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mina klasskamrater. Mina lärare dömde ut 
mig som ett hopplöst fall.

Jag ville gärna tala inför mina klasskam-
rater och hålla i lektionerna ibland, så jag 
läste på mycket, men lärarna lät mig aldrig 
gå fram till tavlan. De sa att det inte gick 
eftersom jag hade en funktionsnedsätt-
ning. I stället fick jag sitta kvar längst bak i 
min rullstol. Det gjorde mig ledsen.

En dag hade man en invigning av sko-
lans tidning. Jag bad om att få vara med, 

men de lät mig inte delta. Det gjorde ock-
så väldigt ont.

När en person från Svenska Afghanis-
tankommitténs program för personer med 
funktionsnedsättningar kom till mitt hus 
berättade jag om allt det som hände mig i 
gränden och skolan. Genom SAK fick jag 
hjälp av en fysioterapeut och de gav mig 
också en ny rullstol och annat viktigt stöd. 

Jag fick gå en yrkesutbildning. I åtta 
månader lärde jag mig att bli sömmers-
ka. När jag började sy var det som att 
mitt liv blomstrade och jag fick det 
mycket bättre. 

Jag fick ett lån från SAK. Genom lånet 
kunde jag köpa utrustning för att sy. Ge-
nom min sömnad tjänar jag 300 afgha-
ni, eller lite mer än 4 dollar per dag. Jag 
har också lärt mig att brodera. Jag har 

”När jag började sy blomstrade mitt liv”

”JAG HETER Nasira Haqjou och jag är 23 år. 
När jag var tre år fick jag en funktionsned-
sättning efter att ha haft polio. Det kändes 
konstigt. Min familj visade mig respekt, 
men när jag gick ut sa ingen mitt namn, 
utan de kastade glåpord efter mig.

 Innan jag gått ut sista året i skolan hade 
jag aldrig haft mer än en vän. Henne träffa-
de jag det sista året. Att få en väninna kän-
des som en stor gåva. Framför allt eftersom 
folk i min gränd retade mig, precis som 

REPORTAGE

Nasira broderar 
och syr allt från 

klänningar till 
kuddar.

I utkanten av Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan lever Nasira 
Haqjou som har en funktionsnedsättning sedan tre års ålder. 
Med hjälp av SAK har hon blivit en framgångsrik och efterfrå-
gad sömmerska och hennamålare. Här berättar hon sin historia.
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tagit min examen i skolan och jag har 
lärt mig måla med hennafärg på händer-
na på kvinnor som ska gifta sig. Tro mig, 
i dag har jag många vänner och blir ofta 
bjuden på bröllopsfester. Vackra kvin-
nor står i kö för att jag ska måla deras 
händer.

Min pappa dog för åtta år sedan. Jag har 

två systrar och tre bröder. En av mina syst-
rar har gift sig och lever med sin man i ett 
annat hus. Två av mina bröder lever utom-
lands. Den tredje driver en affär och lever 
med sin familj. 

Jag försörjer mig själv, min mamma och 
min lillasyster. För tillfället är jag den enda 
som tjänar pengar i vårt hem. Jag är ock-
så talesperson för en kvinnoförening i pro-
vinsen Balkh. Allt detta har jag fått tack 
vare SAKs arbete med rehabilitering av 
personer med funktionsnedsättningar. Om 
inte SAK hjälpt mig skulle jag aldrig åstad-
kommit allt det jag gjort socialt och eko-
nomiskt. 

Tusen tack alla som stödjer SAK! Jag 
önskar att ni kan arbeta mer för att fler 
personer med funktionsnedsättningar ska 
få det bättre.” ●

”När jag började sy blomstrade mitt liv”

Mikrolån hjälper 
småföretagare
Det övergripande målet för SAKs arbete 
med landsbygdsutveckling är att männi-
skor ska kunna stärka sina möjligheter 
till självförsörjning genom att säkra en 
långsiktigt pålitlig inkomst. SAK riktar 
i synnerhet in sig på byar på lands-
bygden, kvinnor och personer med 
funktionsnedsättning. 

SAK tillhandahåller yrkesutbildning 
och utbildning i affärsutveckling, ger 
mikrolån till nystartade företag samt stöd 
för att identifiera olika arbetsmöjligheter. 
Alla insatser genomförs i samarbete 
med utvecklingsråd och lokala orga-
nisationer ute i byarna. Stödet går till 
självhjälpsgrupper, bybaserade spar- och 
låneföreningar samt producentgrupper. 

Jag försörjer mig 
själv, min mamma 

och min lillasyster. För 
tillfället är jag den enda 
som tjänar pengar i vårt 
hem. Nasira Haqjou

Arbets-
träning i 
Jalalabad.

Nasira sitter 
oftast på golvet 
och syr. 
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REPORTAGE

12 
organisationer för personer med 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR fick stöd 
för inkomstgenererande arbete 2016.

619 
personer med funktionsnedsättning 
kunde 2016 ta räntefria lån via SAK för 
att driva egen affärsverksamhet.  
255 VAR KVINNOR.

25 %
ökade hushållens inkomster med tack 
vare YRKESUTBILDNING och LÅN.

79 % 
av dem som gått en yrkesutbildning 
och tagit ett lån kände att de fått MER 
INFLYTANDE i sina familjer. 

SAKS STÖD TILL FÖRSÖRJNING 

Nasira äger sin 
egen symaskin.

Sömnadsskola för  
kvinnor med funktions-
nedsättning.
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