Abdullah i en intervju med 
Afghanistan Analysts Network (AAN). 

I förundersökningen har åklagaren granskat miss-
tänkta brott som regeringsstyrkor såväl som talibaner 
och andra regeringsfientliga grupper gjort sig skyldi-
ga till. 

Bensouda hävdar också att hon har tillräckligt med 
material för att bevisa att amerikanska styrkor gjort 
sig skyldiga till tortyr, misshandel, våldtäkt och sexu-
ellt våld i Afghanistan mellan 2003 och 2004 och se-
nare i hemliga CIA-fängelser i Polen, Rumänien och 
Litauen. 

Fallet Afghanistan blir första gången som ICC ut-
reder krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten 
som kan kopplas till amerikanska medborgare. 

Ända sedan ICC inrättandes har USA mer eller 
mindre ihärdigt motarbetat domstolen även om gra-
den av motstånd har skiftat.

Som en av sina sista åtgärder som president lät Bill 
Clinton USA:s dåvarande ambassadör för mänskliga 
rättigheter David J. Scheffer signera Romstadgan på 
nyårsafton år 2000. Ett par veckor senare svors  
George W Bush in som USA:s 43:e president och han 
visade sin tydliga ovilja mot domstolen genom att dra 
tillbaka Clinton-administrationens signatur. Att ICC 
trots det kan utreda amerikanska medborgare beror på 
att de misstänkta brotten har begåtts på ett medlems-
lands territorium. Efter appellationskammarens beslut 
var reaktionerna från USA:s håll som väntat hårda. 

– Det är ett hisnande beslut fattat av en politisk och 
oansvarig institution som låtsas vara en juridisk in-
stans, sa utrikesminister Mike Pompeo till reportrar i 
Washington. 

Han lovade att USA kommer att vidta alla nöd-
vändiga åtgärder för att skydda sina medborgare från 
denna ”olagliga avfälling till så kallad domstol.”

För ICC och utvecklingen av den internationel-
la rättvisan är beslutet att öppna en formell under-
sökning i Afghanistan av stor betydelse. Domstolen 
har tidigare kritiserats för att endast utreda misstänk-

Återupptagen utredning om krigsbrott väcker hopp

ta brott i Afrika och för att låta supermakterna gå fria. 
Med fallet Afghanistan förändras den bilden. 

Människorättsorganisationer hyllade också appella-
tionskammarens beslut som ett bevis på ICC:s själv-
ständighet genom att inte ge efter för amerikanska på-
tryckningar. 

PATRICIA GOSSMAN från Human Rights Watch kom-
menterade att en hållbar fred måste underbyggas med 
rättvisa och att beslutet ”ger afghaner som länge sökt 
upprättelse ett hopp om att en dag få se rättvisa ski-
pad”. 

Men vägen dit är lång. USA har hotat med sanktio-
ner mot ICC:s anställda. Bensouda har redan fått sitt 
visum till USA indraget och Pompeo varnar för att 
samma sak kommer att gälla alla som är inblandade i 
utredningen. 

ICC:s arbete i Afghanistan är inte heller utan  
svårigheter, säkerhetsläget är besvärligt och rörelse- 
friheten för domstolens personal kommer att vara 
kraftigt kringskuren. Det kommer att ta år innan 
eventuella åtal kan läggas fram och troligtvis kommer 

ICC att få koncentrera sig på ett litet antal misstänkta. 
För att lyckas nå ut till befolkningen måste domsto-

len också bli bättre på att kommunicera, något som 
varit en svaghet i tidigare fall. Ett exempel är Uganda 
där invånarna i det krigsdrabbade norr vittnade om 
att de – flera år efter att ICC hade lagt fram sitt åtal 
mot rebelledaren Joseph Kony – inte förstod vare sig 
vad ICC stod för eller hur domstolen arbetade.  

ICC:S BESLUT ÄR trots utmaningarna ett tecken på att 
omvärlden inte har glömt bort övergreppen som be-
gåtts i Afghanistan. Ordförande för Afghanistan Inde-
pendent Human Rights Commission, Shahrzad Ak-
bar, kallade ICC:s beslut för en ”välkommen nyhet” 
och uttryckte i en tweet sin ”tacksamhet gentemot de 
offer som bidragit med vittnesmål och de modiga af-
ghanska organisationer och aktivister som outtröttligt 
kämpat för den här utgången.” ● 

GÖRREL ESPELUND
Frilansjournalist och författare. 

Medförfattare till boken Till mänsklighetens försvar, 
iakttagelser av krigsbrott, tribunaler och försoning

Som med-
lem av ICC 
är Afghan-
istan skyl-
digt att 
samarbeta 
med dom-
stolen. 
Hittills har 
den viljan 
saknats.

ANALYS

Internationella 
brottmålsdomsto-
len i Haag rev upp 
beslutet att stoppa 
en utredning av 
misstänkta krigs-
brott i Afghanistan. 
Men utredningen 
kommer att möta 
många svårigheter.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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BAMYAN Den 5 juni deltog 30 cyklister, 20 män 
och 10 kvinnor, i en cykeltävling i Bamyan för att 
uppmärksamma Världsmiljödagen och främja 
cykelsporten bland unga.
FOTO: AZIMI/XINHUA, TT

BILDEN
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organisation i Peshawar som var beredd 
att stödja hälsoarbete inne i Afghanistan, 
säger Anders Fänge.

Ryktet spreds om ”Komite Swiden” och 
afghaner började dyka upp. Anders Fänge 
och hans kolleger införde då ett kontroll-
system, ”checking”. Dels kontrollerades de 
yrkesmässiga kunskaperna hos de läka-
re och övrig sjukvårdspersonal som an-
mälde intresse, dels kontrollerade de att de 
kommendanter ur motståndsrörelsen, som 
skulle garantera att biståndet kom folket 
till del, verkligen var de personer de utgav 
sig för att vara. 

I början var checkingen ”tämligen rudi-
mentär” men den utvecklades snabbt. När 
utbildningsprogrammet drog igång på all-
var 1985–86 användes samma metoder. 

MED NÄSTAN FRÅN start var också SAK-
aktivisten Ingemar Andersson, som An-
ders Fänge beskriver som ett ”organisato-
riskt geni”. 

Under deras tid växte SAKs verksamhet 
i Peshawar och Afghanistan explosionsar-
tat. Budgeten dubblerades nästan varje år. 
Årsbudgeten när det började var en mil-

Insmugglad medicin  
blev starten på biståndet
Med ytterst okonventionella metoder 
startade SAKs biståndsarbete i Afgha-
nistan. Den bristande biståndserfaren-
heten tros av pionjärerna ligga bakom 
att det gick så bra.

Redan från starten 1980 var det mening-
en att SAK både skulle väcka opinion 
i Sverige mot Sovjets ockupation 
och stötta den afghanska civilbe-
folkningen med humanitärt bi-
stånd inne i landet. 

I juli 1982 gjorde Carl Schön-
meyr, styrelseledamot med bak-
grund i Unicef, en förberedande 
resa.  Utgångspunkten blev Peshawar 
i nordvästra Pakistan, nära den afghanska 
gränsen och centrum för det politiska och 
militära spelet om Afghanistan. 

