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Under 2007 har mycket av SAKs 
insamlingsverksamhet handlat 
om faddrar. SAK kan inte helt 
förlita sig på stora aktörer som 
Världsbanken, Sida och EU. SAK 
har bistått den afghanska civilbe-
folkningen under mycket skiftande 
omständigheter i 26 år. För att 
lyckas med det behövs långsik-
tighet och förankring, något som 
SAKs faddrar ger. 

t e x t :  k l a s  b j u r s t r ö m

Att antalet faddrar har blivit fler, och 
förhoppningsvis fortsätter att öka leder 
till att SAK bättre kan möta andra gi-
vares, det vill säga stater och organisa-
tioners, krav på egeninsats. Dessutom 
ger det möjlighet till större flexibilitet 
på fältet. SAKs fadderfond inrätta-
des ursprungligen för att finansiera 
skolor i två svårtillgängliga områden, 
samt verkstäder för rehabilitering av 
funktionshindrade. Nu när intäkterna 
har stigit så kommer fler områden att 
kunna stödjas. Våra faddrars bistånd 
kommer att kunna finansiera utbild-
ning av barnmorskor, brunnsborrning, 
sjukvård, mikrolån för uppstart av 
enmansföretag och så vidare. Allt detta 
givetvis med oförminskat stöd till de 
ursprungliga projekten – skolorna i 
Yawkowlang och Keshim och verkstä-
derna för rehabilitering av funktions-
hindrade vid de två klinikerna i Ghazni 
och Taloqan. 
 Vid 2007 års slut hade 7 717 509 
kronor samlats in till SAKs två 90-kon-
ton. Av detta består cirka 4,4 miljoner 
kronor av allmänna gåvor, en ökning 
med 12 procent. Gåvot till fdder-
fonden ökade med 95 procent – 3,3 
miljoner kronor! Resultatet av arbetet 
med så kallad face-to-face-värvning är 
väldigt glädjande, framförallt eftersom 
många vill göra mer än bara skänka 
pengar och på olika sätt blir aktiva 
för Afghanistan. Fram till årsskiftet 
hade ytterligare 2 668 personer blivit 
afghanistanfaddrar, vilket betyder att 
det totala antalet blev 4 713st!    

Klas Bjurström är insamlingsansvarig på SAK.

2007 – ett bra år!
insamlingvänskolor

Det har hänt mycket i höst. Många 
nya skolor har tillkommit. De har 
precis påbörjat arbetet och det 
har varit väldigt roligt att få möta 
nya engagerade lärare och nyfikna 
elever. Samtidigt har projektet 
förmånen av att arbeta med skolor 
och lokalkommittéer med mång-
årig erfarenhet av vänskolearbete. 

t e x t  &  b i l d :  m a r l é n e  h u g o s s o n

I oktober förra året reste jag runt i 
Afghanistan och kunde besöka åtta 
av vänskolorna. Det märks att pro-
jektet har tagit fart och att kontakten 
med Sverige blir alltmer intressant 
och viktigt för de afghanska eleverna 
och lärarna. På skolorna finns saker 
som de svenska eleverna ritat, skrivit 
och slökdat utställda i glasmontrar 
och de afghanska eleverna kämpar 
med att skriva på engelska till sina 
kompisar i Sverige. Detta är ingen li-
ten bedrift om man, som de flesta gör, 
går på en skola där de flesta lärare 
inte kan någon engelska alls.
 I november besökte fem afghans-
ka lärare skolor i Sverige inom ramen 
för projektets lärarutbyte. Dels för att 
ta med sig ny kunskap och nya meto-
der hem till Afghanistan för att på så 

sätt utveckla undervisningsmetoderna 
där men framför allt för att stärka 
kontakterna mellan länderna och att 
sprida kunskap om Afghanistan. De 
deltog även i den stora vänskolekon-
ferensen på Helenaskolan i Skövde 
där över 60 lärare och elever från 
både Sverige och England deltog. I 
mars kommer de även att få återse 
några av sina svenska kolleger då fem 
svenska lärare reser till Afghanistan.
 Vänskoleprojektet har nu nått lite 
mer än halvvägs av sin tre år långa 
EU-finansiering. Det är tid för åter-
blick och utvärdering av den tid som 
gått, samtidigt som projektet fortfaran-
de växer. I Sverige finns nu 20 skolor 
och i England 16 som alla är knutna 
till en skola i Afghanistan. Målet är att 
nå ut till 25 skolor i Sverige så fortfa-
rande finns platser kvar att fylla. 
 Slutdatum för EU-projektet är 
sista februari 2009. För SAK är det 
väldigt viktigt att kontakterna som 
knutits mellan lärare och elever i 
Europa och Afghanistan kan leva 
vidare och att stödet till de afghanska 
vänskolorna får fortsätta, utvecklas 
och fördjupas. Därför är vi nu i färd 
med att söka nya medel för projektet 
så vi kan fortsätta och utöka projek-
tet.   

SAKs vänskolearbete stöds med 
bidrag från Europeiska kommissionen.

För framtiden
Ny EU-ansökan inlämnad för vänskoleprojektet

Parwin, rektor på Charbaghskolan och Sidiqa, skolkonsulent med gåvor från Fäladsgården i Lund.

Atti
CCND1b

Atti
AN 2008 01




