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har torkat ut
samlas kring SAKs jeep. En av männen insisterar envist på att få visa oss
en trasig brunn i hans del av byn.
Väl framme vid brunnen ber
ingenjör Qaheer från SAKs ingenjörsavdelning i Kunduz om att få
låna verktyg och skruvar loss toppen
på pumpen och halar upp de sammanlänkade metallstänger som går
ned i brunnens rör. När han får upp
alltihop visar det sig vara en liten del
som är trasig längst ned.
– Gå till basaren imorgon och
köp en ny, den kostar mindre än 200
afghani (30 kronor) så har ni vatten
igen, förklarar han för de närvarande.
ATT FELET INTE åtgärdats berodde

på att mekanikern som SAK utbildat hade hittat ett annat arbete i en
grannprovins. Han hade lämnat byn
två månader tidigare utan att byborna
meddelat SAK att de inte längre hade
någon mekaniker.
På andra håll är inte problemet

trasiga eller sinade brunnar. Istället
räcker vattnet inte till på grund av att
det ﬂyttat in mycket folk i området
efter det att brunnarna grävdes. En av
de byar som fått det problemet är Nawabad i Chardaradistriktet i Kunduz.
– Under krigen mellan de olika
fraktionerna och mellan talibanerna
och Shah Massouds folk ﬂydde alla
här i byn. När kriget var över började
man bygga en ny bosättning här i
Nawabad. I vår del av byn bor det nu
200 familjer mot tidigare 30, berättar Sultan, som bor i ett hus bara ett
20-tal meter från den ena av de två
brunnarna.
Förr räckte vattnet till alla familjer. Till och med djuren ﬁck sitt
vatten från brunnen.
– När brunnarna grävdes för över
tio år sedan var de ämnade för 15
familjer vardera. Nu måste vi ransonera vattnet till tio liter per familj och
djuren får sitt vatten från en bäck,
säger Sultan.

En av SAK borrad eller grävd
brunn ska bara användas av högst 30
familjer. Annars riskerar brunnen att
sina eller så måste vattnet ransoneras.
Det är så man beräknar antalet brunnnar när det ska konstrueras nya i en
by.
Trots att byborna numera har
mindre vatten än tidigare har situationen, sedan SAK lät gräva brunnen,
förändrats till det bättre.
– Tidigare hämtade vi vatten ur
den här dammen, säger Sultan och
pekar på en stor smutsig pöl bakom
en mur på andra sidan stigen från där
vi står. När vi drack av det vattnet
blev vi sjuka, det blir vi inte längre.
Trots att det grävts och borrats
tiotusentals brunnar i Afghanistan är
det långt kvar till det att alla människor har rent dricksvatten. Det krävs
hårt arbete och ett långsiktigt stöd
innan målsättningen rent vatten åt
alla är en realitet för alla människor i
byarna på Afghanistans landsbygd.

Drygt 3 800 SAK-brunnar måste åtgärdas

– Oturligt nog har torkan fortsatt de
senaste sex åren. Det har allvarligt
påverkat tillgången på dricksvatten. I
de sydliga provinserna
har grundvattennivån
på sina ställen sjunkit
15 meter de senaste sex
åren. Som ett resultat av
detta har 30-35 procent
av de SAK-konstruerade brunnarna torkat ut, Abdullah Aini.
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berättar Abdullah Aini, samordnare
på SAKs ingenjörsavdelning i Kabul.
– SAK och andra biståndsorganisationer har som högsta prioritet till
att förse folk med dricksvatten och
har konstruerat brunnar för att förebygga vattenburna sjukdomar sedan
1980-talet, säger Aini.

LENNART BERGGREN

3 840 av de 14 000 brunnar SAKs
ingenjörsavdelning har konstruerat i Afghanistan har torkat ut. För
att få bukt med problemet måste
SAK nu fördjupa de uttorkade
brunnarna. Ett omfattande arbete
där det handlar om en avvägning
mellan å den ena sidan borra nya
brunnar å den andra, fördjupa
redan beﬁntliga.

Fråga om liv och död

Rent dricksvatten är en fråga om liv
och död i Afghanistan. Vart fjärde
barn i Afghanistan dör före fem års
ålder. Många av dem dör av vattenburna sjukdomar. Därför är den
nuvarande situationen med sänkt
grundvattennivå och uttorkade brunnnar mycket allvarlig.
– För att kunna ta itu med den
nuvarande situationen kontaktade
SAK Echo (EU:s humanitära kontor)
och har börjat fördjupa uttorkade

En av SAKs brunnar (SCA – Swedish Committee for Afghanistan) vid Ziwalyatskolan
i Wardakprovinsen.