Idén var att driva verksamhet inne i Af-

ghanistan utifrån en bas i 
grannlandet och utan de 
afghanska myndigheter-
nas godkännande. Till sa-
kens känslighet hörde att 
alla förnödenheter måste 
transporteras över grän-

sen i hemlighet.
I november organiserades de 
första transporterna av utrust-
ning och mediciner till Afgha-
nistan. De smugglades över 
gränsen och transporterades se-
dan med hästar. Carl Schönme-

yr skötte arbetet från Deans hotell 
i Peshawar. In på hotellet klev journa-

listen Anders Fänge som varit på resa i en 
och en halv månad i Afghanistan på upp-
drag för Sveriges Radio. Han gjorde ett 
gott intryck och fick ett tag senare frågan 

om han vill bli SAKs platschef i Peshawar.
– Jag tänkte att det kan jag väl göra. Jag 

frågade ”hur länge”, och fick svaret tre-fyra 
månader. Det blev drygt sju år i första om-
gången, berättar Anders Fänge. 

NÄR HAN KOM tillbaka till Peshawar visa-
de det sig snart att den afghanska läkar-
förening, som hade SAKs uppdrag att sät-
ta upp kliniker inne i Afghanistan, inte 
gjorde det den skulle. SAK konstaterade 
att problemet var att läkarföreningen sak-
nade förankring i hemlandet. Slutsatsen 
blev att hjälparbetet måste kanaliseras ge-
nom människor och grupper som ville och 
hade möjlighet att arbeta inne i Afghanis-
tan, vilket innebar att de måste ha folkets 
och motståndsrörelsens förtroende. 

– Då började vi med djungeltelegrafen 
och skickade ut budskapet att det fanns en 

Inom motstånds- 
rörelsen var vi neutra-

la – vi gjorde inte skillnad på 
olika politiska och etniska 
grupper.  Anders Fänge

jon kronor, 1990 hade den nått 90 miljo-
ner.

– En av anledningarna till att vi lyck-
ades så bra som vi gjorde var att vi som 
kom till Peshawar – jag och Ingemar – 
inte hade någon tidigare biståndserfaren-
het utan vi tog saker för vad de var, och så 
kunde vi Afghanistan, någorlunda. I van-
liga biståndssammanhang har man en hu-
vudsaklig motpart och det är regeringen. 
I de områden som kontrollerades av mot-
ståndsrörelsen fanns det hundratals mot-
parter och inte ens antydan till statlig kon-
troll. Med biståndserfarenhet hade du letat 
efter något som påminde om en stat – och 
då hade du med största säkerhet förlorat 
en hel massa resurser i korruption, säger 
Anders Fänge. 

– Det vanliga för en svensk solidaritets-
organisation är att leta efter en samarbets-
partner, men det fungera-
de inte här. Ovanligt nog, 
och det som blev typiskt 
SAK, var att vi kom på att 
vi måste bygga upp di-
rekt kontakt med afghans-
ka hälsoarbetare och stöd-
ja dem, förklarar Ingemar 
Andersson.

Anders Fänges instruktion var att inte 
samarbeta med exilpartierna. Det kan låta 
kontroversiellt att SAK samarbetade med 
motståndet – mujahedin – inne i Afgha-
nistan men enligt Fänge var det en grund-
förutsättning. SAKs stöd var humani-
tärt och skulle gå till civilbefolkningen på 
landsbygden, och den kontrollerades av 
motståndsrörelsen. 

– Vårt politiska ställningstagande var att 
vi vände oss mot ockupationsmakten. Men 
inom motståndsrörelsen var vi neutrala 
– vi gjorde inte skillnad på olika politiska 
och etniska grupper. Vi gjorde individuel-
la bedömningar från fall till fall, förklarar 
Anders Fänge.

BÅDA MINNS TIDEN med glädje.
– Man vaknade varje morgon och ”tjo-

lahopp” – det var ett så meningsfullt arbe-
te. Jag låg aldrig kvar i sängen och undrade 
vad jag skulle göra. Det var ett väldigt bra 
gäng, både svenskar och afghaner, säger 
Anders Fänge. 

– Det var svårt, men vi var så samstäm-
miga i det vi gjorde. Peshawar var en gryt-
kittel och mitt i allt detta orienterade vi oss 
rätt. Att som organisationsutvecklare ha 
fått vara med under så lång tid under så-
dana omständigheter och utveckla SAK, 
det är en belöning i livet, säger Ingemar 
Andersson. ● 

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

En minibuss lastas med mediciner utanför SAKs kontor i Peshawar 1983 för vidare transport upp mot gränsen, där medicinerna lastades om 
på hästar.

23 NOVEMBER 1981. Insamlingen 
”Svenska Afghanistanhjälpen” startas 
med ett upprop som publiceras i DN: 
”Stöd det kämpande Afghanistan” 
undertecknat av en rad kända kultur-
personligheter. 
SEPTEMBER 1982. 156 000 kronor har 
samlats in.
OKTOBER 1982. Sida beviljar en miljon 
kronor ur fonden för katastrofhjälp. 
NOVEMBER – DECEMBER 1982.  
SAK öppnar kontor i Peshawar i Pakis-
tan, nära den afghanska gränsen. De 
första sändningarna med omkring tio 
ton utrustning och mediciner trans-
porteras in i Afghanistan.

SAK 40 ÅR

Anders Fänge

Ingemar  
Andersson

Ingemar Andersson, Carl Schönmeyr och Anders Fänge i Peshawar 1984. 

Anders Fänge och Abdul Samad, kommitténs första administratör, intervjuar en grupp ur 
motståndsrörelsen, mujahedin, i Peshawar 1983.
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VERKSAMHETSÅRET 2017

SAKs arbete fortsätter
trots svåra förhållanden

Antalet barn i skolan ökarMödradödligheten minskar i Afghanistan, till stor del tack vare allt fler barnmorskor. 2019 
hade SAK utbildat 401 barnmorskor, vilket motsvarar tio procent av landets barnmorskor. 
SAK når ut till fler byar på landsbygden med sitt landsbygdsprogram och har utökat antalet 
klasser så att fler barn kan få utbildning i avlägset belägna byar.
TEXT: CHRISTER BENGTSSON, KLAS BJURSTRÖM OCH EVA KELLSTRÖM FROSTE  KÄLLA: ÅRSRAPPORT 2019

Stor fattigdom, ett politiskt mycket osä-
kert läge och fortsatt många döda i kon-
flikten. Samtidigt bjöd 2019 på ett år när 
det afghanska folket har lyckats mobilise-
ra lite hopp. Enligt en årlig undersökning 
fanns en något ökande känsla av optimism 
bland den afghanska allmänheten under 
2019. Detta berodde troligen på förhopp-
ningar om ett positivt resultat av freds-
förhandlingarna.

MEN AFGHANISTAN fortsätter att vara ett 
av världens fattigaste länder. Flera indika-
torer visar till och med att fattigdomen har 
ökat. År 2019 uppskattades 54,5 procent 
av befolkningen leva under fattigdoms-
gränsen. Den nationella politiken domine-
rades under året av försenade val på grund 
av allvarliga anklagelser om valfusk. Det 

nya parlamentet invigdes officiellt i april, 
sex månader efter valet.

När presidentvalet slutligen ägde rum 
den 28 september, var valdeltagandet his-
toriskt lågt. Endast cirka två miljoner av 
omkring 9,7 miljoner registrerade väljare 
röstade. Först i februari 2020 tillkännagavs 
det slutliga resultatet då Ashraf Ghani för-
klarades omvald.

Samtalen mellan USA och talibanerna 
skiftade under året gradvis karaktär från 
fredssamtal till ”exit-samtal”. 

ENLIGT UNAMA, FN:s insats i Afghanistan, 
skadades och dödades mer än 10 000 civi-
la i strider och attentat, 30 procent av dem 
var barn. Över 3 400 civila dödades. An-
talet döda och skadade civila sjönk med 5 
procent jämfört med föregående år, men 

fram till november var våldet mer omfat-
tande än på mycket länge.

