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Minska fattigdom 
och hunger.

Afghanistan har som 
mål att sänka andelen 
människor som lever på 
mindre än 1 US-dollar 
om dagen med tre pro-
cent årligen fram till år 
2020. Andelen männis-

kor som lider av hunger ska minskas med 
fem procent årligen till år 2020. 
 När det gäller målet att minska fattig-
dom och hunger har det tyvärr skett en till-
bakagång i Afghanistan den senaste tiden. 
42 procent av befolkningen bedöms idag 
leva under fattigdomsstrecket – en siffra 
som 2005 var 33 procent.
 Nästan 40 procent av barn under tre år 
i Afghanistan är underviktiga och mer än 
50 procent av barnen i den åldersgruppen 
är måttligt eller kraftigt underutvecklade. 
Brist på tillgång till mat är en faktor som gör 
att siffrorna ser ut så här, men också ensidig 
kost. Den typiska afghanska måltiden utgörs 
till 75 procent av vete och detta leder till en 
utbredd näringsbrist. Afghanistan räknas 

som ett av världens fattigaste länder.

Alla barn ska 
gå i grundskola.

Afghanistans mål är 
att se till att alla flickor 
och pojkar ska fullfölja 
en grundskoleutbild-
ning år 2020.  Afghanis-
tan har världens högsta 
andel barn i grundskol-

åldern (7-12) – ungefär 20 procent av be-
folkningen*. Hälften av dessa barn går dock 
inte i skolan. Andelen barn som fullföljer en 
grundskoleutbildning har dock ökat signifi-
kant – från 25 till 38 procent sedan 2005. 2,3 
miljoner barn gick i skolan år 2002. Siffran 
var 6,2 miljoner år 2008. Av dessa 6,2 miljo-
ner var 36 procent flickor. 
 Läs- och skrivkunnigheten i Afghani-
stan ökar ju längre ned i åldrarna man tittar 
i statistiken. Som med de flesta siffror är de 
regionala skillnaderna stora. 
 Ett problem kring detta mål är att 
många barn hoppar av skolan innan de 
fullföljt sin grundskoleutbildning. Detta har 

flera förklaringar; man tycker att läsa och 
skriva räcker, flickor gifter sig tidigt, man 
måste jobba istället eller man anser inte att 
man lär sig mer i de högre klasserna.

Ökad jämställdhet 
mellan kvinnor 
och män.

Målet att öka jäm-
ställdheten specificeras 
bland annat genom att 
utrota könsskillnader 
i tillgången till utbild-
ning till 2020, samt öka 

kvinnors politiska deltagande till 30 procent 
senast 2020. Afghanistan har den lägsta 
läs- och skrivkunnigheten bland flickor och 
kvinnor i världen, endast 23,5 procent av 
kvinnor över 15 år kan läsa och skriva. An-
talet flickor som går i skolan ökar framför 
allt i tätorter, men energi och resurser måste 
läggas på att nå fler flickor på landsbygden. 
 En positiv utveckling är trenden med 
fler politiskt aktiva kvinnor på nationell 
nivå. Genom att öronmärka var fjärde plats 
i parlamentet för kvinnor har Afghanistan 

Från mål till verklighet
FN:s millenniemål – 10 år kvar | en lägesrapport

Millenniemålen är åtta mål som syftar till att höja 
lägstanivån på utvecklingen i världen och rikta 
uppmärksamhet till de områden som är avgöran
de för att ett land ska utvecklas. Millenniemålen 

är nu centrum för utvecklingsarbetet runt om i världen, och
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för första gången finns en gemensam agenda för den glo
bala utvecklingen. 
 Vi har alla ett gemensamt ansvar för att FN:s uppsatta Mil
lenniemål går från mål till verklighet på utsatt tid. I arbetet 
med våra vänskolor runt om i Afghanistan, Sverige, England, 
Estland och Slovakien spelar Millenniemålen en central roll. 
Människor behöver känna till vilka målen är för att kunna 
jobba för att de uppnås! Att sprida kunskap om Afghanistan 
utifrån Millenniemålen blir därför ett viktigt steg.
 Afghanistan skrev under Millenniedeklarationen 2004 

