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Människor med
funktionsnedsättning på  väg framåt!

I Afghanistan över 
en kopp te läser 
du Nancy Hatch 
Duprees krönikor 
från Afghanistan-
nytt, åren 1995-2007, 
totalt 46 stycken. Bo-
ken är rikligt illustre-
rad med bilder, både 
från arkiven och mer 
nyfotograferat. Har 
du ännu inte köpt 
den så är det dags 
nu! För en tid sedan 
kom boken även ut 
på engelska. Både 
den svenska och den 
engelska finns att 
köpa för endast  
250 kr plus frakt  
i SAKs webbutik: 
www.sak.se/butik

Jag har träffat den 
man som hjälpte 
till att inleda det 
senaste tragiska 
kapitlet i Afghani-
stans historia. 
Usama bin Laden 
brukade komma 
in på mitt kontor i 
Peshawar i slutet av 
80-talet och fråga 
om jag kunde hjälpa 
honom att importera 
schaktmaskiner 
till vägbyggen i Af-
ghanistan. Då var 
det ingenting spe-
ciellt med honom. 
Han var mycket 
artig och försynt. 
Men skenet kan 
tydligen bedra.”
 

Ur Afghanistan över en 
kopp te av Nancy Hatch 
Dupree.

redaktören

hur säger man afghanistan på 
teckenspråk? Titta på bilden ovan – en 
knuten näve och så tummen som pekar åt 
vänster – eller snarare österut – titta på en 
karta över Afghanistan eller varför inte på 
SAKs logotyp, så kanske du förstår. 
 Tyvärr är det inte många hörselskadade 
i Afghanistan som kan tecknet för sitt eget 
land – inte andra tecken heller för den 
delen. Afghanistan är ett utsatt land och 
bland de allra mest utsatta är människor 
med olika typer av funktionsnedsättning, 
till exempel hörselskadade och döva. För 
att bistå dessa människor bedriver SAK 
ett omfattande arbete som kallas RAD, 
Rehabilitation of Afghans with Disabilities 
– rehabilitering av afghaner med funktions-
nedsättning. Arbetet inkluderar bland annat 
ortopediska verkstäder (där SAK bygger 
rullstolar, proteser, stödskenor, kryckor etc), 
sjukgymnastik, yrkesförberedande utbild-
ningar och lån till att driva mindre företag, 
specialundervisning till barn med syn- och 
hörselskador liksom psykiska besvär, inte-
gration av barn med olika funktionsned-
sättning i skolor samt arbete på bynivå med 
avsikten att få människor med funktions-
nedsättning att delta i den lokala utveck-
lingen. En viktig del i arbetet är att påverka 
attityden till personer med olika slags 
funktionsnedsättning så att dessa accepteras 
som fullvärdiga afghanska medborgare.
 Förra året berördes 100 000-tals män-
niskor av SAKs arbete för människor med 
funktionsnedsättning. Till exempel fick  
5 360 personer ortopediska hjälpmedel 
och 3 346 barn och vuxna fick specialun-
dervisning. Många av dessa är döva eller 
hörselskadade. SAKs arbete är omfattande 
men även om siffrorna kan te sig höga är 
det alltjämt många som fortfarande behö-
ver stöd. Därför är ditt medlemskap, ditt 
engagemang så oerhört viktigt. 
Tack för det! 
Ba Omid-e didar! 
(Vi ses!)
Markus Håkansson
redaktör

”

nedsättning, deras familjer och samhället där de bor och garan-
tera att det finns tillgänglig sjukvård, utbildning, yrkesvägledning 
och social service. Målsättningen är att ”stärka lokalsamhällenas 
förmåga till ett aktivt deltagande i planering, beslutsfattande, 
genomförande och utvärdering i samband med biståndsverksam-
het”.

denna målsättning är fastställd i ett antal imponerande 
dokument som i princip följer riktlinjerna i flera FN-konventio-
ner. Två av de viktigaste dokumenten är Afghanistans nationella 
handlingsplan för funktionsnedsättningar 2008-2011 och den ny-
ligen utgivna Lagen om funktionsnedsattas rättigheter och förmå-
ner / Lagen om martyrers och försvunnas rättigheter och förmåner 
(2010). Att lagen gör tydlig åtskillnad mellan ”människor med 
funktionsnedsättning” och ”martyrer”, det vill säga krigsskadade, 
visar med tydliga politiska övertoner vilken särställning krigsoff-
ren har. Eftersom de funktionsnedsattas behov är en fråga som 
skär igenom alla samhällssektorer har också flera ministerier och 
organisationer sammanställt omfångsrika policy- och strategi-
dokument som tar upp stödet till människor med funktionsned-
sättning. Ändå hamnar frågan alltför ofta i en gråzon där den lätt 
kan förbises.

det råder alltså ingen brist på riktlinjer, men stra-
tegiernas höga ideal svävar långt ovanför verkligheten på fältet. 
Dessutom saknas det samordning, vilket är allvarligt. Ingenstans 
är detta mer uppenbart än inom FN, som inledde sitt bistånd till 
människor med funktionsnedsättning år 1991 under rubriken 
DAP (Disabled Afghans Project, projektet för funktionsnedsatta 
afghaner). Projektet har sedan dess bytt namn flera gånger och 
under 2011 kommer ett nytt FN-organ, Afghan Disability Sup-
port Programme (ADSP), att inleda sin verksamhet under en 
stark och kompetent ledning. 
 Människor med funktionsnedsättning hade en gång i tiden 
ett eget statligt ministerium i Afghanistan men sorterar nu under 
ministeriet för arbetsmarknad, sociala frågor, martyrer och funk-
tionsnedsatta. Denna myndighet utarbetar riktlinjer, bevakar 
mänskliga rättigheter, samordnar och utvärderar. Den ansvarar 
också för utbetalningarna av ekonomiskt stöd till krigsoffer, 
men enbart till krigsoffer. Eftersom bidragen är så knappt 
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