I juli attackerades en av SAKs kliniker 
i Wardak av afghanska säkerhetsstyrkor. 
Två av de anställda och två medföljande 
till patienter dödades direkt. 

ATTACKERNA MOT skolor har ökat. Det 
drabbar även SAKs skolor som under pe-
rioder har tvingats stänga. 

Under dessa svåra förhållanden har 
SAK ändå lyckats fortsätta sitt arbete med 
att ge sina målgrupper tillgång till häl-
sa och utbildning och stödja dem i arbe-
tet med att påverka sina egna samhällen 
och sin egen situation. SAKs målgrupper 
finns främst på landsbygden och är kvin-
nor, barn, personer med funktionsnedsätt-
ningar och internflyktingar. ●

VERKSAMHETSÅRET 2019

Av de cirka 3,7 miljoner barn som inte går 
i skolan i Afghanistan är 60 procent flick-
or. SAKs arbete bidrog förra året till att fler 
barn kunde gå i skolan. I SAKs skolor är 
omkring 60 procent av eleverna flickor, vil-
ket är ett resultat av en medveten satsning.

Orsakerna till att så många barn inte går 
i skolan är bland annat långa avstånd och 
brist på kvinnliga lärare. Könsroller som 
kan innebära att flickor gifter sig tidigt på-
verkar också flickors skolgång negativt

Genom att öka antalet klasser inom by-
baserad utbildning under 2019 har SAK 
lyckats öka mängden elever med 8 pro-
cent jämfört med föregående år. Anta-
let flickor inskrivna i en skola med stöd 
av SAK ökade mest och är nu uppe i näs-
tan 55 000, antalet pojkar ökade till nästan 
40 000. Skolformen byskolor når barn ut-
anför upptagningsområdena för de statliga 
skolorna.  Av alla barn som går byskolor i 
Afghanistan går 25 procent i skolor stöd-
da av SAK.

SAK HAR OCKSÅ gjort utbildning tillgäng-
lig för barn i nomadiserande familjer ge-
nom lärare och klasser som flyttar med 
familjerna. Som enda organisation tillhan-
dahöll SAK förberedande utbildning för 
barn med funktionsnedsättning i syfte att 
göra det möjligt för dem att integreras i re-
guljära skolor.

SAK har även utbildat lärarutbildare 
genom det ett och ett halvt år långa pro-
grammet Teacher Educators Master Pro-
gramme (TEMP). Under 2019 har 40 lära-
re från lärarhögskolor i 20 provinser inlett 
sina studier och väntas få sina masterexa-
mina i pedagogik och didaktik i mitten på 
2020.

2016–2019 GENOMFÖRDE SAK ett pilot-
projekt kring menstruationshälsa. Utvär-
deringen av projektet visar att ett av resul-
taten är minskad frånvaro för flickor i de 
berörda skolorna. 

SAK samarbetar med byråd, skolråd 
och lokalsamhället för att säkra tillgång-
en till en rättvis och inkluderande utbild-
ning för alla barn. I dag är 69 procent av 
totalt 686 byskolor knutna till ett funge-
rande skolråd.

Under 2019 har andelen elever som 
stannar kvar i skolan ökat jämfört med fö-
regående år, framför allt för flickor. Detta 
tros bero på rekryteringen av fler kvalifice-
rade kvinnliga lärare. ●

Varje dag skjutsar Mia Khan sina döttrar 
till skolan 12 kilometer bort på sin motor-
cykel. Sedan väntar han vid skolan tills det 
är dags att skjutsa hem flickorna igen.

– Jag är analfabet och försörjer mig på 
daglönearbete, men mina döttrars utbild-
ning är väldigt värdefull för mig, för det 
finns inga kvinnliga läkare i vårt område. 
Det är min högsta önskan att mina döttrar 
utbildar sig på samma sätt som om de vore 
mina söner, säger Mia Khan.

Mia Khans tre döttrar studerar vid Noo-
raniya flickskola, som drivs av SAK, i pro-
vinsen Paktika. Två av dem går i sjätte 
klass och en i femte klass. 

ENLIGT HONOM valde de just denna skolan 
på grund av kvaliteten på undervisningen. 
I systrarna Khans skola studerar för närva-
rande 220 flickor från årskurs 1 till 6.

– Jag är så glad att jag studerar, säger 
Rozi, en av Mia Khans döttrar. ●

Han skjutsar sina döttrar 
till skolan varje dag

”Det är min högsta önskan att mina döttrar utbildar sig”, säger Mia Khan, här med dottern 
Rozi.  FOTO: SAMMAR GUL SAMSOOR

96%94 0002 919
11

av ELEVERNA i 
årskurserna 4, 6 
och 9 uppnådde 
godkända betyg.

ELEVER, drygt, gick i skolan, varav  
58 procent var flickor.

MEDLEMMAR

LOKAL-
FÖRENINGAR

Engagemang ska  
stärkas i Sverige
Ett av SAKs mål är att stärka det 
folkliga och politiska engagemanget 
i Sverige för mänskliga rättigheter i 
Afghanistan. SAKs medlemmar och 
medarbetare är centrala i arbetet för 
att öka kunskapen om och engage-
manget för Afghanistan, det afghans-
ka folkets situation och SAKs rättig-
hetsbaserade utvecklingsarbete. 

SAKs medlemsorganisation 
behöver stärkas och därför har 
SAK utvecklat handlingsplanen 
Medlemsrörelse 2021. 

Arbetet för att underlätta och 
stärka medlemsengagemanget 
har påbörjats och kommer att 
fortsätta. 

SAKs monter på bokmässan i Göteborg, en stor aktivitet för lokalför-
eningen i Göteborg.  FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

Farahnaz Akbari och  
Arezo Akbari, enga-
gerade medlemmar i 
Östersund, på årsmötet 
2019.
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VERKSAMHETSÅRET 2019

SAK har fortsatt att arbeta tillsammans 
med landsbygdsbefolkningen kring ut-
veckling och hållbar försörjning som drivs 
av lokalsamhället. 

Programmet för landsbygdsutveckling 
har utökats till ytterligare 20 avlägset be-
lägna byar. Sparlånekassor, val till lokala 
byråd som beslutar om utvecklingsprojekt 
samt yrkesutbildning är några aktivi-
teter inom målet lokalt driven utveck-
ling. SAKs aktiviteter riktar sig särskilt till 
kvinnor och personer med funktionsned-
sättning. 

Resultaten pekar på att SAKs stöd till 
yrkesutbildning och rehabilitering för 
människor med funktionsnedsättningar 
bidragit till att öka deras inkomster rejält 
och även till att fler personer med funk-
tionsnedsättning deltar i råd för lokal ut-
veckling.

I BYN WIROFE i provinsen Takhar bestäm-
de byrådet att starta en skola och nu senast 
till att uppföra en skolbyggnad. Skolan rik-

tar sig till fyra byar med 400 familjer. 
– Före starten av den lokala byskolan 

kunde bara femton invånare läsa och skri-
va. Men i dag, efter att den här skolan va-
rit etablerad i fjorton år, kan 90 procent av 
befolkningen läsa och skriva. Särskilt de 
unga är läskunniga och studerar på gym-
nasium och universitet, berättar Imam-
muddin, ordförande för byrådet för Wee-
rouf och Dani Dara

Byinvånare berättar att skolan har stärkt 
solidariteten och samarbetet mellan de 
fyra inblandade byarna.

