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SAKs insatser 2011
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Miljoner människor saknar möjlighet
till försörjning, skolgång, vård och rent
vatten – grundläggande rättigheter
Konflikt och förtryck har i många fall
lämnat människor och samhällen i ett
tillstånd av maktlöshet
Lokalsamhällets möjligheter att själva
initiera och driva utveckling är mycket
begränsad

•
•
•

Stärka lokalsamhällets förmåga att formulera sina behov, att ta initiativ till och
äga de utvecklingsinsatser som görs
Förbättra förutsättningarna för utbildning, hälsa och hygien

•

Stärka människors möjlighet till självförsörjning

•

Stödja det civila samhället till en större
roll
i utvecklingen av Afghanistan

•
•

E

Rättigheter och maktlöshet
n majoritet av Afghanistans
befolkning bor på landsbygden. Miljoner människor saknar möjlighet till försörjning,
skolgång, vård och rent vatten
– vilka alla är grundläggande
rättigheter. Konflikt, förtryck
och fattigdom har på många håll lämnat människor
i ett tillstånd av maktlöshet, och deras möjligheter
att själva initiera och driva utveckling är mycket
begränsade. Detta påverkar allt från tillgången på
utbildning till människors hälsa, försörjning och
handel.
Egenmakt och självförsörjning
SAKs arbete med landsbygdsutveckling stödjer
och genomför projekt i samarbete med byar och
lokala råd. Det övergripande målet är att stärka
lokalsamhällets förmåga att formulera sina behov
och att ta initiativ till och äga de utvecklingsinsatser som görs.
Lokalsamhällets inflytande över sin egen utveckling stärks genom bildandet och stärkandet av
lokala utvecklingsråd. De planerar, genomför och
äger de insatser som görs i det egna samhället.
För att förbättra förutsättningarna för utbildning, hälsa och hygien bygger och renoverar SAK
skolor och kliniker. I anslutning till dessa konstrueras ofta brunnar och latriner. Vid anläggning
av en ny brunn utbildas alltid lokala tekniker,
#2-3.12

Genom lokala utvecklingsråd som
planerar, genomför och äger de insatser som görs stöddes lokalsamhällets ägande av utvecklingsarbetet
Genomförde projekt i samarbete med
byar och lokala råd
Byggde och renoverade skolor, kliniker, brunnar och latriner
Genom utbildning, mikrolån och
kontakter med branschorganisationer
stöddes grupper av mattvävare
Genom samarbeten med andra organisationer stärktes civilsamhällets roll i
återupp-byggnaden

och undervisning om hygien och vattenhantering
ges alltid till användarna.
För att stärka människors möjlighet till självförsörjning stöds bland annat ett begränsat antal
lokala mattvävare genom företagarutbildning, mikrolån och kontakter med branschorganisationer.
Inom all verksamhet eftersträvas samarbeten
med andra organisationer. Det afghanska civilsamhället måste bli starkare och få en större roll i
återuppbyggnaden av landet.
Nytt under 2011
Under året avslutades arbetet med förädling av
utsäde som genomförts i samarbete med organisationen Coordination of Afghan Relief. De sammanslutningar av jordbrukare som bildats under arbetets
gång har länkats till företag som förädlar utsäde.
Extra anslag från Sida möjliggjorde byggandet
av åtta kliniker i Samangan och Sar-e-Pul. Den
brittiska organisationen Afghan Connection bekostade renoveringen av tio av SAKs skolor, inklusive
anläggning av cricketplaner.
Stödet till lokala utvecklingsråd har utökats till
att omfatta råd i områden i Wardak som tidigare
inte täckts. I april slöts avtal med Sida om det så
kallade Norra Landsbygdsprojektet, vilket kommer
att stödja utvecklingsråden i deras arbete med att
förbättra infrastrukturen i provinsen Balkh.
Framgångsrika kvinnokooperativ
En framgångsrik försöksverksamhet för att
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stärka kvinnors egenmakt i Laghman nådde sitt
slut under året. Projektet skedde i samarbete
med UNICEF och innebar att grupper av kvinnor utbildades i att tillverka latriner, något som
lever vidare i form av familjeföretag eller mindre
kvinnokooperativ. Idag finns
fem sådana grupper av kvinnor som producerar latriner.
genomförda projekt 2011
Arbetet belönades med SAKs
• 59 brunnar borrades och försågs med
Malalaipris (se sidan 8).
handpump
Föreningen Aqtappa bildades
• 7 demonstrations-latriner och 110 hushållsla2010 av fyra mattvävande byar.
triner anlades
I två år fick de stöd i form av
• 4 nya skolor och annex byggdes
affärsutbildning, finanser och
• 12 skolor renoverades
teknisk rådgivning. Sedan slutet
• 2 förlossningsrum byggdes
• 8 hälsokliniker byggdes och en reparerades av 2011 har föreningen varit helt
• 100% av konstruktionerna klarade ansvarig självständig och drivs i samarbete med Afghan Carpet Export
myndighets kvalitetskontroll
Guild.
Arbetet med utvecklingsråd var framgånsrikt vad det gäller kvinnors deltagande. I distrikten Chimtal och Charbolak deltog
kvinnor i råden och på utbildningar i till exempel
bokföring, något som är ovanligt i de här distrikten.
Ett distrikt, Beshud I, lyckades med något unikt
under året. De 151 råden bestod av ett jämnt antal
kvinnor och män. Det är ett undantag, men visar att
det går att få acceptans för både mäns och kvinnors
deltagande i utvecklingsarbetet.

