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Om verksamhetsberättelsen 2017
Svenska Afghanistankommittén har två syften med denna rapport: att
beskriva utvecklingen i Afghanistan under året, samt vad SAK har uppnått med de resurser som organisationen har fått från allmänheten, både
direkt från medlemmar och bidragsgivare samtfrån organisationer och
myndigheter i Sverige.
Vi vill att rapporten ska vara öppen, relevant och balanserad. Den ska
belysa både resultat och problem. Den ska alltid redovisa fall av missförhållanden som kommit till organisationens kännedom, något som är
oundvikligt under de omständigheter SAK arbetar.
Rapporten ska ge en översiktlig beskrivning av insatser och resultat. Det
som presenteras är ett urval, SAKs verksamhet är för omfattande för att
beskrivas i detalj. Den som vill ha djupare kunskaper hänvisas exempelvis till SAKs årliga rapport till SIDA eller till någon av de utvärderingar
som nämns.
Om du har frågor om SAKs arbete i Afghanistan eller denna rapport –
hör gärna av dig till info@sak.se
Omslag
Sapna Safi nominerades 2016 till The International Children's Peace Prize
för sitt engagemang för flickors utbildning.
Redaktör: Klas Bjurström
Formgivning: Bedow
Foto omslag: Malin Hoelstad
Tryck: Trydells
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FÖRORD
—
Uthållighet och metodik

v i d å r s s lu t e t ko m e t t brev till mig som ordförande från en av våra medlemmar som varit med
nästan sedan starten 1980. Det fick mig att tänka på hur
viktigt det är med långsiktighet, uthållighet och kontinuerligt lärande. Med det för ögonen vill jag i årets
redovisning lyfta fram vad som ofta kommer bort med
ett ensidigt resultatfokus, nämligen grundbultarna för
att det blir något överhuvudtaget.
SAK har och har alltid haft en stabil vision. Den i sig
förutsätter ett uthålligt arbete oavsett om det sker i den
egna organisationen, tillsammans med andra eller av
andra – ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och
diskriminering. Vi har kunnat fokusera på en enda
fråga. Vid starten var det effekterna av Sovjetunionens
ockupation av landet som drev oss. Efter Sovjets uttåg
blev vi en neutral biståndsaktör. Och sedan 2001 har
vårt bistånd i olika former fortsatt att stadigt utvecklas
genom metodiskt arbete och framtagning av nya verktyg, till exempel den strategiska planen. SAK har under
2017 avslutat den andra strategiska planen och från och
med 2018 påbörjat den tredje, som omfattar fyra år.
Att ta fram en strategisk plan kan göras på många sätt.
I SAK innebär det att bygga underifrån och upp till
styrelse och medlemmar, med direkt engagemang från
våra målgrupper – bybefolkning, kvinnor, flickor och
pojkar samt personer med funktionsvariationer. En
mödosam process som kräver uthållighet. Sammanlagt
deltog 1  061 personer från våra målgrupper. En reflektion efteråt är att detta också är del i utlärandet och
förankringen lokalt av SAKs arbete och som inte ska
underskattas när uppföljningarna kommer framöver.
SAK har relativt många medlemmar som varit med
sedan början och konsekvent hållit fast vid sitt stöd

till civilbefolkningen. Det syns och märks också på
organisationens stabilitet i Afghanistan där relationer
och engagemang odlats i fyra decennier. Det är en
stor styrka.
I takt med att det internationella samfundets statsbyggnadsprojekt inte krönts med framgång har många
afghaner flytt och emigrerat: också från de många stora
flyktinglägren i Pakistan och Iran. För cirka 15 år sedan
uppskattades antalet personer i Sverige som var födda
i Afghanistan till ca 5 000. Idag är det mångdubbelt
fler. I storpolitikens spår ser vi nu också en ström
återvändande till Afghanistan, främst från de stora
flyktinglägren men också från Europa. Båda skeenden
påverkar förutsättningarna för verksamheten vilket
också återspeglas i den nya planen.
SAKs mandat, kunskap och erfarenhet handlar om
situationen i Afghanistan och speciellt där vi är verksamma. Det handlar också om att vilja, att kunna vara
uthållig och metodisk vilket jag hoppas att denna årsredovisning tillika lyckas att skildra.

Peder Jonsson

Ordförande
s v e n s k a a f g h a n i s ta n ko m m i t t é n
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INSATSER I URVAL 2017
Utvecklingsråd
Den traditionella formen för gemensamt beslutsfattande är shuran eller byrådet. Under 2017 stödde SAK
368 lokala utvecklingsråd.

Hälsovård
Under året registrerade SAK mer än 2,6 miljoner
patientbesök.

Utbildning av barnmorskor
och sjuksköterskor
41 kvinnor examinerades från SAKs skola för barnmorskor och 20 blev färdiga sjuksköterskor.

Utbildning
Fler än 79 000 barn gick i skolor stödda av SAK. 58 %
av dessa var flickor.

REGIONKONTOR
Mazar-e-Sharif
Taloqan
Wardak
Jalalabad
Ghazni
Kabul Management Office
Aybak (förbindelsekontor)
Kunduz (förbindelsekontor)
Metharlam (förbindelsekontor)

Försörjningsmöjligheter
Hushåll och enskilda, framför allt kvinnor med försörjningsansvar och människor med funktionsnedsättning,
fick stöd i att utveckla sina inkomstkällor. Under året
bildades 32 spar- och låneföreningar.

Rehabilitering
Fler än 15 000 män och 10 000 kvinnor behandlades
med sjukgymnastik. Nästan 14 000 fick olika ortopediska hjälpmedel.
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SAKs vision är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering
SAKs uppdrag är att ge människor makt över
sin utveckling och sina liv
SAKs målgrupper är landsbygdssamhällen,
kvinnor, flickor och pojkar samt personer
med funktionsnedsättning

m ä n n i s ko r n a i b ya r på den afghanska landsbygden är till stor del utestängda från det nationella
politiska och ekonomiska livet. Tillgången på till
exempel utbildning, hälsovård, rent vatten och sanitet
är väsentligt lägre än i städerna. De marginaliserade
grupper som SAK arbetar med uttrycker oftast att en
breddad försörjning och tillgång till utbildning och
hälsovård är de viktigaste förändringarna som kan
göras för att förbättra deras liv.
Kvinnors ställning, liksom relationen mellan män
och kvinnor, varierar och beror på flera faktorer,
bland annat sedvänjor, utbildning, tillgångar, geografisk plats och utsatthet för konflikt. I allmänhet har
kvinnor begränsad tillgång till samhällstjänster som
utbildning och hälsovård, arbete utanför hemmet
och ekonomiska resurser. De har också mycket stora
begränsningar i sin frihet att resa, umgås och delta i
det offentliga livet.
Barn i Afghanistan, flickor och pojkar, är i olika hög
grad drabbade av fattigdomen och många utvecklingsresultat för barn visar tydliga skillnader mellan könen.
Flickor har sämre tillgång till utbildning, hälsovård och
rättvisa.
Personer med funktionsnedsättning är bland de fattigaste och socialt mest exkluderade. Personer med
funktionsnedsättning stigmatiseras. Både samhällsstrukturer och bristande medvetenhet hos många
människor ligger bakom en svår och regelbunden
diskriminering.

För att uppnå sina mål använder har SAK främst tre medel:
1 ) k a pa c i t e t s u t v e c k l i n g omfattar att stödja
shuror (byråd) att organisera och mobilisera sig, liksom stöd till lokala organisationer och myndigheter.
2 ) g ru n d l ä g g a n d e s a m h ä l l s s e rv i c e .
Att tillhandahålla detta kommer att vara absolut nödvändigt under överskådlig framtid, framför allt på provins- och distriktsnivå då den afghanska staten ännu
inte kan svara upp mot rätten till hälsovård och utbildning hos människor på landsbygden. Tjänster som
hälsovård och utbildning är en grund för trovärdighet
och ger en plattform på vilken SAK kan utveckla lokal
kapacitet.
3 ) påv e r k a n s a r b e t e är ett medel att både
uppnå förändring genom policy och lag, med också för
våra lokala partner när de ska stödja våra målgrupper.

sak 2017

Kriget drabbar civila svårt och påverkar SAKs arbete
AA Att röra sig i konfliktområden innebär risker för patienter, elever och
SAKs anställda. Det leder till att patienter dröjer eller tvekar att söka
vård och föräldrar håller barn hemma från skolan. Flickor i utbildning
samt kvinnor och barn i behov av vård är de som påverkas mest.
AA I några områden har beväpnade oppositionsgrupper tvingat SAK att
stänga skolor. I andra har skolor kunnat öppnas igen efter medling.
AA Parterna i konflikten, inklusive internationella styrkor, saknar ofta
respekt för neutralitet och Genevekonventionen.
AA Uppföljning och logistik blir allt svårare.
AA Att rekrytera personal är en utmaning, särskilt den helt nödvändiga
kvinnliga personalen vars möjlighet att röra sig begränsas än mer
vid konflikt.

Kriget påverkar livet för alla, men allra mest de som redan är marginaliserade: kvinnor och flickor samt människor med funktionsnedsättningar. Nazu Mohammadi bor i Beshud i Nangarhar. Foto: Malin Hoelstad.
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Resurser
—
Medlemmar, anställda och finansiering
SAK hade under året 3 313 medlemmar i 12 lokalkommittéer
i Sverige och en i Afghanistan. Antalet anställda uppgick till
6  299, varav 23 i Sverige.
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Bakgrund
—
Afghanistan 2017
Efter att ha minskat tre år i följd ökade faktiskt optimismen något
hos den afghanska befolkningens enligt Asia Foundations årliga
Survey of the Afghan People 2017. Fler uttryckte att landet rör sig
i rätt riktning. Även om all optimism är välkommen är rapporten
torrt återhållsam när den sammanfattar att ”årets ökande optimism
är svår att förklara 1 ”.

Inre och yttre spänningar

I politiken fortsatte motsättningarna inom the National Unity Government. Parlamentet förklarade flera
ministrar olämpliga att inneha sina ämbeten och tillsättandet av ministerposter på försvars- respektive
inrikesministerierna blev en utdragen prövning.
Den 4 maj återvände Gulbuddin Hekmatyar, krigsherre och ledare för partiet Hezb-e Islami, till Afghanistan efter två decennier i Pakistans gränsområden.
Efter att ha lovat att han och hans krigare skulle avstå
från våld tilläts han återvända och fortsätta vara politiskt aktiv. Försoningen med regeringen ledde till att
FN:s sanktioner mot honom lyftes. För en del betraktare var detta en modell för hur andra väpnade motståndsgrupper och deras ledare skulle kunna tillåtas
komma tillbaka till en möjlig politisk framtid, om de
bara avsvär sig användandet av våld.
Ett par veckor efter att Hekmatyar återvänt gick däremot den uzbekiske krigsherren och vice presidenten
Abdul Rashid Dostum i exil i Turkiet efter att ha anklagats för sexuellt övergrepp och tortyr av en politisk
motståndare.

A Survey of the Afghan People –
Afghanistan in 2017, Asia Foundation
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I den utsträckning det över huvud taget pågår en fredsprocess är den afghanska staten, den väpnade oppositionen och de östra grannarna Pakistan, Indien och

Kina lika fast i ett komplext beroendeförhållande som
någonsin tidigare. Efter återkommande uppmaningar
från den afghanska regeringen antog USA en hårdare
hållning mot Pakistan i syfte att förmå dem att avbryta
stödet till motståndsgrupper med baser i Pakistan.
Den afghanska regeringen stärkte samtidigt sina band
till Indien – militära, ekonomiska och sociala – vilket
historiskt har varit en anledning för Pakistan att uppleva sig trängd mellan fiender.
Som en konsekvens försämrades relationerna med
Pakistan. President Ghani försökte närma sig Pakistan men med begränsade resultat. Kina, som har stora
politiska och ekonomiska ambitioner i och bortom
området och inte vill se mer regional instabilitet, höll
nyligen tri-laterala samtal för att motverka en eskalering av motsättningarna.
Efterspelet till USA:s hårdare hållning under året
mot både Pakistan och Iran påverkade allianserna
i regionen. Pakistan närmade sig Kina och i någon
mån Ryssland. Både Pakistan och Iran satte press på
Afghanistan, bland annat genom att från var sitt håll
sända tillbaka flyktingar. Om motsättningarna mellan
Washington och Islamabad fortsätter att försämras kan
Pakistans stöd till det väpnade motståndet i Afghanistan mycket väl öka.

ba kg ru n d – a f g h a n i s ta n 2 0 1 7

Atta Mohammad Noor, som tillhör partiet Jamiat-e-Islami och i mer än 15 år har varit guvernör i
provinsen Balkh, meddelade till allmän förvåning
sin avgång tidigt under året, bara för att kort därefter ta tillbaka beslutet. Senare under året hamnade
han i en mycket offentlig dispyt med president Ghani
när denne plötsligt accepterade den tidigare uppsägningen och utsåg en efterträdare. Nu vägrade dock
guvernören att kliva ner och hänvisade också till lojaliteten hos sina väpnade trupper.
Den olösta konflikten och hotet om våld inom landets valda ledning riskerar att underminera den
afghanska statens auktoritet, öka redan stora avstånd
och bådar inte gott för möjligheterna att styra landet
i egentlig mening.
Dispyten mellan guvernör Noor, en etnisk tadzjik, och
president Ghani, etnisk pashtun, är också ett av flera
exempel under året på ökande etniska spänningar.
Dessa påverkade också den planerade lanseringen av
elektroniska identitetskort efter att presidenten godkänt användandet av termen ”afghan”, som av många
ses som liktydigt med pashtun. Identitetskorten fortsatte att försenas men är en pusselbit som behöver läggas inför nästa års parlamentsval.

Opium
Opiumets roll i det pågående kri
get är betydande. Opium är en
av den väpnade oppositionens
finansieringskällor, den livnär kri
minella nätverk och underbygger
korruptionen inom staten. Sam
tidigt är det en viktig gröda för

Den afghanska valkommissionen meddelade att det
redan försenade parlamentsvalet ska hållas i juli 2018.
Valkommissionens chef avskedades dock därefter av
president Ghani och har ännu inte ersatts. Kraven på
mer öppenhet i valprocessen har varit många under
året, liksom på reformer och byte av personer på nyckelpositioner. I december godkände parlamentet dock
elva av tolv nominerade ministrar, inklusive för försvars- och inrikesministerierna.

många jordbrukare under press

Staten och det internationella samfundet

eller i brist på alternativ. Opium

När det gäller statens förmåga på lång sikt har det
skett viss positiv utveckling. Lönenivåerna inom staten har setts över för att göra offentliga tjänster mer
attraktiva, också med målet att jämna ut skillnaderna
mellan staten och de många internationella organisationerna. Statens skatteinkomster ökade också för
tredje året i rad. Visserligen från en mycket låg nivå,
och den afghanska staten är fortfarande i det närmaste
helt beroende av internationell finansiering, men de
överträffade ändå målet i budgeten.

är lätt att odla, motståndskraf
tigt och enkelt att transportera.
Vinsterna från opiumet är också
ett incitament att förhindra alla
insatser för ökad rättssäkerhet –
många har mycket att förlora.
Alla indikatorer pekar mot att opi
umskörden i Afghanistan ökade
drastiskt under 2017. Den odlade
arealen ökade med hela 63 %
till den högsta nivån som regist
rerats. Den potentiella skörden
ökade med 75 % till uppskattade
9 000 ton.
Källa: UNODC Afghanistan
Opium Survey 2017

Internationella givare fokuserade 2017 mest på att
stärka ekonomin och förmågan hos staten. Mycket
tyder på att givarländerna i allt högre grad förväntar sig att staten snarare än organisationer ska förse
befolkningen med grundläggande samhällsservice.
På senare år har den internationella finansieringen
minskat, något den lär fortsätta att göra.
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Staten kommer fortsatt att ha stora finansiella utmaningar då utgifterna för utveckling och säkerhet förväntas öka, medan intäkterna lär fortsätta vara begränsade.
Sekterism och attacker i städer

Våld och antalet civila offer låg kvar på en nivå jämförbar med året innan, även om oppositionsgruppernas
medvetna och alltmer omfattande attacker mot civila
mål i städerna var djupt oroande. Tidpunkten för
många av attackerna sammanföll med olika initiativ
för fred vilket belyser att det alltid finns aktörer som är
rädda för att förlora inflytande och upplever sig tappa
mark vid fred.
Även om de är mer splittrade än under 1990-talet
så fortsätter talibanerna att vara den med marginal
dominerande kraften bland de många väpnade oppositionsgrupperna. Efter allt fler regelrätta markstrider
under 2016 verkar den väpnade oppositionen ha bytt
taktik till förmån för självmordsattacker och så kallade
komplexa attacker i stadsmiljö. I Kabul har de många
attackerna fått regeringen att öka antalet vägspärrar
och bygga bommar som hindrar större fordon, som
skulle kunna frakta mer sprängämnen, från att komma
in till de centrala delarna av staden.
Både Taliban och IS har varit framgångsrika i sin terror
och i att slå mot afghanska säkerhetsstyrkor, även om de
tar stora förluster vid luftanfall utanför städerna. Situationen förändras för varje vecka men vid slutet av året
rapporterades att av 402 distrikt i landet behärskades
180 i det närmaste helt av staten, 21 helt av motståndsrörelser och om resterande distrikt rådde mer eller
mindre aktiv konflikt och stridigheter. Sett till antalet
dominerade distrikt har staten under året tappat mark.
Minst 14  000 utländska militärer, varav hälften amerikanska, finns kvar inom den så kallade Resolute
Support Mission, den i huvudsak rådgivande internationella insatsen. Stridsinsatserna har nästan helt lämnats till afghanska säkerhetsstyrkor, vilka möter hårt
motstånd och lider stora förluster.
Ytterligare 7  000 amerikanska soldater finns kvar inom
Operation Freedom’s Sentinel som fortsätter sin krigföring och eliminering av motståndsgrupper, främst
genom drönarattacker. USA indikerar dock ett skifte
av taktik mot att igen öka antalet marktrupper för att
bekämpa motståndsrörelser.
Den 13 april genomförde amerikanskt flygvapen en
attack mot ett tunnelsystem på en bergssluttning i
Achin, Nangarhar. Troligen lika mycket för att visa
beslutsamhet inför en amerikans publik som för att
döda IS-soldater användes den största icke-nukleära
bomben som någonsin detonerat i krig, vilket skapade
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Statistik – ungefärlig eller felaktig

Statistiska uppgifter om Afghanistan är i bästa fall ungefärliga och i sämsta fall felaktiga. Ingen folkräkning har
genomförts helt och dagens uppgifter om invånarantal,
som varierar mellan 29 och 37 miljoner, utgår från en
ungefärlig uppskattning 1978. Andra undersökningar
där befolkningen är en variabel såsom utbildning, hälsa
eller andra sociala faktorer, drabbas av samma eller
ännu större felmarginaler.