och började därmed arbetet för att nå målen. För att möta 
de utmaningar som Afghanistan står inför när det gäller ut
veckling la den afghanska regeringen till ett nionde mål – 
öka säkerheten i landet. 2020 ska Millenniemålen vara upp
nådda i Afghanistan. 
 Vad som står klart när man tittar på Millenniemålen är att 
de alla hänger samman och att ett lands utveckling inte kan 
härledas till ett enskilt mål. Alla mål har kopplingar till varan
dra och utan det ena målet går inte de andra att uppnå. 
 På många sätt är det en dyster läsning att göra ned
slag i Afghanistans situation utifrån Millenniemålen, efter
som landet ligger långt efter andra länder när det gäller 
i stort sett samtliga mål. Men kampen för att uppnå Mil
lenniemålen är inte en tävling mot andra länder utan en 
ansträngning för att förbättra läget under de nio områden 
som Millenniemålen täcker, och som Afghanistan bedömer 
behöver utvecklas. I och med detta hoppas jag också att 
läsningen kan ge ljusglimtar och hopp. Inom framför allt 
utbildning och hälsa har det skett stora framsteg redan – 
med tio år kvar till 2020.
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tagit viktiga steg mot formell representation 
av kvinnor i beslutsfattande organ. 2006 
hade Afghanistan 27,3 procent kvinnor i par-
lamentet. I till exepel Iran var den kvinnliga 
representationen 4,1 procent samma år.

Minska 
barnadödligheten.

Målet är att minska 
barnadödligheten för 
barn under fem år med 
hälften till år 2015 och 
minska den ytterligare 
till en tredjedel till 
2020. Siffran för bar-

nadödlighet har visat en blygsam positiv ut-
veckling. 2002 dog 257 av 1 000 barn innan 
sin femårsdag. 2004 var siffran 191 av 1 000 
barn. Antalet dödsfall bland nyfödda 2002 
var 165 av 1 000 nyfödda. 2004 var den siff-

ran 121 av 1000. Båda dessa siffror visar att 
Afghanistan fortfarande är ett av de länder 
i världen med högst barnadödlighet.
 En åtgärd för att minska barnadödlig-
heten är vaccination. En majoritet av ettår-
ingarna är idag vaccinerade mot mässling-
en, polio och tuberkulos. Om Afghanistan 
fortsätter att mässlingsvaccinera bedömer 
man att alla nyfödda kan vara vaccinerade 
mot mässling så snart som år 2012. 

Minska 
mödradödligheten.

Målet är att minska 
mödradödligheten med 
50 procent till år 2015 
och därefter ytterligare 
till 25 procent till 2020. 
Den största positiva 
utvecklingen för att nå 

Millenniemålen har skett inom mödrahäl-
san. Under de senaste åren har mödradöd-
ligheten halverats – från 1 600 till 800 döds-
fall per 100 000 födslar. Detta skiftar dock 
beroende på var i landet man mäter. I Kabul 
är dödssiffran ”bara” 400 av 100 000 föds-
lar, medan Badakhshan har avsevärt högre 
siffra  på 6 500 dödsfall per 100 000 födslar. 

Stoppa spridningen 
av sjukdomar. 

Målet är att stoppa och 
minska spridningen av 
hiv, malaria och andra 
sjukdomar till år 2020. 
Afghanistan har i dags-
läget inte problem med 
hiv, men rapporter slår 

fast att landet ligger i riskzonen för att kun-
na drabbas på sikt. 
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I FN:s andra Millenniemål – Alla barn ska gå i grundskola ser situationen idag bättre ut än tidigare. År 2005 fullföljde 25 procent grundskoleutbild-
ning. Tre år senare var den siffran 38 procent. Men alltjämt har man långt kvar till målet om att alla barn ska gå i skola.   
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medgivande autogiro
Ja, jag vill bli fadder i SAK!

Skriv tydligt!

