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”Några flickor sitter direkt på snön och slevar i sig någonting. Det märks att de är hungriga”. Det skriver Lasse Bengtsson på bloggen på sak.se
Lasse Bengtsson

Den ovanligt kalla vintern i Afghani stan 
gör situationen för de mest utsatta 
extremt svår. Det gäller bland annat för 
de människor som bor i flyktingläger. I 
ett av Afghanistans största flyktinglä-
ger, Charahi Qambar, har situationen 
varit extra svår. 

Text | Monica Eriksson

Monica är insamlingsansvarig på 
SAK i Stockholm.

SAKs informationssamordnare, Lasse 
Bengtsson, besökte nyligen lägret och skri-
ver följande på bloggen på www.sak.se: 

”Det drar rått från alla håll. Runt en 
bukhari, en liten vedkamin, trängs fa-
miljen. De sträcker fram iskalla hän-
der och fötter över elden för att tina 
upp. Barnen har tunna kläder och är 
ofta barfota, eller med plastsandaler 
på de smutsiga fötterna. De är nariga 
i ansiktet. Röken från kaminen svider 
i lungor och ögon.”

I lägret bor det 1 550 familjer vilket inne-
bär cirka 10 000 människor. De lever här 
som internflyktingar. 
 Lägret är uppdelat i två delar. I den 
ena delen bor det mestadels pashtunska 
flyktingar från Helmandprovinsen som 
flytt kriget i söder. Den andra delen domi-
neras av tadjiker. Många av dem kommer 
direkt hit från flyktingläger i Pakistan. 
Dit de också flydde från kriget. De kom 
tillbaka till Afghanistan för att de blev 
lovade mark och möjlighet till ett nytt liv. 
Det fick de inte. 
 Lägret har nu fått internationell 
uppmärksamhet och därmed snabb hjälp. 
Därför har Svenska Afghanistankommit-
tén beslutat att hjälpa människorna i tre 
andra läger utanför Kabul där behoven 
är lika stora, eller större. Hjälpen består i 
första hand av ved till alla familjer. Veden 
kommer att räcka hela vintern.
 Tack för allt ert stöd och engage-
mang. Det ger oss både möjlighet att 
fortsätta att jobba långsiktigt och att 
agera vid katastrofsituationer. Ditt fort-
satta stöd behövs.   •

SAK arbetar huvudsakligen med långsiktig 
utveckling i Afghanistan, men har också 
viss beredskap för att kunna bistå med 
rent humanitärt stöd vid naturkatastro-
fer och andra situationer där människor 
bedöms vara särskilt utsatta. 1-2 gånger 
varje år utför SAK sådana särskilda hu-
manitära insatser. 

I de fall SAK går in med katastrofhjälp sker 
först en dialog med nyckelpersoner inom 
det påverkade området. Det kan vara vid 
extrem torka, svår vinter eller undernäring. 
Svenska Afghanistankommittén förlitar sig 
på information inhämtad av sjukvårdsper-
sonal från olika hälsoinstanser, lokalsam-
hället samt tjänstemän från exempelvis 
hälsodepartement. SAK har bland annat 
bistått i samband med svåra perioder av 
torka, senast 2011 i Dezhabs-området 
utanför Kabul där 20 brunnar borrades.

Samtidigt som vi agerar på katastrofer 
måste vi fortsätta vårt långsiktiga arbete, 
med att utbilda barn- och ungdomar, 
rehabilitera människor med funktionsned-
sättning, utbilda kvinnor till barnmorskor 
så att de kan rädda liv i byarna ute på 
landsbygden. 

SAK arbetar långsiktigt

Vill du stödja SAKs nödfond, sätt in valfritt belopp 
på PG 90 07 80-8. Märk din gåva Nödfond. Tack!

Situationen är svår
SAK reagerar på den svåra situationen för de mest utsatta.