Humanitära behov
3,3 miljoner människor är i akut
behov av humanitär hjälp i Afgha
nistan och ytterligare 8,7 miljoner
har kroniska och återkommande
behov av humanitär hjälp.*
* Källa: UNOCHA Humanitarian Needs
Overview 2018

Ekonomin, optimism och oro
Sedan 2006 har Asia Founda
tion årligen undersökt uppfatt
ningar och stämningar hos det
afghanska folket.
Hushållens genomsnittliga månads
inkomst rapporterades under året

rubriker i hela världen. Ironiskt nog finansierades tunnelsystemet, som nu används av IS, en gång i tiden av
USA för att användas av Mujaheddin, rörelsen som
bekämpade den sovjetiska ockupationen på 1980-talet.
En mycket oroande utveckling är de fortsatta sekteristiska tendenserna hos Islamiska Staten, då de ofta
riktar attacker mot shia-muslimer. Detta har skett vid
politiska demonstrationer med främst hazarer som i
stor utsträckning tillhör shia-inriktningen, men IS har
också direkt attackerat shia-moskéer. I områden där
IS har etablerat sig verkar de sällan bekymra sig om
legitimitet eller lokalbefolkningens inställning.

till 1 486 kr, en ökning från 1 417 kr

Rättigheter, flykt och … optimism?

året innan. I sydvästra delen av

Den afghanska konstitutionen framhåller att samhällets
mål är social rättvisa, värdighet och mänskliga rättigheter. Rättslöshet och korruption, avsaknad av samhällsservice, inbördeskrig och politisk osäkerhet är dock
väsentliga hinder för att genomdriva förbättringar.

landet rapporterades den högsta
siffran, 2173 kr, medan motsva
rande siffra för centralregionen
var 610 kr, lägst i landet. Jordbruk
och boskapsskötsel är fortsatt
ryggraden i afghansk ekonomi.
72 % av människorna på lands
bygden rapporteras äga boskap
utöver fågel/höns.
På nationell nivå anses säkerhe
ten vara den viktigaste frågan.
Men när människor får frågan i
ett lokalt sammanhang – vad är
viktigast i just detta område –
anses ekonomiska frågor som till
exempel arbetslöshet viktigast.
Källa: The Asia Foundation.

Flera kulturer med egna sedvänjor och traditioner
samexisterar i Afghanistan. Kulturerna är inte statiska
utan flytande och påverkar varandra. I den svåra miljön har krig, fattigdom, sociala förhållanden och kulturer ibland förstärkt skadliga sedvänjor och närmast
institutionaliserat diskriminering. En rapport nyligen
publicerad av Afghanistan Independent Human Rights
Commission skildrar det svåra våldet mot kvinnor
med 1 351 beskrivna fall av fysisk tortyr och 120 fall av
hedersmord inom 10 månader. En rapport från SAK
visar att detta är också är vanligt i de geografiska områden SAK arbetar. Behovet av förändring är skriande
på alla nivåer, från lagstiftning till statliga insatser till
förståelse av problemet i lokalsamhället.

Den afghanska regeringen upprepade sitt åtagande att
förbättra försvaret av mänskliga rättigheter, inklusive
nödvändiga juridiska reformer i enlighet med internationella förpliktelser. Strafflagen och dess bestämmelser om brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser,
människohandel och sexuella trakasserier har förnyats.
En lag mot tortyr har godkänts. Fortfarande är dock
problemet en kultur av straffrihet och att stiftade lagar
inte efterlevs.
Den humanitära situationen förvärrades under året.
Enligt UNHCR återvände 396 000 flyktingar från Iran.
Från Pakistan återvände 150 000, vilket gör att antalet
återvändare därifrån nu uppskattas till 950 000 bara
under 2016–2017. Folkomflyttningar till följd av den
inre konflikten har också ökat. Eftersom antalet återvändare och människor i inre flykt troligen kommer
att fortsätta öka måste staten akut förbättra skyddet
för människor och säkra tillgången på grundläggande
service som till exempel vatten och sanitet, tillgång till
mat, hälsovård och utbildning.
För att åter hänvisa till Survey of the Afghan People sades
arbetslöshet återigen vara det främsta problemet för
landets unga. När det gäller säkerheten uttrycker mer
än 70 % av befolkningen att de är oroliga för sin säkerhet. Med bakgrund av detta måste det ändå ses som
goda nyheter för regeringen att folket överlag menar att
statens institutioner fungerar bättre. Av de som svarat
uttrycker 56 % att staten och myndigheterna ”gör ett bra
jobb”. Det är naturligtvis enkelt för det internationella
samfundet att kräva framsteg av den nationella enighetsregeringen, men svårare för den som ska leverera.
Kan den något ökande optimismen vara afghanernas
uppskattning av att staten ändå försöker?

ba kg ru n d – a f g h a n i s ta n 2 0 1 7

13

civila offer
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Minskningen av antalet civila offer under 2017 beror framför allt på färre konventionella markstrider jämfört
med året innan. Civila offer för självmordsattacker och så kallade komplexa attacker fortsatte att öka. Av
3 438 döda rapporteras 359 vara kvinnor och 861 vara barn. Beväpnade oppositionsgrupper står för flest
rapporterade offer. Enligt UNAMA är Afghanistan inte längre ett post-konfliktområde, utan ett land med en
pågående konflikt som visar få tecken på att avta.
Källa: UNAMA

2,4 miljoner afghaner

2,4 miljoner afghaner uppskattas leva i
flykt utanför landet. Uppskattningsvis
ytterligare 2 miljoner lever i intern flykt.
Källa: UNHCR

Foto: Malin Hoelstad
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Bakgrund
—
Konflikt, säkerhet och risk
Befolkningen i Afghanistan har levt med konflikt och osäkerhet i fyra
decennier. Överväganden och risker för både SAKs målgrupper och
anställda är därför inte nya. Säkerheten i landet är flytande och und
flyende. Graden av osäkerhet varierar mellan provinser och distrikt
och förändras ofta snabbt.

på s e na r e å r ha r a n ta l e t aktörer i konflikten ökat liksom konflikterna mellan dem. Islamiska
Statens allt tydligare närvaro liksom spänningar mellan regionala företrädare för staten och den centrala
statsmakten ökar komplexiteten ytterligare. Sedan
2014 har de afghanska säkerhetsstyrkorna blivit alltmer defensiva. De reagerade i större utsträckning på
offensiver från beväpnade oppositionsgrupper, och
förlitade sig i högre grad på flygräder och drönare.
Konflikten fortsätter att vara oförutsägbar. Beväpnade
oppositionsgrupper kontrollerar allt fler distrikt. De
mest instabila och våldsamma områdena är ofta de i
vilka staten är aktivt utmanad.
Trenderna i konflikten är till ytan ofta motsägelsefulla
varför analysen kan vara svår. Till exempel rapporterades antalet döda civila sjunka något under 2017,
medan antalet dödade inom humanitära och utvecklingsorganisationer ökade betydligt. SAK är mycket
medvetet om sitt ansvar när både personal på fältet
och människorna i lokalsamhället utsätts för risker
som är svåra att bedöma och gardera sig mot.
Neutralitet och opartiskhet är viktiga
tillgångar, men inte garantier

Medvetenheten om att SAK varken är knuten till staten
eller till den väpnade oppositionen fortsätter att vara
en viktig tillgång. Det är dock svårt att upprätthålla
denna medvetenhet i områden med nya eller splittrade

aktörer. Opartiskhet och öppenhet, i kombination med
ett gott rykte, har historiskt gett SAK den acceptans
som krävs för att genomföra projekt även i områden
som kontrolleras av den väpnade oppositionen. SAKs
långvariga strategi för att minska risk har varit och är
att mycket noga förankra hos och förlita sig på lokalsamhällen. SAK förhandlar om tillträde och försäkrar
sig om acceptans och ett ägarskap av insatserna i byar.
Strategin innebär också att stödja lokal konfliktlösning
och kräva att lokalsamhället förbinder sig att skydda
SAKs anställda innan arbetet inleds. Strategin har
inneburit att SAK hittills kunnat arbeta i områden där
få andra organisationer har kunnat vara.
Detta gäller fortfarande i relationen till lokalsamhället, men aktörer som Islamiska Staten är mindre
intresserade av befolkningens inställning och söker
inte lokal legitimitet och acceptans i samma utsträckning som Taliban har gjort historiskt.
Uppföljning och risk

Risk är ett brett begrepp som inte enbart innefattar
risken att individer skadas fysiskt, utan också exponeringen för korruption, missbruk av resurser, brottslighet och sjunkande kvalitet i arbetet. Riskerna ökar
när stöd, uppföljning och kontroll inte kan genomföras i tillräcklig utsträckning.
SAK bevakar dagligen händelser på provins- och
distriktsnivå. Konflikten begränsar möjligheten att
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SAKs långvariga strategi för att minska risk har varit och är fortfarande att noga förankra hos
lokalsamhället och förlita sig på människorna som bor där SAK arbetar. Foto: Gulsoom Jafary

arbeta och gör logistik, rekrytering och monitorering
allt svårare, samt tar stora resurser i anspråk inom
hela organisationen.
Ett svårt beslut att fatta är i vilket skede verksamheter måste stänga av säkerhetsskäl, efter påtryckningar
eller när SAK inte längre ges tillgång till ett område
för uppföljning. Skolor stängs på bekostnad av flickor
och pojkar, men det måste ibland övervägas. Otillräcklig uppföljning medför en betydande risk för

sämre kvalitet och korruption, varför SAK under
året påbörjat så kallad tredjepartmonitorering, dvs
att en extern organisation eller ett företag får i uppdrag att självständigt undersöka SAKs insatser utan
föranmälan eller att avslöja att man undersöker ett
visst område. När deras uppföljning är genomförd
rapporteras resultatet till SAKs högsta ledning. SAK
arbetar också med att utveckla alternativa metoder,
till exempel deltagande monitorering som utförs av
lokalsamhällen.
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Inte bara Taliban
Många grupper betecknas som
”väpnade oppositionsgrupper” i
Afghanistan.
Det Islamiska Emiratet Afghanistan, mest känt som Taliban,
är den numerärt största. Tali
ban består av många grupper
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Allvarligare incidenter 2017

6 augusti, Wardak

International NGO Safety Organisation, INSO, rapporterade om 148 säkerhetsincidenter som involverade
civila organisationer under året, exakt lika många som
året innan. Dock ökade antalet offer bland humanitära
organisationer med 17 döda och 29 skadade, att jämföra med 10 döda och 10 skadade året innan. Ökningen
förklaras till stor del av två incidenter som tillsammans
svarade för mer än hälften av antalet dödsoffer.

Afghansk polis uppmanade personalen vid en av SAKs
kliniker att hålla den stängd på grund av polisens insatser i området. Kliniken hölls stängd i en dag.

Enligt UNOCHA är 38 % av allt våld mot civila organisationer riktat mot hälsoarbetare. SAKs kliniker och
kontor utsattes under året för flera intrång både från
väpnade oppositionsgrupper och nationella säkerhetsstyrkor. Sammanlagt noterade SAK 48 incidenter.

över hela landet. De har en viss

28 februari, Laghman

självständighet och är fortsatt

Personal vid en klinik blev tillsagda av väpnade oppositionsgrupper att lämna området på grund av väntade
strider med säkerhetsstyrkor. I striderna som följde
skadades klinikens dörrar och fönster och den hölls
stängd i två dagar.

starka och effektiva i strid. Det
så kallade Haqqani-nätverket
är en del av talibanerna. Taliba
nerna har i många fall upprättat
skugg-strukturer som motsvarar
statens myndigheter.

6 maj, Kunduz

Islamiska Staten är en väsentlig

Nio av SAKs skolor hölls stängda ett par dagar på
grund av strider mellan säkerhetsstyrkor och väpnade
oppositionsgrupper.

grupp som har etablerat sig i lan
det på senare år. IS är i högre grad
än talibanerna sekteristiska och

17 maj, Laghman

har ofta attackerat muslimer som

Afghanska nationella säkerhetsstyrkor tog skydd i en
av SAKs kliniker för att slå mot en väpnad motståndsgrupp. Personalen evakuerades och kliniken höll
stängt i en dag. Styrkorna lämnade kliniken efter att
SAK vände sig till myndigheter i provinsen. Det inträffade var ett brott mot internationell humanitär rätt.

inte tillhör sunni-inriktningen.
al-Qaida uppehåller sig sedan
lång tid i Afghanistan. Flera regi
onala rörelser som räknar sig till
IS och al-Qaida men som egentli

Juni, Laghman

Den i flera avseende värsta situationen under året
uppstod i juni då väpnade oppositionsgrupper oväntat stängde 40 av SAKs hälsokliniker. Tvisten gällde
klinikernas läge, personal, utrustning och vilka patienter som erbjöds vård. Det finns också alltid en politisk
dimension i beslut då att förse människor med tjänster
ger legitimitet.
Närmare 100  000 människor är beroende av klinikerna. SAK vände sig till både byråden i området och
myndigheterna i provinsen för att hitta en acceptabel lösning. Under förhandlingarna vände sig bland
annat områdets byäldstar i ett brev till oppositionsgrupperna där de underströk hur viktiga klinikerna
är. Till slut, efter att ha fått försäkringar om att personal och patienter skulle skyddas, kunde klinikerna
öppnas igen i juli och augusti. Situationen påverkade
dock SAKs arbete i området och människor där drabbades svårt.

gen hör hemma i grannländerna
rapporteras också inom landets

i n c i d e n t e r e f t e r r e g i o n ko n t o r

gränser. Den väsentligaste skill
naden mellan å ena sidan Isla
miska Staten och al-Qaida och

25

å andra sidan talibanerna är att
de senare har en tydlig nationell
agenda för Afghanistan, medan

20

20

20

ja l a l a ba d

wa r da k

IS och al-Qaida anses vara glo
bala jihadister som inte erkänner
nationella gränser.

15

En åtskillnad görs ofta mellan
”väpnade oppositionsgrupper”
och ”väpnade kriminella grupper”.

10

Även om de senare främst moti
veras av ekonomisk vinning så är
deras rån och bortföranden av

5

människor inte desto mindre ett
allvarligt problem för både befolk
ningen och civila organisationer.

0

1

1

ta l o qa n

mazar-e-sharif

3

3

ghazni

k a bu l
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”Vi uppskattar lokalinvånarnas
ansträngningar för att få kli
nikerna öppnade. Vinnarna är
Laghmans befolkning, som nu
har tillgång till vård igen”, sade
Madeleine Jufors, SAKs land
chef i Afghanistan när 40 kliniker
kunde öppna igen.

Foto: Malin Hoelstad
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Bakgrund
—
Korruption och kriminalitet
Korruption förekommer överallt i Afghanistan och utgör ett mycket
påtagligt hot mot befolkningen. Den bidrar till att många förvägras
rättigheter som utbildning, sjukvård, rösträtt eller skydd av ett fung
erande rättsväsende. Korruptionen både driver på och är en följd av
den interna konflikten, omöjlig att skilja från opiumekonomin, politisk
ineffektivitet, patron-klientförhållanden och utländskt bistånd – både
militärt och civilt. Mycket har uppnåtts inom vissa områden, men
inom andra områden är korruptionen en viktig förklaring till uteblivna
framsteg eller till och med tillbakagång.
Välkomna rapporter om förbättringar 2017

Under året bör framsteg inom åtminstone två områden
framhållas. Statens inkomster från skatter har enligt
uppskattningar ökat med 25 % sedan 2014 när den nuvarande regeringen valdes in. Den ganska anmärkningsvärda förbättringen beror främst på höjd företagsbeskattning, skatter på importerade drivmedel och andra
varor. Men den är också resultatet av statliga reformer
och insatser för att komma bort från tendensen att
myndighetsrepresentanter och skattskyldiga ”kommer
överens” snarare än gör en korrekt och dokumenterad
beskattning. Reformen har i någon mån minskat utrymmet för korruption inom skatteväsendet.
Det andra området berör offentliga upphandlingar.
Korruptionen har götts av det internationella stödet
till utveckling, militär och stat, varför möjligheterna
till korruption är många inom offentlig upphandling.
Även om många intressenter inte helt uppskattade
reformerna har förbättringarna med tiden erkänts av
många i det internationella samfundet för dess fokus
på effektivitet och transparens.
Betydande risk för SAK

Inom sektorerna för hälsovård och utbildning förekommer korruption i många former: nepotism, lön
som betalas trots frånvaro, uppgjorda upphandlingar
och accepterad ineffektivitet. Maktförhållanden sätter
stor press på den som försöker stå emot korruption.

För en organisation som SAK är det därför i praktiken
omöjligt att helt undvika fall av korruption.
Människor i lokalsamhället, givare och myndigheter
har ofta uttryckt förtroende för SAK som en effektiv
och noggrann organisation vad gäller korruption. Korruptionen är dock en utmaning även för SAK. Anställda
utsätts ofta för påtryckningar av externa aktörer som
kräver tjänster eller pengar, både privat och i sina yrkesliv. Intern korruption är också ett hot, oavsett om det
tar sig uttryck i form av nepotism, mutor eller missbruk
av resurser. Konsekvenserna innefattar allt från ekonomiska förluster till ineffektivitet och leder till att organisationen måste använda stora resurser för kontroll.
Korruptionen utsätter också SAK för en betydande risk
att förlora förtroende hos målgrupper, allmänhet, givare
och myndigheter. Detta förtroende är en av SAKs allra
största tillgångar och har byggts upp under många år.
Strategier för att motverka korruption

SAKs policy mot korruption betonar förebyggande
åtgärder, att minska möjligheterna till oegentligheter,
liksom vikten av goda värderingar och gedigna system
för kontroll. På kort sikt betalar SAK ett högt pris för att
inte acceptera korruption. Att inte muta tjänstemän leder
till exempel ofta till förseningar och ytterligare kostnader.
Den övergripande strategin är att använda flera former av kontroll och avvägningar, att dela på ansvar

ba kg ru n d – ko r ru p t i o n o c h k r i m i n a l i t e t

19

Många metoder att granska kvalitet

SAK om både insatser och resultat. Men målgrup

Många faktorer påverkar möjligheterna att säkerställa

per kan också genomföra öppna hearings, så kal�

kvalitet. En utmaning är att få tillgång till konfliktdrab

lade "sociala revisioner", i vilka de gemensamt

bade områden. SAK använder sig av många metoder

granskar insatser som gjorts. Den senare meto

för att få ett brett underlag där rapporter jämförs med

den är fortfarande under utveckling inom SAKs

varandra och resultat på så sätt verifieras.

verksamhet.

Uppföljning av programkvalitet

Regelrätta utvärderingar

SAKs egen personal vid regionkontoren följer dagli

Görs av externa konsulter, men SAK genomför

gen arbetet, men enskilda individer med lokal kän

också interna studier.

nedom kontrakteras också för att utifrån checklis
tor löpande följa upp insatserna i fält.

Uppföljning av ministerier
Insatser följs upp genom flera etablerade nationella

Tredjepartsmonitorering

system. SAKs hälsovårdsarbete är ett exempel på

Oberoende externa konsulter rapporterar direkt till

en insats som granskas av den afghanska staten.

SAKs ledning.

Internrevision

177 av 180
Enligt Transparency Internationals
årliga rankning hamnade Afgha
nistan under 2017 på plats 177 av
180 länder avseende korruption.
Endast Syrien, Syd-Sudan och
Somalia ligger lägre.

fightcorruption@sca.org.af
Alla anställda är skyldiga att rap
portera misstänkta fall av kor
ruption, anonymt via e-post eller
skriftligen. SAKs styrelse och
finansiärer informeras löpande
om fall av korruption och för
skingring. I de fall som involverar
partnerorganisationer ska SAK
vidta alla tänkbara åtgärder för att
säkerställa att partnerorganisatio

Deltagande monitorering

Utförs av SAKs egna internrevisorer vilka rapporte

Människor i lokalsamhället får själva i allt större

rar direkt till ledningen. Internrevisionen komplet

utsträckning utbildning och ansvar att informera

terar den årliga externa revisionen.

och ha öppna beslutsprocesser. SAK ser löpande över
procedurer och stärker områden som bedöms utsatta
för korruption.

