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innebär en ytterligare belastning på 
det bräckliga afghanska samhällets 
förmåga att ta hand om stora befolk-
ningsströmmar. Sammantaget finns 
runt fem miljoner flyktingar i Iran och 
Pakistan, som nu alla hotas av tvångs-
repatriering.

DEN AFGHANSKA regeringen har 
vädjat att låta repatrieringen gå grad-
vis och utsträckt över tid och kopplas 
till bistånd för att möjliggöra värdiga 
omständigheter för ett återvändande. 
Denna begäran har hitintills klingat 
ohörd. Återvändande flyktingar mö-
ter nu stora svårigheter och utsätts för 
exceptionella umbäranden.
 Vi i Svenska Afghanistankommit-
tén vet att det finns många tecken på 
framsteg i uppbyggnaden av landet 
– våra 6 000 fältarbetare inom hälso-, 
utbildnings- och handikappområdena 
i 16 av Afghanistans 34 provinser 
vittnar dagligen om det. Själv har 
jag också under de senaste fem åren 
regelbundet rest runt i olika delar av 
landet, senast i juni månad i år, och 
kan bekräfta de många framstegen.
Men till bilden hör också att arbets-
löshet, fattigdom och hemlöshet är ut-
bredda problem i Afghanistan, liksom 
brist på lag och rätt och detta accen-
tueras ytterligare av den pågående 
tvångsrepatrieringen från Iran och 
Pakistan.

TILL DETTA KOMMER dessutom 
det pågående USA- och Nato-ledda 
kriget och det talibanledda motståndet 
– alla parter involverade i terror mot 
civilbefolkningen – och den bristande 
säkerheten i flera delar av landet.
 I detta läge är det inte rimligt att 
skicka tillbaka afghanska flyktingar, 
vare sig unga ensamkommande män 
eller andra, från Sverige till Afgha-
nistan. SAK kräver att avvisning av 
afghanska flyktingar ska stoppas.
 Läget i Afghanistan måste stabi-
liseras och nödvändiga insatser göras 
för att undvika att förvärra en humani-
tär katastrof till följd av den pågående 
massiva tvångsrepatrieringen.
 Därför, Sveriges regering och 
svenska myndigheter: Låt afghanska 
flyktingar stanna i Sverige!  Stoppa 
den pågående avvisningen av 
afghaner!

Afghanistan
är ett av de länder som behandlas i boken FN:s millen-
niemål – människorna bakom siffrorna. Malin Lager, SAK:s 
informatör i Kabul, berättar om Fatima och hennes son som 
räddades till livet tack vare att han kom till sjukhuset i tid.
   Övriga berättelser kommer från Vietnam, Kenya, Sri Lanka, 
Colombia, Sydafrika och Kambodja. Berättelserna anknyter 
till FN:s millenniemål och handlar om människors vardag 
och deras kamp för ett bättre liv. 

 Medlemmar i SAK får köpa boken för 50 kr. 
 Ordinarie pris 75 kr.
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Radiohjälpens insamlings-
kampanj Världens Barn 
genomförs i år för nionde 

året tillsammans med femton organi-
sationer som bedriver internationellt 
bistånd. Under åren 1997-2006 har 
drygt 720 miljoner kronor kunnat 
samlas in. Att repetera en insamlings-
kampanj är inget självändamål. Men 
alla vet vi hur situationen ser ut för 
miljoner och åter miljoner barn och 
unga i vår omvärld. Allt för många 
unga undandras rätten till utbildning, 
allt för många unga får aldrig möta 
en doktor vid sjukdom, allt för många 
unga berövas helt enkelt rätten att få 
växa upp och möta framtiden under 
mänskligt värdiga former. 
 Det är därför helt enkelt nöd-
vändigt med fortsatta och förstärkta 
insatser för att mobilisera pengar och 
engagemang för en rättvisare och 
värdigare världsordning för världens 
barn. Därför är det också viktigt att 
Världens Barn-kampanjen fortsätter 
att utvecklas.
 En väl känd krisfaktor som slår 

särskilt hårt mot barn är väpnade 
konflikter – krig. 
 I vår omvärld har under de se-
naste tio åren:
• Två miljoner barn dödats i krig 
• Mer än en miljon blivit föräldralösa 
• Sex miljoner fått allvarliga fysiska 
skador 
• Tio miljoner fått allvarliga psykiska 
skador 
• Mer än 20 miljoner barn tvingats på 
flykt - inom sina hemländer eller till 
grannländer 
• 800 barn dödats eller skadats varje 
månad av personminor
 Allt för många av dessa barn är 
afghanska. 