EN AV FLICKORNA på skolan är Nasrin och 
hon berättar: 

– Vi hade inte riktiga klasser, vi stude-
rade under tältdukar eller utomhus. Vi var 
tvungna att ta skydd under tältdukar när 
det regnade och att läsa på en kall plats var 
väldigt svårt. Jag är glad att jag nu har ett 
klassrum och en skolbänk, att vi har böck-
er och att vår skola nu har ett staket vid 
gränsen för området, säger Nasrin. ●

2004 startade SAK sin första 
barnmorskeutbildning för att 
motverka den skyhöga mödra-
dödligheten i provinsen War-
dak. Femton år senare sjunker 
dödligheten. En stor orsak till 
det är tillgången till utbilda-
de barnmorskor. Unga kvinnor 
står på kö för att få gå utbild-
ningen – och rädda liv.

Farzana Hussaini minns 
fortfarande vad som hände en 
vinterdag i hennes avlägsna 
hemby Rashak, när en kvinna 
började få värkar:

– Eftersom det inte fanns nå-
gon tillgänglig barnmorska i 
byn, hjälptes folk åt att lägga 
henne på en säng och försökte 
bära henne till sjukhus. Men på 
grund av det ihärdiga snöandet 
kom hon inte fram till sjukhu-
set. När de bar hem henne var 
hon död.

IDAG ÄR FARZANA 21 år gam-
mal och en av 70 barnmorske-
studenter som tog examen på 
SAKs utbildning 2019.

– När jag avslutat mina stu-
dier ska jag åka tillbaka till min 
hemby för att bekämpa möd-
radödligheten, säger Farzana 
Hussaini. ●

1 600 000 
VÅRDBESÖK gjordes vid SAKs  
hälsoverksamhet i Wardak.

20 PROTES- OCH 
ORTOPEDTEKNIKER tog examen 
efter en treårig utbildning, varav  
9 KVINNOR.

Fler byar nås av SAKs 
landsbygdsprogram

I byn Wirofe invigdes en ny skolbyggnad förra året. FOTO: SAYED QUDRATULLAH ATTAYE

Farzana och Maryam tog barn-
morskeexamen på SAKs skola. 
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SPARFÖRENINGAR var 
aktiva under året.

PERSONER var  
medlemmar i  
sparföreningarna,  
varav 9 612 KVINNOR.

MEDLEMMAR hade fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar.

Kö till utbildning 
av barnmorskor
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Andreas Stefansson  
Generalsekreterare, SAK

 J ag blev tvungen att korta mitt senaste 
besök till Afghanistan. Bara ett par da-
gar senare ställdes internationella flyg 
in och länder stängde sina gränser för 
att hejda spridningen av covid-19. Flera 

av mina inplanerade möten fick ställas in, varav 
en del handlade om förberedel-
ser inför vår nästa fyraårsstra-
tegi för stärkandet av rättighe-
ter och egenmakt hos de mest 
fattiga i ett av världens farligas-
te länder. 

Covidkrisen är en hälsokris 
som blivit en socioekonomisk 
kris, där arbetslösheten ökar och priser på bas-
varor skjuter i höjden. Prognoser anger att an-
delen som lever i absolut fattigdom är på väg 
att stiga, från hälften till uppåt två tredjedelar 
av den afghanska befolkningen. Samtidigt av-
tar nu förhoppningar som skapades i samband 
med det senaste årets samtal mellan USA och 
talibanerna. Våldet har efter avtalet åter eskale-
rat och försöken att få till inomafghanska freds-
samtal riskerar att komma av sig.

Jag är orolig över det som nu sker. Som van-
ligt är det de mest utsatta som drabbas hårdast, 
den civilbefolkning som törstar efter fred men 
hela tiden hamnar i kläm. Men jag är samtidigt 

Vi ställer om och  
fortsätter vår kamp

trygg i att SAK axlar ansvaret att göra det vi kan 
för att möta behoven. 

SOM SKILDRAS i detta Afghanistan-nytt ställer 
vi om i delar av vår befintliga verksamhet. Och 
när vi tar fram vår nästa fyraårsstrategi – ja, den 

planeringen drar vi nu igång 
med hjälp av digitala mö-
ten i väntan på att resor och 
sammankomster åter kan ge-
nomföras – så utvecklar vi 
vår verksamhet för att säk-
ra att vi fortsätter göra 
skillnad för de mest 

sårbara även in i framtiden. Vår en-
trägna kamp, den som i år fyller 40 
år, består. Kampen för ett Afghanis-
tan fritt från fattigdom, våld och 
diskriminering. ●

Covidkrisen 
är en hälsokris 

som blivit en socio-
ekonomisk kris.
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TRE SAKER JAG TÄNKER FRÅGA EN BARNMORSKA I AFGHANISTAN

3Hinnsvepning. Enligt barn-
morskan vi hade är hinnsvep-

ning en gammal beprövad teknik 
som förekommer överallt i världen. 
Är den vanlig även i Afghanistan? 

1 Pappans roll. 
Hur ser informa-

tionen ut till blivande 
pappor om vad en 
förlossning innebär?

2Smärtlindring. Vilken smärt-
lindring erbjuds vid förlossning-

en på en landsbygdsklinik? Finns till 
exempel lustgas, ryggbedövning 
och bäckenbottenbedövning?

Som nybliven pappa till 
mitt första barn tänker jag 
ställa följande frågor till en 
av SAKs barnmorskor nästa 
gång jag är i Afghanistan:

Afghanskt BB.
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SAK I KORTHET

”VAD HÄNDER om talibanerna tar över 
igen?” är en väldigt vanlig fråga jag får. 
”Hur går det då för kvinnorna?” lyder näs-
ta innan jag hunnit svara. Talibanerna har 
redan kontroll över delar av landet och 
kvinnors rättigheter är ifrågasatta även i 
områden som inte kontrolleras av dem.

Frågan får mig ofta att tänka på Faiza 
Mohammadi och hennes studiekamrater. 
Jag träffade dem under mitt senaste besök 
i Bamyan. En lektion i dari och kvinnors 
rätt i samhället pågår när jag kommer in. 

Diskussionen är livlig och de flesta me-
nar att i dag får både kvinnor och män 
själva välja vilka de vill gifta sig med. Och 
som kvinna får du prata öppet och högt. 
Mycket har blivit bättre tack vare bättre in-
formation och utbildning, säger alla. Att få 
återvända till utbildningen har gett fram-
tidstro igen. Faiza har en klar idé om sin 
framtid. 

– Jag ska bli parlamentsledamot! utbris-
ter hon mitt i en diskussion. 

Faiza och de andra kvinnorna går i en 
av SAKs skolor i klasser som kan liknas 
vid Komvux. Skolan ligger i byn Nayak, en 
bit utanför provinshuvudstaden i Bamyan, 
och startade för åtta år sedan. 

KVINNORNA HAR ÅTERVÄNT till skolbän-
ken av olika anledningar. Några slutade 
studera när de gifte sig och skaffade barn 
och har återupptagit studierna nu när bar-
nen blivit lite större. Masuma Volami har 
återvänt till skolbänken tillsammans med 
sin vuxna dotter Aqela och de tävlar och 
sporrar varandra till att få bra betyg för att 
ta sig in på universitetet. 

Det är tack vare SAKs Komvux och mål-
medvetna kvinnor som Faiza, Masuma, 
Aqela och deras studiekamrater som det 
bryts ny mark för kvinnors rättigheter var-
je dag. Det är en framåtrörelse som ingen 
kan ta ifrån dem. ●

ANNA EK
SVERIGECHEF PÅ SAK

SAK HAR installerat över 430 
solpaneler med en kapacitet på 
drygt 100 000 watt per dygn 
under de senaste åren. 

Syftet är att pumpa dricksvat-
ten i byar på landsbygden, driva 
utrustning i laboratorier och att 
förse skolor med vatten. Toalet-
ter med rinnande vatten är en 
förutsättning för att fler flickor 
ska kunna gå kvar i skolan, även 
efter att de fått mens. 41 skolor, 
åtta vattenprojekt och en hälso-
klinik har fått solpaneler mellan 
2016 och 2019.