Förskingring i samband
med upphandling

Det är viktigt att SAKs anställda omfattar organisationens värden. SAK strävar efter meritokrati, en rättvis
arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner och en effektiv
användning av tid och pengar. Men strategin paras
också med tydliga procedurer för disciplinära åtgärder.
SAKs ledning har åtagit sig att arbeta hårt för att motverka oegentligheter.
Upphandling är ett omfattande arbetsområde i vilket
korruption i form av belöningar från leverantörer till
beställare är vanliga. De potentiella följderna för SAK
är högre kostnader, lägre kvalitet, sämre arbetsmoral
och förlust av anseende. Den främsta strategin för att
undvika detta är öppen övervakning av att regler efterlevs och ett tydligt utkrävande av ansvar. Ett pålitligt och
konfidentiellt system för klagomål och anmälningar av
missförhållanden är väsentligt och visar också att organisationen tar anmälningar på allvar. SAK tar ansvar för
uppföljning och redovisar förluster, missförhållandenas
art och åtgärder.
Under året slutförde SAK upphandlingen av så kallad
tredjepartsmonitorering. Givet försämringen av säkerhetsläget i många områden är uppföljning genom en
eller flera externa partner ett viktigt redskap för att förvissa sig om resultat och att resurser används som avsett.

nerna vidtar lämpliga åtgärder.

Upptäckta fall av förskingring och korruption

Misstänkt korruption ska anmälas

Liksom tidigare år rapporterades och utreddes flera fall
av interna oegentligheter. Tre fall ledde till disciplinära
åtgärder. Rapporterna har delats med SAKs styrelse.

till fightcorruption@sca.org.af

En medarbetare vid logistikenheten meddelade att
det endast fanns en möjlig leverantör vid en aktuell upphandling. Priset uppgavs till motsvarande 6
900 kr och upphandlingskommittén godkände inköpet. Efter misstankar utreddes ärendet av enheten för
internrevision. Man fann att många kunde leverera
varan för endast motsvarande 5 100 kr. Slutsatsen
drogs att leverantören hade betalat provision på
ordern till den anställde som därmed hade missbrukat SAKs tillgångar för egen vinning. Den anställde
avskedades.
Obehörigt användande av Internet

En medarbetare i chefsställning befanns ha avlett hälften av den bandbredd som avsatts för en enhet vid ett
närbeläget sjukhus för eget och några kollegors privata
bruk efter arbetstid. Det inträffade innebar ingen extra
kostnad för SAK men var uppenbart otillåtet. Med
tanke på medarbetarens under lång tid mycket engagerade arbete för SAK beslutade ledningen att endast
utfärda en skriftlig varning med rådet att framöver
noga följa regelverket.
Förskingring av lärarlön

SAK och lokala myndigheter gjorde i maj ett gemensamt uppföljningsbesök vid en utbildning av motorcykelreparatörer inom ramen för SAKs yrkesutbildningar för personer med funktionsnedsättning. Det
upptäcktes att en person som ledde utbildningen hade
underlåtit att anställa en lärare till eleverna i läsning
och skrivning. Istället hade han behållit de medel som
var budgeterade för lärarlönen. Han avskedades och
förmåddes att återbetala pengarna.
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m å l 1 – t i l l g å n g t i l l h ä l s o - o c h s j u k vå r d

Mål 1
—
Tillgång till hälso- och sjukvård
SAK strävar efter rättvis tillgång till och nyttjande av hälso- och
sjukvårdstjänster för kvinnor, barn, personer med funktionsned
sättning och landsbygdssamhällen.

saleha yousefi är 20 år och är en av 25 kvinnor
som snart tar examen från SAKs skola för sjuksköterskor i provinsen Wardak. Saleha kommer från byn
Tarqab, åtta timmar bort från staden Maidan Shahr
där utbildningen ges.
”Jag kommer från ett område som ligger långt bort och är
mycket fattigt. Där min hemby ligger är det också väldigt
osäkert. Jag kommer att kämpa för att höja medvetenheten
och förbättra tillgången till hälsa. Tack vare utbildningen
vet jag att kvinnor har samma rättigheter som män och att
männen måste stödja oss kvinnor!”

Saleha är den första som utbildat sig till sjuksköterska
i sin hemby.

Foto: Malin Hoelstad
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Afghanistan idag

SAKs mål

Under 2017

AA Enligt uppskattningar dör 77 spädbarn av
1  000 före ett års ålder. 97 barn av 1  000 dör
före fem års ålder.

AA Att familjer, i synnerhet mödrar och barn,
blir bättre på att förebygga sjukdomar och
förbättra sin hälsa.

AA SAK registrerade mer än 2,6 miljoner patientbesök .

AA Tillgången till rent vatten är låg där SAK
arbetar. Sambandet mellan vattentillgång,
diarré och uttorkning är tydligt särskilt
hos barn.

AA Att vården i allt större utsträckning tillgodoser målgruppernas specifika behov med
fokus på kvinnor och flickor, med eller utan
funktionsnedsättning, samt andra marginaliserade grupper.

AA Konflikt och återvändande flyktingar fortsätter att anstränga hälsoinsatserna.
AA Antalet upptäckta fall av tuberkulos i landet
ökade till uppskattningsvis 61  000, vilket
årligen dödar ca 12  000 personer.

AA Att samhällen mer aktivt deltar i främjandet
av ansvarsfull och effektiv hälso- och sjukvård.

AA Målen för insatser inom vatten och sanitet
överträffades. Vikten av hygien och rätt näring
var fokus för informationsarbetet i byarna.
AA SAK ökade antalet hälsoinrättningar med 30 %.
AA SAK stängde under en period 40 kliniker i
Laghman efter hot från väpnade oppositionsgrupper. Detta påverkade tillgången till vård
väsentligt i drabbade områden.

AA Personer med funktionsnedsättning, barn
och kvinnor har sämre tillgång till vård
än andra.

Situationen idag

Det kan hävdas att hälsosituationen i Afghanistan har
förbättrats betydligt, men lika sant är att den fortfarande är bland de sämsta i världen.
Världsbanken presenterade nyligen en uppföljning[ 1 ]
av utvecklingen inom hälsovården mellan 2002 och
2017. Antalet hälsoinrättningar har femdubblats
under perioden och andelen kliniker med kvinnlig
personal har ökat från 22 % till 87 %. Den nationella
lösningen att organisationer som SAK har kontrakterats för att genomföra arbetet har ökat både täckningsgraden och kvaliteten på vården, även i områden med pågående konflikt, vilket ändå visar på en
viss stabilitet inom hälsosystemet.
1

2

Strong Progress but Challenges Remain
in Health Sector in Afghanistan by World
Bank. June 1, 2017
Central Statistics Organisation, Afghanistan 2015 Demographic and Health
Survey

Ändå återstår många utmaningar. Vårdkvaliteten på
allmänna sjukhus har stagnerat på låga nivåer och i
många områden saknas fortfarande vårdmöjligheter.
Kunskapen om familjeplanering är låg vilket leder till
många och täta graviditeter. Undernäring är fortsatt ett

allvarligt problem som förstärks av minskande amning
och okunskap om betydelsen av att barn får rätt näring.
Mödradödligheten fortsätter att vara oacceptabelt
hög. Uppföljningar på senare tid belyser dock även
svårigheten i att mäta indikatorer inom hälsa, och för
den delen inom även andra områden. Enligt en studie
publicerad 2017[2] uppgår mödradödligheten i landet
till 1  291 av 100  000 levande födda, något som uppmättes till endast 327 av 100  000 levande födda så sent som
2010. Då en fyrdubbling av dödsfallen är osannolik
bedömer de flesta att verkligheten ligger någonstans
mitt emellan. Båda studierna skildrar dock en krass
verklighet när det gäller barn och mödrars hälsa.
Vad gör SAK för att påverka detta?

Sjukvård i Afghanistan tillhandahålls främst av organisationer, var och en med ansvar för olika provinser.
SAK har ansvar för all hälso- och sjukvård samt kapacitetsutveckling i två provinser, Wardak och Laghman.
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Sammanlagt uppskattas mer än en miljon människor
bo här. SAK noterade fler än 2,6 miljoner patientbesök
i provinserna under året.
SAK förser också andra särskilt utsatta grupper med
vård, till exempel nomader och återvändande eller
interna flyktingar samt fångar. För att komplettera den
grundläggande hälso- och sjukvården avsätter SAK
ytterligare resurser specifikt för att nå långsiktig förändring i hälsotillståndet för våra målgrupper – kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning.
En av de främsta orsakerna till den dåliga tillgången på
vård för kvinnor är bristen på kvinnlig personal. För att
ändra detta utbildar SAK barnmorskor och kvinnliga
sjuksköterskor. Dessutom försöker SAK stärka barnmorskeyrket genom att stödja det afghanska barnmorskeförbundet i ett mentorskapsprojekt.
Förändringar under 2017

SAK utökade sitt arbete i både Laghman och Wardak.
Antalet kliniker ökade från 104 till 135 under året. På
den mest grundläggande nivån ökade antalet så kal�lade hälsoposter (en enkel mottagning med en manlig
och en kvinnlig hälsoarbetare) från 549 till 713. Detta
innebär en väsentlig ökning av täckningen.

1,8 miljoner
1,8 miljoner människor är i behov
av behandling för akut undernä
ring, av vilka 1,3 miljoner är barn
under 5 år.
Källa: UNOCHA

De många återvändande flyktingarna från Pakistan
och interna flyktingar i östra Afghanistan gjorde att
SAK skalade upp arbetet inom hälsovård och utbildning. Ytterligare medel från Sida och Radiohjälpen
möjliggjorde att nå fler med mobila hälsokliniker liksom att förse fler människor med rent dricksvatten.
Som en röst för rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste SAK föregå med gott exempel. Under året förbättrades tillgängligheten vid 23
inrättningar genom ramper och ombyggnation av
dörrar och toaletter. SAK medverkade också aktivt i
en arbetsgrupp som påverkade landets nya nationella
strategiska plan för rehabilitering och motverkande av
funktionsnedsättningar.

Utvärderingar och rapporter

Framsteg och bidrag till utvecklingen 2017

under året relaterade till hälsa:

Tillgången till rent vatten ligger i intervallet 16–30 % i
Wardak och 71–80 % i Laghman. Sambandet mellan
vattentillgång, diarré och uttorkning är tydligt särskilt
hos barn och fortsätter att vara ett påtagligt hot mot liv
och hälsa. Uppskattningar från regeringen indikerar

Kartläggning av behov inom
hälso- och sjukvård inom upp
tagningsområdet

till och med en försämring av situationen, och förekomsten kommer att vara hög till dess att kunskapsnivån höjs och alla har tillgång till rent vatten och
ordentliga sanitära förhållanden. Av denna anledning
har SAK arbetat intensivt för att öka tillgången på vatten och sanitet där det är möjligt. En insats värd att
uppmärksamma under året är de rörsystem i Kunar
som ursprungligen planerades nå 2  150 familjer, men
till slut kunde utökas och nå fler än 5  000 familjer.
Undersökningar och vård under graviditet är en av de
mest effektiva insatserna som kan göras för att påverka
sjukdom och dödlighet hos mödrar. Data från SAKs
områden visar att kvinnor i genomsnitt undersöks
minst en gång i samband med sin graviditet och att
satta mål överträffades i både Wardak och Laghman.
Utmaningar

Den med marginal värsta motgången relaterad till
hälsovården under året var att SAK en period tvingades
stänga 40 kliniker i Laghman efter att väpnade
motståndsgrupper ställde krav som organisationen
inte kunde acceptera. Några kliniker kunde åter öppnas
ganska snart, men många var stängda i över en månad.
Efter medling från lokalsamhället kunde de sista öppna
igen efter 45 dagar. Det inträffade påverkade tillgången
till vård starkt, särskilt möjligheten till assisterad
förlossning, och flera av SAKs mål i provinsen nåddes
inte.
Balanced score-card kallas en årlig nationell uppföljning
av hälsoarbete och patientnöjdhet. Under 2017 sjönk
SAKs resultat i Laghman med 2 % och i Wardak med
4  %. En preliminär bedömning är att brist på mediciner
vid hälsoinrättningar efter försenade upphandlingar
ligger bakom försämringen. I Wardak orsakar den
pågående ombyggnaden av sjukhuset i Maidan Shar
problem då den gamla mottagningen har stängt och
patienter måste tas emot i små och överfyllda rum.
SAK kämpar fortfarande med begränsad kapacitet
i området runt Jalalabad till följd av det stora antalet
återvändande flyktingar från Pakistan. Ett av Röda
Korsets rehabiliteringscenter i Mazar-e-Sharif stängde
tillfälligt vilket ledde till drastiskt ökat antal patienter
vid SAKs center. Den oundvikliga situationen
ökade inte bara belastningen på personalen utan
minskade också stödet som var möjligt att ge till
rehabiliteringsarbetare ute i lokalsamhället.
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Shirin Gul Adirghel har kommit till sjukhuset med dottern Razia, 3 månader. Razia har inte velat äta och har blivit akut undernärd.
Här talar hon med Dr Hajizub Noor, chef för näringsavdelningen på SAKs sjukhus i Maidan Shar. Sjukhuset tar emot ca 600 patienter
per dag. Foto: Malin Hoelstad.

Några av SAKs insatser för rättvisare tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

Hälsovård i Wardak och Laghman genom två sjukhus, 135 kliniker och 713 hälsoposter.
Lärande för hälsa: läs- och skrivutbildning för kvinnor med information om hälsa, hygien och vikten av näring.
Tre skolor för barnmorskor och sjuksköterskor.
Mentorprogram för barnmorskor och stöd till yrkesförbund inom hälsovården.
Hälsoundersökningar i skolor.
Mens-projektet: undervisning om god menshälsa för lärare, kvinnliga elever och deras mödrar.
Mottagningar och insatser för fysisk rehabilitering.
Konstruktion av brunnar, pumpar och latriner, samt utbildning om god sanitet.
Information om rätten till hälsa för personer med funktionsnedsättning.
Utbildningar i sjukgymnastik samt tillverkning av proteser och stöd.
Vidareutbildning i psykosocial rådgivning för personal inom rehabilitering.
Läkarstudenter fick praktik vid SAKs kliniker för fysisk rehabilitering.
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Gulsooms klinik är öppen för alla
I maj 2016 fick SAKs barnmorska Gulsoom en kamera av Lasse
Bengtsson, tidigare informationschef för SAK. Med bild och text
dokumenterar hon sitt arbete och livet i byn. 2017 publicerades
ett mycket uppskattat reportage i Afghanistan-Nytt.

”Det här är Sahar, 12 månader. Hon kan inte få mjölk
från sin mamma, som redan är gravid i sjätte månaden
igen. Efter att jag undersökt henne noga såg jag att
Sahar var svårt undernärd och befann sig i ett kritiskt
tillstånd. Hennes mamma var också svårt undernärd.
Båda skickades till sjukhus.”

Foton: Gulsoom Jafary

”Kaka Ibrahim kom till kliniken akut tillsammans med
sin fru sedan värkarna satt i gång. Hon fick en normal
förlossning och födde en frisk flicka. Han är en mycket
lycklig nybliven pappa.”
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Under 2017 registrerade SAK över 2,6 miljoner patientbesök i provinserna Wardak och Laghman. Här familjer som söker
vård på SAKs sjukhus i Maidan Shar. Foto: Malin Hoelstad.
u p p n åt t 2 0 1 6
Hälsovård i provinserna Wardak och Laghman
Antalet besök av patienter

u p p n åt t 2 0 1 7

Totalt

Av vilka kvinnor

Totalt

Av vilka kvinnor

2  612  367

1  280  061

2  604  788

1  486  524

u p p n åt t 2 0 1 6
Mödra- och barnhälsa

u p p n åt t 2 0 1 7
Antal

Antal

Antal barn under 5 år som undersökts för tillväxt

356  305

366  782

Antal barn under 1 år som vaccinerats mot difteri,
stelkramp, kikhosta, hepatit B och polio

50  924

49  609

98 %

98 %

41  779

44  388

Andel av SAKs kliniker med minst en
barnmorska eller förlossningssjukvårdare
Antal patienter i mödravård

u p p n åt t 2 0 1 6
Andra hälsoinsatser

p l a n e r at 2 0 1 7

u p p n åt t 2 0 1 7

Totalt

Av vilka kvinnor

Totalt

Av vilka kvinnor

Totalt

Av vilka kvinnor

Antal kvinnor i kursen Lära för hälsa,
som kombinerar läs- och skrivundervisning
med hälsoinformation

1  526

1  526

1  500

1  500

1 500

1  500

Antal skolelever som genomgick
årlig hälsokontroll och fick särskild
undervisning om hälsa

6  971

3  712

7  380

6  050

6 817

2 963

Personer med funktionsnedsättning som
fått undervisning om hälsa och hygien

5  559

2  263

—

—

1 870

859

Personer med funktionsnedsättning som
behandlats med sjukgymnastik

12  448

5  016

12  789

4  907

15 889

6 666

Personer utan funktionsnedsättning som
behandlats med sjukgymnastik

13  693

5  616

12  739

5  066

116 65

4 753

Patienter som fått ortopediska hjälpmedel

13  766

3  854

14  269

4  197

14 877

4 002
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Mål 2
—
Tillgång till utbildning
SAK strävar efter lika tillgång till
högkvalitativa utbildningsmöjligheter.

s a p na s a f i ä r 1 7 å r , och bor med 11 systrar och
2 bröder i byn Daman en bit utanför Jalalabad. När
familjen kom dit från Pakistan fanns ingen skola där.
Tillsammans med byäldstarna kontaktade Sapna SAK
i Jalalabad för att fråga om det var möjligt att starta en
skola i Daman. I början hölls undervisningen i ett tält
men nu finns en riktig byggnad. Sapna började ettan
i SAKs skola och går nu i elfte klass i en statlig skola.
Det finns många utmaningar för flickor i Afghanistan,
säger Sapna och fortsätter: Jag har haft tur, min familj
vill att jag ska studera. Regeringen, organisationer och
alla vi som kan, måste höja våra röster för att flickor ska
få gå i skolan!
SAK nominerade henne 2016 till The International
Children's Peace Prize för hennes engagemang för
flickors rätt till utbildning.
Jag tycker inte om att så många flickor är hemma och
inte i skolan. Jag har gått hem till mina klasskamraters
föräldrar och övertygat dem om att deras döttrar ska
få fortsätta gå i skolan. De sa att det var för osäkert för
döttrarna att gå till skolan. Men jag sa att jag kan ju
göra det varje dag. Era döttrar måste gå i skolan, de är
redan ett år försenade!

Foto: Malin Hoelstad
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Afghanistan idag

SAKs mål

Under 2017

AA Enligt en studie kan endast 15  % av kvinnorna och 49  % av männen i Afghanistan
läsa och skriva

AA Bättre utbildning i byar, anpassad till alla
barn.

AA Fler än 79 000 barn gick i 2 474 klasser
stödda av SAK. 58  % av eleverna var flickor.

AA Ökad efterfrågan på utbildning.

AA Antalet elever i SAKs skolor ökar, likaså
efterfrågan på utbildning särskilt för flickor,
vilket är mycket välkommet.

AA Sedan 2002 har antalet barn i skolan ökat
från ca 1 miljon, av vilka nästan alla var pojkar, till 7–8 miljoner, av vilka 40 % är flickor.
AA Fortfarande uppskattas 3,5 miljoner barn
vara berövade sin rätt till skolgång, främst
flickor och barn med funktionsnedsättning.

