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BILDEN AV AFGHANISTAN är ofta mörk. Men i landet 
sker också framsteg. Uppskattningsvis går över åtta 
miljoner barn i skolan i dag, jämfört med under en 
miljon år 2001. Även tillgången till sjukvård har för
bättrats de senaste åren. Svenska Afghanistan
kommittén (SAK) har arbetat i landet i snart 40 år. 
Våra över 6 000 anställda arbetar varje dag 
med att bland annat utbilda barn morskor 
och lära barn att läsa.

SVENSKA 
AFGHANISTANKOMMITTÉN

Våra mål

Våra mål är inriktade på 
hälso och sjukvård, 

utbildning, lokal samhälls
utveckling och folkligt och 

politiskt engagemang. 

Våra målgrupper 

Vi arbetar med och för de 
mest utsatta på den afghanska 
landsbygden  kvinnor, flickor, 

pojkar och personer med 
funktionsnedsättning samt 
människor som befinner sig 

på flykt eller har återvänt 
från grann länderna. 

Vårt uppdrag

Vi strävar efter att ge 
människor makt över sin 

utveckling och sina liv.

Vision

Vår vision är ett Afghanistan 
fritt från fattigdom, våld och 
diskriminering där mänskliga 

rättigheter respekteras och 
alla lever i värdighet, med 
lika möjlig heter och i social 

rättvisa.

Lokal samhällsutveckling. ZarKhanoums familj 
fick låna pengar från byns spar och låne förening 
för att kunna köpa får. Pojken Sahel, 6 år, är  
föräldralös men ZarKhanoum tar hand om 
honom. De bor i provinsen Samangan. 
Fotograf: Malin Hoelstad

Vår vision är ett Afghanistan 
fritt från fattigdom, våld och 
diskriminering där mänskliga 
rättigheter respekteras och 
alla lever i värdighet, med 

lika möjlig heter och i social 
rättvisa.

Vårt uppdrag är att ge 
människor makt över sin 
utveckling och sina liv.

Våra målgrupper är de 
mest utsatta på den afghanska 
landsbygden  kvinnor, flickor, 

pojkar och personer med 
funktionsnedsättning samt 
människor som befinner sig 

på flykt eller har återvänt 
från grann länderna. 

Våra mål är inriktade på 
rättvis tillgång till

hälso och sjukvård,
utbildning av god kvalitet, 
lokal samhällsutveckling

och folkligt och
politiskt engagemang. 
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NASIRA HAQJOU är 23 år och bor utanför MazareSharif i 
norra Afghanistan. Hon är sömmerska och försörjer inte bara sig 
själv utan även sin mamma och lillasyster. För tillfället är hon den 
enda i familjen som tjänar pengar. Det är tufft att växa upp som 
flicka i Afghanistan och det är ännu tuffare om du dessutom lever 
med en funktionsnedsättning. Nasira fick polio som treåring 
och är i dag rullstolsburen. En dag kom en person från Svenska 
Afghanistankommittén och knackade på. Nasira berättade om 
sin situation. Om utanförskapet. Om glåporden. Genom SAK fick 
hon bland annat hjälp av en sjukgymnast och en ny rullstol.  

– Men det kanske viktigaste var att jag fick gå en yrkes utbildning. Under 
åtta månader studerade jag till sömmerska. Genom ett mikrolån kunde 
jag också köpa en symaskin. När jag började sy var det som att mitt liv 
blomstrade. Jag mår så mycket bättre nu, i dag har jag många vänner 
och blir ofta bjuden på bröllopsfester. 

NASIRA FÖRSÖRJER FAMILJEN

Fotograf: Carla da Costa Bengtsson
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Mål 1  Bättre hälsa

Minskad undernäring 
och förbättrad hälsa.

Mål 2  Bättre skola

Alla barn i de 
samhällen där SAK 
arbetar ska kunna 

förbättra sina 
kunskapsresultat.

Mål 5  Trovärdighet 
och hållbarhet

SAK ska bli en än mer 
tro värdig och hållbar 

organisation där personal 
och målgrupper arbetar 

tillsammans för att utföra vårt 
uppdrag.

Mål 4  Folkligt och 
politiskt engagemang

Stärkt folkligt och 
politiskt engagemang för 
människors rättig heter i 

Afghanistan.

