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Tidslinje SAK 30 år 1980 - 2010

1981 September. SAK startar 
insamlingsarbetet under namnet 
Svenska Afghanistanhjälpen.

1980 SAKs första ordinarie årsmöte med sex deltagare.

1983 SAK har nu 19 lokalkommittéer och får ett 
informationsanslag från Sida på 40 000 kronor.

2007 På 25-årsjubileet av SAKs biståndsar-
bete i Afghanistan får organisationen ta emot 
medalj av Afghanistans utbildningsminister.

1980 januari. 450 personer 
demonstrerar för Afghanistan utanför 
Sovjets ambassad i Stockholm.

1982 December. SAKs första 
hjälpinsats går till Afghanistan med 
åsnekaravaner via Pakistan.

2003 mars. SAKs huvudkontor 
flyttar från Peshawar i Pakistan till 
Kabul i Afghanistan.

2003 slutade SAK att endast 
leverera sjukvårdstjänster och 
började inrätta kliniker.

2009 SAK påbörjar ett utökat 
vänskolesamarbete mellan 
Sverige och Afghanistan.

2010 SAK uppmärksammar 
30 år av engagemang för 
Afghanistan.

2010 Idag har SAK 5600 
anställda inom områdena utbild-
ning, hälsa, rehabilitering och 
landsbygdsutveckling i Afghanis-
tan och är en av de största civila 
arbetsgivarna med en budget på 
212 miljoner kronor.

2008 startade SAK pilotprojektet 
mattvävning inom landsbygdsut-
vecklingsprogrammet.

1991 SAK börjar med 
handikapprogrammet RAD.

1992  inrättades SAKs första 
Teacher Training Center 
(TTC)  i Peshawar, Pakistan.

2004 SAKs första barnmorskeskola öppnar.

1982 Oktober. SAK får den första 
miljonen från Sida för att starta 
biståndsverksamheten.

1983 - 1984 SAK börjar 
med stöd till skolor.

1992 Efter kommunistregimens 
fall öppnas SAKs första kontor i 
Afghanistan. Innan dess har allt 
arbete utförts från Pakistan. Två 
regionkontor öppnas: i Jalalabad 
och Seyedabad.

2004 SAK får för första gången 
ansvar för att bygga upp sjukvårds-
systemet i en hel provins (Wardak).
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