AA Myndigheter med bättre kapacitet som kan
ge bättre utbildning.
AA Ökat tryck från föräldrar och samhällen
på staten att ta ansvar för utbildning med
kvalitet.

AA Kvaliteten på utbildningen är ofta låg, lärare
saknar utbildning och skolor saknar läromedel.
AA Bristen på kvinnliga lärare på landsbygden
drabbar främst flickor.

Situationen idag

Enligt en omfattande studie[1] publicerad 2017 uppger
endast 15 % av kvinnorna och 49 % av männen i Afghanistan att de kan läsa och skriva. Afghanska myndigheter rapporterade också att 3,5 miljoner barn fortfarande
inte går i skolan även om siffrorna varierar stort över
landet. 75 % av de som står utan skolgång är flickor och
en stor majoritet bor på landsbygden.
För barn med funktionsnedsättning är läget än
värre. En rapport publicerad 2017 avslöjade att enligt
officiella uppgifter[ 2 ] var endast 3 692 barn med
funktionsnedsättning inskrivna i skolan. Detta ska
jämföras med det uppskattade antalet 236 000 barn
i skolåldern med funktionsnedsättning.
Dessa siffror får dock inte överskugga de grundläggande steg i rätt riktning som tagits inom utbildning
sedan 2002. I en takt med få motsvarigheter på andra
håll har antalet inskrivna barn ökat från ca 1 miljon,
varav nästan alla var pojkar, till 7–8 miljoner, av vilka
nästan 40 % är flickor. Detta är ett betydande framsteg
och måste framhållas när man diskuterar de många
svårigheter som möter människor i Afghanistan.
1

Central Statistics Organisation,
Afghanistan 2015 Demographic
and Health Survey

2

Afghanistan Independent Human
Rights Commission, 1396 (2017).
Human Rights Situation of Persons
with Disabilities in Afghanistan
1394–1395

Förmågan att läsa och skriva är en nyckelfaktor för
utveckling, oavsett om det gäller hälsa, jämställdhet,
ekonomi eller rättssäkerhet. Tillgången till utbildning
är dock mycket ojämnt fördelad och varierar med kön,
geografi och sociala faktorer. Flickor diskrimineras i
allt större utsträckning med ålder och mycket få fortsätter studera efter årskurs 9.

AA Antalet elever ökade också på grund av
återvändande flyktingar från framför allt
Pakistan. I vissa områden har antalet elever
ökat med 30 % på ett år.
AA Då fler elever tar examen från gymnasiet och
universitetet fortsätter tillgången på kvalificerade kvinnliga lärare att öka, en viktig faktor för nästa generation flickor i skolan.
AA 7 skolbyggnader, 20 toaletter med tvättmöjligheter och ett resurscenter färdigställdes.

Vad gör SAK för att förändra situationen?

Den mest omfattande delen av SAKs utbildningsinsatser är byskolor, en grundläggande skolgång där
befolkningen finns och med stark förankring i lokalsamhället. Byskolorna ska främst nå de många barn
som inte nås av statens skolor. Byskolorna är idag
utbildningsväsendets ryggrad på landsbygden. Sett
till landet i helhet är 17 % av alla barn som får bybaserad utbildning inskrivna i en skola stödd av SAK.
Skolorna avsedda att täcka år 1–6. På grund av den
stora efterfrågan och för att antalet statliga skolor är
alldeles för litet har SAK i vissa områden fortsatt med
klasser upp till år 9, främst för att kunna öka antalet
flickor i skolan år 10–12.
SAK samarbetar med råd i byar och myndigheter för
att skapa gemensamt ägande av skolor, och när så är
möjligt lämna över ansvaret för skolorna till lokala
myndigheter. Lokala skolråd bestående av byäldstar
och föräldrar har en viktig roll i att se till att det finns
acceptans för skolan i hela samhället, att följa upp
skolans arbete och minska avhoppen.
Att stärka förmågan hos de som arbetar inom utbildningsväsendet är viktigt. Under året fortsatte SAK
att utbilda myndighetspersonal på provins- och
distriktsnivå samt huvudlärare i bland annat ledarskap och förvaltning.
Förmåga kan inte stärkas bara genom teori. Under
året arrangerades 46 gemensamma uppföljnings-
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besök där lokala myndigheter fick pröva nya sätt
att observera och skapa kontakt med föräldrar och
lokala råd samt lyssna på deras synpunkter om
undervisningen.
Förändringar under 2017

Skolor eller klasser?
Ofta är det mer relevant att ange
utbildning i antal klasser snarare
än antal skolor. Även om många
skolor har avsedd skolbyggnad
är det många andra där under
visningen ges under mycket
enkla förhållanden. Förenklat kan
det beskrivas som att när flera
klasser ges utbildning på samma
plats kallas det skola. Samtidigt är
vissa klasser inte fasta, till exem
pel undervisning för barn i noma
diserande familjer.

600 skolråd
2017 utvärderades de 600 skol
råd som stöds av SAK med posi
tivt resultat. Skolråden består
av 5–7 medlemmar, inklusive
föräldrar, religiösa ledare och
byäldstar. De utgör länken mel
lan SAK, samhället och skolan.
Råden ser till att skolan fungerar,
att den iordningsställda platsen
är tillräcklig och att utrustning
finns. Råden besöker skolan

SAK utökade sina insatser inom bybaserad utbildning
under året med 420 nya klasser till totalt 2 474 klasser,
jämfört med 2  095 året innan. Den fortsatta prioriteringen flickors rätt till utbildning förväntas innebära
att allt fler flickor fortsätter att studera efter motsvarande låg- och mellanstadiet. Det innebär i sin tur
att SAK måste avsätta resurser för fler klasser och s.k.
examensklasser, coaching classes, i områden som ännu
inte täcks.
De allt fler klasserna är talande för utbildningsväsendet
i Afghanistan som har vuxit fort sedan 2002. I termer
av kvalitet återstår dock mycket att göra för både SAK
och andra. Med en del undantag är kvaliteten låg, oavsett om utbildningen bedrivs av en organisation eller
staten. Detta gäller också myndigheternas förmåga att
följa upp och stödja skolor. Medvetna om detta har
SAK fortsatt att utbilda myndighetspersonal och lokala
skolråd samt stödja uppföljning. Under året genomfördes en mentorutbildning för 39 lärarutbildare av vilka
9 var kvinnor. Dessa förde i sin tur vidare kunskaperna
till 204 rektorer och 220 lärarutbildare på distriktsnivå.
Den bybaserade utbildningen varierar i landet, mycket
beroende på vem som genomför. De nationella riktlinjerna har reviderats under året. När de väl är antagna
kommer SAK att följa dem, inklusive särskilda insatser
för bättre kvalitet och en standardbudget för skolorna.
Ett återkommande problem är bristen på skolböcker,
ofta orsakad av brist på resurser inom utbildningsministeriet som är skyldigt att förse alla elever med
böcker. För att komma runt detta har SAK försett alla
elever med böcker och annat skolmaterial.

regelbundet och kontaktar för

Framsteg och bidrag till utvecklingen 2017

äldrar i fall av frånvaro.

Av tradition och kultur i Afghanistan leder både uppfattningen om menstruation, liksom brist på ordentliga toaletter i skolor, till att flickor ofta inte går till skolan under
mens. Sedan mitten av 2016 till slutet av 2017 har SAK
därför i ett särskilt projekt byggt 50 badrum i flickskolor samt riktat sig till skolråd, 5  500 kvinnliga elever, 300
lärare och 600 mödrar med undervisning om mens.
Eleverna har också fått tvål, underkläder och en årsförbrukning av bindor. I samarbete med andra organisationer strävar SAK efter att förmå utbildningsministeriet att
inkludera undervisning om mens i läroplanen.

Utvärderingar och
rapporter under året
relaterade till utbildning:
AA Rapport om pilotprojekt
inom lokala skolkommittéer
initierade av SAK
AA Inkluderande utbildning i sam
hällen på landsbygden
AA Stöd till lokala skolmyndigheter

Ett annat område som visar lovande resultat är SAKs
coaching classes, examensklasser, en skolform framtagen för att återinskriva flickor som tidigare hoppat

av sin skola i år 10–12 . SAK ökar gradvis antalet examensklasser. Under året nåddes målen med 678 flickor
återinskrivna i skolan.
Bristen på kvinnliga lärare gör att många flickor inte
får fortsätta i skolan. SAK har ofta anställt elever som
gått ut år 8–9 som lärare. Dock håller detta på att sakta
förändras. I takt med att fler flickor går ut år 10–12 har
läraryrket blivit mer ansett. Det ger också både försörjning till familjen och utbildning i området. Andelen
kvinnliga lärare inom SAK är 32 %, att jämföra med
28 % två år tidigare. I lokalsamhället är antalet kvinnor
i skolråden och dess möten fortfarande för lågt, om
än ökande.
Utmaningar

Att tillgodose rätten till utbildning i konfliktområden
är inte enkelt. I båda provinserna Wardak och
Laghman har beväpnade oppositionsgrupper tvingat
SAK att stänga ett antal klasser i syfte att hindra
flickors skolgång.
I området runt Jalalabad har antalet barn i SAKs skolor ökat med 30 % under året, främst på grund av de
många återvändande familjerna från Pakistan. Detta
sätter stor press på SAK som både har utökat antalet
klasser och ökat antalet elever i varje klass, vilket har
lett till för många barn per klass. Antalet elever väntas
öka ytterligare allteftersom fler familjer återvänder.
Programmet för lärarutbildare, TEMP-2, är en av SAKs
insatser för bättre kvalitet och ska stärka landets lärarutbildningar genom masterskurser för lärarutbildare.
Tyvärr har programmet mött svårigheter under året. I
augusti 2017 inleddes en global upphandling av universitet för att tillsammans med SAK genomföra kursen.
Tyvärr visade inte universiteten intresse av att genomföra kursen i Kabul. En ny upphandling inleddes därför i november. 100 studenter har dock redan skrivits
in i programmet och påbörjat förberedande kurser i
väntan på att programmet börjar.
I termer av kvalitet har resultaten ökat men målen inte
riktigt uppnåtts. Utvärderingar visar att 66 % av skoleleverna lär sig i tillräcklig utsträckning, strax under
målet om 68 %. Ett skäl att målen inte uppnåtts är att
en stor andel av barnen, och särskilt bland flickorna, är
den första generationen som går i skola.
Sett till hela gruppen elever går 84 % igenom den
utbildning som erbjuds på orten, vilket är högt men
inte tillräckligt. Att endast en liten minoritet av alla
barn med funktionsnedsättningar får en hel skolgång är ett tydligt exempel på diskrimineringen och
de mycket stora skillnaderna i möjligheter. Ofta beror
detta på avsaknad av rullstol eller fordon av något slag
att komma till och från skolan med.

mål 2 – tillgång till utbildning
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Jamaloo Primary School, distriktet Beshud i provinsen Nangarhar.
Av 230 flickor och pojkar i SAKs
skola här har 70 procent tidigare
levt i Pakistan men tvingats återvända under de senaste åren.
Enligt UNHCR kom bara under
2017 minst 150 000 afghaner över
gränsen från Pakistan. Flickorna
på bilden går i första klass och får
undervisning i ett tält. Skolan har
också riktig skolbyggnad men den
är inte tillräcklig för den kraftiga
tillströmningen. SAK har de senaste
åren avsatt extra resurser för att
hantera det stora antalet barn som
kommer över gränsen från Pakistan, men det är långt ifrån tillräckligt för att möta deras behov och rätt
till utbildning.

Foto: Malin Hoelstad

Några av SAKs insatser för lika tillgång till utbildning

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

Sammanlagt stöder SAK 2  474 klasser i områden som inte nås av statens skolor.
34 så kallade examensklasser för flickor som tidigare tvingats avbryta sin skolgång.
164 klasser för barn i nomadfamiljer.
Stöd till skolråd i byar.
Stöd till yrkesförbund för lärare.
Vidareutbildning för lärare.
Masterprogram för lärarutbildare.
Förberedande skolgång för barn med funktionsnedsättning.
Inkludering av barn med funktionsnedsättning i vanliga skolor.
Förbättringar av vatten och sanitet i skolorna.
Läromedel till skolor som inte fått av från myndigheter.
Kapacitetsutveckling av skolmyndigheter.

u p p n åt t 2 0 1 6

p l a n e r at 2 0 1 7

u p p n åt t 2 0 1 7

Totalt

Av vilka flickor

Totalt

Av vilka flickor

Totalt

Av vilka flickor

61  369

62 %

76  834

47  880

79  472

46  344

3  030

38 %

2  007

763

1  625

636

Barn med funktionsnedsättning
integrerade i vanliga klasser

107

43 %

749

284

599

233

Barn med särskilda behov
integrerade i vanliga klasser

324

36 %

2  756

1  047

2  224

869

Elever
Särskild undervisning för barn och
vuxna med funktionsnedsättningar
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Mål 3
—
Säker försörjning på landsbygden
SAKs mål är att kvinnor, personer med funktionsnedsättning och
marginaliserade hushåll på landsbygden ska ha säker försörjning
som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.

Zarmina – butiksägare och
universitetsstudent

När Zarmina för två år sedan öppnade en butik i sin
by trodde få att hon skulle lyckas. Men det finns de
som inte låter sig stoppas. Zarmina är 22 år och bor i
byn Oglan i provinsen Balkh. I Oglan läser få flickor
vidare efter grundskolan. Många gifter sig unga och att
studera på gymnasium och universitet kostar mycket
pengar, vilket få här har.
– Med stöd av familjen kan alla flickor läsa vidare, tyvärr
hindras många av gamla traditioner, säger Zarmina.
När Zarmina hörde talas om SAKs självhjälpsgrupper
tvekade hon inte. Hon sparade 50 afghani, ca 6 kronor,
varje vecka och ansökte sedan om ett lån från gruppen så att hon kunde öppna en butik. Idag är hon, tack
vare detta, byns enda kvinnliga butiksinnehavare och
finansierar sin lärarutbildning på universitet i Mazare-Sharif med hjälp av intäkterna.
– Jag tänkte först att det skulle bli svårt för henne att
öppna en egen affär, men jag hade fel. Självhjälpsgruppen gav henne en chans och nu kan hon fortsätta studera, säger Zarminas pappa Asadullah.
– Det är otroligt att jag nu går andra året på universitetet, och det är tack vare SAK. Även andra kvinnor i
byn använder självhjälpsgruppen för att förbättra sina
familjers ekonomi. De förändrar också synen på kvinnor
som arbetar, säger Zarmina.

Foto: Shukria Safi
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Afghanistan idag

SAKs mål

Under 2017

AA Skillnaderna är stora mellan grupper i
samhället, män och kvinnor, stad och land.
Hushållens genomsnittliga inkomst i städer uppskattas enligt en nationell undersökning till 1  993 kr [ 1 ] i månaden, medan
inkomsten på landsbygden uppges vara i
snitt 1  322 kr i månaden.

AA Att människor på landsbygden ska stärkas
i sin kapacitet och bättre kunna diversifiera
sina inkomster.

AA SAK stödde 206 bybaserade självhjälpsgrupper samt 32 spar- och låneföreningar
med utbildning, mikrolån och strategier för
investeringar.

AA Att lokala organisationer främjar försörjningen på landsbygden.

AA Tre fjärdedelar av befolkningen bor på landsbygden och är ofta beroende av flera källor
för sin inkomst, bland annat jordbruk,
boskap och dagsverken.

AA SAK uppmuntrade människor att bilda
producentgrupper för att tillverka och
marknadsföra tillsammans.
AA Studier visar att mottagare av lån för investeringar i snitt lyckades öka inkomsten till
sina hushåll med nästan 29 %.

AA Endast 13 % av Afghanistans gifta kvinnor
har arbetat för lön någon gång det senaste
året. Hushåll där kvinnor har försörjningsansvaret är särskilt utsatta.
AA Mellan en och tre miljoner människor
beräknas leva med funktionsnedsättning
och de utgör några av de fattigaste i världen.

Situationen idag

Vad gör SAK för att förändra detta?

Det afghanska folket är fortsatt bland de fattigaste
i världen. Den stora ekonomiska tillväxten sedan
2002 är påtagligt uppblåst av det internationella
samfundets militära och civila bistånd. Klyftorna är
stora mellan grupper i samhället, mellan män och
kvinnor, mellan städerna och den stora majoriteten
på landsbygden som lever på eller under fattigdomsgränsen.

SAK stöder flera olika bybaserade ekonomiska föreningar. Självhjälpsgrupper är informella grupper av personer från ett grannskap som träffas minst en gång i månaden. SAKs roll är främst att underlätta och uppmuntra
medlemmarna till gemensamt småskaligt sparande.

Det genomsnittliga hushållet har åtta medlemmar
och förlitar sig på flera inkomstkällor: småskaligt
jordbruk, boskap och dagslönearbete. Människor
utanför städerna, särskilt hushåll där kvinnor har
försörjningsansvaret, personer med funktionsnedsättning och andra marginaliserade grupper är
särskilt utsatta för risker i samband med konflikter, missväxt och naturkatastrofer. Den pågående
konflikten, med konsekvenser som internflykt och
förstörelse av traditionella bevattningssystem, leder
till att möjligheterna till stabila inkomster minskar
ytterligare.
Asia Foundation, Survey of the
Afghan People 2017, s 76.
(232 USD resp 154 USD/mån)

1

Central Statistics Organisation,
Afghanistan 2015 Demographic
and Health Survey
2

Enligt en studie[ 2 ] 2017 arbetade endast 13 % av gifta
kvinnor mellan 15–49 för pengar någon gång under det
senaste året, jämfört med 97 % av männen. Bland de
redan missgynnade står vissa grupper ut särskilt: kvinnoledda hushåll, familjer utan mark eller djur samt de
1–3 miljoner personerna med funktionsnedsättning.

En vanlig missuppfattning är att det krävs mycket
pengar för att starta ett litet företag eller inkomstgenererande arbete. SAKs medarbetare strävar därför efter
att sprida idéer och strategier för hur medlemmarna kan
bygga en verksamhet som producerar efterfrågade varor
eller tjänster med endast ett begränsat ingångskapital.
I takt med att deltagarna ser fördelarna med gruppens
gemensamma insatser motiveras många att själva driva
gruppens arbete vidare. Detta leder ibland till att flera
självhjälpsgrupper går samman och bildar ett annat
slags organisation, bybaserade spar- och låneföreningar.
Föreningarna kan få ett startkapital i form av lån från
SAK som är större än de lån som kan tas av självhjälpsgrupper. Medlemmarna får utbildning i att sköta den
gemensamma ekonomin och råden om investeringar
som kan generera inkomst. Vanliga val för investeringar
är förbättrat utsäde, gödsel eller höns för uppfödning.
SAK uppmuntrar att personer som producerar liknande eller kompletterande varor och tjänster bildar
producentgrupper. Ofta består grupperna av kvinnor
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som går ihop, idealiskt i grupper om ungefär 10 personer, för att producera och marknadsföra specifika
varor tillsammans. Storleken på gruppen är viktig. För
få medlemmar kan inte leverera stora beställningar, i
för stora grupper är det svårt att få alla lika engagerade.
Andra insatser inom området är de tv- och radiosändningar som görs för att höja medvetenheten om
rättigheter och förmågor hos personer med funktionsnedsättning, vilka också är prioriterade i sparföreningar
och yrkesutbildningar. En uppföljande studie under
året visade att i alla 12 provinser där SAK erbjuder
yrkesutbildning har 74 % av deltagarna något slags
anställning eller egenföretagande efter utbildningen,
medan de som lånat för investeringar har en genomsnittlig avkastning om 519 kr [ 1 ] i månaden från lånen.
Förändringar under 2017
Utvärderingar och
rapporter under året
relaterade till försörjning:
AA Undersökning om
hushållsinkomster
AA Uppföljning av yrkesutbildning och mikrolån

Under året har SAK arbetat för att i högre grad anpassa
yrkesutbildningarna efter vad marknaden behöver,
både med avseende på vad kunderna efterfrågar idag
och områden med möjlig tillväxt. Men anpassningen
måste också gälla behoven hushållen har av försörjning
liksom deras kapacitet att genomföra arbetet. SAK har
också påbörjat att gradvis utöka arbetet med försörjning i provinsen Nangarhar.
Framsteg och bidrag till utvecklingen 2017

SAK genomförde under året en studie bland fler än
200 respondenter med funktionsnedsättning för att
undersöka effekten av lån och yrkesutbildning. Resultatet visar att av hushållens genomsnittliga inkomst per
månad, ca 1750 kr, kommer i snitt nästan 29 % från de
inkomstgenererande investeringar som ursprungligen
möjliggjordes genom mikrolån från SAK. Det genomsnittliga bidraget till hushållsinkomsten från personer
som endast genomgått yrkesutbildning var lägre, ca
260 kr per månad, vilket ändå är ett betydande tillskott,
ca 15 % av hushållets inkomst.
Studien visar också tydligt att kvinnor som fått yrkesutbildning gynnades mer av detta än män. 82 % av
kvinnorna anställdes eller drev eget företag efter utbildningen, att jämföra med endast 62 % av männen.

