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REPORTAGE SAK STANNAR KVAR

Mot en ljusare 
framtid i byn
Hittils har invånarna i Dawlatabad levt utan 
elektriskt ljus, men nu är kraften på väg.
 
TEXT OCH BILD ANDERs RoséN  

Arbetet har tidigare drivits av andra 
 organisationer men när pengarna tog 
slut sköt SAK till de 280 000 kronor 
som behövdes för att strömmen skulle  
komma fram. Det går nästan inte  
att inse vidden av att byn  
plötsligt får tillgång till el. 

ElEN gER iNTE bara möjlighet att trycka 
på en knapp för att tända  lampan, 
utan  förbättrar också kontakten med 
 omvärlden. Alla som har en mobil
telefon vet ju att den måste  laddas 
ibland.

– Troligen kommer vi att få se fler 
små butiker, vilket underlättar  handeln 
med våra jordbruksprodukter, säger 
 utvecklingsrådets ordförande Hamidullah 
Ghafari och leder in samtalet på det 
han värderar allra högst. 

– Skolan har fått el!  Undervisningen 
kommer att bli bättre. Inte bara för 
 ljusets skull utan för att de nu kan 
använda  datorer och ny teknik. ◆

             ågRA Mil fRåN Alikhil ligger byn 
 Dawlatabad. Vi befinner oss fort
farande i distrikten HazratSultan 

i Samanganprovinsen. Landskapet torrt 
och sandfärgat, men på slätten nedanför 
byn är det ganska grönt så här på våren och 
boskapen betar girigt.

i DAwlATABAD bor cirka 450 familjer. I Afgh
anistan beskriver man oftare en bys  storlek 
utifrån antalet familjer än antalet  invånare. 
Eftersom en familj i snitt består av sju 
 personer bör Dawlatabad ha drygt  
3 000 invånare. Hittills har de levt i mör
ker. Åtminstone på kvällarna och om man 
 tänker på elektriskt ljus. Så ser  verkligheten 
ut för nästan hälften av  Afghanistans 
befolkning som i dag  saknar tillgång till 
fast el. Men nu är äntligen  kraften på väg 
in i byn. Stora elstolpar med  ledningar är 
 monterade. Allt är klart och vid mitt besök 

återstår bara själva inkopplingen och, 
den i Afghanistan så viktiga, 

 invigningsceremonin. 
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hamidullah  ghafari, 
ordförande i utveck-

lingsrådet, glädjer sig 
över att skolan fått el. 

I AfghANisTAN saknas ett fungerande demokratiskt  system 
som kan företräda medborgarnas behov.  Staten har svag 
legitimitet och begränsad eller ingen kontroll över vissa 
delar av landet, framför allt på landsbygden. 

Administrationen är centraliserad, vilket  begränsar 
 möjligheterna för SAKs målgrupper på  landsbygden att föra 
fram sina behov och utkräva sina rättigheter. Det finns  planer 
på att inrätta ett samordningsorgan på distriktsnivå för att 
stärka administrationen, en utveckling som SAK  följer noga.

 
föR ATT öKA människors förutsättningar att organisera sig 
och ställa krav på regeringen och den lokala  administrationen 
 arbetar SAK från två håll.  Å ena sidan med  insatser för att 
stärka representation och deltagande i lokala organisationer, 
exempelvis lokala utvecklingsråd. Det handlar bland annat 
om att de svagaste grupperna, som kvinnor och  personer med 
funktionsnedsättningar ska delta. 

Å andra sidan arbetar SAK med att stärka myndigheter på 
lokal och distriktsnivå, för att de bättre ska kunna leva upp 
till sitt demokratiska ansvar och svara på med borgarnas krav 
och behov. Stödet till lokala myndigheter ges till största del i 
form av kapacitetsutveckling, genom  utbildning och konsulte
ring. Verksamheter på lokal nivå planeras, genomförs och följs 
ofta upp gemensam med lokala  myndigheter inom exempelvis 
 hälsovård och utbildning. 

sAK sTöDJER också dialogen mellan de lokala myndighe
terna, lokalsamhällena och civilsamhällesorganisationer. Det 
kan handla om att stärka lokala myndigheters transparens. 
Det är också viktigt att medborgana får tillgång till relevant 
och begriplig information exempelvis om nationell lagstift
ning, lokala myndigheters ansvar, beslutsfattande processer och 
 ekonomisk förvaltning. ◆

hittills har 
invänarna i 

 Dawlatabad levt 
utan elektriskt ljus. 

omkring 50 procent av befolkningen i Afghanistan 
saknar tillgång till det offentliga elnätet. Nu kommer 
kraften till Dawlatabad.

Därför stödjer 
sAK  lokala 
 myndigheter 
För att nå det långsiktiga målet 
om ett självständigt Afghanistan 
utan påverkan från bistånd och  
utländsk militär närvaro behöver 
även lokala myndig heter få stöd 
och möjlighet till utveckling. 


