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Projektet MDG awareness among 
school children and teachers eller i 
vanligt tal ”Vänskoleprojektet” som 
SAK drivit i tre år med medel från EU, 
tillsammans med partnerorganisatio-
ner i Estland, Slovakien och England 
har nu nått sitt slut. Målet med pro-
jektet har varit att öka kunskapen och 
engagemanget för globala frågor och 
särskilt för millenniemålen. Vad säger 
läraren Kiki Nilsson på Skarpnäcks 
Fria Skola om projektet? 

Text & bild | Jane Karlsson

Jane är Sverigekoordinator för 
SAKs vänskolearbete.

• Vad tycker du varit mest intressant av det 
du lärt dig om Afghanistan?
– Jag har fått en mycket mer sammansatt 
bild av landet, till viss del mycket mer 
positiv. 

• Har det påverkat dig att vara med i pro-
jektet?
– Absolut, som lärare har jag fått en 
påminnelse om vilken betydelse utbild-
ning har för ett land, vilket viktigt yrke 
detta är. Sen blev jag påmind om allt det 
vi människor har gemensamt i olika delar 
av världen, oron för våra barn, hoppet 
för framtiden och vikten av att få känna 
frihet. 

• Kommer du att fortsätta engagera dig 
för Afghanistan eller omvärldsfrågor i 
framtiden?
– Ja, på de sätt jag kan, dels känns det 
ännu viktigare för mig nu att förmedla 
hopp till elever, att försöka väcka lusten 
och tilltron till att vilja vara med och 
skapa en förändring i världen. Om jag 
bara kan göra en elev mer nyfiken och 
öppen inför omvärlden så känner jag att 
jag bidragit.   •

vänsKOlOr SAKs vänskolearbete stöds med 
bidrag från Europeiska Kommissionen.

Avslut och nystart 
för SAKs skolprojekt

Genom projektet har tusentals elever i 
olika åldrar fått lära sig mer och resonera 
kring Afghanistan och hur världen hänger 
ihop. Vi kan också slå oss lite för bröstet 
då den svenska myndigheten den Globala 
skolan som arbetar med lärande för håll-
bar utveckling gärna och ofta vill samar-
beta med oss och vi blev utvalda som ett 
av de 10 bästa projekten (av 268) i EU:s 
egen utvärdering. 

SAKs skolverksamhet tar förstås inte slut 
i och med att det här projektet avslutas. 
Under våren kommer ett antal högstadie- 
och gymnasieskolor arbeta med ett projekt 
på temat Vems säkerhet? som Folke 
Bernadotte Akademin delfinansierar. 
Eleverna kommer få resonera kring olika 
säkerhetsbegrepp och också diskutera 
fredsbygge med afghanska jämnåriga över 
videokonferens. 

Andra skolor fortsätter att jobba med 
Afghanistan genom att ha temadagar på 
skolorna, loppmarknader och annat, bland 
annat för att samla in pengar till SAK 
utbildningsverksamhet. 

SAK söker också ny finansiering för att 
kunna fortsätta arbetet med att nå och 
engagera barn och unga för världen och i 
synnerhet för Afghanistan. 

SAKs vänskolor

Cornelius på Svartöstadskolan i Luleå har illustrerat millenniemål nummer 8 – ökat samar-
bete. Texten lyder: Jag tycker att samarbete mellan länder är viktigt för att världen måste förenas 
i en enda stor släkt. För som släktingar hjälper varandra så måste länder hjälpa varandra. 

Kiki Nilsson är lärare på Skarpnäcks Fria 
Skola. Här på ett besök i Afghanistan 2011.

Det handlar om engagemang.