1

AFNs 4,124

Termen ”grundläggande behov” avser vad ett hushåll
behöver för att upprätthålla sin situation, och som
när de inte möts tvingar familjen till krisstrategier, till
exempel att sälja tillgångar eller migration. I provinserna Nangarhar, Balkh och Samangan tas kvinnoledda
hushåll in i alla försörjningsinsatser. Under 2017 var 404
kvinnor med försörjningsansvar för sitt hushåll aktiva i
en självhjälpsgrupp. Alla deltog regelbundet i gruppernas möten, sparade och fick ta lån genom föreningen.
Utfallet var att 88 % av hushållen lyckades tillgodose de
grundläggande behoven i sina hushåll, en ökning med
4 % jämfört med förra året.

Utmaningar

Efter de oegentligheter som rapporterades förra året
avseende ett antal intresseorganisationer för människor
med funktionsnedsättningar avbröt SAK sitt ekonomiska stöd till inkomstgenerering för dessa. Organisationerna är ofta små, stadsbaserade och visar begränsade resultat i termer av att förbättra omständigheterna
för människor på landsbygden.
Den indragna finansieringen har inte påverkat de personer med funktionsnedsättning som deltar i program
och utbildningar inom ramen för självhjälpsgrupper,
vilka har visa sig effektiva för att förbättra möjligheterna
till försörjning för sina medlemmar. SAK siktar därför
på att ytterligare stödja självhjälpsgrupperna och stärka
deras kontakter på distrikts- och provinsnivå.
Det bör också nämnas att fyra organisationer, inom
vilka inga oegentligheter hade upptäckts, lyckades täcka
19 % av sina omkostnader med intäkter som genererats
av det stöd de fått från SAK 2016, just som avsett.
SAK har utökat stödet till fem nya organisationer för
personer med funktionsnedsättning, inklusive en för
endast kvinnor i provinsen Takhar. SAK hjälpte till i
grundandet av föreningarna och med att registerna
dem, men har begränsat övrigt stöd till att gälla opinionsbildning och inte ekonomiskt stöd.
För SAKs medarbetare har nya och striktare definitioner av målgrupper inneburit mer arbete och att
färre mottagare än planerat har kunnat identifieras,
435 st mot planerade 615. Medarbetarna uttrycker
ändå att revideringen av riktlinjerna har varit positiv
då den gjort det enklare att rikta stödet till dem med
störst behov.
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Sabra Mohammadi är änka och bor
i Charmgari. Hon har fem döttrar
som bor i samma by, och en son som
bor i Iran. Med ett litet lån från SAK
har hon kunnat köpa fler djur för att
på så sätt bredda sin försörjning.

Foto: Malin Hoelstad

genomsnit tligt bidrag till hushållets
e ko n o m i av p e r s o n m e d f u n k t i o n s n e d s ät t n i n g ,
efter lån och utbildning
11%

8%

3%

2%

29%

r ö r e l s e s ta rta d g e n o m l å n f r å n s a k
annan egen verksamhet
lön
b i d r a g f ö r f u n k t i o n s n e d s ät t n i n g
i va r o r ( r i s , f ru k t e t c )
boskap/djur
i n ko m s t av l a n d

25%

22%

Några av SAKs insatser för att bidra till säker försörjning

AA
AA
AA
AA
AA

Stöd till diversifierad och säkrare försörjning för särskilt utsatta hushåll i provinserna Balkh, Samangan och Nangarhar
Stöd till självhjälpsgrupper, bybaserade spar- och låneföreningar, framför allt bestående av kvinnor
Stöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning
Yrkesutbildningar och producentgrupper
Radio- och tv-sändningar för att öka medvetenheten om rättigheter, förmågor och potential hos människor med funktionsnedsättningar

Bildade självhjälpsgrupper
Hushåll som fått lån för att utveckla sina inkomstkällor
Bildade spar- och låneföreningar
Antal personer med funktionsnedsättning som mottagit lån under året

u p p n åt t 2 0 1 6

p l a n e r at 2 0 1 7

u p p n åt t 2 0 1 7

Antal

Antal

Antal

181

150

206

2  245

2  625

2  570

31

47

32

619 (40,9 % kvinnor)

88

88
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Mål 4
—
Inflytande och deltagande
SAKs mål är att samhällsmedlemmar aktivt deltar i beslutsfattande
för att därmed kunna påverka utvecklingen av sina samhällen och
hålla aktörer ansvariga.

Tack för att ni stött oss som ni gjort. Innan shuran fanns
var vi bara hemma och hade nästan inga pengar. Vi visste knappt vad som hände i grannskapet. Nu har vi inte
bara pengar, vi har en vänskap där vi delar glädje, sorg
och våra minnen.
ha l i m a a m i r i
Ledare för shuran i Charmgari
För 17 månader sedan startade i byn Charmgari,
Aybak, en shura med bara kvinnor. En shura är ett råd,
och i detta fall en gemensam bank där kvinnor sparar
tillsammans och turas om att ta mikrolån. Snart är det
vinter och då köper kvinnorna oftast djur: kalvar, kor,
höns eller lamm. På våren och sommaren är det istället
utsäde för att odla spenat, potatis eller morötter som
de säljer på marknaden under nästa säsong. Många i
gruppen är änkor. Vid detta tillfälle har två grupper
av tre i byn samlats: Bahar, som betyder vår, och Parwaneh, som betyder fjäril.

Foto: Malin Hoelstad
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Afghanistan idag

SAKs mål

Under 2017

AA Upp till 70 % av människorna lever med
osäker tillgång till mat på grund av torka,
bristande bevattning och dåliga vägar.

AA Att människor på landsbygden, inklusive
kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar, är välrepresenterade
och deltar i demokratiska organisationer
och beslutsfattande.

AA SAK stödde 368 utvecklingsråd och gav råd
om planering, budgetering, opinionsbildning
och tekniskt bistånd i utvecklingsprojekt.

AA Grundlagen är tydlig med statens ansvar att
se till jämlikt deltagande i politiska beslut,
utan diskriminering. Detta krav är långt
ifrån uppfyllt.

AA Att lokala myndigheter tar sitt ansvar och
kan svara för människors rättigheter.

AA Präglade av krig, misshushållning av allmänna resurser och en stat som saknar
kapacitet har många byar på landsbygden
lämnats efter, med vare sig infrastruktur
eller förmågan till politiskt inflytande.

AA Utbildning gavs till lokal myndighetspersonal för att förbättra deras kapacitet att tillhandahålla tjänster och tillgodose rättigheter.
AA Antalet kvinnor i beslutsfattande ställning
ökade i de organisationer som SAK stöder.
AA Påbörjades så kallad social audit, eller social
revision i tre provinser. 38 % av alla genomförda projekt granskades med lovande
resultat. Projekten ansågs vara väl genomförda, liksom processen i sig.
AA Stödet till utvecklingsråd i Kunduz avbröts
efter att väpnade oppositionsgrupper
krävde att kvinnor inte skulle tillåtas delta i
val och beslutsfattande i utvecklingsråden.

Situationen idag

Den afghanska grundlagen är tydlig med statens ansvar
för människors jämlika deltagande i politik, kultur,
utbildning och alla andra delar av det offentliga livet.
Det ska gälla män och kvinnor, personer med och utan
funktionsnedsättning, i städerna och på landsbygden.
Idag är detta långt ifrån uppnått. Afghanistan
kännetecknas av konflikter, misshushållning av offentliga resurser och en stat utan kapacitet, framför allt på
distriktsnivå.
Termerna inflytande och deltagande syftar på hela
lokalsamhällets förmåga – i vilket kvinnor män
och personer med funktionsnedsättningar måste
representeras på lika villkor – att gemensamt bedöma
sina behov, besluta, mobilisera resurser och genomföra
förändringar som förändrar deras livsvillkor.
I termer av infrastruktur är landsbygden mycket
missgynnad. Hushåll saknar ofta el, rent vatten och
ordentlig sanitet. På grund av svaga myndigheter och
lite resurser är större investeringar som kan förbättra
livsvillkoren osannolika. Människorna i byarna måste
förbättra sina villkor själva.

Byar är traditionellt självstyrande genom lokala råd,
så kallade shuror. Rådet är fortfarande det viktigaste
forumet för beslutsfattande och kallas ofta lokala
utvecklingsråd. Sedan starten har byråd i olika skepnad varit SAKs främsta samarbetspartner, oavsett om
det handlat om att bygga skolor, att följa upp kvaliteten
på vård eller i kontakter med myndigheter. Byråden
är också avgörande i konfliktlösning och för att till
exempel garantera att SAKs insatser fredas från väpnade oppositionsgrupper.
Vad gör SAK för att förändra detta?

Idag stöder SAK utvecklingsråd i provinserna Jawzjan, Kunduz och Wardak inom det nationella program
som kallas Citizens Charter. I ytterligare tre provinser,
Balkh, Samangan och Nangarhar, stödjer SAK råden
inom ramen för det egna Community Governance and
Livelihood Project, som nästan helt utgörs av stöd till
självförsörjning.
SAK stödde genomförande av lokala val i 287 av 512
byar i de distrikt som organisationen ansvarar för.
Råden väljs genom demokratiska och hemliga val,
men för att säkerställa att projekt inte enbart gynnar
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ett fåtal måste råden inkludera kvinnor och personer
med funktionsnedsättning.
När råden väl är etablerade får de stöd att söka medel,
planera och genomföra projekt. Under året kunde
råden också fastställa planer för prioriterade insatser
fem år framåt. Insatserna omfattar bland annat dricksvattenanläggningar, bevattningskanaler, elförsörjning
och vägar. SAKs personal förbereder också råden för
deras kontakter med myndigheter, medlar och ser till
att byarnas prioriteringar förstås och accepteras.
SAK stödjer 16 lokala organisationer för personer med
funktionsnedsättning, men också yrkesorganisationer
som ger stöd åt grupper såsom barnmorskor och sjukgymnaster. Tillsammans med utvecklingsråden spelar
dessa en viktig roll som plattform för opinionsbildning.
I alla sex provinser där SAK arbetat för målen om inflytande och deltagande har anställda vid lokala myndigheter fått vidareutbildning i till exempel ledarskap,
datorkunskap och administration. Myndigheterna har
också fått stöd i att förbättra sitt uppföljningsarbete och
system för att hantera klagomål och synpunkter.
Förändringar under 2017

SAKs fokus fortsatte att vara att stärka förmågan hos
utvecklingsråd genom att erbjuda stöd och utbildningar. Utbildning kan syfta till att öka antalet grupper som ingår i råden, liksom att göra processer mer
demokratiska, praktiska färdigheter som behövs i projekten eller administrativa kunskaper. I nivån under
råden bildas ofta kommittéer för särskilda uppgifter.
Ett exempel är de underkommittéer som arbetar för att
bilda fler sparföreningar, hantera mikrolån och följa
upp investeringar för inkomstgenerering. Dessa underkommittéer har utvecklats ur SAKs bybaserade sparoch låneföreningar och är de första av sitt slag i landet.
I norra Afghanistan har SAK utökat sina insatser för
att förbättra tillgången till vatten och sanitet. Arbetet
leds och styrs av utvecklingsråden och i till exempel
distriktet Sholgara har SAK de senaste två åren säkrat
tillgången till rent vatten i 26 av totalt 113 byar.

Utvärderingar och
rapporter under året
relaterade till inflytande
och deltagande
AA Utvärdering av insatser av
enheten för civila samhället
och kapacitetsutveckling
AA Intern utvärdering av insatser
inom vatten och sanitet

SAK stöder organisationer för människor med funktionsnedsättning liksom yrkesförbund. Under året
lyckades det afghanska förbundet för sjukgymnaster
nå en överenskommelse med staten om standardiseringar inom sektorn, att säkra registreringsavgifter för
sjukgymnaster och införa sjukgymnastik som behandlingsmetod vid två sjukhus.
Dålig förmåga i läsning är ett hinder för medlemmar i
många utvecklingsråd att förstå de metoder och tekniker som lärs ut. Tydligare exempel och bättre pedagogiska hjälpmedel kan komma att förbättra resultaten.

Framsteg och bidrag till utvecklingen 2017

SAK har kontinuerligt strävat efter att öka antalet
kvinnor i ledande ställning i partnerorganisationer för
människor med funktionsnedsättning. Ett resultat av
det är att andelen kvinnor i beslutsfattande ställning i
åtta organisationer var 40–50 % i slutet av 2017. I ytterligare åtta organisationer var andelen 10–20 % kvinnor.
Detta är ändå ett framsteg jämfört med ett år tidigare.
De återstående två organisationerna som stöds består
av endast kvinnor.
Av utvecklingsråden i norra Afghanistan har alla
genomfört sina planerade projekt. Lokalsamhället står
för arbetsinsatsen och resurser till konstruktioner, efter
att ha utvecklat och planerat insatserna tillsammans
med SAK. Väl genomförda sköts och underhålls de
helt av lokalsamhället.
Att följa upp insatser blir både allt svårare och allt viktigare med försämrad säkerhet. SAK använder flera
överlappande sätt för att jämföra och säkerställa resultat. Bymedlemmar själva granskar genom så kallad
social revision hur kommittéerna liksom bidragande
organisationer, t.ex. SAK, har arbetat. I Balkh, Samangan och Nangarhar har social revison utförts i 38 %
av alla utvecklingsråd som genomfört infrastrukturprojekt under året. Revisionen har överlag visat att
riktlinjer och budget har hållits. Detta är positivt för
människors förtroende för sina representanter, liksom
för deltagandet i framtida insatser.
Utmaningar

Den pågående konflikten i landet är i mycket en kamp
om legitimitet. Att stärka utvecklingsråd så att de blir
fungerande partner för myndigheter eller förbättra
lokala myndigheters arbete kan uppfattas som hotfullt
av väpnade oppositionsgrupper då positiv utveckling
kan ge staten ökad legitimitet.
Under året har väpnade motståndsrörelser varit mycket
aktiva i flera av de områden där SAK arbetar och grupperna försöker aktivt ta kontroll över distrikt särskilt i
provinserna Wardak och Kunduz.
En stor utmaning för SAKs personal är övervägandet
av alla faktorer som kan påverka säkerheten, samt att få
bekräftelse från byråd, byäldstar och deras kontaktnät
om att SAKs anställda har deras stöd genom hela processen att till exempel hålla val. År 2017 misslyckades
detta i Kunduz, en provins där SAK har gjort andra
slags insatser i decennier, om än inte direkt stöd till
utvecklingsråd. Väpnade oppositionsgrupper krävde
att kvinnor inte skulle tillåtas delta i val och beslutsfattande i utvecklingsråden. SAK kunde inte acceptera
detta, varför stödet upphörde i november. SAK inledde
samtidigt diskussioner och överväger olika strategier
för att kringgå kravet.
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Att kvinnor deltar i beslut om framtiden,
antingen tillsammans med männen eller
i separata råd, är absolut nödvändigt för
att resultatet av insatserna ska bli bra och
komma alla till del. Kvinnors deltagande
är strategiskt och inte en symbolfråga.
Representanter för olika kvinnliga råd i byn Ishona. Från vänster till höger: Zaituna
Haidari, Sabra Sadat, Shekiba Amini (som är fältarbetare för SAK), Zarifa Azizi och
Khala Gul Andan. Foto: Malin Hoelstad.

Några av SAKs insatser för att bidra till inflytande och deltagande

AA Stöd till utvecklingsråd i provinserna Jowzjan, Kunduz och Wardak inom ramen för det så kallade Citizens Charter, ett
nationellt program för landsbygdsutveckling
AA Stöd till utvecklingsråd i provinserna Balkh, Samangan och Nangarhar inom ramen för SAKs Community Governance
and Livelihood Project
AA Stöd i val av representanter, planering, budgetering och tekniskt genomförande i bygg- och anläggningsprojekt
AA Stöd till 16 organisationer för personer med funktionsnedsättning och tre andra organisationer inom det civila samhället
AA Stöd till myndigheter med främst kompetensutveckling
2016

2017

Antal

Antal

Antal lokala utvecklingsråd som stötts av SAK

426

368

Antal projekt som har färdigställts av lokala utvecklingsråd med stöd av SAK

409

65*

*Att antalet är lägre 2017 beror på att projekten ofta pågår mer än ett år och många inleddes under året och ännu inte är klara.
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Mål 5
—
Folkligt och politiskt engagemang
SAKs mål är att öka det offentliga och politiska engagemanget för det
afghanska folkets rättigheter i både Sverige och Europa.

d e lta g a n d e t i r a d i o h j ä l p e n s kampanj
Världens Barn är ett led i att öka medvetenheten om
och engagemanget för människor i Afghanistan.
År 1998 totalförstördes ett 40-tal byar i nordöstra
Afghanistan av kraftiga jordbävningar. Närmare
8 000 människor dog och 60 000 blev hemlösa. Under
återuppbyggnaden efteråt byggde SAK bland annat 83
skolor i Takhar och grannprovinsen Badakshan. Detta
blev den första, men långt ifrån sista, av SAKs insatser
som finansierades av Världens Barn.
Under 2017, 20 år senare, återvände Afghanistan-Nytt
till byn Gurgan i Takhar och träffade några av de första
eleverna i SAKs skola.
Jag hoppas att vi aldrig ska behöva uppleva situationen
såsom den var 1998. Läget var det värsta tänkbara då,
men vårt folk kommer aldrig att glömma stödet vi fick av
Afghanistankommittén. Vi förstår att mycket av hjälpen
kom från SAKs medlemmar, givare och svenskar, säger
Khairullah Khabir, byäldste i Gurgan.

Eftersom skolorna var få på den tiden kunde få läsa
och skriva. Afghanistankommitténs stöd lindrade inte
bara i nöden. Pengarna från Världens Barn användes
långsiktigt menar byäldsten Khairullah Khabir. Idag är
de flesta av byns 30–40-åringar utbildade och bidrar till
både utveckling och ekonomisk tillväxt i hela området.