Jag godkänner villkoren (till vänster) för betalning via autogiro

Bank ____________________________________________________________ 

Namn  ____________________________________________________________

Gatuadress ____________________________________________________________

Postadress ____________________________________________________________

Telefon  ____________________________________________________________ 

Namnteckning ____________________________________________________________

Epost  ____________________________________________________________

Ort och datum ____________________________________________________________

Skickas till: Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1. 116 23 Stockholm

Kontonr (har du personnummerkonto behövs inte clearingnr)

Personnr, 10 siffror (krav från bankgirocentralen)

Betalning via autogiro.
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkon-

to på begäran av Svenska Afghanistankommittén 

för överföring till denne via bankernas automatiska 

betalningstjänst, autogiro. Banken är inte skyldig att 

pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg 

om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får 

jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan 

på min begäran överflyttas till annat konto i banken 

eller till konto i annan bank.

Jag ska senast bankdagen innan förfallodagen ha 

tillräckligt med pengar på kontot för mina betal-

ningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto 

i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto 

får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter 

om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande 

om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om 

jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställ-

ning av vara eller tjänst.

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt 

konto får användas för autogiro samt att banken och 

betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta 

min anslutning till autogirot. Bankgirocentralen BGC 

AB har i uppdrag att sköta autogiroruti-nen för ban-

kens räkning. Jag medger därför att uppgifterna ur 

bankens register om kontots nummer och adress får 

koordineras med Bankgirocentralens uppgifter till 

ett register.

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet 

upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen 

återkallat det hos betalningsmottagaren eller ban-

ken senast två bankdagar innan förfallodagen.

100 kr

Jag vill även bli medlem i SAK (19 kr/mån av angivet belopp).

Överförs sista bankdagen i varje månad
200 kr 300 kr Annat belopp____________kr

klipp ut, lägg i kuvert och posta

 Förekomsten av Malaria är dock stor 
i landet men har minskat under senare 
år. 2002 var den officiella siffran nästan  
627 000 fall, en siffra som nästan hade halv-
erats 2006. Detta innebär att man ligger fem 
år före att uppnå det uppsatta målet till 2020. 
Utbredningen av och tillgången till hälso- 
och sjukvård anses vara svaret till att man 
kunnat upptäcka och behandla malaria i så 
stor utsträckning. Detta anses också vara för-
klaringen till att utbredningen av tuberkulos 
har minskat oerhört de senaste sex åren.   

Säkerställa en 
miljömässigt 
hållbar utveckling.

Målet är bland annat 
att integrera hållbar 
utveckling i landets 
policydokument och 
program samt att för-

bättra situationen för personer som bor i 
slumområden avsevärt till 2020. Till detta 
mål hör också att öka tillgången till rent 
dricksvatten. Målet är att 61,5 procent av 
befolkningen ska ha tillgång till rent vatten 
innan 2020. 
 En överväldigande majoritet av Af-
ghanistans befolkning lever idag på lands-
bygden och livnär sig på jordbruk. Från 
myndighetshåll beräknar man dock att 
befolkningen i städer kommer att öka från 
7,25 miljoner 2005 till över tolv miljoner 
2015. Sedan 1990 har antalet människor i 
Afghanistan som lever i områden som är 
att betrakta som slum fördubblats. 
 Skogsbeståndet i Afghanistan har halv-
erats de senaste 20 åren, och tyvärr går ut-
vecklingen åt fel håll. 1,3 procent av den 
totala landytan består idag av skog. 1994 
var den siffran 2,7 procent. Bristen på 
andra värmekällor än ved är ett av skälen. 
 Tillgången till säkert dricksvatten va-

rierar kraftigt i landet. I genomsnitt har 
41,4 procent av hushållen idag tillgång till 
säkert dricksvatten. 

Öka samarbetet 
kring bistånd,  
handel och 
skuldsanering.