ÅRETS VÄRLDENS BARN-kampanj 
genomförs i ljuset av stora föränd-
ringar. Antalet organisationer som 
i år samarbetar direkt med Radio-
hjälpen kring kampanjen uppgår till 
rekordstora 15. Tre gamla samarbets-
organisationer (däribland SAK) har 
efter 7-8 väl genomförda kampanjer 
i år fått lämna plats åt sex helt nya 
organisationer – organisationer som i 
vissa fall ”knackat på dörren” under 
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flera års tid för att också få möjlighet 
att delta i kampanjarbetet. 
 Mot bakgrund av att sammansätt-
ningen av samarbetsorganisationer 
varit väldigt homogen under åren 
1997-2006 samtidigt som antalet 
köande organisationer konstant vuxit 
år från år, har Radiohjälpens styrelse 
bedömt att en organisatorisk förnyel-
se varit nödvändig. 
Signalerna från 
Radiohjälpen bör 
tolkas som att en 
ökad rotation av 
kvalificerade or-
ganisationer som 
ingår i det centrala 
samarbetet kom-
mer att fortsätta 
under de närmaste 
åren. 
 Allt fler organisationer kommer 
att under vissa år få sätta sig på den 
så kallade ”avbytarbänken” för att 
under ett annat år åter bjudas in att 
ingå i det centrala kampanjarbetet. 

YTTERLIGARE en väsentlig nyhet i 
årets Världens Barn-kampanj är att 
den från början garanterade intäkts-

fördelningen mellan Radiohjälpen 
och samarbetsorganisationerna är att 
Radiohjälpen kommer att garanteras 
34 procent (jämfört med åtta procent 
år 2006) och samarbetsorganisatio-
nerna garanteras 66 procent (jämfört 
med 92 procent 2006). 
     Avsikten med förändringen är 
bland annat att Radiohjälpen i större 

grad vill kunna 
möta upp mot 
ansökningsbe-
hov från seriösa 
organisationer 
som står utan-
för det centrala 
kampanjsamarbe-
tet. Detta lämnar 
stora möjligheter 
för organisatio-
ner som sitter på 

”avbytarbänken” (till exempel SAK) 
som för mindre lokalt förankrade 
organisationer med mindre men väl 
fungerande biståndsprojekt. 
 Jag vet efter samtal med SAKs 
generalsekreterare Bengt Kristians-
son att SAK avser att ansöka om 
Världens Barn-pengar insamlade 
under årets kampanj direkt från 

Radiohjälpens fördelningskvot på 34 
procent (vilket beräknas motsvara 
minst 30 miljoner kronor). Detta 
är väldigt bra och resulterar för-
hoppningsvis i ytterligare värdefulla 
tillskott till redan imponerande 55,3  
miljoner kronor som SAK hittills 
erhållit (1997-2006) från Världens 
Barn-insamlingen!

SAKS MEDLEMMAR och lokalkommit-
téer, om några, vet att pengar aldrig 
kommer från himlen. Varje insamlad 
krona till viktiga insatser i Afgha-
nistan handlar om arbete och åter 
arbete. Det finns inga genvägar! 
 SAK kommer att ansöka om 
pengar från årets Världens Barn-in-
samling. Helt logiskt ligger det där-
med i varje Afghanistanväns intresse 
att årets Världens Barn-insamling blir 
så framgångsrik som möjligt. En stor 
framgång för Världens Barn betyder 
en större pott pengar för SAK att 
söka ur. En mindre framgång betyder 
mindre pengar och givetvis en tuffare 
fördelningskonkurrens.
 Redan har SAKs lokalkommit-
téer i Göteborg och Uppsala eta-
blerat kontakt med Världens Barns 
kampanjorganisationer i respektive 
kommun. De ställer som vanligt ge-
diget och engagerat upp för världens 
och Afghanistans barn och deltar 
aktivt i samband med Världens 
Barns riksinsamlingshelg den 12-13 
oktober. 
 Min förhoppning är att dessa goda 
initiativ ska följas av fler lokalkom-
mittéer och många enskilda medlem-
mar i SAK. Ett starkt SAK-engage-
mang i samband med Världens Barns 
riksinsamlingshelg är ett mycket 
välkommet och värdefullt bidrag för 
att nå årets insamlingsmål; 90 miljo-
ner kronor till världens barn.

Peter Hjukström är projektledare för Världens Barn 

och var under åren 1987-2001 förbundssekreterare 

på Svenska Afghanistankommittén.
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Under åren 1997-2006 har drygt 720 miljoner kronor samlats in till Världens Barn.
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Anmäl dig till riks-
insamlingen för 
Världens Barn 
den 12-13 oktober! 
svt.se/varldensbarn Klicka på 
kontakt och anmäl dig till 
närmaste regionsamordnare.
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CCmall1