Mål 3  Lokal 
samhällsutveckling

Människor på landsbygden 
ska vara en del av sin egen 

och den lokala utvecklingen, 
vilket förbättrar försörjnings

möjligheterna och skapar 
trygghet i svåra situa

tioner. 

TILLSAMMANS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

SAKs ÖVERGRIPANDE MÅL 2018–21



5

VÅRT ARBETSSÄTT

SAK stöder människor på landet 
så att de själva kan förbättra sin 
vardag. Vi arbetar med byråd,
organisationer och lokala 
myndigheter. 

SAK erbjuder hälso och sjukvård 
och driver skolor på landsbygden.

För att komma fram till förändring 
också genom politik och lag
stiftning arbetar vi med påverkans
arbete mot makthavare, lokalt, 
nationellt och internationellt.

• Utgår från människors rättigheter
• Verkar för jämställdhet
• Stöttar lokalt styre och påverkan
• Stärker civilsamhället
• Arbetar lokalt 
• Motverkar konflikt 
• Har en förmåga att anpassa oss

Hur vi gör det

Vad vi gör

MÅL

TILLSAMMANS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Hälsa. Pashtana Sahar tvättar händerna före undersökning. 
Hon och hennes klasskamrater går Afghanistankommitténs 
sjuk sköterskeutbildning i provinsen Wardak.
Fotograf: Malin Hoelstad
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UTDRAG UR SAKs 
ÅRSRAPPORT 2020

Hälsovård

Utbildning av barn morskor 
och sjuksköterskor

Utbildning

Försörjningsmöjligheter

Rehabilitering

Covid19vård
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FOLKLIGT OCH 
POLITISKT ENGAGEMANG

SAK hade 2 946 medlemmar i 
Sverige fördelade på 11 lokal 

föreningar som genom  
förde fysiska och digitala 

aktiviteter riktade till 
tusentals människor.

HÄLSOVÅRD

Under året gjordes 1,75 
miljoner patientbesök vid 

hälsovårdsverksamhet 
stödd av SAK.

UTBILDNING

SAK tillhandahöll utbildning 
till nära 104 000 elever. 
59 procent var flickor.

REHABILITERING

Nästan 18 000 människor 
behandlades med fysio
terapi. 15 700 personer 
fick tekniska hjälpmedel 

som proteser, kryckor och 
rullstolar.

FÖRSÖRJNINGS-
MÖJLIGHETER

SAK stöttade 900 
sparlånekassor samt 

bildade 70 nya för att ge 
människor på landsbygden 

tillgång till mikrolån.

VAD VI GJORT UNDER ÅRET

Läget i Afghanistan 2020

• Konflikten och pandemin förvärrade den humanitära situationen. FN 
uppskattar att andelen afghaner som lever under den nationella fattig
domsgränsen ökade från 54,5 procent till 72 procent av befolkningen 
under året.

• I februari ingick USA och talibanerna ett avtal. USA lovade att dra till
baka sina trupper senast 1 maj 2021. Det blev ingen vapenvila. I septem
ber inleddes möten mellan talibanerna, regeringen och andra politiska 
aktörer i Qatar, men samtalen kom inte längre än till procedurfrågor.

• Trots svåra förhållanden har SAK lyckats fortsätta med sitt arbete. Bland 
annat har antalet elever i SAKs skolor ökat. Tillgängligheten till vård har 
ökat i Wardak där SAK ansvarar för all hälsovård.



BLI MÅNADSGIVARE!

SAK har 90konto, 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.

Omslag: Fatima Mohammadi provar med hjälp av teknikern Asadullah Sabor ut det ortopediska hjälpmedlet 
ortos. Hon spelar rullstolsbasket och hennes lag vann mästerskapet 2020. Foto: Bashir Ahmad Fayaz

Det bästa sättet att stödja civilbefolkningen i Afghanistan är att bli  
månadsgivare. Allt stöd är lika viktigt, men som månadsgivare är just  

regelbundenheten i sig en särskild kvalitet. Som månadsgivare ger du mer 
stabilitet och långsiktighet samt hjälper till att minska de administrativa 

kostnaderna vilket ger mer pengar till vår verksamhet i Afghanistan.

Med ditt stöd kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete för de mest utsatta 
personerna. Detta så att fler barn får gå i skolan oavsett kön eller funktions

nedsättningar och fler blivande mammor överlever sin förlossning.

Bli månadsgivare redan idag på sak.se

Full fart in till lektionen i en av SAKs skolor i byn Yrskin. Foto: Kajsa Waaghals


