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I den afghanska konstitutionen som 
antogs förra sommaren står det att 
”Alla afghanska barn har rätt till 
grundskoleutbildning, som gratis 
ska tillhandahållas av den afghanska 
staten”. Efter talibanernas fall och 
Unicefs Back to School-kampanj 
2002 var tillströmningen till skolorna 
enorm. Vissa undersökningar indi-
kerar att det har skett en femfaldig 
ökning av antalet inskrivna elever i 
afghanska skolor under de senaste 
sex åren. Aldrig tidigare har så många 
barn som nu gått i skolan. Men trots 
den enorma ökningen under de 
senaste åren ser verkligheten annor-
lunda ut enligt den rapport som kom 
ut i november 2006, författad av den 
brittiska organisationen Oxfam Inter-

national. Rapporten visar att nästan 
hälften av alla barn i Afghanistan, 
omkring sex miljoner, fortfarande 
inte går i skolan eller saknar tillgång 
till utbildning. 
 I ett land som Afghanistan är det 
flera faktorer som spelar in för att 
familjer ska kunna skicka sina barn 
till skolan, till exempel närheten till 
skolan, säkerhet och tillgången till 
utbildade lärare. Ett av de största 
hindren är dock den rådande fattig-
domen i landet. Många familjer har 
helt enkelt inte möjlighet att priori-
tera utbildning för sina barn. Dessa 
tvingas fokusera på att överleva och 
skaffa mat för dagen. Det är oftast 
flickorna som stannar hemma och 
hjälper till att sköta hushållet. 

 FN:s milleniemål siktar på att till 
år 2015 halvera fattigdomen i världen. 
Ett av de till antalet åtta milleniemå-
len säger att ”alla barn, både pojkar 
och flickor, ska få gå i grundskola och 
kunna slutföra sin utbildning”. 
 Utmaningarna inför att bygga 
upp och utveckla ett väl fungerande 
utbildningssystem i Afghanistan är 
enorma. Så tidigt som 1984 började 
SAK stödja den afghanska staten 
efter att konflikter raserat stora delar 
av utbildningssystemet. SAKs arbete 
inom utbildning är alltjämt en priori-
terad verksamhet. 
 Amir Mansory arbetar som rådgi-
vare för kvalitets- och forskningsut-
veckling på SAKs kontor i Kabul och 
han berättar om några av framtidens 
största utmaningar så som han ser 
det. 
 Det första steget för det afghanska 
utbildningsministeriet var att fast-
ställa den nationella utbildningsstra-
tegi som innehåller riktlinjer, policys, 
strategier och mål för de insatser som 
krävs för att bygga upp ett fungerande 
utbildningssystem på nytt.
 Strategin blev klar i december 2006 
och sträcker sig över en femårsperiod. 
Den är ett första försök till att samla 
och samarbeta kring gemensamma 

Följderna av en långvarig konflikt är alltid förödande. Återuppbyggnad är 
mödosam process och det tar lång tid att läka de psykiska och fysiska 
skadorna som uppstått. De som drabbas är vanliga människor – kvinnor 
och män, vuxna och barn, gamla som unga. Afghanistan är just ett sådant 
land som har genomlidit årtionden av krig och konflikt, något som satt 
djupa spår i bland annat landets utbildningssystem. Idag finns, enligt 
siffror från Rädda Barnen, omkring 100 miljoner barn runt om i världen 
som inte har en skola att gå till eller saknar tillgång till en riktig grund-
utbildning. Hälften av dessa barn lever i områden som är eller har varit 
drabbade av krig och konflikt. 