På många ställen i Afghanis-
tan saknas elektricitet helt eller 
delvis. Solpanelerna innebär att 
delar av landet får tillgång till 
lokalt producerad förnybar el.

”Komvux” stärker kvinnor

Abdul Karim Taib, 54 år, är projekt-
ledare för arbetet med personer med 
funktionsnedsättningar på region-
kontoret i Ghazni. 

Berätta om dig själv!
–  Jag har arbetat på SAK 

sedan 1995 på olika positio-
ner och med olika program 
inom hälsa och funktions-
nedsättningar. Jag har haft da-
gens position sedan 2002. 
Hur kommer det sig att du 
arbetat med SAK så länge?

– Jag blir respekterad och uppmunt-
rad av min omgivning för att jag arbe-
tar med en så välkänd och av samhäl-
let accepterad organisation. Att arbeta 
på SAK har ökat min kunskap, erfaren-
het och gett mig gott socialt rykte. Det 
enda sättet att göra ett bra jobb är att 
älska det du gör. 
Vilka utmaningar möter i allmänhet 
afghaner med funktionsnedsättning-
ar?

– Fattigdom och arbetslöshet drabbar 
dessa särskilt mycket, så de har mycket 
låg inkomst. Regeringen har otillräckli-

ga resurser för att rehabilitera personer 
med funktionsnedsättningar. 
Hur ser det ut i de områden som 

täcks av SAKs regionkontor i Ghazni 
– är stödet effektivt?

– Vårt program vill stötta 
och uppmuntra så att per-
soner med funktionsned-
sättningar kan leva själv-
ständiga liv. Vårt arbete är 

uppskattat och därför vill 
samhällena att SAK ska ut öka 

verksamheten till fler distrikt i 
provinserna Paktika och Ghazni. 
Vilket är ditt budskap till människor i 
Sverige?

–  Det svenska folket har verkligen 
visat sin medmänsklighet genom det fi-
nansiella stödet för att rehabilitera af-
ghaner med funktionsnedsättningar i 
över tre decennier. Afghaner känner väl 
till SAK och litar på SAKs neutralitet. 
Därför ber vi i vår nuvarande situation 
det svenska folket att fortsätta med sitt 
värdefulla stöd till denna sårbara grupp 
i Afghanistan. ●

SAMMAR GUL SAMSOOR
SAKS REGIONKOMMUNIKATÖR I GHAZNI

Hej med- 
arbetare!
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Abdul Karim Taib har arbetat på SAK sedan 1995. 
Jobbet ger honom erfarenhet, kunskap – och ett 
gott rykte.

Solpaneler driver 
vattenpumpar

“JAG ÄR GLAD över möjligheten att gå 
på vinterskola. Vi är alla entusiastiska. Vi 
studerar och har också underhållning.”

Shamila är tio år och går i andra klass i 
en av SAKs byskolor, i byn Sare Chishma 
i provinsen Balkh. En del skolor har börjat 
erbjuda möjlighet att gå i skola under 
det långa vinterlovet, då skolan annars är 
stängd. 

Shamila är en av cirka 40 flickor och 
pojkar som fick gå en två månader lång 
vinterkurs i byn. 

SAKs utbidlningsprogram vid region-
kontoret i Mazar-e Sharif höll tre klasser 
med totalt 146 barn under vinterlovet.  

– Fokus är att skapa möjligheter för 
flickor. Barn på landsbygden har små 
möjligheter att studera och roa sig under 
vinterlovet. Vinterklasserna ger dem den 
bästa chansen att förbereda sig inför det 
nya studieåret, säger Mohammad Akbar 
Qate, utbildningschef på regionkontoret i 
Mazar-e Sharif.

Nytta och nöje för 
40 elever i vinter

”Jag älskar mitt jobb”

17

Sverigechef Anna Ek och 
programhandläggare Emma 
Cederlund med årets check. 

delade Postkodlotteriet ut i år 
till SAKs arbete för utbildning 
och sjukvård i Afghanistan 
och mer engagemang och 
kunskap i Sverige om positivt 
utvecklingsarbete. Sedan 2014 
har SAK fått över 100 miljoner 
kronor från Postkodlotteriet.

26 PROJEKT INOM SAKs program för ut-
veckling av landsbygden har avslutats i pro-
vinserna Balkh och Samangan. Det handlar 
om vägbyggen, stödmurar, vattenreservoa-
rer, vattenledningar och brunnar. 

Tillgången till rent vatten förväntas mins-
ka fallen av diarré betydligt, speciellt bland 
barn som riskerar att dö när de drabbas av 
det. Det kommer också att öka säkerheten 
för invånarna, som nu slipper färdas många 
timmar för att hämta ofta smutsigt vatten. 
Nu får de rent vatten för matlagning, till 
dricksvatten och till att sköta sin hygien. 

Masuma 
Volami, 37, 
och hennes 
dotter Aqela, 
21, tävlar med 
varandra om 
att komma in 
på universi-
tetet. De vill 
båda två bli 
lärare och har 
återvänt från 
Iran. Masuma 
har sju barn. 

FOTO: ANNA EK

MILJONER 
KRONOR

SAKs vinterlovsskola bjuder både på studier och nöje.  FOTO: BASHIR AHMAD FAYAZ
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Nu slipper Marzia hämta vatten

Nu slipper Marzia, 10 år, hämta vatten fem 
gånger om dagen och kan gå i skolan i stället.
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Sayed Hamid Aqeel från regi-
onkontoret i Mazar-e Sharif vid 
skolan i byn Halqa Jar. 
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ronasymptom och om vilka rättigheter 
man har. Arbetet sker i samarbete med lo-
kala byråd. De förebyggande teamen de-
lar också ut tvål, desinfektionsmedel och 
handsprit.

– Det finns områden i Wardak som på 
grund av inbördeskriget är svåra att nå, 
och de människorna har också svårt att 
komma ut från områdena och söka sig till 
kliniker. Det är vår uppgift att se till att de 
får utbildning. Vi når ut och är en av få 
som gör det. Vi ses som en stark, neutral 
och seriös part, berättar Daniel Madhani.

SJUKVÅRDEN I WARDAK är redan hårt be-
lastad på grund av konflikten. Där ökar 
SAK kapaciteten för isolerings- och inten-
sivvård, rekryterar omkring 100 ytterligare 
personal och införskaffar utrustning och 
medicin.

SAK bedriver också arbete med att öka 
kunskapen om corona och hur smitta kan 
undvikas i alla de 14 provinser där SAK 
har verksamhet. Den informationen sker 
ute på fältet – att informera via sociala me-
dier och massmedier, som i Sverige, är inte 
effektivt i Afghanistan. 

Den typ av skolor som SAK driver – så 
kallade byskolor – har fått öppna igen men 
med bara fem–åtta barn per klass. Genom 

SAK ställer om för att hantera coronakrisen

I PROVINSEN WARDAK har SAK det över-
gripande ansvaret för hälsovården till pro-
vinsens cirka 600 000 människor. Där 
arbetar SAK med de tre delarna förebyg-
gande arbete, sjukvårdsbehandling och be-
vakning. 

Bevakningen genomför SAK i samarbe-
te med hälsoministeriet genom så kallade 
response teams.

– De ska på plats, ute på landsbygden, 
kunna testa indikatorer på när människor 
är sjuka. De har inte testinstrument utan 
undersöker vilka som bär på symtomen 
och hänvisar dem då vidare till klinik där 
de kan testas och man kan bedöma om de 
ska skickas vidare eller inte, berättar Da-
niel Madhani, landchef på SAK i Afgha-
nistan. 