brunnar så att de kan användas igen.
Processen är fortgående och SAK
har hittills genom åren fördjupat över
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5 000 brunnar. Enligt en utvärdering
av Cosi Foundation, ett Sri Lankesiskt
konsultföretag, fungerade 85 procent
av SAKs brunnar 2003, berättar Aini.
Men det är inte bara torkan som
gör det svårt att förse alla med rent
dricksvatten.
– Anslagen har legat stilla på fyra
miljoner kronor per år samtidigt som
priser och löner stiger. Därför har
antalet nya brunnar, sedan jag började
på SAK 1994, minskat för varje år.
Dessutom begränsar den försämrade
säkerheten våra möjligheter att arbeta
i sydöstra Afghanistan, säger Aini.
Tills idag har biståndsorganisationer i Afghanistan konstruerat cirka
60 000 brunnar.
– Om vi räknar med att organisationernas nuvarande kapacitet är
cirka 10 000 dricksvattensbrunnar
per år. Då skulle det ta ytterligare 20
år att tillgodose landets nuvarande
befolkning på 30 miljoner människor
med rent dricksvatten. Biståndsorganisationerna måste fortsätta med att
förse Afghanistan med dricksvatten,
säger Aini och kliar sig i skägget.

Större anslag nödvändigt

För att SAK ska kunna bidra på ett
bättre sätt i denna process har ingenjör Aini ett antal rekommendationer.
– Öka anslagen för konstruktion av
brunnar. SAK har kapacitet att konstruera 1 500 brunnar per år. Dessutom behöver SAKs ingenjörsavdelning
ﬂer borrmaskiner. SAK bör fortsätta
fördjupa brunnar tills alla fungerar
igen och det ﬁnns två alternativ. Det

ena är att sluta konstruera nya brunnnar och enbart reparera dem som inte
fungerar idag. Det skulle ta cirka fem
år. Det andra alternativet är att bara
använda hälften av nuvarande budget
för nykonstruktioner och att använda
resterande budget till rehabilitering av
brunnar. Enligt arbetsplanen för 2007
ska det konstrueras 600 nya brunnar
och 300 ska fördjupas.
Men det ﬁnns även andra saker
SAK kan göra för att förbättra dricksvattenssituationen på den afghanska
landsbygden.
– Vi kan förbättra medvetenheten om vikten av rent dricksvatten
i lokalsamhällena. Dessutom kan
vi initiera lokalsamhällesbaserade
system för underhåll av handpumpar. Det här bör göras så fort som
möjligt, berättar Aini.
Men alla biståndsorganisationer
har inte samma policy vad gäller att
samverka med lokalsamhället.
– En del aktörer betalar hela kostnaden och begär inte att lokalsamhällena ska bidra med någonting. Det är
problematiskt för då saknas känslan
hos dem som använder brunnarna att
det är deras brunn och de känner inget
ansvar för den.
Men det största och överskuggande problemet är den sjunkande
grundvattennivån de senaste sex åren.
– Torkan fortsätter och ingen vet
hur länge till. Med det begränsade antalet borrmaskiner är det inte mycket
mer vi kan göra än det vi gör idag, så
jag hoppas att vi får tillgång till ﬂer
borrar, avslutar Abdullah Aini.

SAKs BRUNNAR (WATSAN)
• SAKs ingenjörsavdelning som ansvarar för brunnarna startades 1992.
• 1993 blev avdelningen en självständig enhet inom SAK och dess arbetsområde blev hela
SAKs dåvarande verksamhetsområde i 18 provinser.
• Brunnsprogrammet blev sedan en del av SAKs vatten och hälsoprogram, Watsan.
• Watsan står för Water and Sanitation.
• 2006 ändrade Afghanistans regering sin policy vilket innebar att SAKs ingenjörsavdelning
koncentrerade sin verksamhet till färre provinser, tolv stycken.
• Vid årsskiftet 2006-07 hade SAK konstruerat totalt 14 000 dricksvattenbrunnar.
• Om alla brunnar fungerar ska de ge dricksvatten åt 224 000 familjer, 1 568 000 människor.
• Watsan ﬁnansieras av EU, Forum Syd, Radiohjälpen och Atlas Copcos ”Water 4 all”.
• Watsan innefattar även hygienutbildning och kunskap om vattenburna sjukdomar.
• SAKs fältarbetare ska träna minst en person till att bli brunnsmekaniker.
• Enligt riktlinjerna ska en brunn generellt tillgodose dricksvattenbehovet för mellan
15 och 30 familjer.
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I Kabuls utkanter ligger Khargadammen. Här bedriver
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rots att det ﬁnns tillgång till
både sjöar och vattendrag i Afghanistan är det svårt att köpa
inhemsk ﬁsk i de lokala bazarerna.
Den största delen av ﬁsken som säljs
är importerad från Karachi i Pakistan och endast en liten del kommer
från de lokala sjöarna i Afghanistan.
För att försöka öka ﬁskbeståndet i
landet har Jordbruksministeriet, med
ﬁnansiell uppbackning av franska
myndigheter, tagit initiativ till ett
ﬁskodlingsprojekt. Det drog igång i
oktober förra året.
Khalilullah Frogh är ansvarig
för projektet och tillsammans med
13 andra kolleger driver han den
nyöppnade ﬁskodlingsanläggningen
som ligger belägen vid foten av den
konstgjorda Khargadammen, sex
kilometer utanför Kabuls stads#1–2007