T E X T :  M A L I N  L A G E R

100 000 nya lärare behövs 
de närmaste fem åren
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Panjshir i juni 2007. Två glada pojkar i en blandklass. Men lärarbristen i Afghanistan blir allt mer påtaglig.
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mål om hur man kan möta millenie-
målen. 
 Sex av SAKs skolkonsulenter har 
varit delaktiga i framtagandet av den 
nationella utbildningsstrategin. Amir 
Mansory själv satt med som teknisk 
rådgivare i en av arbetsgrupperna och 

bidrog med data och egna erfaren-
heter och kunskaper. 
    – Jag är själv nöjd med slutre-
sultatet. Det var ett hårt arbete och 
många olika åsikter. Det största 
problemet var att det inte fanns 
tillräckligt med fakta att basera rap-
porten på, säger Mansory.
   Strategins ursprungliga budget 
var 2,7 miljarder dollar. I slutänden 
beviljades dock bara tio procent 
– 270 miljoner dollar. Mansory tror 
att det kommer bli tufft att möta 
de uppsatta målen eftersom så lite 
pengar beviljades. Han förklarar 
att det är bra att regeringen nu har 
den nationella utbildningsstrategin 
som ett styrdokument men att det i 
praktiken är en helt annan uppgift 
när det gäller att implementera och 
möta de uppsatta målen. 

 – Det kommer att innebära hårt 
arbete under lång tid, längre än 
någon strategi idag kan planera för, 
kommenterar Mansory. 

Utmaningar för framtiden 
Enligt en nationell utredning som 
presenterades 2005 framgår att brist 
på och tillgänglighet till skolor är de 
två främsta orsakerna till landets låga 
inskrivningssiffror, som idag ligger 
kring 42 procent för alla grundskole-
elever över hela landet. I landets mer 
svårtillgängliga regioner är möjlig-
heten att gå i skolan minimal, i vissa 
fall helt obefi ntlig. Ofta ligger sko-
lorna långt från hemmet och många 
barn tvingas gå långa sträckor för att 
komma till skolan. 
 Bristande säkerhet i stora delar 
av landet är också ett problem. En 
rapport från Human Rights Watch 
från 2006 visar att antalet nedbrända 
eller vandaliserade skolor är relativt 
lågt. Trots detta är det många famil-
jer som inte vågar skicka sina barn 
till skolan på grund av rädsla för 
deras säkerhet. Förra året rapporte-
rades cirka 15 incidenter bland SAKs 
egna skolor. Det handlade om hot, 

bränder eller annat sabotage. 
 Mansory förklarar att SAK trots 
allt har varit förskonat från allvarligare 
attacker mot skolor och lärare. Han 
tror att det beror på det goda ryktet 
och det nära samarbetet med lokal-
befolkningen som har besparat SAK 
allvarligare attacker under årens lopp. 
 Bristen på skolbyggnader är 
alarmerande. Efter år av konfl ikt 
har mellan 75 och 80 procent av alla 
skolbyggnader antingen skadats eller 
totalförstörts. Dock har det under de 
senaste två åren byggts omkring 
2 000 nya skolor. Mansory förklarar 
att ett annat problem är den snabbt 
växande befolkningen i landet. 
 – En afghansk familj har i genom-
snitt 6,5 barn. Detta ställer till med 

problem eftersom skolsystemet inte 
hinner växa i samma takt och bygga 
tillräckligt många skolor så att det 
räcker till för alla barn. 

Lärarbrist
Enligt Mansory utgör emellertid 
bristen på utbildade lärare det störta 
problemet. 
 – Jag ser inte att det är varken 
säkerheten eller tillgången eller 
närheten till skolor som utgör det 
största problemet idag. Vad är det 
för nytta med en skolbyggnad om det 
inte fi nns lärare som kan undervisa 
eleverna?
 Enligt Oxfams rapport fi nns det 
just nu mellan 140 000 och 143 000 
lärare runt om i landet men det sak-

nas fortfarande många och endast 28 
procent av de tjänstgörande lärarna 
är kvinnor. Det fi nns ett behov av att 
utbilda drygt 50 000 fl er grundskol-
lärare och ytterligare lika många till 
behöver rekryteras och utbildas inom 
de närmaste fem åren.
 – Brist på kvinnliga lärare minskar 
möjligheterna för fl ickor att gå i sko-
lan. Det är svårt att hitta kvinnor som 
har slutfört någon slags utbildning 
och som dessutom är villiga att jobba 
som lärare i svårarbetade områden 
som i provinserna Nuristan eller Pak-
tika, säger Mansory. 
 Att höja kompetensen bland de 
redan existerande lärarna är nödvän-
digt. Endast 17 procent av alla aktiva 
lärare har idag en professionell lärar-