Detta mål innebär 
bland annat att utveckla 
ett öppet, regelstyrt och 
förutsägbart handels- 
och finanssystem samt 

att tillsammans med läkemedelsföretag se 
till att Afghanstan får tillgång till nödvändig 
medicin till ett rimligt pris. Tillgången till 
modern teknik hör också till detta mål.
 2006 hade 21 procent av invånarna mo-
biltelefon vilket visar att det är möjligt att 
nå målet som ligger på 50 procent till år 
2015. Tillgången till internet lämnar dock 7
8
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Lokalkommittéer
GÖTEBORG Jonas Möller Nielsen, 0340-156 40, 
0709-68 63 93, jonas@mollernielsen.se
LUND Lars-Göran Edvardsson, 046-15 87 15, 
0706-15 87 51, goranlars@telia.com
MALMÖ Håkan Törngård, 073-974 16 13, 
sak.malmo@yahoo.com
SKELLEFTEÅ Anders Lövheim, 0910-502 46, 
070-686 16 38, anders.lovheim@telia.com
SKÖVDE/SKARABORG Anders Boström,
0501-784 75, anders.g.bostrom@svenskakyrkan.se
STOCKHOLM Anna Fayeq, 08-777 86 53, 
0739-86 86 87, sak.stockholm@hotmail.com
SUNDSVALL Anna Westin, 060-61 24 72, 
070-202 06 28, anna.m.westin@hotmail.com
SÖDERTÄLJE Hans Hansson, 08-550 190 10, 
070-342 69 20, Hans.L.Hansson@telia.com
UPPSALA Isak Bergdahl, 070-543 87 86, 
isak.bergdahl@elaborator.se
VÄNERSBORG Nils Wahlström, 0521-674 63, 
nils.wahlstrom@comhem.se
VÄXJÖ Siwita M Nasser, 0735-41 37 70, 
siwita_s@hotmail.com

Kontaktpersoner
ARVIKA Curt Larsson, 0570-230 93
BORÅS Jan Svenningson, 033-41 12 94
GARPHYTTAN Olle Viktorsson, 019-22 22 07
GOTLAND Lars Grahnström, 0498-26 15 77
GÄLLIVARE Margareta Hedberg, 0970-161 16
GÄVLE Sultan Safi, 070-259 29 20
HALMSTAD Birgitta Borulf, 035-12 98 02
HELSINGBORG Marie Weis, 0703-23 22 39
HUDIKSVALL Sven Johansson, 0650-133 77
HÄRNÖSAND Bertil Pettersson, 0611-55 07 27
KARLSKRONA Jamila Zamir, 0761-36 64 95
KARLSTAD Inga-Lill Fjällsby, 054-83 44 37
KUNGÄLV Eva Sylvan, 0303-22 00 57
KUNGSHAMN Ida Hammar, 076-771 20 50
KÖPENHAMN Shamail Haydar, shamille_71@hotmail.com
LIDKÖPING Anneli Johansson, 0510-219 92
LULEÅ Mats Danielsson, 0920-970 11
MARIESTAD Nasratullah Safi, 0737-24 98 56
MÖLNDAL Andreas Köbi, 0704-40 56 82
PITEÅ Bo Persson, 0911-164 33
STRÄNGNÄS Peter Hjukström, 0159-230 41
STRÖMSTAD Peder Adamsson, 0526-602 44
TOMELILLA Karina Lundgren, 0417-102 53
TRELLEBORG Bodil Francke Olsson, 0410-33 40 13
TJÖRN Zohra Miakhil, 0735-87 33 47
UDDEVALLA Ann-Marie Bengtsson, 0702-79 69 67
UMEÅ Mohammad Fazlhashemi, 070-542 91 64
VARBERG Björn Mellquist, 0731-82 00 33
ÖREBRO Johan Nyström, 0708-39 42 25
ÖSTERSUND Sumiyah Bhaduri, 076-139 00 85

SAKs kontor i Stockholm
Karolina Andersson, ekonomiassistent, 08-545 818 46 
Elin Asplund, register, medlemsfrågor, 08-545 818 46
Klas Bjurström, adm sekr, 08-545 818 42
Julie Chowdhury, projektassistent, 08-545 818 52
Eva Engelsöy, personalansvarig, 08-545 818 44
Frida Engman, vänskolor Sverige, 08-545 817 36
Johanna Fogelström, kanslichef, 08-545 818 58
Harald Holst, föreningsansansvarig, 545 818 49
Marléne Hugosson, projektled vänskolor 08-545 818 54
Markus Håkansson, info, redaktör, 08-545 818 45
Chris Ormalm, biståndshandläggare, 08-545 818 43
Torbjörn Pettersson, generalsekreterare, 08-545 818 50
Annelie Renqvist, kansliassistent, 08-545 818 48
Katinka Wall, info, pressekreterare, 0735-17 35 20
Lars Östman, ekonomiansvarig, 08-545 818 47
Epost till personalen: fornamn.efternamn@sak.se
Svenska Afghanistankommittén, SAK 
Trekantsvägen 1, 6 tr. 117 43 Stockholm. 
Tel 08-545 818 40  |  Fax 08-545 818 55 
Epost info@sak.se  |  Hemsida www.sak.se
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bild | ban ki-moon på sverigebesök

