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SAKs verksamhet i
Svenska Afghanistankommittén
etablerade sig i Afghanistan redan
1982. SAK började i liten skala,
men har i dag utvecklats till att
vara en av Afghanistans största
biståndsaktörer. Organisationen
har i dag fyra ”ben”, eller programområden. Dessa är utbildning,
hälsa, jordbruk och rehabilitering
av funktionshindrade, RAD. Den
gemensamma nämnaren för dessa
program är att SAK bedriver sitt
bistånd där behoven är som störst
– på landsbygden. Utöver dessa
fyra program ﬁnns projektet NSP
(National Solidarity Programme)
där lokalsamhällena själva styr
sina utvecklingsprojekt.
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Utbildning

SAKs utbildningsprogram i Afghanistan är stort och betydelsefullt. I dag
ﬁnns i landet över 400 skolor som stöds
av SAK. Programmet består till största
del av primärskoleverksamhet (årskurs
1–6). År 2003 gick 251 000 afghanska
barn i någon av SAKs primärskolor.
De lite äldre eleverna (årskurs 7–12)
var 5 400 till antalet. Drygt 7 000 lärare
arbetar inom utbildningsprogrammet.

Hälsa

Hälsoprogrammet utgör cirka hälften
av SAKs programverksamhet i Afghanistan. I slutet av år 2003 drev SAK 152
hälsokliniker, varav fem var förlossningscentraler. SAK samarbetar aktivt
med bland andra Hälsoministerie och,
WHO genom Consultative Group on
Health and Nutrition. De senare är den
organisation som ligger bakom det baspaket som sätter standarden för varje
provins grundläggande sjuk- och hälsovård. Från enkla hälsokliniker till stora
provinssjukhus. SAK har i dag ansvar
för 2 provinser, Kunduz (i nordost) och
Wardak (väster om Kabul), men en
tredje provins, Noristan (öster om Kabul), kan också snart komma att falla
under SAKs ansvar.
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RAD

Rehabilitaion of Afghans with
Disabilities, RAD ger en mångsidig omsorg för personer med
funktionshinder. Här ingår sjukgymnastik,
yrkesförberedande
utbildning och rådgivning, specialundervisning för barn med exempelvis syn- och hörselskador, men
också ortopediska verkstäder som
tillverkar proteser och rullstolar.
Men det kanske viktigaste arbetet
inom RAD är det förebyggande,
det vill säga att SAK på bynivå
kommunicerar med byborna i syfte att förändra negativa attityder
mot människor med funktionshinder. Under 2003 ﬁck cirka 30 000 personer i tio av Afghanistan 32 provinser
stöd i form av ortopedisk- och fysioterapeutisk service.

Jordbruk

Hela 85 procent av Afghanistan befolkning är sysselsatta inom jordbruk.
De främsta grödorna är vete, ris och
majs. Med den stora tillströmningen
av återvändande ﬂyktingar under
senare år har behovet ökat. För att
klara detta måste produktiviteten per
odlad enhet öka. Alla de 24 414 bönder som var involverade i den av SAK
ledda odlingen av förbättrat utsäde
2003, ﬁck också rådgivning av SAKs
jordbruksrådgivare om hur de kan
förbättra sina produktionsmedoder.

NSP

National Solidarity Programme, NSP,
har som övergripande mål att bekämpa fattigdom och bygga solidaritet.
Samhällena röstar fram lokala kommittéer (både manliga och kvinnliga representanter) som har till
uppgift att välja ut de utvecklingsprojekt som är viktigast
för just deras by. Kvinnornas
roll uppmuntras alldeles särskilt
och de ges särskild träning i aktivit
deltagande. SAK arbetar i provinsen
Wardak och NSP-projektet ska på sikt
innefatta hela Afghanistan.
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