Nyutexaminerade lärare vid lärarutbildningcentret i Jalalabad.
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rådgivare i en av arbetsgrupperna och 
bidrog med data och egna erfaren-
heter och kunskaper. 
    – Jag är själv nöjd med slutre-
sultatet. Det var ett hårt arbete och 
många olika åsikter. Det största 
problemet var att det inte fanns 
tillräckligt med fakta att basera rap-
porten på, säger Mansory.
   Strategins ursprungliga budget 
var 2,7 miljarder dollar. I slutänden 
beviljades dock bara tio procent 
– 270 miljoner dollar. Mansory tror 
att det kommer bli tufft att möta 
de uppsatta målen eftersom så lite 
pengar beviljades. Han förklarar 
att det är bra att regeringen nu har 
den nationella utbildningsstrategin 
som ett styrdokument men att det i 
praktiken är en helt annan uppgift 
när det gäller att implementera och 
möta de uppsatta målen. 

 – Det kommer att innebära hårt 
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SKOLBYGGEN
• Bristen på skolbyggnader är alarmeran-
de. 75-80 procent av alla skolbyggnader 
antingen skadats eller totalförstörts. 
• Dock har det under de senaste två åren 
byggts omkring 2 000 nya skolor. 
• Under de senaste åren har cirka 1 100 
skolor byggts eller reparerats genom det 
afghanska utbildningsministeriet. 
• Genom det så kallade Nationella soli-
daritetsprogrammet, NSP, där Svenska 
Afghanistankommittén är verksam har 
det de senaste två åren byggts över 300 
skolor.
• Övriga 500 skolor har byggts av andra 
externa organisationer. 



Najibullah, ekonomi-
studerande, Kabuls 
universitet.
Situationen för män-
niskor är bättre nu än 
vad den var under den 
extremistiska  talibanti-
den. Nu finns det skolor och univer-
sitet som är öppna för både killar och 
tjejer. Myndigheterna borde ägna mer 
uppmärksamhet åt utbildning så att 
människor har en chans att utvecklas. 
År av krig har totalförstört vårt land 
och fortfarande är det stora säker-
hetsproblem i de södra delarna av 
landet. Jag tycker det är viktigt att den 
afghanska regeringen tillsammans 
med internationella styrkor gör sitt 
bästa för att bringa fred och stabilitet 
i landet. 

Tawab, studerar 
statsvetenskap vid 
Kabuls universitet.
Att växa upp i ett land 
som Afghanistan har 
haft många negativa 
effekter på mitt liv. 
Framtiden för oss universitets-
studenter ser mörk ut eftersom det 
finns för få jobb. Landet är raserat 
och säkerhetsmässigt, ekonomiskt 
och kulturellt ligger Afghanistan i 
spillror. 
  Den nuvarande regimen har impor-
terat ett regimsystem utifrån. Afgha-
nistan behöver en riktigt demokratisk 
regering, inte en importerad symbo-
lisk regering. 

Ramin Hamid, medicinstuderande, 
Kabuls universitet.
Den nuvarande situationen i landet är 
mycket svår och 90 procent av den 
afghanska befolkningen lever i fattig-
dom. Självmordsbombningar som blivit 
alltmer frekventa de senaste två åren 
gör mig mycket ledsen och upprörd. 
Jag tycker den nuvarande regeringen 
är bra för den har bidragit till bättre 
utbildning för oss unga.

