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Torsdagen den 21 april (på 
förmiddagen) försökte elever 
på Almers skola i Varberg 

samla ihop pengar till skolan Zaiwalat i 
Afghanistan. En del gjorde cirkuskon-
ster på torget, andra bakade och sålde 
eller klippte gräsmattan. Tillsammans 
samlade man ihop 13 120 kronor. På 
eftermiddagen hade vi ”Almers hjälper 
gala”. Då kom Harald och Roxana från 
Afghanistankommittén och berät-

tade om Afghanistan. På galan sjöng 
och spelade många duktiga elever. Vi 
fick kläder, bilder, böcker och tyg från 
Afghanistan.  
 Vi har fått många fina teckningar 
och brev från vår vänskola Zaiwalat. 
Vi har svarat på breven och skickat 
tillbaka många fina teckningar och 
bilder på oss själva och på skolan.  
F R I D A  K O S T E R H E D  O C H  
L O V I S A  B U N D G A A R D  I  6 B

Det var mest afghaner som kom 
när Sundsvalls Afghanistankommitté 
tillsammans med Asylkommittén 
ordnade en afghansk-svensk kultur-
afton en kväll i maj. Det var också 
meningen. Festen kom till för att göra 
livet trevligare för den grupp unga af-
ghaner i Sundsvallsområdet som Mig-
rationsverket vill skicka tillbaka till 
Afghanistan. Fler än 30 unga pojkar 
i åldern 12–17 år som bor i området 
väntar på besked från Migrationsver-
ket. Kvällen bjöd på  många intresanta 
diskussioner, medan Ahmed Zahers 
sånger hördes från bandspelaren. 

Å K E  J O H A N S S O N

Utbyte av teckningar

Afghanistan-nytt 
är sina läsare!

Hur ser den typiska Afghanistan-nytt-läsaren ut? 
Det viktigaste för en tidning är dess läsare – det säger sig självt! Därför verkar Afghanistan-nytts redaktionsråd för 
att tillgodose läsarnas behov. Är du SAK-medlem, skapligt kreativ och har synpunkter på hur tidningen ska utvecklas 
och utformas välkomnas du härmed att skicka in din intresseanmälan till att vara en del av redaktionsrådet.
Skriv några rader om dig själv, lägg i ett mejl och skicka till Markus Håkansson, redaktör, markus.hakansson@sak.se 

I anslutning till SAKs årsmöte hölls 
ett antal seminarier om SAKs 
verksamhet. Dr Ahmed, rådgi-

vare för hälsoprogrammet i Kabul, 
berättade om utvecklingen av det nya 
nationella paketet för basal hälso- och 
sjukvård. Syftet är att upprätta en håll-
bar nationell standard för hälso- och 
sjukvård. Hälsoministeriet kontrakte-
rar utländska och afghanska bistånds-
organisationer för att implementera 
paketet i ett visst område. SAK ansva-
rar i dag för två provinser, Kunduz i 
norr och Wardak sydväst om Kabul. 
 Det mest akuta problemet är, en-
ligt Dr Ahmed, de ”vita fläckarna” på 
kartan där ingen aktör ännu åtagit sig 
att arbeta. Ett annat problem är den 
osäkra finansieringen med fyra givare 
(EU, Världsbanken, Asiatiska Ut-
vecklingsbanken/ADB och USAID). 
 Dr Ahmed argumenterade för att 
SAK bör utöka sitt stöd till Nuris-
tan, en eftersatt och svårtillgänglig 
bergsprovins i öster, där befolkningen 
i stort saknar tillgång till sjukvård och 
där hälften av alla kvinnor beräknas 
vara undernärda till följd av hårt jord-
bruksarbete, utöver barnafödande 
och arbete i hemmet. 
 – BPHS måste anpassas till de 
särskilda förhållanden som råder i 

provinsen, men SAK har ett ansvar 
att bistå utsatta grupper som folket i 
Nuristan”, menade Dr Ahmed.
 Presentationer hölls också om 
”det civila samhället” med Svante 
Sandberg från Sida, Aziz Rafee från 
Afghan Civil Society Forum och Jes-
per Jensen, SAKs platschef i Kabul. 
Det civila samhället definierades 
bland annat som ”en arena skild från 
staten, marknaden och det enskilda 
samhället, i vilken människor agerar 
och organiserar sig för gemensamma 
intressen”.
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Fest för hemvändande 
afghaner i SundsvallVita fläckar på kartan
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