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I slutet av februari tog en ny kull 
barn morskor sin examen vid SAKs 
utbildning för barnmorskor i SariPul, 
i norra Afghanistan. Nu återvänder de 
20 unga kvinnorna till sina hembyar för 
fem års arbete.

Text & foto | Anders Rosén

Snart ska de ta ansvaret för förlossningar, 
mödra- och barnhälsovård som nybakade 
barnmorskor, men när Afghanistan-nytt 
kommer på besök sitter de ännu hög-
tidligt uppradade utefter väggarna och 
antecknar flitigt. 
 Utbildningsansvarig Zahra Mirzaei 
(som pryder omslaget på denna tidning) 
uttrycker en stor beundran för sina elever:
 – Den förra kursen blev för två år se-
dan utsedd till den bästa i hela Afghanis-
tan. Jag hoppas och tror att den här kullen 
barnmorskor i Sar-i-Pul får lika bra betyg. 
Vi vill vinna i år också.
 Det är Afghanistans barnmorskeför-
ening som varje år genomför en utvärde-

ringar av alla barnmorsekeutbildningar 
i Afghanistan, totalt 24 stycken. Hittills 
har tre kullar barnmorskor gått ut SAKs 
utbildning i Sar-i-Pul. Den första kom på 
tredje plats i bedömningen. Den andra 
kursen kom tvåa. Och den tredje, då SAK 
hade tagit över ansvaret, blev utsedd till 
den bästa i hela landet. När nu den fjärde 
kursen ska avslutas är förväntningarna 
höga.
 Under utbildningen har de unga kvin-
norna varit med om ett stort antal förloss-
ningar och även praktiserat på sjukhuset i 
Sar-i-Pul.
 – Flickorna är väl förberedda men 
de kommer att få ett stort ansvar, menar  
Zahra Mirzaei. De åker nu tillbaka till 
sina hembyar och skriver kontrakt på att 
de ska jobba där i minst fem år. Och de är 
väldigt efterlängtade. Eftersom de redan 
är kända i sina byar som pålitliga perso-
ner, kommer folk att vända sig till dem 
med stort förtroende. Många bybor har 
redan hört av sig och undrar när de går i 
tjänst.   •

i januari kunde barnmorskestudenterna 
vid SAKs utbildning i Maidan Shahr 
återvända till studierna efter ett mer än 
en månad långt uppehåll. Den 23 novem-
ber förra året jämnades deras sovsalar 
och delar av utbildningslokalerna med 
marken vid en bombexplosion. I slutet av 
december hittades nya lokaler.
 Utbildningen är ett samarbete med 
den Norska Afghanistankommittén och 
finansieras av det svenska Postkodlotteriet. 
Vid bombattacken som var riktad mot 
regeringsbyggnader i närheten förstördes 
även SAKs lokala kontor i staden och tre 
anställda skadades lindrigt.   •

i februari startade SAK en ny 
utbildning för sjuksköterskor. 24 unga 
kvinnor från olika delar av provinsen 
Laghman, öster om Kabul ska under två 
års tid utbildas till sjuksköterskor i pro-
vinshuvudstaden Mehtarlam.
 Afghanistan lider stor brist på 
utbildade sjuksköterskor och kvinn-
lig hälsovårdspersonal, i synnerhet på 
landsbygden. Därför startade landets 
hälsovårdsministerium 2011 ett program 
för att utbilda fler kvinnliga sjuksköter-
skor.
 Den nu nystartade utbildningen drivs 
av Svenska Afghanistankommittén i 
samarbete med Norska Afghanistankom-
mittén och liknar de redan väletablerade 
utbildningarna av barnmorskor i Maidan 
Shahr och Sar-i-Pul. Förhoppningen är att 
sjuksköterskeutbildningen ska spela en 
lika stor roll för den afghanska hälsovår-
den som barnmorskeutbildningen spelat 
för mödrahälsovården.
 Sjuksköterskestudenterna ska tränas 
att både kunna förebygga sjukdomar och 
vårda redan sjuka. Detta i motsats till 
mycket av att den redan etablerade häl-
sovården på den afghanska landsbygden 
enbart är inriktad på vård. Efter att de 
tagit examen kommer de unga kvinnorna 
att återvända hem för att jobba i kliniker i 
sina hemdistrikt.   •
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