!
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Genomsnittlig kostnad i kr per berörd
familj för anläggning av
brunnar och latriner.

Konflikter och motstånd mot
kvinnligt deltagande
Kostnaderna för byggnadsmaterial, liksom för
transporter till avlägsna och svårtillgängliga platser,
anstränger budgeten. Byggandet av en klinik i
Laghman har fått avbrytas på grund av den tidiga

vintern som innebar materialbrist. Säkerhetsproblem och materialbrist återkom även i samband
med andra anläggningsarbeten. Också den omfattande byråkratin inom myndigheter hindrar eller
försenar ny infrastruktur.
Stödet till utvecklingsråd i nya distrikt i
Wardak försenades då lokala konflikter orsakade
folkomflyttningar och en omräkning av familjer
blev nödvändig. Vidare försenades utbetalningarna från Finansministeriet och Ministeriet för
landsbygdsutveckling till 70 utvecklingsråd med 6
månader.
I några utvecklingsråd i de norra provinserna
har det funnits stort motstånd mot kvinnligt deltagande i projekten. I de flesta fall har motståndet
överkommits genom samtal och förhandlingar,
vilket inneburit att även kvinnor inkluderats och
deltagit vid kapacitetsutvecklande insatser, diskussion och beslut om projekt. I ett fall ville rådet inte
inkludera kvinnor alls vilket gjorde att SAK valde
att avbryta arbetet med projektet.
Kostnader per område inom programmet för landsbygdsutveckling (milj kr)

0,4 Stöd till
självförsörjning:
företagarutbildning,
mikrolån
1,3 Vatten och
sanitet

4,8
Mobilisering av
3,3 Norra lands byar – Nationella
-bygdsprojektet Solidaritetsprogrammet

1,6 Stöd till förädling
av utsäde

SAKs program för landsbygdsutveckling
Komponent

Provins/Distrikt

Bymobilisering/Nationella Solidaritetsprogrammet

Wardak/Behsud I

Antal berörda familjer (med i snitt 6 medlemmar)
5 040

Bymobilisering/Nationella Solidaritetsprogrammet

Wardak/Jaghatu

11 537

Bymobilisering/Nationella Solidaritetsprogrammet

Wardak

4 088

Stöd till självförsörjning/Mattprojektet

Kunduz

300

Norra Landsbygdsprojektet

Balkh/Dehdadi

10 044

Norra Landsbygdsprojektet

Balkh/Chemtal & Charbolak

18 835

Vatten och sanitet

Laghman/Qargahi

875

Vatten och sanitet

Mohmandara

250

I provinsen Wardak genomför SAK det så kallade Nationella Solidaritetsprogrammet. Detta omfattar mobilisering av byar och val av
lokala utvecklingsråd. Rådets medlemmar utbildas och ges förutsättningar att kunna prioritera bland behoven i lokalsamhället, ansöka
om stöd och övervaka genomförandet av utvecklingsprojekt i byn.
Mattprojektet omfattar stöd till produktion av mattor i ett mindre antal byar. För att stärka lokala försörjningsmöjligheter ges utbildning i
företagande, mikrolån och kontakt med branschorganisationer.
Det Norra Landsbygdsprojektet bygger på principerna från det Nationella Solidaritetsprogrammet och omfattar kapacitetsutveckling,
tekniskt och ekonomiskt stöd till lokala utvecklingsråd.
SAKs ingenjörsavdelning konstruerar och reparerar skolor, kliniker och brunnar. Vatten- och sanitetsprojekt inkluderar också undervisning i hygien och sanitet.
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Ett arbete för framtiden
I maj 2011 avslutades ett framgångsrikt ettårigt pilotprojekt i Qarqahedistriktet i provinsen Laghman. Projektet omfattade ungefär 50 kvinnor från fem byar. Kvinnorna
genomgick en utbildning som gav dem nödvändig kunskap för att producera de betongplattor
som används i latriner, samtidigt som de fick undervisning om hygien och sanitet.
Projektets syften var att förbättra hygien- och sanitetsförhållandena i byarna, vilket i sin tur
förbättrar hälsotillståndet, och att stärka kvinnor till att aktivt delta i utvecklingen av samhället samtidigt som projektet kunde ge inkomster. Det syftade också till att förbättra kvinnornas
ställning, att främja social sammanhållning och ge byarna större kontroll över insatserna.
Fem grupper eller produktionscenter etablerades i de fem byarna där kvinnorna nu använder
sina kunskaper för att i sina hem producera och sälja betongplattor till andra familjer i byn. En
utvärdering av projektet har visat att det varit framgångsrikt. De deltagande kvinnorna träffas dagligen, mellan dem finns en tydlig fördelning av arbetsuppgifter såsom själva produktionen, information om hygien och sanitet till andra invånare i byn och samordning med lokala utvecklingsråd
och myndigheter. Grupperna samarbetar väl internt och har hittat ett konstruktivt arbetssätt för att
förbättra sanitetsförållandena i sina respektive byar. Projektet har gett en direkt inkomst, banat väg
för kvinnors deltagande och ett erkännande för deras insats i utvecklingsarbetet.
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