Foto: Malin Hoelstad
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Situationen idag

SAKs mål

Under 2017

AA Uppmärksamheten kring Afghanistan i
Sverige har främst handlat om migration
och misslyckandet att åstadkomma fred.
Framstegen som gjorts inom utveckling
ges inte samma utrymme.

AA Att välinformerade medlemmar, beslutsfattare och frivilligorganisationer i Sverige
ökar allmänhetens medvetenhet, stärker
folkligt engagemang och kräver officiellt
stöd för det afghanska folkets rättigheter.

AA Under året genomförde SAKs lokalföreningar och medlemmar fler än 70 utåtriktade
seminarier, föreläsningar och kulturkvällar
med över 5 000 deltagare.

AA Regeringar i flera länder omdefinierar
bistånd för att bekosta flyktingmottagning
och militära insatser.

AA Att givare och beslutsfattare fattar beslut
utifrån SAKs opinionsbildning.

AA En fortsatt utmaning för SAK är att bredda
insamlingen för ökad hållbarhet.

AA Många medlemmar engagerade sig i bland
annat insamlingen till Världens Barn.
AA Initiativ har tagits till för intern diskussion
och utveckling av medlemsorganisationen
SAK.
AA SAK publicerade åtta krav inför riksdagsdebatten om en eventuell fortsatt svensk och
internationell militär insats.
AA Det kom tecken på minskat stöd till långsiktigt bistånd till Afghanistan, men det
har ännu inte tagit form av beslut eller
minskad finansiering. Sveriges regering
har bekräftat att man står fast vid sina
nuvarande åtaganden.

Situationen 2017

15 miljoner kronor
2017 mottog SAK 15 miljoner kr
från Postkodlotteriet.

Utvärderingar och
rapporter under 2017
relaterade till folkligt
och politiskt engagemang
AA Analys av de nordiska län
dernas utvärderingar av sina
insatser i Afghanistan
AA Studie om biståndseffektivitet
i Afghanistan i samarbete med
Oxfam

Den uppmärksamhet som getts Afghanistan i svensk
media och politik har på senare tid handlat om två
besläktade frågor: det internationella samfundets
misslyckande att skapa fred, samt de många afghaner som flytt till Sverige och andra länder i Europa.
Mindre uppmärksamhet har givits åt vad som faktiskt
åstadkommits i Afghanistan i termer av utbildning,
hälsovård och mänskliga rättigheter med stöd av
omvärlden.
Risken är påtaglig för så kallad givar-trötthet om allmänheten uppfattar insatserna i Afghanistan som
i vid mening misslyckade. Det kan föra med sig att
uppmärksamheten riktas mot andra konfliktområden
och händelser samt att Afghanistan ses som förlorat.
Två oroande utvecklingar på internationell nivå är
försöken bland många givarländer inom OECD DAC
att omdefiniera utvecklingsbistånd till att inkludera
också utgifter för militära och säkerhetsskapande
insatser, samt användandet av biståndspengar till att

täcka utgifter för mottagning av flyktingar i det egna
landet. Båda tendenserna har potentiellt stor påverkan på finansieringen av utveckling i Afghanistan.
I februari beslutade OECD DAC att vidga definitionen av bistånd till att inkludera vissa kostnader
för säkerhetsinsatser, men inte så mycket som vissa
länder argumenterade för.
Vad gör SAK för att förändra detta?

SAKs medlemmar och anställda i Sverige förser
beslutsfattare och organisationer med information
och kunskap som ska säkerställa ett fortsatt engagemang för och officiellt stöd för det afghanska folkets
rättigheter. SAK tar alla tillfällen att offentligt diskutera
prioriteringar, erfarenheter och resultat av stödet till
Afghanistan, såväl som det internationella samfundets
fortsatta ansvar.
Seminarier, konferenser och andra aktiviteter genomförs ofta i samarbete mellan enskilda medlemmar,
lokalkommittéer och SAKs anställda i Sverige. SAKs
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lokalkommittéer samarbetar också med bildningsförbund och skolor för att öka allmänhetens kunskap
om landet och biståndets resultat. Ett exempel är det
långsiktiga samarbetet med Helenaskolan i Skövde
som i ca 20 år har använt Afghanistan som exempel
i undervisningen och samtidigt samlat in pengar till
SAK genom dagsverken. Sammanlagt genomförde
lokalkommittéer fler än 70 arrangemang under året.
SAK arbetar med digitala kanaler och media för att se
till att expertkunskap finns tillgänglig, bidra med analys samt skildra den positiva utveckling som ändå sker.
Detta är också syftet med tidningen Afghanistan-Nytt
och står i centrum för SAKs insamlingsarbete.
SAKs programchef
i presskonferens i FN:s
högkvarter
Mellan april 2015 och januari
2017 attackerades 49 av SAKs
hälsovårdskliniker. Det berät
tade Doktor Khalid Fahim, SAKs
programchef vid en presskon
ferens i FN:s högkvarter. Väp
nade oppositionsgrupper stod
bakom de flesta, men inte min
dre än 13 attacker utfördes av
den afghanska armén. Uppgiften
presenterades i samband med
att organisationen Watchlist on
Children and Armed Conflict pre
senterade sin rapport Every Clinic
is now on the Frontline.

12,8 miljoner kronor
Insamlingen till 90-kontot upp
gick till 12,8 miljoner kronor 2017.
En utmaning för SAK är att bredda
sin insamling för ökad långsiktig
hållbarhet. Bidragen från med
lemmar och enskilda givare är
särskilt värdefulla då de är flexi
bla och möjliga att använda där
behoven är störst.

Förändringar under 2017

I termer av politiskt engagemang för Afghanistan har
den dominerande utvecklingen under året varit utvärderingen av Sveriges insatser 2002–2014 och den påföljande propositionen om fortsatt svensk medverkan i
Resolute Support Mission, RSM.
SAK arrangerade och deltog i flera seminarier samt
diskuterade utvärderingen i media, och instämde i
slutsatserna att den militära insatsen inte gav önskade
resultat. SAK underströk dock återkommande att
väsentliga framsteg har gjorts inom utbildning och
hälsovård som särskilt kommer de fattigaste och mest
marginaliserade till del. Ökningen av antalet barn i
skolan från 1 miljon till 7 miljoner är en bedrift, främst
av det afghanska folket, som förtjänar att upprepas.
Detta pekar mot både vikten av att omvärlden fortsätter stödja Afghanistan liksom hur viktigt det är att
SAK fortsätter att producera relevant och balanserad
information för att motverka förenklingar och förutfattade meningar om möjligheterna med utvecklingssamarbete och framstegen i landet.
Under året har SAK gjort två studier, en för att analysera de nordiska ländernas erfarenheter av det internationella stödet, och en om biståndseffektivitet i Afghanistan. Den senare kommer att lanseras 2018.
På europeisk nivå organiserade SAK två möten med
medlemmarna i ENNA (European Network of NGOs
in Afghanistan) och ett med EU-kommissionen och
European External Action Service. Som medlem i
ENNA gav SAK under året sin syn på EU:s strategi
för Afghanistan.
SAKs bidrag till utveckling

Som kanske kunde förväntas har det kommit tecken
på ett minskat stöd för långsiktigt bistånd till Afghanistan under 2017. Detta har dock ännu inte tagit form
av politiska beslut eller minskad finansiering. Tvärtom,
vilket är väsentligt, har regeringen bekräftat att man

kvarstår vid det tioåriga åtagande om utvecklingssamarbete som gjordes vid Tokyokonferensen 2012.
För att utvärdera resultaten av SAKs insatser följs riksdagsdebatter och diskussioner i media kontinuerligt.
SAKs ståndpunkter om vikten av att upprätthålla internationell humanitär rätt fick genomslag i en proposition
till riksdagen, inklusive det oacceptabla i att internationella styrkor deltar i attacker mot hälsovårdsinrättningar.
Utmaningar och problem

De afghanska medborgare som på senare år har sökt
asyl i Sverige har uppmärksammat många på SAK. För
att informera en bredare publik som är engagerade i
flyktingars öde har SAK fokuserat på tillgänglig och
användarvänlig information, till exempel informationskampanjen ”Lär känna Afghanistan”. En utmaning har varit att uppmärksamheten hos denna publik
nästan uteslutande handlade om migrationspolitik
medan den tidigare efterfrågan på allmän information
om landet mattades av. Detta dilemma är tydligt i de
flesta aspekter av kommunikationen i Sverige, oavsett
om det är i Afghanistan-Nytt eller sociala medier.
Trots stora insatser för att värva nya givare och företags
givare, där SAK har tagit in extern rådgivning och
förbättrat givarmöjligheterna, har resultaten inte förbättrats. Konkurrensen på insamlingsmarknaden är
hård med allt fler internationella aktörer. Mindre organisationer, såsom SAK, slår i underläge i denna kamp
om givare.

Huvudsakliga insatser som bidrar till
folkligt och politiskt engagemang
AA Lokalkommittéernas insatser i form av seminarier,
sammankomster och insamlingsarbete
AA Medverkan i seminarier och på arenor för
offentlig diskussion som till exempel bokmässan
i Göteborg eller Almedalen
AA Opinionsbildning och påverkan: relevant under
lag till beslutsfattare
AA Medverkan i media
AA Digitala kanaler och sociala medier
AA Afghanistan-Nytt
AA Insamling
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SAK har webbplatser på fyra språk: svenska, engelska,

mot slutet av året bedöms vara en följd av minskad

dari och pashto. Grafen visar unika besök per månad

annonsering, men samtidigt steg andelen som verkli

och språk under året. Det sjunkande antalet besökare

gen sökte efter den information SAK erbjöd.

Åtta krav för framtiden

Almedalen, 3 juli 2017.

Från 2002 till slutet av 2014 kostade den svenska insatsen i Afghanistan,

För att belysa effekterna av flyktingsituationen på det afghanska samhäl

beroende på vilka kostnader som inkluderas, mellan 18 och 27 miljarder

let arrangerade SAK seminariet ”Bidrar Sverige till systemkollaps? Effek-

kronor. I mars konstaterade regeringens utvärdering att målen om att skapa

terna av de nya asylreglerna” tillsammans med Individuell Människohjälp.

fred, stabilitet och minskad fattigdom på nationell nivå inte hade nåtts.
SAK argumenterade offentligt för vikten av att lära sig av utvärde
ringen. Att det var relevant blev uppenbart då regeringens proposi
tion till riksdagen i december, om att förlänga det svenska deltagande
i Resolute Support Mission, inte innehöll en enda referens till slut
satserna i utvärderingen. Inför riksdagsdebatten publicerade därför
SAK åtta krav på en eventuell fortsatt svensk och internationell militär
insats. I korthet krävde SAK
1. att den militära terroristbekämpande insatsen Operation Freedom´s
Sentinel (OFS) avslutas. De drönarbombningar som drabbar civilbe
folkningen är kontraproduktiva och göder fortsatt missnöje, uppror
och våld
2. att Natos utbildningsinsats RSM ska vara tydligt åtskild från USA:s
krigförande och terroristbekämpande insats OFS
3. att internationella aktörer stödjer en politisk fredsprocess som leds
av Afghanistan
4. att Sverige och omvärlden drar lärdomar från tidigare erfarenheter
– utvärderingarna måste få konsekvenser för fortsatta insatser
5. att militära insatser aldrig ska blandas samman med utvecklings
arbete
6. att samtliga insatser i Afghanistan följer internationell humanitär rätt
7. att kvinnor är delaktiga i stats- och fredsbyggandet
8. att resurser används på ett effektivt sätt.
De åtta kraven skickades till riksdagens ledamöter och åberopades
flera gånger i debatten. Propositionen, som gick igenom, visar dock
medvetenhet om att ett bättre beslutsfattande behövs. Sveriges del
tagande i RSM måste nu utvärderas före beslut om eventuell fort
sättning bortom 2018.

Från vänster: Alice Petrén, migrationskorrespondent Sveriges Radio, Ann
Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp, Kajsa Johansson, SAK.
Foto: Anna Ek.

42

föreningen sak 2017

Föreningen SAK 2017
s v e n s ka a f g ha n i s ta n ko m m i t t é n s lokalkommittéer och enskilda medlemmar fortsatte under
2017 att göra stora insatser för att informera och engagera människor. Många av de mest aktiva har varit
det länge, ibland i decennier. Men hur ser det ut med
återväxten? Och vad är nya medlemmars uppdrag och
mandat? Dessa frågor har varit återkommande under
senare år, så också 2017.
SAK har lokalkommittéer på 12 orter i Sverige och en i
Kabul/Mazar-e-Sharif i Afghanistan. Flera av dem har
dock kämpat med ork och återväxt. Jönköpings lokalkommitté beslutade under hösten att avveckla sig och
fortsätta som arbetsgrupp.
Våren 2017 riktade sig avgående generalsekreterare
Anna-Karin Johansson till SAKs styrelse med en tydlig
uppmaning att undersöka, besluta och tydligt markera
sin vision för SAKs framtida medlemsrörelse – vad ska
SAK vara i Sverige om 5 till 10 år?
Frågan är inte ny. Åren 2013–2015 arbetade en demokratiberedning med att föreslå vägar till ökat lokalt medlemsengagemang, fler medlemmar och mer delaktighet
i beslut. Ett av resultaten var mer inkluderande diskussionsformer för årsmötet. Många medlemmar har gett
uttryck för att detta är bra men inte räcker för att vända
en upplevd tröghet och minskande engagemang i det
lokala arbetet. SAK är långt ifrån den enda medlemsrörelse med utmaningar i medlemsinsatserna, men SAK
är ändå relativt stabilt i antal medlemmar och givare.
Frågan kom upp i många samtal vid årsmötet i maj,
liksom frågan om avståndet mellan biståndsorganisationen och medlemsrörelsen. Det upplevs som ett
problem att det inte finns en tydlig strategi för medlemsrörelsen, inte heller i den nya Strategiska Planen.
SAKs styrelse beslutade under hösten att kartlägga
möjliga sätt att utveckla föreningen för att nå fram till
en vision för ett framtida SAK, för att därefter ta fram
en långsiktig arbetsplan för föreningsarbetet.
f öre n i n g su tskot t et är ett initiativ från SAKs
årsmöte för att bana väg för samarbete mellan flera
lokalkommittéer. Fortfarande är dock flera lokalföreningar inte representerade i föreningsutskottet.
s a k s st y re l se tog den avgående generalsekreterarens ord på allvar och initierade en bred diskussion
inom sig och med alla lokalkommittéer. En arbetsgrupp uppdrogs att lämna förslag till årsmötet 2018.
Styrelsen bjöd också in och träffade representanter för
Malmö, Södertälje och Stockholms lokalkommittéer i
samband med styrelsemöten under året.

SAK mötte fler än 5 000 personer

Sedan SAK bildades har organisationen strävat efter att
informera och bilda bred opinion i hela Sverige. Lokalkommittéerna och enskilda medlemmars insatser är
en absolut förutsättning för det arbetet. Under året
arrangerades och genomfördes fler än 70 utåtriktade
seminarier, filmvisningar, kulturkvällar med mera.
Sammanlagt fick fler än 5 000 lärare, studenter, myndighetsanställda och intresserade ur allmänheten veta
mer om Afghanistan. Till detta kommer alla medlemsmöten, årsmöten samt att lokalkommittéer och medlemmar bidrog till centrala arrangemang.
Särskilda insatser som kan nämnas är den mycket väl
besökta föreläsningsserien på ABF i Stockholm, Bokmässan i Göteborg, utbildningsdagar för människor som
möter flyktingar från Afghanistan samt de medlemmar
som tillsammans hållit fler än 30 föreläsningar under året.
Januari

Föreläsningar i Vänersborg, Kungälv, Söderköping,
Österbymo, Blackeberg och Göteborg
Utställningen People that matter i Vänersborg
Konsert med Dawood Sarkhosh i Göteborg
Informationsbord på Lunds universitet
Februari

Filmvisning i samarbete med Folkets bio i Växjö:
Systrar bakom galler
Föreläsning och kulturkväll i Göteborg
Informationsträff i Lund
Afghansk fest med konstutställning i Södertälje
Seminarium om utvärderingen av Sveriges insatser i
Afghanistan på ABF i Stockholm
Mars

Visning av filmen av Systrar bakom galler i Stockholm
Föreläsningar i Gnesta, Göteborg, Kista och Uddevalla
Seminarium om utvärderingen av Sveriges insatser i
Afghanistan på ABF i Stockholm
Informationsträff i Malmö
Seminarium i samarbete med Röda Korset i Vänersborg
Medverkan i teaterföreställningen Ladies Fight på
Södra Teatern i Stockholm
Nawrozfirande i Göteborg
April

Visning av filmen Afghan Star i Lund
Föreläsningar i Södertälje och Stockholm
Afghansk dans på Världskulturmuseet i Göteborg

föreningen sak 2017
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Tomas Jansson från Göteborgs Lokalkommitté diskuterar med besökare vid
Bok- och Biblioteksmässan. Foto: Erik Halkjaer

Maj

Årsmöte 20 maj 2017

Föreläsningar i Lund, Höganäs, Landskrona, Södertälje
och Göteborg

Ett sextiotal delegater representerade sina lokalkommittéer när SAK samlades för årsmöte i maj på Viskadalens folkhögskola utanför Borås. Liksom föregående årsmöte behandlades motionerna tematiskt i
så kallade åsiktstorg, vilket uppskattades brett bland
SAKs medlemmar.

Juni

Visning av filmen Systrar bakom galler i Uppsala,
Helsingborg och Stockholm
Konsert med den afghanska gruppen Tela Mohammad
& Beat i Uppsala
Bok- och informationsbord på Lunds universitet
Öppet möte på Mittuniversitetet i Sundsvall
September

Tema 1: Om arbetet i Sverige

Motion 1: Om Afghanistan-Nytts innehåll
Motion 2: Om organisation och ansvar för det lokala arbetet
Motion 7: Om en aktivitetsgrupp för att stödja kvinnors och flickors rättigheter

Studiecirkel i Göteborg om föreningsliv
Bokmässan i Göteborg: fem dagar med monter,
föreläsningar och traditionsenlig afghansk frukost

Tema 2: Flykt

Oktober

Motion 4: Om stöd i Afghanistan till återvändande asylsökande
Motion 5: Om kronisk undernäring bland elever i SAKs skolor
Motion 6: Om kontroll över läkemedel inom SAK i Afghanistan

Visning av filmen Saving Mes Aynak i Stockholm
Föreläsningar i Södertälje, Göteborg, Stockholm och Lund
Seminarium om Utvärderingen av Sveriges insatser i
Afghanistan på Försvarshögskolan, Stockholm
Insamling till Världens Barn
Medborgardag i Södertälje
Kulturvandring i Hammarkullen, Göteborg
November

Föreläsningar i Göteborg, Uppsala och Stockholm
Fotoutställning på biblioteket i Viken
December

Julmarknader i Stockholm och Lund

Motion 3: Om flyktingfrågan
Tema 3: Om arbetet i Afghanistan

Tema 4: Uppföljning av tidigare årsmötesbeslut

Motion 8–12: Uppföljningar av motioner till årsmötet 2015
SAK är en organisation för utvecklingssamarbete och
inte migrationsfrågor. Med detta följer en potential
för många att bli besvikna över att SAK inte tydligare
engageras i diskussion om migration och asylrätt.
SAKs årsmöte 2017 antog därför ett positionspapper
som bland annat bekräftade och klargjorde att SAKs
utgångspunkt i frågor om migration är dess effekter
i Afghanistan.
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Den strategiska perioden 2014–2017
—
En sammanfattning
Den Strategiska Planen 2014–2017 var SAKs andra fyra
åriga plan. Den baserades på policyn från 2012 med syftet
att säkra ett långsiktigt perspektiv, att bättre utnyttja det
breda spektrum av insatser som SAK arbetar med och att
tydligare vara rättighetsbaserade.

