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Rätten till läxor!
Alla har rätt att få läxor står det på en av Svenska Afghanistankommitténs 

nya affischer som vi hoppas ska komma till användning runtom i Sverige 
när lokalkommittéer och aktiva medlemmar nu kör i gång sina höstakti-
viteter. En självklarhet för oss men långt ifrån verklighet i Afghanistan. I 

höst är det tio år sedan attacken mot World Trade Center, tio år sedan Operation En-
during Freedom inleddes, tio år sedan talibanregimen i Afghanistan störtades. Utveck-
lingen i Afghanistan har långt ifrån varit spikrak och många känner oro och ovisshet 
inför framtiden. Men istället för att fokusera på allt som har gått snett finns skäl att titta 
på vad som har gått bra och hur det kan stärkas och bli ännu bättre. Ett tydligt exempel 
är utbildningssektorn som ju ligger Afghanistankommit-
tén varmt om hjärtat. 

för tio år sedan gick färre än en miljon barn i 
Afghanistan i skolan, av dem nästan inga flickor. Idag är 
den siffran sex-sju miljoner beroende på vem man frågar 
och en dryg tredjedel är flickor. En så snabb expansion är 
antagligen världsrekord konstaterar den afghanske utbild-
ningsexperten Amir Mansoury i ett av sina utmärkta pap-
per. Men för de cirka fem miljoner barn som fortfarande 
inte är inskrivna i skolan har den inte varit tillräckligt 
snabb. De flesta av dem som ännu inte får några läxor är 
förresten flickor. Även nomadbefolkningen står i princip 
utanför utbildningssystemet i dagsläget.

attityden gentemot utbildning har förändrats och 
ses mer och mer som något positivt och eftersträvansvärt. 
Men det förutsätter att man också lär sig något när man är i skolan och att utbildning 
leder till ökade försörjningsmöjligheter, annars riskerar man att förlora tron på utbild-
ning. En av nycklarna till fred, utveckling, jämställdhet och demokrati i Afghanistan 
är tillgång till utbildning med kvalitet. SAK arbetar mycket på att stärka kvaliteten i 
undervisningen, både genom egna lärarutbildningar och nu senast genom stöd till ut-
bildningsministeriet för att utbilda de som ska utforma och genomföra lärarutbildning.  

det här är ett oerhört viktigt arbete, särskilt som nästan var sjunde person 
i Afghanistan är under 25 år enligt uppgifter från FN. Med en så stor majoritet av barn 
och unga i befolkningen måste vi arbeta mer för att ge de unga möjligheter att komma 
till tals och kunna delta. För att bygga ett lands framtid måste man stärka dem som ska 
ta aktiv del i nationsbygget. Utbildning är en viktig start och det måste ske även på 
högre nivå. 

i november kommer sak stå värd för några arrangemang som har utbildning och 
de ungas röst i fokus. Det blir ett möte i Riksdagen mellan vänskoleelever och svenska 
riksdagsledamöter där eleverna kommer framföra ett manifest med rekommendationer 
relaterat till utbildning och så blir det SAK konferens på temat Afghanistans framtid. 
För även om det är en sliten kliché så är de unga som är framtiden. Vi kan stärka dem 
och ge verktygen och där är utbildning och läxor en viktig början.   •
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