Skolbarn i Sharikhuna – ett litet samhälle i nordöstra Afghanistan.

Nytt ljus på SAKs vänskolor
Tillskott från EU ger vänskoleprojektet helt nya förutsättningar
SAKs satsning på vänskolor kommer nu att ges ny kraft. Under en
treårsperiod går EU in som huvudﬁnanisär, något som betyder
att det ﬁnns anledning att tro att
vänskolearbetet äntligen kommer
att lyfta. Nytillskottet ändrar förutsätttningarna men ställer också
krav på inblandade parter.
TEXT: ULRIKA LEHMANN &
MARKUS HÅKANSSON

För ett antal år sedan startade Svenska
Afghanistankommittén sitt arbete med
vänskolor. Vänskoleidén bygger helt
enkelt på att grundskolor i Sverige och
Afghanistan har ett utbyte i form av
exempelvis brev, teckningar, slöjdade
tingestar och liknande. Genom vänskoleprogrammet ges barn och ungdomar i två vitt skilda länder möjlighet
att kommunicera med varandra, vilket
tros leda till en ökad medvetenhet, en
ökad insikt och förståelse för människor från andra delar av världen med
helt andra förutsättningar.
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Efter att verksamheten de två
senaste åren mest ”rullat på” kommer nu hela vänskoleprogrammet att
ges nytt liv. Detta kommer sig av den
ansökan som SAK skickade in till EU
i slutet av 2005. Ansökan beviljades
och ger SAK motsvarande drygt tre
miljoner kronor under en treårsperiod. SAKs lokalkommittéer runtom
i landet kommer alltjämt att spela en
mycket viktig roll i vänskolearbetet. I
dag sker skolutbyte mellan nio skolor
i vardera land. För att överhuvudtaget
vara berättigad att ansöka om ”EUpengen” krävdes ett europeiskt samarbete med verksamhet i ett utvecklingsland. SAK kontaktade då den brittiska
organisationen Afghan Connection
med Dr Sarah Fane vid rodret och på
den vägen är det. I realiteten innebär
detta ett triangelarbete med täta kontakter mellan de tre länderna Afghanistan, Sverige och Storbritannien. Om
tre år är målet att det ska ha etablerats
45 vänskolor i Afghanistan och 45
vänskolor i Europa (25 i Sverige och
20 i England). De vänskolor som ﬁnns

i dag kommer i den mån det är möjligt
förstås att inkluderas i projektet.

Sprida kunskap

Det övergripande målet med vänskoleverksamheten är att sprida kunskap till
svenska och brittiska grundskoleelever
om utvecklingsfrågor och om situationen i ett av världens fattigaste länder.
Projektets grund bygger på mänskliga
rättigheter och alla människors lika
värde. Men det handlar också om att
mobilisera stöd till utbildning i Afghanistan. Tanken är att det ska vara
ett ömsesidigt utbyte av information
mellan Sverige, Storbritannien och
Afghanistan. Eleverna i Sverige och
Storbritannien uppmuntras också att
anordna olika aktiviteter för att samla
in pengar till sina vänskolor som kan
användas för att bygga klassrum eller
till inköp av skolböcker och liknande.
Tre personer kommer att anställas för att arbeta med projektet Två
koordinatörer ska vara placerade i
Storbritannien respektive Sverige.
Och en utvecklingsarbetare kommer
23

TEMA

UTBILDNNG

SARAH FANE, AFGHAN CONNECTION

A F G H A N I S TA N - N Y T T

A F G H A N I S TA N - N Y T T

att vara kontaktperson i Afghanistan.
Den första uppgiften kommer vara att
identiﬁera och kontakta intresserade
skolor både i Europa och Afghanistan. Tanken är att koordinatörerna i
Sverige och Storbritannien minst två
gånger per år (vardera) ska resa till
Afghanistan och besöka de olika vänskolorna för att samla material i form
av intervjuer, foton, videomaterial,
brev och annat som sedan kan distribueras till skolorna i Sverige och Storbritannien. Personen som kommer att
arbeta med projektet i Afghanistan
kommer också få möjlighet att resa
till Sverige och Storbritannien och
besöka vänskolorna där. Det planeras
också en vänskoleresa till Afghanistan
där lärare eller andra engagerade får
möjlighet att besöka Afghanistan (se
annons på sidan 28).

