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BILDEN AV AFGHANISTAN är ofta mörk. Men i landet 
sker också framsteg. Uppskattningsvis går över sex 
miljoner barn i skolan idag, jämfört med under en miljon 

år 2001. Även tillgången till sjukvård har förbättrats de 
senaste åren. Svenska Afghanistan kommittén 

(SAK) har arbetat i landet i över 35 år. Våra 
cirka 6000 anställda arbetar varje dag 
med att bland annat utbilda barn morskor 
och lära barn att läsa.

SVENSKA 
AFGHANISTAN-
KOMMITTÉN

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. Zar-Khanoums familj 
fick låna pengar från byns spar- och låne förening 
för att kunna köpa får. Pojken Sahel, 6 år, är  
föräldralös men Zar-Khanoum tar hand om 
honom. De bor i provinsen Samangan. 
Foto: Malin Hoelstad
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NASIRA HAQJOU är 23 år och bor utanför Mazar-e-Sharif 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, 
säger Nasira som i dag även är talesperson för en kvinno förening 
i provinsen Balkh.

NASIRA FÖRSÖRJER 
FAMILJEN

Foto: Carla da Costa Bengtsson
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Mål 1  Bättre hälsa

Minskad undernäring 
och förbättrad hälsa 

bland SAKs målgrupper.

Mål 2  Bättre skola

Samtliga 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 

situationer. 

TILLSAMMANS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

SAKs ÖVERGRIPANDE 
MÅL 2018–21
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VÅRT ARBETSSÄTT

SAK stöder byråd, organisationer 
och myndigheter, samt mobiliserar 
människor i lokalsamhället så att 
de själva kan förbättra sin tillvaro.

SAK erbjuder grundläggande 
hälso- och sjukvård samt driver 
skolor på landsbygden.

För att uppnå förändring genom 
policy och lagstiftning bedriver 
SAK påverkansarbete gentemot 
makthavare, lokalt, nationellt och 
internationellt.

• Rättighetsbaserat arbete
• Jämställdhet
• Lokalt styre och påverkan
• Stärkande av civilsamhället
• Geografisk närvaro och 

samverkan
• Konfliktkänslighet
• Förmåga att anpassa oss

Hur vi gör det

Vad vi gör

MÅL

TILLSAMMANS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Hälsa. Pashtana Sahar tvättar händerna innan undersökning. 
Hon och hennes klasskamrater går Afghanistankommitténs 
sjuk sköterskeutbildning i provinsen Wardak. Foto: Malin Hoelstad
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SAKs ARBETE 2017

Utvecklingsråd

Hälsovård

Utbildning av barn morskor 
och sjuksköterskor

Utbildning

Försörjningsmöjligheter

Rehabilitering

6

Samangan

Bamyan

Wardak

Ghazni

Paktika

Nangarhar

Kunar
Laghman

Kabul

Badakshan

Takhar

KunduzBalkhJowzjan

Baghlan

AF

GH
AN

IST
AN



7

25 000
personer behandlades 

med sjukgymnastik. 
Nästan 14 000 fick 
olika ortopediska 

hjälpmedel.

368
lokala utvecklingsråd 

stöddes av SAK 
under 2017.

32
spar- och låneföreningar 

bildades under året.

41
kvinnor examinerades 

från SAKs skola för 
barnmorskor och 20 

blev färdiga sjuk-
sköterskor.

2,6
miljoner patientbesök 

registrerade SAK 
under året.

VAD VI GJORT

Kriget drabbar civila svårt och påverkar SAKs arbete

• Att röra sig i konfliktområden innebär risker för patienter, elever och 
SAKs anställda. Det leder till att patienter dröjer eller tvekar att söka 
vård och föräldrar håller barn hemma från skolan. Flickor i utbildning 
samt kvinnor och barn i behov av vård är de som påverkas mest. 

• I några områden har beväpnade oppositionsgrupper tvingat SAK att 
stänga skolor. I andra har skolor kunnat öppnas igen efter medling.

• Parterna i konflikten, inklusive internationella styrkor, saknar ofta 
respekt för neutralitet och Genevekonventionen.

• Uppföljning och logistik blir allt svårare.

• Att rekrytera personal är en utmaning, särskilt den helt nöd vändiga 
kvinnliga personalen vars möjlighet att röra sig begränsas än mer vid 
konflikt.



För att du ska kunna få aktuell information från SAK sparar vi dina uppgifter enligt 
GDPR (General Data Protection Regulation). På www.sak.se/integritetspolicy kan du 
läsa om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Swisha till 900 7808
eller bli medlem på 

www.sak.se 
Tack!

STÖD OSS!

Omslag: Skola. Yasar Ahmad, 7 år, går på Jamaloo-skolan i 
provinsen Nangarhar. I hans skola är 70% av eleverna 
återvändare från Pakistan. Foto: Malin Hoelstad


