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då Sidas bidrag skars ned; något som 
i och för sig motverkades av att EU 
i mitten av 1990-talet kom in som en 
ny bidragsgivare. Den andra effekten 
för SAKs arbete var att det blev möj-
ligt att etablera regionskontor inne i 
Afghanistan. 

På biståndssidan blev det också 
en del ändringar. SAK behöll sitt 
fokus på landsbygden, där skol- och 
hälsoprogrammen fortsatte, men 
jordbruksprogrammet försvann näs-
tan helt. Ett nytillskott blev CDAP 
(nuvarande RAD), ett program för 
assistans till handikappade afghaner 
som startades i samarbete med FN. 
Sedan kom talibanerna och de åren 
kommer sannolikt att gå till SAKs 
historia som en tid då vi, trots stora 
svårigheter, lyckades med att fort-
sätta biståndsarbetet och framför allt 
försvara flickornas rätt till skolgång. 

Det avgörande kännetecknet för 
Afghanistan som biståndsmiljö un-
der SAKs två första årtionden – från 
1982 till 2002 – var att landet utgjor-
de, som det heter på biståndsspråk, 

en komplex politisk katastrof. Eller 
med andra ord, ett land som karaktä-
riseras av utpräglat armod, krig och 
en stat som inte fungerar. 
 På 1980-talet hade Afghanistan 
den tvivelaktiga äran att vara en av 
de första i denna kategori av länder, 
men efter Sovjetunionens och det 
kalla krigets sammanbrott i bör-
jan av 1990-talet tillkom ett antal 
– Somalia, Tadzjikistan och Bosnien, 
bara för att nämna några. För en 
biståndsorganisation som Svenska 
Afghanistankommitten innebar detta 
både möjligheter och problem. Möj-
ligheter därför att situationen gav en 
större självständighet i utformningen 
av biståndet och ett tillfälle till en 
omedelbar kontakt med mottagarna 
av biståndet. Problem därför att vi 
hade hundratals enskilda motparter 
istället för en regering som oftast är 
den centrala motparten i en traditio-
nell biståndsmiljö. Plus det faktum 
att det inte fanns någon övergripan-
de myndighet för lag och ordning, 
vilket medförde att vi istället fick lita 
till egna krafter och använda oss av 
mer eller mindre innovativa metoder 

för att kunna följa upp och kontrol-
lera hur biståndsmedlen användes.

Med talibanernas fall, den ameri-
kanska närvaron och Karzai-reger-
ingens intåg har Afghanistan alltmer 
börjat likna en traditionell bistånds-
miljö. Armodet finns förvisso kvar, 
då Afghanistan fortfarande är ett av 
världens fattigaste länder. Stridighe-
ter finns också kvar, men det är be-
gränsade och inte, som förr om åren, 
ett krig utbrett över hela landet.
 Den stora skillnaden är just staten, 
att Afghanistan nu har en början till en 
ny stat, representerad av en regering, 
som förvisso har stora brister men som 
inte desto mindre har ambitionen att 
själv ta ansvaret för landets utveckling. 
Och utmaningen for Svenska Afgha-
nistankommitten ligger just i att kunna 
anpassa sig till  denna nya situation 
och samtidigt hålla fast vid det grund-
läggande målet – att biståndet ska vara 
till nytta för det afghanska folket, att 
det ska gå från folk till folk.

* Anders Fänge var SAKs första platschef vid dåva-

rande huvudkontoret i Peshawar i Pakistan. 

Som ny insamlingsansvarig på 
SAK kan jag konstatera att det är 
stora utmaningar jag står inför. 
Inte bara för att det alltid är en 
utmaning med ett nytt jobb, utan 
också för att en ökad insamling 
kommer att bli alltmer viktig för 
SAKs verksamhet framöver.

T E X T :  M A L I N  P A R M A N D E R *

2004 samlade SAK in 5,5 miljoner 
kronor tack vare alla våra generösa 
givare. Ytterligare dryga 5 miljoner 
tillkom SAK via Världens Barn-
insamlingen. Men vi måste ge fler 
möjligheten att stödja vår verksamhet 
i Afghanistan! Det finns flera anled-

ningar. Bland annat kommer SAKs 
andel från Världens Barn att minska 
drastiskt under 2005/06 samtidigt som 
den statliga finansieringen kan komma 
att ändras. Det gör att den egna insam-
lingen i stort sett måste fördubblas för 
att vi ska kunna hålla verksamheten 
på den nivå vi har i dag. 
 Våra medlemmar och givare väljer 
olika sätt att bidra. SAKs faddrar 
står för en väldigt viktig del av vår 
insamling eftersom det ger oss större 
planeringsmöjligheter. Gåvor via 
autogiro minskar våra administrativa 
kostnader väsentligt. En annan viktig 
grupp är de som bidrar med en gåva 
som respons på våra utskick. Varje år 
får SAK även ta del av människors 
önskan om att bidra till Afghanistans 
framtid genom testamenten. 
 Vi vill på olika sätt söka upp nya 
grupper som tidigare inte haft kontakt 
med SAK och erbjuda möjligheten 
att engagera sig för Afghanistans folk. 
SAK måste försöka nå unga männis-

kor. Vi tittar även på samarbeten med 
företag och deras kunder och anställda. 
Företag har ofta ett stort intresse av att 
ta sitt sociala ansvar och ett samarbete 
med SAK kan vara ett sätt. 
 I höst kommer vi att ringa upp 
många av våra givare för att tacka för 
det stöd vi får, informera om SAKs 
verksamhet, och fråga om de kan tänka 
sig att bidra via autogiro. Syftet  är att 
sänka våra administrativa kostnader 
plus att det ger oss en bättre möjlighet 
att planera. Erfarenheter från många 
andra organisationer visar att givare 
uppskattar att få ett tack via telefon 
och att de allra flesta tycker att det är 
praktiskt med autogiro. Jag hoppas och 
tror att våra ansträngningar för att öka 
insamlingen och att få in 
nya grupper kommer att 
falla väl ut. 

* Malin Parmander är sedan april 

i år insamlingsansvarig på SAKs 

huvudkontor i Stockholm.
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