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idag har fler afghaner tillgång 
till hälsovård än någonsin tidigare. 
Detta trots att osäkerheten i landet 
bara växer. Detta gäller särskilt i den 
provins där SAK har helhetsansvaret 
för hälsa och sjukvård, Wardak, syd
väst om Kabul. Här bor drygt en halv 
miljon människor och det är en bergig 
provins med hårda vintrar. Här märks 
säkerhetsproblemen särskilt väl. Från 
att ha varit en relativt lugn provins 
för ett par år sedan har oroligheterna 
tilltagit. Attentaten har från att enbart 
ha skett nattetid nu även börjat före
komma i dagsljus. Trots denna mörka 
utveckling fortsätter SAK sitt viktiga 
arbete och det ger konkreta resultat. 
Antalet förlossningar där utbildad 
personal, barnmorskor, närvarat har 
ökat med 30 procent de senaste åren! 
Ett fantastiskt resultat med direkt 
koppling till arbetet att minska den 
alldeles för höga mödradödligheten i 
Afghani stan.  
 Det här numret av Afghanistan
nytt har temat hälsa. Särskilt fokus 
läggs på den barnmorskeutbildning 
som bedrivs i Wardak sedan 2004. Hit
tills har 63 barnmorskor examinerats 
och för tillfället studerar 23 kvinnor 
här. Du träffar några av dem i detta 
nummer.
 Den förödande sjukdomen polio 
har man varit nära att utradera flera 
gånger. 2004 var man nere i fyra re
gistrerade fall och man hade goda 
förhoppningar om att den snart skul
le vara utrotad. Men i takt med att 
osäkerheten ökade, ökade tragiskt 
nog också antalet poliofall. Nyligen 
har ännu en antipoliokampanj svept 
över landet. På omslagsbilden till det
ta nummer ser du hur det går till; två 
droppar vaccin på varje barns tunga.
SAK var förstås med – vi får inte ge 
upp!
 Om detta och mycket annat läser 
du i detta sommarnummer av Afgha
nistannytt. Välkommen!
 

Markus Håkansson
Redaktör

färdigheter som krävs i arbetet som barnmorska. De första 
tre månaderna är teoretiska, efter det varvar man teori och 
praktik. Innan den första patientkontakten övar de blivan
de barnmorskorna på modeller (dockor i naturlig storlek). 
Just nu håller man på att revidera utbildningsplanen och 
när det arbetet är klart, förhoppningsvis hösten 2009, kom
mer utbildningen att förlängas till två år. 

utbildningen har en nationell standardiserad ut
bildningsplan som antagits av hälsoministeriet. För att bli 
antagen till utbildningen ska man uppfylla vissa kriterier. 
Man ska vara minst 18 år, kvinna och gärna gift. Man ska 
ha minst nioårig skolgång och komma från den by eller det 
område där man efter utbildningen ska arbeta. Familjen 
måste också stödja och acceptera att kvinnorna bor och 
studerar borta från hemmet under utbildningstiden. 

i anslutning till skolan finns ett boende för studen
terna. De som har barn kan ta med dem om de är under 
fem år eftersom det finns ett särskilt dagis i anslutning till 
boendet med en anställd förskolelärare. I nuvarande kull är 
ungefär hälften gifta och har barn. Det finns idag 15 barn på 
dagiset. På skolan och vid studentboendet arbetar förutom 
fyra lärare, en kurskoordinator, kockar, städpersonal och 
vakter. Fem av vakterna är släktingar till studenterna och 
byts ut när det kommer en ny grupp av studenter. 
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En barnmorskestudent vid skolan i Maidan Shahr i Wardakprovinsen.

Läs mer om SAKs 
hälsoarbete i Afghan
istan i årsberättelsen 
för verksamhetsåret 
2008. Den finns att 
ladda ned från SAKs 
hemsida www.sak.se 
eller ring så skickar 
vi dig ett exemplar: 
08545 818 40.
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