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Kampanj 2012 | Flickors rätt till utbildning
I Afghanistan är utmaningarna många 
när det gäller flickors rätt att gå i skolan. 
Samtidigt går utvecklingen faktiskt framåt. 
Det har aldrig gått så många tjejer i skolan 
som nu i Afghanistan. På Svenska Afghan-
istankommitténs skolor går drygt 120 000 
elever. Av dessa är fler än hälften tjejer. 
Men trots denna positiva utveckling är det 
många tjejer som aldrig fått en matteläxa. 
Som aldrig suttit i en skolbänk. Som aldrig 
fått lära sig att skriva. Bland Afghanistans 
nomadbefolkning är det bara 0,7 procent 
av tjejerna som går i skolan. Det finns my-
cket kvar att göra. 

Det framtida säkerhetsläget i Afghani-
stan är ovisst och därför är det nu vikti-
gare än någonsin att vi uppmärksam-
mar alla flickors rätt att gå i skolan. Vår 
utmaning 2012 handlar om detta – att nå 
ut med vårt budskap för flickors rätt att gå 
i skolan!   

Därför kommer vi under 2012 att genom-
föra en kampanj. Målet är att vi ska samla 
in minst 1miljon kronor för att fler tjejer ska 
få möjlighet att gå i skolan i Afghanistan. 
Kampanjperioden kommer att vara efter 
sommaren, men redan nu kan du vara 
med och hjälpa oss med att genomföra 
egna insamlingsevenemang till förmån 
för tjejers rätt att gå i skola. Så fort vi har 
mer information och material kommer vi 
att publicera det på hemsidan.

Håll ögonen öppna för mer information 
om kampanjen på www.sak.se
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