Det förebyggande arbetet sker också i 
response teams. Det handlar om att un-
dervisa i handhygien och allmän hygien, 
vad man gör om en familjemedlem får co-

15 miljoner satsas 
mot covid-19
SAKs styrelse beslutade i april att an-
vända 10 miljoner kronor av sparade in-
samlade medel och får 4,6 miljoner från 
hälsoministeriet, eftersom SAK ansvarar 
för all sjukvård i Wardakprovinsen, för att 
hantera coronapandemin i Afghanistan.

Genom befintlig fältpersonal inom 
de fyra biståndsprogrammen hälsa, ut-
bildning, rehabilitering och landsbygds-
utveckling når SAK ut med information 
om risker och förebyggande arbete 
som social distansering och hygien. 

I Wardak arbetar SAK med ett omfat-
tande bevaknings- och samverkanssys-
tem, som stöd till den afghanska hälso-
myndigheten. Ett tiotal ”rapid response 
teams” bildas, som samverkar med 
SAKs hälsokliniker. SAK rustar också iso-
leringsavdelningar och laboratorier på 
provinssjukhuset och de två distrikts-
sjukhusen, samt utbildar personal och 
förser dem med skyddsutrustning. 
Cirka 100 ytterligare personal anställs, 
utrustning och medicin köps in. 

SAK har också delat ut matpaket till 
familjer i nöd.

Coronaviruset är 
ett allvarligt hot och 

kan spridas väldigt snabbt. 
 Skräddaren Shukria, som syr upp  
 ansiktsmasker och delar ut till byborna

Behandlingsrum för patienter med 
covid-19 på SAKs sjukhus i Wardak. 
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SAKS VERKSAMHET | HÄLSA

SAK ställer om och utökar delar av verksamheten och satsar  
på hälsovård, prevention och övervakning av smittspridning, 
som en följd av coronapandemin.  
TEXT: EVA KELLSTRÖM FROSTE, BASHR AHMAD FAYAZ, ZABIHULLAH SHINWARI

SAKS  
UTVECKLINGSMODELL

2 miljoner människor når SAK ut till  
i sammanlagt 14 provinser

77 kliniker har SAK i Wardak och

2  distriktssjukhus samt

1  provinssjukhus

50 extra sängar finns nu på 
provinssjukhuset i Wardak

dem kan SAK nå ut med information om 
corona i avlägset belägna byar. Ett av de 
informationstillfällena äger rum i sta-
den Mehtarlam i provinsen Laghman med 
huvudlärare från bybaserade klasser på 
landsbygden. 

Under utbildningstillfället demonstrerar 
SAKs personal från regionkontoret i Jala-
labad handtvätt och social distans och in-
formerar om rekommendationerna från 
WHO och hälsovårdsministeriet. 

Merwais, en av huvudlärarna som del-
tar, är nöjd.

– Det här var väldigt användbart för oss, 
säger han. 

MEN MÄNNISKOR inom SAKs program tar 
också egna initiativ. En av dem är Shukria 
från byn Nakarabad i provinsen Jawzjan i 
norra Afghanistan. Hon är biträdande le-
dare av byrådet och skräddare. Hon har 

naviruset är ett allvarligt hot och kan spri-
das väldigt snabbt, säger Shukria.

Hon fick kunskap om riskerna med 
spridning av corona när hon deltog i ett 
möte för att höja medvetenheten arrang-
erat av programmet Citizen Charter, som 
implementeras av SAK. 

– De flesta har inte råd att köpa ansikts-
masker, eller så kan de inte hitta dem på 
marknaden. Jag syr 60 om dagen. Jag har 
producerat omkring 1 000 masker och de-
lat ut dem till byborna. 

Hennes man hjälper henne i arbetet. 
Byrådet i Nakarabad har 30 medlemmar, 
hälften är kvinnor.

Sedan corona kom till Afghanistan har 
omkring 3 000 personer, varav hälften 
kvinnor, deltagit i kunskapshöjande mö-
ten i distriktet Fayezabad och staden Shi-
birghan – en liten del av den informations-
spridning som nu pågår. ●

börjat sy upp ansiktsmasker, eftersom det 
rekommenderas i Afghanistan som skydd 
mot corona. 

– Jag började sy upp masker på egen be-
kostnad till fattiga människor i nöd. Coro-

Shukria syr upp ansiktsmasker på egen bekostnad och delar ut dem till fattiga som inte har 
råd att köpa egna.  FOTO: BASHIR AHMAD FAYAZ
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SAKs personal demonstrerar handtvätt och 
social distans i staden Mehtarlam i provin-
sen Laghman. FOTO: ZABIHULLAH SHINWARI

v

Läraren Najiba i byn 
Goora i Takhar lär 
eleverna om hygien 
som handtvätt med 
tvål. Alla byar har inte 
tillgång till rent vatten, 
vilket gör det pre-
ventiva arbetet mot 
corona till en extra 
stor utmaning. 
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ENGAGEMANG

70

40

 Vi befinner oss alla i en tid som hör 
till det ovanliga och är minst sagt 
en påfrestande tid på olika sätt. 
Coronapandemin 
har förändrat vårt 

sätt att arbeta och begränsat vår 
sociala tillvaro. 

Den har också begränsat våra 
fysiska aktiviteter i Sverige och vi 
har ställt om vår verksamhet i Af-
ghanistan. Det innebär att vi stöt-
tar Afghanistan under pandemin 
med särskilda informationskampanjer och för-
stärkt sjukvård.

ÄVEN OM PANDEMIN påverkat våra fysiska akti-
viteter har den inte fått oss att helt ställa in, utan 
vi har kunnat ställa om till digitala aktiviteter. 
Våra lokalföreningar har lyckats arrangera digi-
tala studiecirklar och hålla digitala styrelsemö-
ten. Den 18 april hade vi ett digitalt SFK-möte 
(samverkan förening kansli) vilket gick bättre än 
förväntat. Vi fördjupade oss bland annat i SAKs 
opinions- och påverkansarbete samt SAKs rät-

tighetsbaserade arbete som innebär att gå från 
ett behovsperspektiv till ett rättighetsperspektiv. 

Det nationella årsmötet är i vanliga fall ett 
trevligt tillfälle för medlemmar 
att träffas. I år hade vi plane-
rat att fira SAKs 40 årsjubileum i 
samband med årsmötet men det 
fick vi skjuta fram på grund av 
rådande omständigheter. Dock 
lyckades vi genomföra årsmötet 
digitalt som planerat 30 maj. Det 
blev faktiskt ett bra årsmöte trots 

avsaknad av det sociala umgänget. Vi var totalt 
70 deltagare med 40 röstberättigade medlem-
mar och det gick bra att genomföra mötet digi-
talt med föreningsformaliteter. Protokollet kan 
ni läsa på SAKs hemsida.

JAG ÖNSKAR ER en fin sommar trots rådande 
pandemi! ●

Corona-
epidemin 

har förändrat 
vårt sätt att  
arbeta.

Vi fortsätter mötas
men saknar att ses

Enayatullah Adel
föreningshandläggare, SAK

personer 
deltog 
på SAKs 
digitala års-
möte

FOTO: MALIN HOELSTAD/SAK

Årets vinnare av So-
lidaritetspriset är 
Water for All, Atlas 
Copcos personal-
klubbs bistånds-
projekt. Water for 
All är en organisa-
tion som världen över 
ger människor möjlighet till 
rent dricksvatten, sanitet 

och hygien. Water for 
All har stött SAKs 

brunns- och vat-
tenprojekt i mer än 
20 år och bidragit 
till rent vatten och 

bättre folkhälsa för 
flera hundra tusen 

afghaner i områden där SAK 
haft brunnsprojekt.