Foto: Malin Hoelstad

u n d e r 2 0 1 4 – 2 0 1 7 f o rt s at t e SAK att hålla
sig inom de områden där organisationen har sin främsta kompetens: att tillgodose rätten till utbildning,
hälsovård, rehabilitering och landsbygdsutveckling.
Dessa är också områden inom vilka den afghanska
staten hade, och fortfarande har, mycket låg kapacitet. SAK gick under perioden också alltmer mot att
se till gemensamma övergripande mål, snarare än att
de olika programmen fokuserade på sina egna åtskilda
mål. I nästan alla avseenden innebar den Strategiska
Planen 2014–2017 ett tydligt framsteg jämfört med den
föregående planen i termer av tydlighet, koordinering
och uppföljning.
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Foto: Malin Hoelstad

SO1: Tillgång till hälso- och sjukvård

Har familjer, särskilt mödrar och barn, blivit bättre på
att förebygga sjukdom och förbättra sin hälsa?
Ja. Överlag har förståelsen för hälsa förbättrats. Idag
har fler människor tillgång till sjukvård i SAKs upptagningsområden än någonsin tidigare. År 2014 sökte
människor i Lagman och Wardak medicinsk hjälp i
genomsnitt 1,6 gånger per år. Vid slutet av 2017 hade
det ökat till 2,46 gånger per år, en ökning med 53 %.
Det är också tydligt att medvetenheten om infektionssjukdomar har ökat. Ett exempel på det är det ökade
antalet diagnostiserade fall av tuberkulos.
Ett område där inte tillräckligt har hänt är familjeplanering. År 2014 använde 20 % av kvinnorna 16–49 år
en s.k. modern metod för familjeplanering. Vid slutet
av 2017 hade detta endast ökat till 21 %. Detta visar på
ett område där förbättringar behövs.
Svarar hälsovården idag bättre mot de specifika behov
som finns i lokalsamhället, och särskilt hos kvinnor och
flickor, personer med och utan funktionsnedsättningar
och andra marginaliserade grupper?
Ja. Det finns tydliga indikationer på att människor
i lokalsamhället bättre förstår sina hälsobehov och
handlar därefter. Mer än 60 % av patienterna vid SAKs

kliniker är kvinnor och barn, och SAK har förbättrat
sina tjänster för att svara mot behoven. År 2014 hade
knappt 90 % av SAKs hälsoinrättningar minst en barnmorska. Vid slutet av 2017 hade det ökat till 98 %.
När den strategiska perioden började assisterades 62 %
av alla förlossningar i Laghman och Wardak av en
utbildad barnmorska eller förlossningssköterska. Vid
slutet av perioden hade detta ökat till 76 %.
Är lokalsamhällen idag mer aktivt involverade i att
främja ansvarsfull och lyhörd hälsovård?
Ja. SAK strävar efter att hela lokalsamhället ska
känna ägandeskap över hälsovården: män, kvinnor,
personer med funktionsnedsättning och personer
utan. SAK har ansträngt sig för att människor ska
kunna slå vakt om och hävda sin rätt till hälsovård.
Hälso-shuror deltar i vacciniering, hälso-kampanjer
och följer upp arbetet vid hälsoposter och kliniker
som drivs av SAK.
Medlemmar i hälsoshuror och andra ledare i lokalsamhället har ofta spelat en avgörande roll i förhandlingar
med väpnade oppositionsgrupper när dessa har stängt
kliniker eller hindrat SAKs anställda från att besöka
eller granska arbetet.
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Vilken är den mest väsentliga utvecklingen i förhållande
till målen 2014–2017?
Inom två områden har framstegen varit tydliga. Den
strategiska planen var viktig för att öka medvetenheten
hos hälsovårdspersonalen om personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter. Hälsoinrättningar
har idag bättre fysisk tillgänglighet och fler kvinnliga
hälsoarbetare anställda, vilket är viktiga förändringar
för att tillgodose hälsovård utan diskriminering. Under
de senaste fyra åren har också fler blivit medvetna om
möjliga behandlingar. Efterfrågan på sjukgymnastik
och olika hjälpmedel har ökat väsentligt. Under åren
2014–2017 behandlades fler än 120 000 personer med
sjukgymnastik. Hälften av dem var personer med
funktionsnedsättningar. Fler än 52 000 fick olika hjälpmedel för bättre rörlighet från SAK.
Det andra området med tydliga framsteg är mödraoch barnhälsovård. Sedan 2014 har det skett en klar
förbättring av tillgången till hälsovård i termer av fler
barnmorskor, fler förlossningar assisterade av utbildad
personal och bättre medvetenhet om vikten av att söka
hälsovård.
Vilken var den största utmaningen 2014–2017?
Rättighetsbaserat arbete är grundläggande för SAK,
men att fullt ut genomföra det har varit en utmaning.
Myndigheter är medvetna om sina skyldigheter, men
brist på kapacitet och ekonomiska resurser hindrar
dem från att svara mot grundläggande behov hos en
stor del av befolkningen – framför allt de som är mest
marginaliserade.
SO2: Tillgång till utbildning 2014–2017

Är undervisningen bättre idag än 2014 i lokalsamhället?
Är den anpassad till alla barns behov?
Undervisningen i lokalsamhället är bättre idag än 2014
och har blivit bättre på att rikta sig till alla barn, med
den är fortfarande långt ifrån anpassad till allas behov.
Ett exempel på detta är att barn med till exempel syneller hörselnedsättningar fortfarande påverkas starkt
av den begränsade tillgången till förberedande skolgång.
SAK har etablerat resurscenter och fler lärare har
fått vidareutbildning i bland annat ämneskunskaper,
inkluderande undervisningsmetoder, blindskrift och
teckenspråk. Målet är att förbättra inlärningen hos
eleverna och det har visat positiva resultat. År 2014
hade 56 % av lärarna i SAKs geografiska områden
sammanlagt minst 14 års utbildning, vilket är vad
som krävs för att vara kvalificerad lärare. År 2017 hade
andelen ökat till 65 %.

Andelen elever som blev godkända efter sex år i en
skola stödd av SAK var 89 % 2014. Vid slutet av 2017
hade det ökat till 96 %.
Har efterfrågan på utbildning ökat? Är myndigheternas
förmåga att tillhandahålla utbildning större idag?
Ja. På senare år har mycket kraft lagts på att mobilisera
lokalsamhällen att bilda skolråd. Idag har alla skolor
eller klasser ett formellt skolråd, vilket har påverkat
så att allt fler flickor och barn med funktionsnedsättningar är inskrivna i skolan.
Allt fler lokala ledare vänder sig till lokala skolmyndigheter och till SAKs fältarbetare för att be om undervisning i sina byar. I många områden har SAK kunnat
svara mot efterfrågan och antalet barn som har skrivits
in har ökat något sedan 2014, från 74 600 till 80 000.
Klassrum byggs med hjälp av lokalsamhället, som
också ser till att det finns en bred acceptans för utbildning också för flickor. Utan deras efterfrågan och
aktiva deltagande skulle det inte vara möjligt, varför
det bör ses som en avgörande faktor bakom uppgången för utbildning i landet.
Vid slutet av den strategiska perioden var kvinnors deltagande i skolråden mer synligt, även om mer arbete
måste göras för att säkerställa deras roll i beslutsfattande i skolorna.
Som rapporterats under den strategiska perioden
finns en uppfattning om att myndigheter, om än långsamt, har blivit bättre på att fullgöra sina skyldigheter
gentemot lokalsamhället. Insatserna från byäldstar
och framförallt skolråd har hjälpt till i registreringen
av 157 byskolor som formella skolor inom det statliga
skolsystemet.
Vilken är den mest väsentliga utvecklingen i förhållande
till målen 2014–2017?
Efter den gradvisa utfasningen av modellskolor 2014
utökade SAK de områden där undervisning bedrivs,
liksom antalet klasser, men lade också mer vikt vid att
förbättra kvaliteten på undervisningen. Idag är möjligheterna för flickor, barn med funktionsnedsättningar
och återvändande flyktingar att få utbildning väsentligt
bättre i de områden SAK arbetar. Andelen av alla barn
som går i skola i de områden där SAK arbetar har stigit
från 52 % 2015 till 70 % år 2017.
Ett stort framsteg är att utbildning av barn med funktionsnedsättning i mindre utsträckning ses som ett
tillägg eller ett ansvar endast för programmet för rehabilitering. Det finns en växande medvetenhet om att
byar, myndigheter och SAK är skyldiga att se till att
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de skolor som finns fungerar för alla barn, inklusive
de med funktionsnedsättningar. För att tillgodose
den rätten har 487 lärare fått utbildning i braille, teckenspråk och andra kunskaper för att skapa en skola
som omfattar alla. Under den strategiska perioden har
också 1 268 pojkar och 711 flickor med funktionsnedsättning integrerats i vanliga skolor. Målet med denna
utveckling inom SAK är att detta ska kunna upprepas
inom myndigheterna i framtiden.
Andra utvecklingar som förtjänar att nämnas är grundandet av ett nationellt Teachers Elected Council och
att 49 lärarutbildare har examinerats på mastersnivå.
Vidare har ca 700 flickor återinskrivits i skolan genom
så kallade Coaching Classes, examensklasser, efter att
tidigare ha behövt lämna skolan. Detta innebär att de
nu kan fullgöra 12 år i skolan.
Vilken var den största utmaningen 2014–2017?
Det har funnits många utmaningar i utbildningsinsatserna under perioden. I vissa områden, särskilt
Wardak, Ghazni, Kunduz och Nangarhar, har klasser
behövt stänga tillfälligt eller permanent efter att väpnade oppositionsgrupper antingen förbjudit uppföljning av arbetet eller begränsat flickors rätt till utbildning. Förhandlingar och särskilda åtgärder har tagit
mycket tid och kraft från SAKs personal liksom från
lokalsamhället.
Bristen på kvalificerade kvinnliga lärare och kvalificerade lärare inom specialundervisning är fortfarande
påtaglig. Tidiga giftermål och förbud mot skolgång för
flickor från oppositionsgrupper är ett stort hinder för
flickor att gå vidare i skolan efter tredje eller fjärde klass
i vissa områden.
SO 3: Säker försörjning på landsbygden

Har målgrupperna idag bättre förmåga att diversifiera
sina hushållsinkomster än de hade 2014? Arbetar bybaserade organisationer idag med att förbättra människors
möjligheter till försörjning?
Jämfört med utbildning och hälsovård är SAKs arbete
inom försörjning mindre i skala. Resultat är svåra att
mäta på provins- eller ens distriktsnivå. Inom lokalsamhället bör dock svaret vara ja – deras förmåga har
ökat, de har möjlighet att sprida sina inkomstkällor
och bli mer motståndskraftiga.
Förståelsen för de långsiktiga målen och gemensamma
ansträngningar i spargrupper är nödvändiga för resultat. SAKs anställda uppmuntrar lokalsamhället och visar
hur också små sparade summor kan utgöra grund för
räntefria lån som hjälper familjer att komma igenom
akuta situationer utan att sälja sina eventuella tillgångar.
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Grupperna bygger på frivilligt arbete och kan bara
överleva om det de gör upplevs relevant och öppet för
insyn. Än så länge verkar insatser för bättre försörjning
i självhjälpsgrupper, även om de är begränsade i antal,
vara effektiva i sitt syfte.
SAK erbjuder också yrkesutbildningar inom t.ex. sömnad, smide, snickeri m.m. De riktas främst till personer
med funktionsnedsättningar och till hushåll där kvinnor
har försörjningsbördan. Uppföljningsstudier visar att i
genomsnitt 71–74 % av alla personer med funktionsnedsättningar fick anställning eller kunde driva egen verksamhet efter utbildningen. Av hushållens genomsnittliga
inkomst per månad, ca 1750 kr, kommer i snitt nästan
29 % från de inkomstgenererande investeringar som
ursprungligen möjliggjordes genom mikrolån från SAK.
Vilken är den mest väsentliga utvecklingen i förhållande
till målen 2014–2017? Vilken var den största utmaningen
2014–2017?
Även för detta område har en av de väsentligaste
utvecklingarna under 2014–2017 varit de bybaserade
sparföreningarnas förmåga att upprätthålla sparandet
och utnyttja de möjligheter som gemensamma resurser
ger. Kopplat till detta är också utvecklingsrådens beredskap och förmåga att hantera större finansiella medel
tillhandahållna genom SAK.
En väsentlig utmaning har varit att utforma yrkesutbildningar inom områden där det finns en påtaglig
efterfrågan på marknaden. De enskildas olika intressen
har tidigare varit avgörande för utbildningens inriktning. En utbildning inom till exempel skrädderi ger
ofta begränsade möjligheter till anställning om det inte
också finns möjlighet till vidareutbildning och specialisering. SAK har strävat efter att utveckla sitt arbete
med yrkesutbildningar men mer återstår att göra.
Som rapporterades 2016 uppmärksammades oegentligheter inom ett par organisationer för rehabilitering
av personer med funktionsnedsättning, där medel
avsedda för inkomstgenerering förskingrades. Detta
föranledde SAK att avbryta sitt ekonomiska stöd tillsvidare.
SO4: Inflytande och deltagande 2014–2017

Är lokalsamhället, inklusive kvinnor, barn och personer
med funktionsnedsättningar, väl representerade och deltar de i ökande grad i lokala demokratiska organisationer och i beslutsfattande?
Ja, men den institutionella hållbarheten kunde vara
större. Efter att insatserna inom det så kallade nationella solidaritetsprogrammet i Wardak, som innehöll
stöd till lokala utvecklingsråd, hade avslutats 2016 så
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utvärderades programmet externt. Utvärderingen
fann att de infrastrukturprojekt som genomfördes var
mycket relevanta, fortsatte att användas och påverkade
människors liv positivt. I termer av kvalitet, genomförande och underhåll pekade utvärderingen på potentialen i utvecklingsinsatser som drivs av lokalsamhället
självt. Kvinnor befanns också vara väl representerade i
utvecklingsråden, vilket är avgörande för att projekten
ska vara relevanta.

kommande program för landsbygdsutveckling skulle
fokusera mer på att stärka den långsiktiga hållbarheten. En utmaning var också att långt ifrån alla hade
möjlighet att välja representanter som var deras likar.
Maktförhållanden tippade ofta över till fördel för
familjer och hushåll i samhällets mitt och till redan
relativt välbeställda grupper.

Det nationella solidaritetsprogrammet ersattes av
det utvecklade Citizens Charter National Priority
Programme. Under dess inledande fas kunde det
konstateras att kvinnor i ökande grad representerades och deltog i beslutsfattande. För att undvika att
förstärka tidigare maktförhållanden beslutades att
nya utvecklingsråd skulle bestå av medlemmar från
geografiska underområden, s.k. Muhallahs. SAKs
personal har också lagt mer kraft på att uppmuntra
personer med funktionsnedsättning att delta i val och
möten för diskussioner.

Är SAKs medlemmar, beslutsfattare och organisationer i Sverige idag välinformerade och bidrar de mer till
att höja det allmänna medvetandet om situationen i
Afghanistan? Har det folkliga engagemanget och kraven på politiskt stöd för det afghanska folkets rättigheter blivit större?

Är lokala myndigheter idag bättre på att ta ansvar och
möta byarnas krav?
I de områden där SAK arbetar verkar statliga myndigheter faktiskt vara mer engagerade i att svara mot byarnas uttryckta behov. Staten har stärkt sin närvaro på
distriktsnivå vilket har inneburit förbättrad tillgänglighet för människor. Den här utvecklingen är också en
förberedelse för att bättre fungera i utvecklingsarbete
som spänner över flera områden, till exempel förebyggande hälsoarbete, dricksvattenförsörjning, bevattning
och utbildning.
Vilken är den mest väsentliga utvecklingen i förhållande
till målen 2014–2017?
Trots alla utmaningar har utvecklingen av förmågan
hos organisationer för personer med funktionsnedsättningar gett gott resultat, särskilt stödet till två
helt kvinnliga organisationer och en organisation för
blinda. Ett av de bästa exemplen är en organisation i
provinsen Logar som har tagit över driften av en förberedande skola för barn med funktionsnedsättningar
från SAK. Också yrkesföreningarnas roll har blivit viktigare. SAK har bidragit till att utveckla politiken inom
flera områden som berör funktionsnedsättningar, så
att till exempel den afghanska lagen om funktionsnedsättningar nu följer FN:s konvention inom området.
Vilken var den största utmaningen 2014–2017?
Institutionell hållbarhet. Utvärderingen av det nationella solidaritetsprogrammet fann att många utvecklingsråd hade återgått till sina traditionella sätt att
arbeta. Utvärderingen rekommenderade därför att

SO 5: Folkligt och politiskt engagemang

Det kan mycket väl hävdas att SAKs medlemmar,
beslutsfattare och organisationer aldrig har haft så
god tillgång till information av bra kvalitet, analys
och redskap för kommunikation som idag. Sociala
medier, SAKs engagemangsplattform och kampanjer liksom statliga utvärderingar har alla del i detta.
Däremot har inte antalet medlemmar i SAK ökat i
önskad utsträckning, och den eventuella ökningen
av medvetenheten om situationen i Afghanistan
är troligen mer ett resultat av att flyktingar har fått
människor att rikta uppmärksamheten mot landet.
Det folkliga engagemanget och stödet för civilbefolkningens rättigheter kan mycket väl ha blivit starkare,
men endast marginellt på grund av SAKs insatser.
Insatserna var ändå väsentliga. Internt har mycket
resurser lagts på att stärka föreningen SAK men inte
alltid med avsett resultat. Användandet av digitala
och sociala medier har ökat, och avseende traditionella media är SAK relativt väl positionerat för en
organisation av sin storlek.
Fattar institutionella givare och beslutsfattare beslut
baserade på information genom SAKs policy- och påverkansarbete?
Ja, de är informerade, men det är svårt att verifiera i
vilken utsträckning de faktiskt låter det påverka sina
beslut. I termer av politiskt engagemang som det reflekteras i riksdagen är det tydligt att det SAK bidrar med
blir lyssnat till. SAK nämndes en gång i riksdagen 2013,
8 gånger under 2014 och 17 gånger 2017. Antalet tillfällen som själva landet Afghanistan omnämnts har inte
ökat på motsvarande sätt. Det har också skett en viss
förskjutning av fokus mot utvecklingssamarbete och
stöd till civilbefolkningens rättigheter under perioden.
I februari 2016 attackerades en av SAKs kliniker i Wardak av afghanska säkerhetsstyrkor, stödda av internationell militär. Det inträffade var ett tydligt exempel på
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den minskande respekten för internationell humanitär
rätt. Det blev, och fortsätter vara, ett tema för SAKs
påverkansarbete, ofta i samarbete med aktörer som till
exempel Röda Korset och Läkare utan gränser.
På den internationella arenan avvecklade SAK European Network of NGOs in Afghanistan, ENNA, som en
formell organisation, men återuppväckte den samtidigt på mer informell grund. I Afghanistan har SAK
klivit fram som en aktör inom policyutveckling. Sedan
den nya enheten för påverkansarbete skapades 2015 har
samarbetet runt påverkansarbete mellan Afghanistan,
Sverige och Europa blivit starkare.
Vilken är den mest väsentliga utvecklingen i förhållande
till målen 2014–2017? Vilken var den största utmaningen
2014–2017?
Under 2014–2017 formaliserades påverkansarbetet
och blev en integrerad del av SAKs arbete, något som
kanske bäst uttrycktes i det genomslag SAK hade på
den utvärdering som regeringen gjorde av svenska
insatser i Afghanistan 2002–2014. När utvärderingen
presenterades i mars 2017 drog den i stort sett samma
slutsatser som SAK sedan många år har informerat
beslutsfattare om.
Det stora antalet asylsökande från Afghanistan till Sverige under 2015 var och fortsätter att vara en utmaning i
avseendet att SAK inte ska avledas från sina åtaganden,
sin kompetens och sitt mandat. Inom SAK har detta
diskuterats i mer än ett årtionde. Kanske tack vare den
interna diskussionen var ändå SAK relativt väl förberedda på att hålla sig till sitt fokus på resultat i Afghanistan snarare än något annat. Dock fortsätter det yttre
trycket på SAK att positionera sig och påverka migrations- och asylregler att utmana organisationen.
Ett område inom vilket nästan ingenting har gjorts under
den strategiska perioden är utbytet mellan professionella
grupper i Sverige och Afghanistan. Utöver det försämrade säkerhetsläget har det konstaterats att de organisationer som SAK hoppades föra samman, både svenska
och afghanska, har för små resurser och fungerar under
mycket skilda omständigheter. Utbyte mellan organisationer med liknande omständigheter och som är geografiskt närmare varandra är troligen en bättre väg.
En tredje utmaning för SAK är att bredda och öka
sin insamling. En generell trend inom sektorn är att
större organisationer ökar sina resultat, medan små
organisationer minskar sina resultat. Som en liten
organisation sett till insamlingen följer tyvärr SAK det
mönstret och har inte lyckats höja resultatet. En positiv
utveckling är dock att SAK har blivit förmånstagare
i Postkodlotteriet och därifrån hittills mottagit 7–15
miljoner kronor per år.
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Precis vad SAK ville
åstadkomma 2014–2017

