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HÄLSA
Svenska Afghanistankommittén driver för närvarade 
två hälsoprojekt utanför ramen för det så kallade Basic 
Package of Health Service, BPHS, i provinserna Kunduz, 
Nuristan, Wardak och Paktika. Projekten som startades 
2006 innefattar familjeplanering och alfabetisering med 
hälsoinformation (Learing for Health Life, LHL) och 
fi nansieras med hjälp av Sida. SAKs hälsoprogram har, i 
samarbete med utbildningsministeriet, genomfört en sju-
dagarskurs där hälsopersonal från alla fyra provinserna 
fi ck lära sig mer om den nya LHL-läroplanen. 
 Syftet med projekten är att informera kvinnor om fa-
miljeplanering men också att ge kvinnor ökade kunskaper 
och ökat självförtroende för att kunna ta klokare beslut 
rörande sin och sin familjs hälsa. Kursdeltagarna kommer 
i sin tur sedan att använda sina nyvunna kunskaper om 
LHL ute på SAKs mödravårdsmottagningar i de fyra pro-
vinserna Kunduz, Nuristan, Wardak och Paktika där SAK 
är verksam.
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UTBILDNING
SAKs medarbetare Amir Mansory som arbetar som rådgi-
vare för kvalitets- och forskningsutveckling på Kabul-
kontoret, har kommit ut med en rapport kring varför 
många afghanska barn hoppar av skolan innan de fullbor-
dat sin utbildning. Rapporten Drop Out Study of Basic 
Education in 12 provinces of Afghanistan belyser problem 
och orsaker till varför landets skolor upplever så höga siff-
ror av avhoppade elever, framförallt bland fl ickor. Afgha-
nistan har sedan 2002 upplevt en enorm  expansion inom 
utbildningssektorn och nya skolor byggs varje dag över hela 
landet. Därför är det viktigt att också koncentrera insatser-
na mot att upprätthålla, bevaka och utveckla kvalitetsnivån 
på den utbildning som erbjuds i skolorna. Det har gjorts 
lite forskning kring ämnet under årens lopp. Därför bidrar 
Mansorys rapport med viktig information och ger en inblick 
i problemen kring detta fenomen. Här framläggs också 
rekommendationer för vilka insatser som kan sättas in för 
att förhindra det i framtiden. Vill du läsa hela rapporten gå 
in på www.swedishcommittee.org och ladda ned som pdf-fi l 
(rapporten fi nns tillgänglig på engelska och dari). 
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LANDSBYGDSUTVECKLING
SAKs landsbygdsutvecklingsprogram driver för närvaran-
de ett pilotprojekt inom hygien och sanitetslära. Projektet 
drivs utifrån direktiv från ministeriet för rehabilitering 
och landsbygdsutveckling, MRRD, och hälsoministeriet, 
MoPH. Syftet är att sprida allmän kunskap till i huvudsak 
landsortsbefolkning rörande vatten- och sanitetsfrågor. 
SAK driver för närvarande ett projekt i Saidabad i pro-
vinsen Wardak. Projektet verkar för att föra ut följande 
hälsomeddelande: 1. Hälsoinformation om vattenhygien. 
2. Hälsoinformation om sanitet och renlighet. 3. Miljö- och 
personrelaterad hälsoinformation. 4. Information om hy-
gien och sanitet för säker hantering och förvaring av föda. 
5. Kunskaper om återvätskebalansering i samband med 
diarrésjukdomar.
 Målet med hygien-och sanitetsprojektet är att utbilda 
och öka människors kunskaper kring hantering av säkert 
dricksvatten och sanitet- och hygienfrågor. Projektet 
syftar även till att öka det aktiva deltagandet i samband 
med planering, byggande, användande och underhåll av 
miljöförbättringar i deras närområde. 

Kampanjen fortsätter.
Stor kampanjdag 
mot klusterbomber på 
FN-dagen den 24/10.
För mer information:
www.sak.se eller ring
SAKs kansli på
08-545 818 40

Ett klustervapen utgörs av en bombkapsel som öppnar sig uppe i luften och sprider 
ut en mängd mindre bomber (sub-stridsdelar) över ett större landområde. Klusterva-
pen drabbar civila människor på framför allt två sätt. För det första sprids de mindre 
bomberna över ett så stort landområde att sannolikheten är stor för att civila personer 
ska befi nna sig i området och skadas eller dödas vid de explosioner som orsakas när 
de träffar mark. För det andra är det många substridsdelar som inte exploderar som 
avsett när de träffar mark utan blir liggande kvar som explosiva dödsfällor (blindgång-
are) för civilbefolkningen långt efter det att krigen tagit slut. Klusterbomber hotar därför 
civilbefolkningen både under attack, på grund av det stora spridningsområdet och efter 
attack, på grund av blindgångare.
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Samverkande organisationer:
Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds, Svenska Amnesty, Diakonia, Kristna 
Fredsrörelsen, Int kvinnoförbundet för fred och frihet, Olof Palmes Internationella Center, 
Rädda Barnen, Svenska FN-förbundet, Svenska Röda Korset, PeaceQuest
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