Tio skänkta
ord räcker till
ett års skolgång
I dag går omkring fem till åtta miljoner
barn i skolan i Afghanistan. Samma siffra år 2001 var färre än en miljon elever.
Det betyder att det går att göra framsteg
trots en svår säkerhetssituation.
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Inspirera Kristina Ohlson att skriva!
För att ge fler flickor möjlighet att gå i skolan
kommer författaren Kristina Ohlsson att
skriva en berättelse som du kan följa på
internet. Du kan mellan den 26 september
till den 24 oktober inspirera Kristina genom
att skänka henne ett ord via ett SMS. Varje
SMS kostar 40 kronor. 10 skänkta ord
räcker till ett års skolgång för en elev.

vilket hon fick möjlighet att utveckla när hon
studerade statskunskap på bland annat Försvarshögskolan. Därefter, under tiden som
analytiker på Säpo, blev Kristina utsänd som
Sveriges attaché i Bagdad, där hon arbetade
under ambassadören. Kristina skrev bland
annat en rapport om de en miljon mödrar
som lever ensamma i Irak och vars barn av
den anledningen ofta inte får någon ordentlig skolgång. Det efter att deras fäder stupat,
försvunnit i kriget eller sitter fängslade.

Kunskap är makt och i Afghanistan har
inte befolkningen den makten. Utbildning är en nyckel till samhällsförändring,
och lyckas vi med att sätta fler flickor i
skolan kan det leda till förbättrade levnadsvillkor för alla.
I dag är 43 procent av männen och 13
procent av kvinnorna läskunniga i Afghanistan och hälften av landets befolkning är
under 15 år. Det är alltså cirka 15 miljoner
barn med framtidsdrömmar och förhoppningar. Av dessa får endast sju miljoner gå
i skolan, och av dessa är cirka två miljoner
flickor.

Kvinnliga lärare viktiga

Behöver inte alla barn i Afghanistan gå i
skolan? Jo, självklart. Det jobbar vi också
för. I just denna kampanj har vi valt att inrikta oss på flickor i Afghanistan. Därför att
det är alldeles för få flickor, som på grund
av religiösa och traditionella skäl, inte får
eller kan gå i skolan.
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Hälften av alla barn i skolålder får inte
utbildning
De är miljoner till antalet, de flesta flickor
Bristen på kvalificerade lärare är stor och
kvaliteten på undervisningen är ofta låg
Bristen på kvinnliga lärare begränsar
flickors möjlighet till utbildning
Med ditt stöd kan vi:
Öka tillgången till utbildning, framförallt
för flickor på landsbygden
Förbättra kvaliteten på undervisningen
Utbilda fler lärare, framförallt kvinnliga

Att få gå i skolan är bra men minst lika
viktigt är kvaliteten på undervisningen,
närheten till skolan och utbildade lärare.
Utan detta riskerar insatserna att falla.
För att undervisa flickor krävs till exempel
även utbildning av kvinnliga lärare.
Detta och mycket mer arbetar SAK
med och det fungerar. På våra skolor går
i dag över 125 000 elever. Hälften av dem
är flickor. Det kan låta som en självklarhet,
men det är det inte. •
SAK

Ingen utvecklig utan utbildning

– Jag lärde mig att de länder som inte erbjuder utbildning för alla barn inte kan utvecklas. Det går inte att bygga ett fungerande
samhälle utan en utbildad befolkning. Det
här är mycket större än att diskutera hur
många skolplatser vi behöver, men det är
där vi måste börja. Just därför vill jag engagera mig för SAK och flickors utbildning!
Jag har inga direkta erfarenheter av Afghanistan men med min bakgrund blir landet
snabbt intressant. •
Carla da Costa Bengtsson
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