Ahmad Taqi, psy-
kologstuderande, 
Kabuls universitet.
Osäkerheten  berör 
oss alla på något sätt. 
Det är inte krig men vi 
lever fortfarande i en 
konflikt. Visst, situationen är mycket 
bättre än vad det var under talibanti-
den men många har det svårt – dålig 
ekonomi och bristande säkerhet. 
Människor har inte mat, elektricitet 
eller tak över huvudet. Regeringen, 
ihop med det internationella samfun-
det, borde också göra något för att 
förbättra förhållandet till våra grann-
länder. 

Dil Aga Karimi, stu-
derar vid utbildnings-
fakulteten, Kabuls 
universitet
De första åren med 
den nya regimen var 
bättre än vad det är 
nu. Situationen håller på att försämras 
igen. Överlag tror jag att människor 
upplever att säkerhetsläget är okej. 
Det ekonomiska läget i landet är 
däremot fortfarande ett stort problem. 
Det största hindret inom utbildning är 
bristen på kvinnliga lärare vilket gör att 
för få flickor får tillgång till utbildning. 

Jalal, studerar på Kar-
danuniversitetet och 
arbetar som IT-assis-
tent för SAK i Kabul 
Om jag jämför hur det 
var under talibantiden 
så är möjligheterna 
mycket större. Trots det känner jag mig 
inte längre säker när jag reser runt på 
grund av alla självmordsbombare. Jag 
ser fram emot den dagen när man kan 
se skyltar på skolportarna som innehål-
ler något utbildande istället för ”Inga 
vapen tillåtna”. Skolorna borde under-
visa om sammanhållning så att olika 
stammar och etniska grupper förenas 
och slutar kriga med varandra. 
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utbildning. Efter ett test genomfört 
av utbildningsministeriets avdelning 
för lärarutbildning fann man att 
endast tio av 200 testade lärare som 
genomförde samma prov som sina 
elever fick godkänt. 
 SAK arbetar med att utbilda både 
kvinnliga och manliga lärare för att 
höja och utveckla deras kompetens 
och driver sex olika lärarutbildnings-
centra i städerna Jalalabad, Ghazni 
och Taloqan. Målet med lärarutbild-
ningen är att höja ämneskompetensen 
bland redan aktiva lärare. SAKs skol-
konsulenter erbjuder sedan hjälp och 
kommer med råd till lärare i deras 
dagliga arbete ute i skolorna. 

Man har inte tappat hoppet
Många unga afghaner verkar emel-
lertid tycka att livet är bättre nu än 
vad det var under talibantiden. Trots 
ett växande missnöje bland befolk-
ningen och de många svårigheter som 
afghanerna idag upplever verkar de 
flesta överens om att det sker fram-
steg inom utbildningssektorn – fler 
går i skolan nu än någonsin tidigare 
och flickor har (åtminstone enligt lag) 
samma rätt till utbildning som pojkar. 
 Mansory menar dock att det inte 
bara går att fokusera på utveckling av 
utbildningssektorn. Det handlar inte 
bara om utbildning. Det handlar inte 
bara om att bygga fler och fler skolor. 
För att det ska kunna ske en positiv 
utveckling inom utbildningssektorn 
krävs en övergripande social utveck-
lig i Afghanistan, som måste ske pa-
rallellt med utveckling och expansion 
av utbildningssektorn. 
 – Det är så många olika faktorer 
som spelar in för att vi ska kunna 
upprätthålla en positiv och hållbar 
utveckling i det här landet, säger 
han och fortsätter: Är det inte fred 
och stabilitet i landet finns ingen 
säkerhet. Finns ingen säkerhet så 
kan ingen arbeta. Utan lön, inga lä-
rare. Finns inga lärare kommer inga 
elever. Finns inga elever sker ingen 
utbildning och finns det 
inget behov av utbil-
dade människor finns 
ingen framtid...

Malin Lager är SAKs informatör 

på kontoret i Kabul.

Tyck till: Var det bättre förr?
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