De afghanska och svenska

barnmorskeförbunden
inleder ett utbyte
Under 2014 har SAKs långvariga partner Barnmorskeförbundet i Afghanistan
utvecklat ett utbyte med sin
motsvarighet i Sverige.
Förbunden vill bland annat
dra nytta av varandras
kunskap och erfarenheter
när det gäller organisationskultur, vårdetik, forskning
och högre utbildning för
barnmorskor.
Under tre workshopdagar
samlades 45 deltagare från
olika distrikt i landet för att
diskutera med besökare från
det svenska förbundet.

Hej!
Nu är jag är på besök i Afghanistan.
Med mig från Sverige är
också den tidigare SAK-anställda Ger
barnmorskeutbildningen i Wardak undtrud Pålsson, som utvecklade
skola förstördes tyvärr i samband med er tre och ett halvt år. Deras
närliggande polisstationen, men som ett bombattentat mot den
tur var skedde det en fredag så
att varken lärare, elever eller deras med
följande barn skadades. Nu har
skolan fått nya lokaler.
Jag har också sällskap av Anna Nordfje
förbundets internationella sekreterare. ll, Svenska Barnmorskepatientsäkerhet, som avslutades med Hon har hållit en workshop om
ett grupparbete om ett praktiskt fall.
Alla våra workshops innehåller gruppd
redovisningar. Delar av grupparbetena iskussioner och gruppdeltagare som pratar engelska, eller tolkredovisas antingen av de
Efter redovisningarna får deltagarna as till engelska från pashto.
och vad de själva vill bidra med till sindiskutera vilka önskemål de har
bli engagerad diskussion! Det är fant organisation. Då brukar det
astiskt att se hur strukturerat
deltagarna arbetar och med vilken säke
rhet de talar inför gruppen.

Lunchen äter vi i en matsal med en skiljevägg, där kvinnor
och barn sitter på ena sidan och män på den andra. Många
kvinnor har med sig sina barn. Värmekällan är en gasolkamin.
Ett av målen med den här resan är att undersöka hur vi
kan samarbeta för att göra den afghanska barnmorskeutbildningen mer akademisk. Det finns nämligen inte så
många möjligheter för barnmorskor här att vidareutbilda sig
på, och vissa barnmorskor har till och med utbildat sig till
läkare i stället. Därför har vi besökt det privata universitetet
Zawul Institute, som har en tvåårig bachelorutbildning för
barnmorskor.
Nu hoppas vi på en långsiktig relation mellan våra förbund,
jag tror att vi kan lära oss massor av varandra!
Vänliga hälsningar,

Karin Reimegård,

barnmorska på Skåne universitetssjukhus i Malmö och
medlem i Svenska Barnmorskeförbundets etiska råd.
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