Skogsplantering, klimatfrågan, 
medlemsresor och riktade 
gåvor var några av frågorna 
som diskuterades på SAKs 
första årsmöte med reformen 
en medlem – en röst. 

Det blev en aktiv debatt på den 
digitala plattformen. På grund av 
pandemin hölls årsmötet digitalt 
och 40-årsfirandet fick skjutas på 
framtiden. 

Årsmötet tackade av ordföran-
de Peder Jonsson och valde Kaj-
sa Johansson som ny ordförande 
för SAK. 

STOCKHOLMS lokalförening hade 
skrivit flera av motionerna. En av 
dem handlade om att återinföra 
medlemsresor för att stärka ban-
den och öka engagemanget och 
kunskapen. På grund av det för-
sämrade säkerhetsläget har de 
varit svåra att genomföra men 

styrelsen höll med om ambitio-
nen att återuppta dem så snart 
det är möjligt. Årsmötet röstade 
ja till motionen. 

Årsmötet röstade också ja 
till en motion om att lyfta fram 
SAKs arbete med klimatfrågan 
och att ta med frågan i det strate-
giska arbetet, liksom en motion 
om att undersöka möjligheterna 
att främja skogsplantering. 

LOKALFÖRENINGEN hade ock-
så föreslagit att det skulle vara 
möjligt att rikta gåvor. Styrelsen 
framhöll i sitt svar att det finns 
många problem med öronmärkta 
gåvor, men föreslog att koppling-
en mellan gåvor och den effekt 
de får skulle framhållas tydligare 
och att SAKs syn på öronmärk-
ning kan förtydligas på hemsi-
dan. Det senare blev årsmötets 
beslut. ●

EVA KELLSTRÖM FROSTE

personer 
hade röst-
rätt på 
första års-
mötet med 
en medlem 
– en röst

Digitala årsmöten och omstart för Malmö
Du har verkat med 
otrolig stabilitet i 

en verksamhet som på 
många sätt varit turbu-
lent, i Afghanistan men 
också på hemmaplan. 

SAKs nya ordförande Kajsa 
Johansson tackar av avgående  

ordförande Peder Jonsson

SAK 
är en 

enorm tillgång 
för oss i Afghanistan. Jag 
får ständigt bevis på hur 
uppskattat arbetet är.

Hälsning till årsmötet från 
Caroline Vicini, Sveriges 

ambassadör i Afghanistan

SAKs nya ordförande  är forskaren och 
biståndsrådgiaren Kajsa Johansson, 41 
år. Hon vill utveckla påverkansarbetet  
i Sverige för ett starkt bistånd och ser 
utmaningarna i Afghanistan som större 
än tidigare.

Varför ville du bli 
ordförande?

– Det kändes som 
en möjlighet att ytter-
ligare påverka och bi-
dra i organisationen. 
Jag har både jobbat för 
SAK i Afghanistan och 
haft uppdrag här hem-
ma men också varit en-
gagerad i att utveckla 
medlemsrörelsen och 
öka engagemanget. Jag 
ser detta som en möjlighet att jobba vida-
re, inte minst med medlemsrörelsen. Det 
känns också angeläget med styrelsens roll 
i en svår tid i Afghanistan. Jag är stolt och 
glad att få bidra till arbetet både i Sverige 
och i Afghanistan.. 
Vilka utmaningar ser du framöver?

– I Afghanistan är situationen osäker 
och oförutsägbar. Så 
har det ju varit hela 
tiden men det känns 
ännu mer oförutsäg-
bart än tidigare. Det 
är den största utma-
ningen: Hur navi-
gerar vi i detta, hur 
fortsätter vi att vara 
relevanta, hur kan 
vi fortsätta bedriva 
vårt arbete och sam-
tidigt garantera vår personals säkerhet? 

– Vi kan inte ta enprocentsmålet för bi-
ståndet för givet. Därför måste vi jobba 
med SAKs roll och synlighet i den poli-
tiska debatten i Sverige. Där kan jag bidra 
med min erfarenhet.  Projektet ”Medlems-
rörelsen 2021” är inte avklarat, det är nu 
det gäller. Om vi inte har det folkliga stödet 
i Sverige för vårt arbete så fallerar ju den 
andra delen av vårt arbete i Afghanistan.
Berätta lite om dig själv!

– Jag är en typisk folkrörelsemänniska. 
Det som fick mig politiskt engagerad var 
antirasism i början av 1990-talet. Jag är lo-
kalt engagerad i Naturskyddsföreningen 
och hembygdsföreningen i Hjo. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

”Utmaningarna  
större än någonsin”
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Vi 
kan 

inte ta en-
procent-
målet för 
biståndet 
för givet.

Kajsa Johansson 
valdes till SAKs nya 
ordförande efter 
Peder Jonsson.

Aktiv debatt på digitalt årsmöte
Gruppbild på det digitala årsmötet, med glada hälsningar från omkring 70 platser. 

Lokalföreningen i UPPSALA höll sitt årsmöte hemma hos Anders Forsberg. 
Lina Mälberg (till vänster) valdes om som ordförande. Bredvid henne sitter 
Alborz Rafiq, Sayed Baha och Zahra Hosseiny. 

Flera lokalföreningar har genom-
fört sina årsmöten digitalt, bland 
dem LUND och STOCKHOLM som 
bägge rapporterar att det gått  
över förväntan. Lokalföreningen i 
MALMÖ höll ett avgörande årsmö-
te. Det fanns oro att lokalförening-
en inte skulle kunna fortsätta hålla 
igång, men nu har årsmötet röstat 
fram en styrelse med några nya 

unga krafter och flera idéer inför 
framtiden. Lokalföreningen hade 
planer på att ordna gemensam 
aktivitet med Afghanska Kulturför-
eningen  under Eid–festligheterna 
den 23–24 april, men på grund av 
pandemin kunde det inte genom-
föras. Lokalföreningen planerar nu 
för en föreläsning om Afghanistan 
och SAK, och en fotoutställning. 

Water for All fick Solidaritetspriset

SAKs lokalförening i STOCK-
HOLM var medarrangör 
när filmen Cinema Pameer 
visades på Tempo Doku-
mentärfilmfestival den 4 
mars. Filmvisningen följdes 
av ett samtal mellan filmens 
regissör Martin von Krogh 
och Klas Bjurström från SAK. 
Filmen skildrar livet kring en 
biograf i Kabul. Klas Bjur-
ström lyfte fram att filmen vi-
sar vikten av en biograf som 

en mötesplats,  och filmens 
och kulturens roll, där det 
handlar mer om att leva än 
att överleva. 

Filmvisning med samtal på Tempo

Martin von Krogh  
och Klas Bjurström.
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Varför engagerade du dig i SAK?
– 1972 reste jag igenom Afghanistan på 

väg till Indien och det var en oförglöm-
lig upplevelse. Jag ville återvända men 
det blev inte av. När Sovjet hade invade-
rat såg jag någonstans att det skulle bildas 
en kommitté och gick till det mötet. Så jag 
har varit medlem sedan SAK formellt bil-
dades.
Hur funkar studiecirkeln?

– Utifrån boken har jag gjort en plane-
ring för vad varje träff ska innehålla. Jag 
har delat upp det tematiskt. Denna ter-
min är vi tolv deltagare och vi arrangerar i 
samarbete med Folkuniversitetet. 

