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 Landets allt mer omfattande säkerhetsproblem och 
de försenade utbetalningarna från både Ministeriet för 
återuppbyggnad och utveckling och från Världsbanken 
har dock förhindrat NSP:s planerade utveckling. Dessa 
svårigheter har skapat minskat förtroende för programmet 
och även i vissa fall säkerhetsproblem för NSP:s anställda. 

SAKs arbete i Wardakprovinsen
Afghanistan har 34 provinser och SAK arbetar inom ramen 
för NSP i Wardakprovinsen som en av två NSP-aktörer. Se-
dan juli 2003 har SAK varit den största implementeraren av 
NSP i Wardak. Det huvudsakliga arbetet har omfattats av 
att mobilisera och underlätta för landsbygdsbefolkningen 
att etablera lokala utvecklingsråd, främja genomförandet av 
rådens prioriterade projekt och ge utbildning till rådsmed-

lemmar och bybor. Samarbetet med andra programenheter 
inom SAK är en viktig komponent och medför bland annat 
att programmet även verkar för att medvetandegöra och 
stötta arbetet för mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Stöd ges även åt skapandet av lokalsamhällenas utveck-
lingsplaner. Tanken är att om alla involverade utvecklings-
parter, såsom andra SAK-enheter, använder sig av byns 
utvecklingsplan förbättras hela byns utveckling. 
 Under den så kallade kapacitetsuppbyggnadsplanen 
har SAK inom ramen för NSP utbildat 223 NSP-anställda 
och cirka 5 400 bybor, varav antalet män är ungefär 300 
fl er än kvinnor. 

Wardakprovinsen är något större än Södermanland, 
med kalla vintrar och heta somrar, och en av 
provinserna som i år drabbats av torka. Maidan 

Shar som är provinsens huvudstad ligger bara 35 kilometer 
sydväst om Kabul, och kan lätt nås via den restaurerade 
Kabul-Kandaharvägen. Förutom längs med vägen är War-
dak glest befolkad. Den östra delen av provinsen har en 
stor jordbrukspotential med fruktträdgårdar kända för sina 
utsökta äpplen, men även aprikoser och plommon odlas. 
Dessutom underlättar Kabul-Kandaharvägen som transpor-
ten av jordbruksprodukterna. 
 Invånarnas främsta inkomstkälla kommer från jordbru-
ket. Men även vanligt lönearbete, matbidrag och pen-
ningförsändelser från manliga familjemedlemmar i andra 
delar av Afghanistan, Pakistan, Iran och Gulfstaterna utgör 
viktiga inkomstkällor för Wardakborna. Men Afghanistans 
omfattande opiumproduktion gör avtryck även i Wardak 
och utgör således en inte alls oväsentlig inkomstkälla.
 Förutom i Behsud som befolkas nästan enbart av 
hazarer, är resten av distrikten bebodda framför allt av 
pashtuner. De två Behsuddistrikten är bland de mest 
isolerade och fattiga distrikten i Afghanistan. På grund 
av dålig infrastruktur och stora mängder snö isoleras 

överlag hela Behsud under vintern. SAK har sedan 1982 
arbetat i Wardak, till en början med utbild-
ning och sedan med hälsa. SAK är idag den 
största enskilda organisationen som är aktiv 
i provinsen. 

Lina von Seth är utvecklingsarbetare för SAK och arbetar inom 

NSP-programmet i Wardak. 

”De fl esta bor utmed vägen”

SAK har arbetat i Wardakprovinsen sedan 1982. 

NSP
• NSP startades i juni 2002 som en del i den dåvarande regering-
ens ”krisprogram”. Under Afghanistans nationella utvecklingsram 
blev det ett fullvärdigt så kallad nationellt prioritetsprogram för 
Världsbanken under 2003 och är därmed inne på sitt tredje år. 
• Ministeriet för återuppbyggnad och utveckling på landsbygden 
(MRRD) innehar det politiska ansvaret, och den tekniska tillsynen 
har skötts av GTZ som är den tyska motsvarigheten till Sida. 
• Maximalt 60 000 dollar ges i klumpbidrag till en by, baserat på att 
varje familj får 200 dollar var. 
• Med målet att nå ut till 22 500 lokalsamhällen i Afghanistan, har 
programmet i detta avseende kommit mer än halvvägs med 13 000 
involverade byar. 
• Sammanlagt har 12 000 utvecklingsråd etablerats, 18 500 projekt 
godkänts. 5 500 projekt slutförts. 
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