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REDAKTÖREN
HÄSOVÅRDSSEKTORN är en av de få 
sektorer i Afghanistan där utveck-
lingen sägs gå åt rätt håll. Flera av de 
bra siffrorna blir högre och de dåliga 
siffrorna, många av dem i alla fall, 
minskar. 
 Minskad barnadödlighet och det 
faktum att det nationella programmet 
för bashälsa snart är rikstäckande är 
förstås glädjande och sker paradoxalt 
nog i takt med att säkerhetsläget i 
landet förvärras. Afghanistan-nytt 
har besökt en av SAKs barnmorske-
skolor, lägligt nog samtidigt som före 
detta barnmorskeelever hade samlats 
för återträff. Här intill läser du om 
några av de framsteg och svårighe-
ter man stöter på som barnmorska 
i Afghanistan. SAK bedriver idag 
hälsovård i två provinser. I Wardak 
har SAK det övergripande ansvaret 
för hela provinsen och söder därom, 
i Paktika, har SAK hälsoansvaret 
i ett antal disktrikt. Bara i Wardak 
har SAK varje år omkring 750 000 
patientbesök. 750 000! 
 Nyligen rapporterades det från 
hälsoministeriet att antalet hiv-fall i 
Afghanistan har ökat. Obekräftade 
uppgifter talar om 2 000 fall. Inte en 
hög siffra om man jämför med hur 
det ser ut i många andra utvecklings-
länder men blotta tanken på att viru-
set skulle få fotfäste är skrämmande. 
Lite längre fram i tidningen läser du 
om SAKs arbete mot hiv/aids.
 Nancy Hatch Dupree har skrivit 
krönikor i Afghanistan-nytt sedan 
1995. I detta nummer läser du ännu 
en tänkvärd betraktelse, den här 
gången på temat hälsa – ”Det handlar 
om attityder”. Nancy är förmodligen 
världens främsta Afghanistankän-
nare och i dagarna utkommer SAK 
också med en ny bok där just Nancys 
krönikor sammanställts tillsammans 
med bilder från förr och nu. Du läser 
om den nya boken på sidan 16.
 Hör av dig om du har några syn-
punkter/tankar/idéer om tidningen 
eller vad som helst.
Ba Omid-e didar! 
(Vi ses!)
M A R K U S  H Å K A N S S O N

R E D A K T Ö R

 I november 2004, för nästan 
exakt tre år sedan, drog SAK igång 
utbildning för den första kullen 
barnmorskeelever i Maidan Shar i 
Wardakprovinsen. Sedan dess har 
totalt 40 barnmorskor avslutat den 
18-månader långa utbildningen. En 
tredje årskull med 24 elever startade i 
februari tidigare i år. Dessa elever blir 
färdiga i juli 2008. Den första barn-
morskeskolan i Afghanistan startade 
2002. Då fanns endast 467 verksamma 
barnmorskor i hela landet.

Dags för återträff
En klar oktoberdag var det dags för 
återträff för de före detta barnmor-
skeeleverna från skolan. Syftet med 
mötet var att ge dem en chans att 
träffas, utbyta erfarenheter och disku-
tera kring sina problem tillsammans 
med SAKs personal som arbetar på 

Gertrud Pålsson är barnmorska och arbetar 
som lärare på SAKs skola för barnmorskor  
i Maidan Shar.

Utbildade för att   rädda liv
Återträff på barnmorskeskolan i Wardak

Återträff på SAKs barnmorskeskola i Wardak.
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