övrigt att önska. Bara 1,7 procent av invå-
narna har tillgång till internet, med ett mål 
på 20 procent till år 2015. 

 
Öka säkerheten.

Afghanistans nionde 
Millenniemål innefat-
tas bland annat av att 
förbättra och profes-
sionalisera den natio-
nella armén och po-
lisväsendet till år 2010 
samt att röja landmi-

nor till år 2013. Målet innebär också att 
man ska minska den del av BNP som ut-
görs av förtjänster från opium till mindre 
än fem procent till 2015 och mindre än en 
procent till 2020. Rapporter kring detta mål 
bekräftar att säkerhetssituationen i Afgha-
nistan fortsätter att vara instabil. Konflikt 
och våld är givetvis allvarliga utmaningar 
för att kunna uppnå långsiktig utveckling 
och stabilitet i landet. 
 När det gäller den del av målet som rör 
opium ser möjligheten att nå det uppsatta 
målet i tid mörkt ut. Istället för att minska 
har odlingsmarken för opium ökat från  
131 000 hektar 2004 till 193 000 hektar 2007. 
Det är först i år man kan se att opiumodling-
en gått ned något. Arbetet med att röja mi-
nor har varit lyckosamt, men trots detta ser 
möjligheten att nå målet dystert ut. Det be-
ror på att man hittat nya områden med mi-
nor som ännu inte röjts. Andelen människor 
som faller offer för minor har dock minskat 
stadigt de senaste åren – från 100 varje må-
nad 2005 till 58 varje månad 2008.   •
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* Sverige är 6,2 % av befolkningen mellan 7-12 år. Enligt SCB var befolkningen i Sverige 9 292 359 den 30 juni 

2009. Andelen barn mellan 7 och 12 år var 576 383 den 31 december 2008.

FN:s generalsekreterare Ban Kimoon (mitten) besökte nyligen Sverige. Svenska FN-förbun-
det tog tillfället i akt och bjöd in ett antal svenska organisationer till en träff. SAK representerades 
av ordförande Ann Wilkens (längst fram och något till vänster, klädd i svart).

Enligt den rapport som gjordes 2008 för 
att se hur Afghanistan ligger till i förhål-
lande till de mål som är uppsatta, kan 
man se följande: Mål 4 att minska bar-
nadödligheten har visat särskild framgång 
och ser ut att kunna uppnås på utsatt tid. 
Detsamma gäller mål 6 att stoppa sprid-
ningen av sjukdomar. Även mål 9 har visat 
framsteg i form av utbildning av militär.

Ytterligare mål som bedöms vara möjliga 
att uppnå är bland andra mål 2 som 
handlar om utbildning. Ett orosmoln till 
detta mål är dock att andelen barn som 
hoppar av skolan är fortsatt hög. Även mål 
5 att minska mödradödligheten har gjort 
framsteg, så även mål 7 om att säkerställa 
en hållbar miljö samt mål 8 kring ökat 
internationellt samarbete. 

Även om dessa mål har visat positiva ten-
denser, finns också områden inom målen 
där utvecklingen inte visat önskat resultat. 
De två mål som hittills har längst väg kvar 
för att uppnås är mål 1 att minska fattigdom 
och hunger. Där har utvecklingen hittills gått 
åt fel håll. Även mål 3 att förbättra jämställ-
dheten i landet står inför stora utmaningar 
för att uppnås till år 2020.

Källor
Afghanistan National Development Strategy

www.undp.org.af

www.millenniemålen.nu

www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775
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