Budbärarna

En annan mycket viktig grupp för
projektet är SAKs skolkonsulenter.
De står i ständig kontakt med skolorna i Afghanistan och kommer att
vara de främsta budbärarna mellan
skolorna i Europa och Afghanistan.
Förhoppningen är att de kommer att
besöka varje skola minst varannan
månad. Skolkonsulenterna ges också
utbildning inom områden som mänskliga rättigheter, genus och pedagogik.
Förutom informationsutbyte i
form av brev och rapporter mellan
skolorna kommer det årligen anordnas två konferenser för elever och
lärare i Sverige och Storbritannien
där man får chans att träffas och diskutera olika frågor kring internationell solidaritet, utvecklingsfrågor och
vänskolearbetet. Planer ﬁnns på att
elever från Afghanistan kommer att
delta per satellitlänk. Videokonferenser mellan eleverna i Storbritannien
och Sverige kommer vara ett annat
inslag i projektet, liksom föreläsningar, rollspel, teater och utställningar.
Utvecklingen av projektet kommer att kunna följas både via SAKs
och Afghan Connections hemsidor:
sak.se och afghanconnection.org.
Är det här något du, dina barn eller en skola på din ort tycker verkar
intressant, tveka då inte att höra av
dig till SAK på 08-545 818 40 eller
info@sak.se
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I det krigshärjade Afghanistan är medellivslängden bara 42 år. Ett av av fyra barn dör före fem
års ålder.

”I feel very sorry
TEXT: JOHAN RAHM

D

et kommer alltid en åsna. Här
på bygden är jag långt ifrån
det mesta jag känner till. Då
är det något att förlita sig på. Att lägga
kinden mot varma, lena, gråa mulen
och sedan skriet när du går.
Det studsar mellan murarna.
Överallt bruna murar och alla som
talar om behovet av ﬂer, högre och
längre murar. Inte ett hem, en skola,
en klinik utan att det krävs murar,
för att hålla manfolk, fä och insyn
borta. Framförallt kvinnorna får
inte synas. Utsikt får man inte ha.
Fönster som vetter mot grannar ska
helst inte ﬁnnas, eller ha frostat glas.
Annars blir grannarna arga. Det
blir de också om man går upp på sin
takterass. Tänka sig allt man därifrån
skulle kunna se!
Flickskolan Qalai Janan Khan utanför Jalalabad, öster om Kabul, har
dock murar, men bara fyra klassrum
för sina 1 200 elever. De läser i skift,
morgon och eftermiddag. Svarta tavlor är målade på insidan av murarna.
Där står lärarna med kritor i solgasset
ute på skolgården. Flickorna sitter

på blå presenningar på marken. När
det regnar ställer man in lektionerna.
Likaså på sommaren när det kan bli
50 grader hett.
Rektor Mohammed Asif Murid
bullrar i skägget om att det är ﬂyktingarnas döttrar som läser här. Det
är familjer som bott i Pakistan och
där sett att det fungerar med ﬂickskolor. Att ﬂickorna inte tar skada
av undervisning, tvärtom. Och att allt
ﬂer kommer från Pakistan. De bor i
tält i utkanten av Jalalabad.
I det krigshärjade Afghanistan de
återvänder till är medellivslängden 42
år. Ett av fyra barn dör före fem års
ålder. Det går en läkare på 50 000 invånare. 64 procent av befolkningen är
analfabeter, det vill säga 79 procent
av kvinnorna och 49 procent av männen. Fyra av fem miljoner barn går i
skolan. 30 procent av grundskoleeleverna är ﬂickor.
Men den här byn är relativt välmående. Feta åkrar jäser i solen i vad som
kallas Den evigt gröna dalen. Här ﬁnns
tillräckligt med vatten och värme för
att odla året runt. Nu är det dags att
skörda blomkålen. Större blomkålshuvuden har väl sällan skådats.
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