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vänskolor | nya eu-pengar
SAKs vänskolearbete stöds med 
bidrag från Europeiska kommissionen.

I förra Afghanistan-nytt kunde du läsa om att SAK fått ett nytt stort EU-
anslag för att förlänga och utöka vänskoleprojektet. Från och med den 
1 mars i år kommer SAK tillsammans med tre partnerorganisationer 
leda ett projekt med totalt 140 skolor i Sverige, Storbritannien, Slova-
kien, Estland och Afghanistan. Nytt är att projektet nu kommer kretsa 
kring FN:s millenniemål med Afghanistan som exempel. Nya målgrupper 
som kommer till är lokala beslutsfattare och media som kommer invol-
veras i de olika aktiviteterna. 

Text: Marléne Hugosson

Marléne är samordnare för SAKs vänskoleprojekt och arbetar på kontoret i Stockholm.

Folkbildning
En viktig uppgift för det nya projektet är att 
de gamla medlemsländerna i EU: Sverige 
och Storbritannien delar med sig av sin 
erfarenhet kring arbete med globala frågor 
och folkbildning till de nya medlemsländer-
na Slovakien och Estland. Flera aktiviteter 
kommer fokusera på samarbetet med 
nationella aktörer i alla fyra länderna.

Manifest
Under det tredje året av projektet kommer vi uppmuntra elever att 
driva en fråga kopplad till Afghanistan och millenniemålen gentemot 
nationella beslutsfattare, t.ex. Riksdagen. Genom handling är målet 
att genom media skapa tryck på politiker att agera i frågan.

Fortsatt utbyte
Vänskolorna i Afghanistan och övriga länder kommer att fortsätta 
vara basen för alla aktiviteter. Utbyte av material med de afghan-
ska skolorna och föreläsningar kommer därmed att fortsätta vara 
stående inslag på schemat.

Våra partners
Sedan tre år arbetar SAK tillsammans med brittiska Afghan 
Connection. I det nya projektet har vi två nya partner från 
Slovakien och Estland. I varje land kommer det finnas en 
heltidsanställd som arbetar med projektet. Svenska skolor 
kommer att ha 25 vänskolor i Afghanistan.

Afghan Connection
En brittisk välgörenhetsorganisation som grundades 2001 av läkaren 
Sarah Fane som tidigare arbetat i Afghanistan. Afghan Connection är 
en viktig givare till SAK och samlar in pengar främst till skolbyggnader 
och sjukvård. Sedan 2006 är de SAKs partner i vänskoleprojektet med 
20 skolor i England. Afghan Connections vänskolor i Afghanistan drivs alla av SAK.

People in Peril
People in Peril arbetar inom bl.a. utbildning, jämställdhet och byut-
veckling i 16 länder, varav Afghanistan är ett. Sedan flera år är arbete 
med global hållbar utveckling i skolor en allt viktigare fråga för 
People in Peril. Man har sedan länge kontakt med organisationen 
Aschiana som arbetar med skolor för gatubarn i Kabul och kommer börja 
med att länka sina vänskolor till dessa. Man kommer att ha totalt 15 vänskolor.

Jaan Tönisson Institute
Ett folkbildningsinstitut som sedan början av 90-talet arbetar med att för-
bereda det estniska samhället för en övergång till ett multikulturellt samhälle. 
I det arbetet är utbildning av lärare i och aktiviteter för elever om globala 
frågor för hållbar utveckling ett viktigt redskap. Estniska skolor kommer att 
länkas till SAKs nya skolor runt Mazar-i-Sharif, totalt 10 stycken.

FN:s millenniemål
Aktiviteterna kring vän-
skolorna kommer kretsa 
kring FN:s 8 millenniemål. 
Dessa är:
1. Halvera världens fattigdom och hunger.
2. Låt alla barn få gå i grundskolan.
3. Öka jämställdheten och förbättra kvin-
    nors ställning.
4. Minska barnadödligheten.
5. Minska mödradödligheten.
6. Stoppa spridningen av hiv/aids och
    andra sjukdomar.
7. Säkerställa en miljömässig hållbar
    utveckling.
8. Öka samarbetet kring bistånd, handel
    och skuldavskrivningar.

Vänskolorna rullar vidarete
m
a |

 u
tb

il
dn

in
g

Atti
CCND1b



a f g h a n i s t a n - n y t t

# 1 – 2 0 0 9 29

Filmproduktion
En afghansk 
filmproducent 
med bas i 
Slovakien 
kommer att beskriva millen-
niemålen med exempel från 
Afghanistan och SAKs verk-
samhet där. Filmen kommer 
belysa problem i Afghanistan 
men framförallt fokusera på 
hur man lyckats uppnå en 
positiv förändring. 

Studiebesök i Afghanistan
För att fördjupa kunskapen om Afghanistan bland deltagarna kommer 
vi varje år erbjuda ett antal lärare eller andra aktörer inom skolvärlden 
att åka på studiebesök till Afghanistan. Studiebesök kommer även 
att anordnas för journalister som både kan hjälpa oss att producera 
material för projektet samt uppmärksamma Afghanistan i media.

Vandrande utställning
Eleverna på vänskolorna kommer få möjlighet att själva utforma en 
utställning om Afghanistan, millenniemålen och deras eget arbete 
för att stötta vänskolorna. Utställningen kommer sedan att turnera i 
landet och kan förändras under resans gång.

Gästföreläsare
Varje år kommer vänskoleprojektet att bjuda in afghanska experter 
på olika ämnen att föreläsa för skolor och andra målgrupper inom 
projektet. I år får vi i Sverige i slutet av april besök av Lailuma 
Hamid som arbetar med flickors utbildning och jämställdhetsfrågor 
på vårt kontor i Kabul (KMO, Kabul Management Office), samt 
Said Mohammad som är ansvarig för SAKs utbildningsprogram i 
provinsen Ghazni.

Har du frågor kring SAKs vänskolearbete eller vill du starta en vänskola? Vänligen hör av dig till SAK: 08-545 818 45 | info@sak.se

Årliga konferenser
Precis som under nuvarande projekt kommer det att hållas årliga 
konferenser på ämnet Afghanistan. Den första i nya projektet går 
av stapeln i Tallin i april med lärare och elever från alla fyra länder 
samt gästföreläsare från SAK i Afghanistan. Fokus kommer ligga 
på millenniemålen om utbildning och jämställdhet. Under de två 
dagarna kommer även en videokonferens med afghanska lärare 
och elever äga rum.

Aktiviteter
Kärnan i vänskoleprojektet, 
som alla aktiviteter kommer 
att sikta mot, är att fokusera 
på det positiva, vad som 
faktiskt kan lyckas och 
att du som enskild individ 
kan göra skillnad. Projek-
tet innehåller många nya 
aktiviteter. Här följer en 
sammanställning av de som 
är aktuella för de svenska 
vänskolorna.
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Lektion för tjejerna i sjuan i Hazrat Sultanskolan som 
ligger utanför Kunduz och är en av SAKs modellskolor.