– Vid den andra träffen, till exempel, 
gick vi igenom den nyare historien från 
1970-talet och diskuterade vad som lett 
fram till dagens situation. Historien är väl-
digt kaotisk och fylld av namn. Då fick de 
en uppsättning av fem, sex avgörande hän-
delser, och frågan: Varför hände det här? 
Varför ville den ta makten, varför gick 
Sovjet in i Afghanistan, och vad blev re-
sultatet?

”Vi lärde oss att inte  
prata i mun på varandra”
Läraren PO Henricson, 67 år, 
är både gammal medlem och 
relativt ny som engagerad, i 
lokalföreningen i Stockholm 
där han sitter i styrelsen. I våras 
ledde han den andra omgång-
en av en studiecirkel kring 
boken ”Förstå Afghanistan”. 
När coronapandemin drab-
bade Sverige flyttade han 
studiecirkeln online.

PO:S TIPS FÖR EN STARKARE MEDLEMSRÖRELSE

1 BREDDA BILDEN. Bredda och fördjupa bilden 
av Afghanistan i Sverige. Ska man engagera sig 

ska det inte bara vara för att man tycker att det är så 
hemskt med våldet utan också för att man känner 
entusiasm för det man håller på med. När vi i studie-
cirkeln talat om den rika kulturen och historien, den 
goda maten och den spännande poesin blir bilden 
av landet mer nyanserad.

2 TA TILLVARA ENGAGEMANG.
Ta tillvara det engagemang som 

finns hos enskilda personer, som 
kommit i kontakt med afghaner, till 
exempel genom studiecirklar. Och 
engagera afghaner i Sverige i vår 
verksamhet, de är experter på sitt 
land – ta tillvara på den erfarenheten.

3 KNYT LOKALA KONTAKTER. Knyt 
verksamheten i Afghanistan närmare 

lokalföreningarnas verksamhet. Det finns 
fallgropar med att ha en systerskola eller att 
en lokalförening har ansvar för en vårdklinik, 
men vi behöver hitta något sätt knyta ihop 
biståndsverksamheten med lokalföreningar-
nas informationsverksamhet. 

Hur blir diskussionerna?
– Det beror på vad vi diskuterar. Alla 

har någon typ av personlig erfarenhet som 
blir utgångspunkten, några har varit i Af-
ghanistan, de andra har ett engagemang 
för afghaner i Sverige. När vi talade om fa-
miljen och dess betydelse för kulturen och 
hur det påverkar livet hade många egna 
erfarenheter.
Hur har det gått att flytta kursen  
online?

– Förvånansvärt bra, alla har varit ak-
tiva och kommit med intressanta frågor. 

Jag skickade ut material innan och någon 
film de kunde titta på i förväg. Man ska 
inte krångla för mycket med sådant under 
träffarna. Det är ju vissa saker man inte 
kan göra online men själva diskussioner-
na funkade bra, vi var ganska discipline-
rade och lärde oss att inte prata i mun på 
varandra.
Var det något som blev bättre?

– Nä, det kan jag inte säga, men där-
emot kom tanken upp att köra en hel stu-
diecirkel på distans. ●

 EVA KELLSTRÖM FROSTE

PO Henricson kandiderade till styrelsen för lokalföreningen i Stockholm när han ville enga-
gera sig mer i SAK.  FOTO: ELIN BJURMAN

ENGAGEMANGMEDLEMSINTERVJUN

PÅ GÅNG

En gåva för framtiden

KULTURNATTEN

12/9 SAKs lokalförening 
i Uppsala deltar i 

Kulturnatten som i år kommer 
att ske digitalt. Årets tema är 
mänskliga rättigheter.
WEBB: kulturnattenuppsala.se

SAK PÅ BOKMÄSSAN

24–27/9 Bokmäs-
san i Gö-

teborg arrangeras digitalt i år, 
med fokus på seminarier. SAK 
deltar med två seminarier. 
Det ena handlar om Afgha-
nistan och dagens situation. 
Det andra handlar om freds-
processen och dess förut-
sättningar. För mer informa-
tion håll utkik i SAKs kanaler 
på hemsida och Facebook. 
Alla seminarier livesänds och 
kan även ses digitalt i efter-
hand.
WEBB: bokmassan.se

Föreläsningar, utställningar, filmvisning och fest. I feb-
ruari arrangerades en vecka om Afghanistan i TRELLE-
BORG, där SAKs lokalförening i Lund var medarrangör. 
SAKs vice ordförande Kajsa Johansson berättade om 
den fortfarande oroliga situationen men framförallt 
om att det också finns en vardag med arbete, skola, 
möten med vänner, restaurang- och frisörbesök. 

På museet berättade Eva Myrdal om Afghanistans 
hotade kulturarv och om plundring som drivs på av 
efterfrågan

På ABF och Trelleborgs museum visades några av 
SAKs utställningar och en samling privata föremål.

Veckan avslutades med afghansk kultureftermid-
dag med mat och musik. Lailuma berättade om hur 
det var att arbeta som lärare i en av SAKs skolor under 
talibantiden. HANNEKE KOUWENBERG

Du vet väl att man kan ge en testamentsgåva till SAK? 
Läs gärna mer på sak.se/testamente

Terese Cristiansson på ett SAK-
seminarium förra året.  

SAKs lokalföreningar
e  GÖTEBORG Tomas Jansson  

goteborg@sakforening.se

r  LUND Inger Blennow 
lund@sakforening.se

t    MALMÖ Nader Barekzai  
naderbarekzai@hotmail.com

u  SKELLEFTEÅ Karl-Erik Wiklund 
karlerikwiklund@hotmail.com

i  SKÖVDE/SKARABORG  
Anders Boström 
andersbostrom28@gmail.com

o  STOCKHOLM Saskia Hoffsten, 
stockholm@sakforening.se

p  SUNDSVALL Åke Johansson 
 ake_j@telia.com

a  SÖDERTÄLJE Hasse Hansson 
sodertalje@sakforening.se

 s   UPPSALA Lina Mälberg 
uppsala@sakforening.se

d  VÄNERSBORG Lennart Olsson 
vanersborg@sakforening.se

f  VÄXJÖ Sahar Mohamadi 
sahar_ros2004@
hotmail.com

Å  JÄMSTÄLLDHETS- 
NÄTVERK  
Haron Askaryar 
haron1askaryar@
hotmail.com
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TERESE CRISTIANSSON 
FÖRELÄSER

22/10 SAKs lokalför-
ening i Lund 

arrangerar en föreläsning med 
journalisten Terese Cristians-
son, mottagare av Solidaritets-
priset 2019.
TID: 18.00.
PLATS: Lunds Stadsbibliotek.

Föreläsningar, film och fest

En privat samling afghanska föremål 
visades på Trelleborgs museum.
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Städning 
gav pengar
Helgen 24–25 april 
genomförde lokal-
föreningen i SÖDER-
TÄLJE den traditio-
nella vårstädningen. 

Föreningar som 
städar kommunala 
naturområden får 
5 000 kronor om det 
blir väl genomfört. 
Eftersom det var 
utomhus var det lätt 
att hålla fysiskt av-
stånd. De intjänade 
pengarna går till 
SAKs arbete. 
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BLI MEDLEM I SVENSKA 
AFGHANISTANKOMMITTÉN!

Som medlem tar du ställning för våra grundvärderingar  
om allas rätt till utveckling och stödjer vårt arbete för  

förändring i ett av världens fattigaste länder.

Swisha 280 kr (vuxen), 120 kr (ung/student), till 900 7808,  
skriv ”medlem” och ditt namn i meddelandefältet.

SAK har 90-konto, Svensk insamlingskontroll
För att du ska kunna få aktuell information från 
SAK sparar vi dina uppgifter enligt GDPR.
På www.sak.se/integritetspolicy kan du läsa om 
hur vi skyddar dina personuppgifter.