Sedan 2013, när den strategiska planen 2014–2017
skrevs, har de yttre omständigheterna för SAKs arbete
förändrats marginellt. Idag är den afghanska civilbefolkningen troligen ännu mer trött på det krig som i
olika skepnader har pågått i snart 40 år. Politiskt har
de två största förändringarna varit att den nationella
enhetsregeringen har efterträtt Hamid Karzais regering, och att de internationella säkerhetsstyrkorna har
minskat antalet trupper och överlåtit de flesta av striderna till afghanska styrkor. Även om den väpnade
oppositionen utmanar staten i allt fler områden var
den kanske värsta konsekvensen av tillbakadragandet
den ökande arbetslöshet och krympande ekonomi
som följde.
Under alla förhållanden fortsatte SAK att vara en del av
lokalsamhället 2014–2017, och till slut kommer det att
vara människorna i lokalsamhället som skapar utveckling. År 2002 gick mellan en halv och en miljon barn
i skola i Afghanistan, nästan alla av dessa var pojkar.
År 2017 gick uppskattningsvis 7–8 miljoner barn, av
vilka 40 % var flickor, i skolan. Under samma tid har
mödradödligheten minskat med mer än 50 %. Dessa
siffor nämns ofta, inte för att de är de enda exemplen på
utveckling, utan för att de är så viktiga. De representerar också precis det som SAK ville uppnå 2014–2017.
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En ny Strategisk Plan
och intern utveckling

2017 markerade slutet för den strategiska perioden 2014–2017.
Mycket uppmärksamhet riktades därför mot att säkra att beslut
genomfördes, att periodens mål uppnåddes samt till att förbe
reda nästa strategiska period.

d e n i n t e r n a m å l s ät t n i n g e n om konsolidering stod fast under året, liksom fokuset på kvalitet
och kommunikation. Det intensiva arbetet med att
planera för insatser fyra år framöver dominerade som
väntat tidvis arbetet för organisationens ledning. Den
strategiska planen 2018–2021 antogs av styrelsen den
8 april och presenterades för SAKs årsmöte i maj. En
väsentlig förändring var att planen för första gången
innehöll mål för intern utveckling.
För att säkerställa att SAKs regelverk är i fas med
organisationens utveckling och lever upp till omgivningens kontinuerligt förändrade krav reviderades ett
flertal styrdokument under året, bland annat det för
SAKs finansiella system och regelverket för upphandling. Båda är centrala dokument och reglerar områden särskilt utsatta för korruption och missbruk av
resurser. Efterlevnaden av riktlinjer för upphandling
har varit ett område för särskild uppmärksamhet
under året.
Andreas Stefansson ny
generalsekreterare
Efter att under fyra år ha letts av
Anna-Karin Johansson fick SAK i
maj 2017 en ny generalsekreterare
i Andreas Stefansson. Andreas har
mångårig erfarenhet av bistånds
arbete, ledarskap och demokra
tiutveckling på lokal nivå och har
ända sedan 1999 i långa perioder
arbetat för SAK, bland annat som
landchef i Afghanistan 2011–2013.

Efter att fall av förskingring hos partnerorganisationer
inom det civila samhället upptäcktes och rapporterades
under 2016 har fler regelverk för stöd till civilsamhället
reviderats. SAK har upprättat nya regler för stöd till partnerorganisationer, liksom procedurer för beviljande av
stöd och riktlinjer för kapacitetsutveckling.
Internt har det långsiktiga arbetet med att brygga
arbetsmiljön mellan Sverige och Afghanistan fortsatt
med målsättningen att skapa gemensam tillgång till
dokument och ett enhetligt system för dokumenthantering över hela organisationen. I Sverige har en

e n n y s t r at e g i s k p l a n o c h i n t e r n u t v e c k l i n g

arbetsmiljöpolicy antagits, liksom en plan för lika
rättigheter och möjligheter 2017–2019.

SCA STRATEGIC PLAN 2018-2021

Under hösten 2017 uppmärksammades sexuella
trakasserier internationellt i samband med twitterkampanjen #metoo. SAK fortsatte under året bland
annat med insatser specifikt avsedda att inkludera
män i förebyggandet av trakasserier. Men också med
att stödja SAKs personalförening för kvinnor, anta
och förankra SAKs uppförandekod samt att kontrollera att mekanismerna för att anmäla trakasserier
fungerar. Ett ytterligare exempel var utbildningar vid
alla regionkontor om SAKs policy mot trakasserier.
Ledningen gick också igenom tidigare anmälda fall
för att försäkra sig om att ärenden hade blivit korrekt
utredda.

Together

Committed to Sustainable Development

Ny uppförandekod

Den uppförandekod som beslutades i maj 2017 är en
riktlinje för personligt och professionellt uppträdande
för SAKs styrelsemedlemmar, anställda, praktikanter
och frivilliga. Koden är baserad på organisationens
kärnvärden och efterlevnad av den har därmed central betydelse för SAKs förmåga att ge människor makt
över sin utveckling och sina liv.
Koden ger SAK en gemensam standard för de anställdas sätt att arbeta och uppträda mot såväl kollegor som
externa parter.

Kollegor samlade för seminarium på SAKs kontor i Kabul, maj 2017. Foto: Haji Mohammad.
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1

SAKs strategiska plan för 2018–2021 finns på pashtu,
dari, engelska och svenska.
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styrelsen 2017–2018

Styrelsen 2017–2018
Nio styrelseledamöter och två suppleanter har det övergripande
ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Styrelsens
arbete regleras bland annat av stadgarna och styrelsens arbets
ordning. Styrelsen höll under året sex ordinarie och ett konstitu
erande möte.

s a k s s t y r e l s e v i d å r s m ö t e t . Från vänster: Hans Linde, Dag Klackenberg, Kajsa Johansson, Anders Fänge, Bengt Ekman, Shirin Persson (vice
ordförande), Björn-Åke Törnblom och ordförande Peder Jonsson. Charlotte Sjöström Becker, Kasim Husseini och Freshta Dost saknas i bild.

styrelsen 2017–2018
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Peder Jonsson, ordförande

Dag Klackenberg

Invald 2010, ordförande från maj 2014. Kontaktperson
för Kabuls lokalkommitté. Senior partner vid Kreab.
Tekn. dr vid institutionen för industriell ekonomi och
organisation vid KTH. Ledamot av Bild och ordakademin. Bosatt i Stockholm.

Invald 2015, kontaktperson för lokalkommittén i Skellefteå. Riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot
av konstitutionsutskottet. Arbetade på UD 1974–2001.
Därefter vd för organisationen Svensk Handel och styrelseordförande för Vattenfall. Bor i Stockholm.

Shirin Persson, vice ordförande

Hans Linde

Invald 2014, vice ordförande sedan 2017, kontaktperson
för lokalkommittén i Skövde/Skaraborg. Advokat inom
internationell rätt, mänskliga rättigheter och genus med
25 års erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, bland annat i Afghanistan. Bor i Falköping.

Invald 2009, kontaktperson för Vänersborgs lokalkommitté. Tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet
och ledamot av utrikesutskottet. Sedan 2017 förbundsordförande för RFSU. Bosatt i Göteborg.

Freshta Dost

Invald 2017, kontaktperson för Uppsala lokalkommitté. Generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.
Har i 15 år arbetat med fred och mänskliga rättigheter
i konfliktdrabbade områden, bl.a. i Afghanistan. Bor
i Stockholm.

Invald 2014, kontaktperson för lokalkommittén i
Jönköping. Född i Kabul och har bott i Sverige sedan
år 2000. Bor i Mölndal. Freshta Dost fick i januari 2018
anställning på Sveriges Radio och kunde då på grund
av krav på oberoende inte sitta kvar i SAKs styrelse.
Bengt Ekman, suppleant

Invald 2017, kontaktperson för lokalkommittén i Stockholm. Erfarenhet från afghanistanenheten på Sida,
men har där också varit biträdande generaldirektör,
chefscontroller och ekonomichef. Har arbetat i Burma,
Vietnam, Indien och Sri Lanka. Bor i Stockholm.
Anders Fänge

Invald 2011, kontaktperson för lokalkommittéerna i
Lund och Malmö. Landchef för SAK i sammanlagt 19
år sedan 1983. Har även arbetat i Etiopien, Centralasien, Somalia och på Västbanken. Föreläser och utbildar om Afghanistan på professionell grund utöver sitt
engagemang i SAK. Bor i Viken.
Kasim Husseini, suppleant

Invald 2016, kontaktperson för lokalkommittén i
Växjö. Född i Afghanistan och medlem i SAK sedan
2006. Verksamhetschef för flera boende för ensamkommande barn i Nässjö. Kasim Husseini lämnade
styrelsen på egen begäran under hösten 2017.
Kajsa Johansson

Invald 2015, kontaktperson för lokalkommittén i
Sundsvall. Doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Har arbetat för SAK i Afghanistan som Civil Society
Coordinator, samt för flera organisationer i Mocambique. Bor i Hjo.

Lotta Sjöström Becker

Björn-Åke Törnblom

Invald 2017, kontaktperson för lokalkommittéerna i
Södertälje och Göteborg men också styrelsemedlem i
Stockholms lokalkommitté. Många års erfarenhet som
bland annat planeringschef, regionchef och administrativ chef, med ansvar för bland annat säkerhet, för
SAK i Afghanistan.
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Årsredovisning
—
Förvaltningsberättelse
Svenska Afghanistankommittén (org.nr 802010-4850)
har säte i Stockholm, Sverige, och är en medlemsbaserad, icke-statlig ideell förening som bygger på principerna om solidaritet och stöd från folk till folk. Enligt
stadgarna §1.2 är SAKs syfte att:
AA Stödja Afghanistans nationella självständighet.
AA Bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att
främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling i landet.
AA Bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla medel
till SAKs biståndsverksamhet.
AA Sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och
om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion
för att därigenom främja solidariteten med dess folk.

Allmänt om verksamheten – SAK 2017

SAKs uppdrag är att ge individer, lokalsamhällen och
lokala organisationer, främst på landsbygden och främst
målgrupperna kvinnor, barn och särskilt utsatta grupper
såsom människor med funktionsnedsättning, möjlighet att
fullt ut delta i samhället och påverka sin egen utveckling.
På medellång sikt formuleras SAKs mål i den Strategiska Planen 2014–2017, där 2017 var det fjärde och sista
året av innevarande period. Mycket uppmärksamhet
riktades därför mot att se till att beslutade förändringar
genomfördes, att periodens målsättningar uppnåddes
samt till att förbereda nästa strategiska period. Perioden har inneburit en fortsatt förstärkning av SAKs
rättighetsbaserade arbete, samt integrering av SAKs
program genom styrning mot fem gemensamma strategiska mål: Hälsa, Utbildning, Försörjningsmöjligheter
på landsbygden, Lokal samhällsstyrning samt Folkligt
och politiskt engagemang.
SAKs arbete omfattar tre strategiska metoder: grundläggande tjänster som t.ex. sjukvård och skolor, kapa-

citetsutveckling av t.ex. byråd eller lokala myndigheter, samt påverkansarbete i Afghanistan, Sverige och
internationellt. SAK prioriterar att arbeta i geografiska
områden som inte nås av staten eller andra organisationer, liksom med människor som är exkluderade
från de möjligheter till vård eller skolgång som eventuellt finns. SAK är en självständig organisation men
samarbetar med andra inom det civila samhället lokalt,
nationellt och internationellt.
De interna målsättningarna om konsolidering, kvalitet och kommunikation kvarstod under året. Den
strategiska planen 2018–2021 antogs av styrelsen den 8
april. En väsentlig förändring var att planen för första
gången innehåller mål för intern utveckling.
En organisation – i Afghanistan och Sverige

Medlemsorganisationen SAK består av 12 lokalföreningar i Sverige och en i Afghanistan. Generalsekreteraren arbetar både i Sverige och i Afghanistan, men är
huvudsakligen stationerad i Stockholm.
Arbetet i Afghanistan drivs genom fem regionkontor
med stöd från Kabul Management Office, KMO. KMO
leds av en landchef och består av avdelningar för administration, ekonomi och program.
I Sverige ger kommunikationsenheten stöd till lokalkommittéer och medlemmar, ansvarar för webbplatsen www.sak.se, sociala medier och mediekontakter.
Den publicerar medlemstidningen Afghanistan-Nytt
kvartalsvis och producerar annat tryckt informationsmaterial. Insamlingsarbete bedrivs av anställda
och medlemmar bland allmänheten. SAK är medlem
i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII,
och har 90-konto. Verksamheten granskas årligen
av Svensk Insamlingskontroll. SAK följer Frivillig
organisationernas Insamlingsråds (FRII) kvalitetskod
och upprättade 2017 en effektrapport för verksamhetsåret 2016. I Sverige finns också enheter för ekonomi och administration, koordinering av biståndet
samt generalsekretariatet.
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SAKs organisation
teknisk rapportering
medlemmar och
lokalkommittéer

årsmöte

arbetsledning
sverige

styrelse
generalsekreterarens
sekretariat

afghanistan

generalsekreterare

ledning afghanistan
Landchef och biträdande landchefer

ledning sverige
Landchef

enheter:
– Kommunikation
– Uppföljning & utvärdering
– Påverkan

enheter
– Biståndskoordinering
– Kommunikation
– Ekonomi och administration

– Planering & rapportering
– Internrevision
– Säkerhet

programavdelning

administrationsavdelning

ekonomiavdelning

enheter:
– Utbildning
– Hälsa
– Inkludering/funktionsnedsättn.
– Landsbygdsutveckling
– Civilsamhälle och kapacitetsutveckling
– Mänskliga rättigheter och gender

enheter:
– Service
– Upphandling
– Logistik
– Personal
– Informations- och kommunikationsteknik

enheter:
– Ekonomi kmo
– Bokföring
– Fasta tillgångar
– Budgetkoordinering

5 regionkontor:
Wardak (wrmo)
Jalalabad (jrmo)
Ghazni (grmo)
Taloqan (trmo)
Mazar-e-Sharif(mrmo)
2 förbindelsekontor:
Kunduz (klo)
Metherlam (mlo)
– Projektenheter
– Adminenhet
– Uppföljning och utvärdering
– Kommunikation
– Kapacitetsutveckling och metoder
– Ekonomienhet
– Personalenhet

målgrupper
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Under 2017 fortsatte SAK att stödja byskolor på
landsbygden men arbetade också med så kallade
examensklasser, inkludering av barn med funktionsnedsättning i allmänna skolor, kapacitetsutveckling av
lärare och lokala myndigheter, samt påverkansarbete
på både lokal och nationell nivå.
Inom hälsa ansvarade SAK för grundläggande
hälsovård inom ramen för de nationella systemen
Basic Package of Health Services (BPHS) och Essential Package of Hospital Services (EPHS) i provinserna Laghman och Wardak. Andra insatser var
utbildning av barnmorskor och sjuksköterskor,
påverkansarbete, informationsarbete i byar och

skolor, samt kapacitetsutveckling av civilsamhället
och myndigheter.
Byråd stöddes i planering och utförande av infrastrukturprojekt, grundande av spar- och låneföreningar i byar och
genom yrkesutbildningar. I stor utsträckning skedde detta
i samarbete med andra organisationer, bland dem Aga
Khan Development Network och Norwegian Project Office.
SAK prioriterar inkludering av personer med funktionsnedsättningar i alla insatser, till exempel utbildning och
hälsovård. SAK gör också särskilt riktade insatser såsom
yrkesutbildningar och fysisk rehabilitering, liksom kapacitetsutveckling av det civila samhället.
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Resultat och effekter

SAK rapporterar resultat och effekter i relation till
fem strategiska mål, uppställda i den Strategiska
Planen 2014–2017. Det är väsentligt att skilja mellan
resultat i termer av genomförda insatser och långsiktig förändring, liksom att inse att orsakssamband är
svåra att belägga även under de bästa omständigheter.
Antal patienter eller elever kan mätas årligen, men att
mäta effekter kräver längre perspektiv. Eftersom 2017
var det sista året i denna strategiska period har SAKs
program sett tillbaka och reflekterat över förändringarna under fyra år.
Strategiskt mål 1 – Hälsa

Rättvis tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård för kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och samhällen på landsbygden.
Förståelsen av hälsa har förbättrats under perioden.
Idag har fler människor tillgång till medicinsk vård i
de områden SAK ansvarar för än någonsin tidigare.
År 2014 sökte invånarna i Laghman och Wardak vård i
genomsnitt 1,6 gånger per år. Vid slutet av 2017 hade det
ökat till 2,46 gånger, en ökning med 53 %. Det är också
tydligt att medvetenheten om smittsamma sjukdomar
har ökat. Ett exempel på det är den tydliga ökningen av
hur många fall av tuberkulos som diagnostiseras.
Det finns tydliga indikationer på att människor i
de områden SAK arbetar idag bättre ser sina behov
av hälsovård och handlar efter det. Mer än 60 % av
patienterna vid klinikerna är kvinnor och barn. SAK
har förbättrat sin service för att bättre svara upp mot
lokalsamhällets behov. År 2014 hade knappt 90 % av
alla mottagningar minst en anställd barnmorska, vid
slutet av 2017 hade detta ökat till 98 %.
I början av den strategiska perioden genomfördes 62 %
av alla förlossningar med hjälp av en utbildad barnmorska eller sjuksköterska. Vid slutet av perioden hade
det ökat till 76  %.
Ett område inom vilket inte tillräckligt har hänt är
familjeplanering. År 2014 använde 20 % av kvinnorna
16–49 år en modern metod för familjeplanering, vilket
vid slutet av perioden bara hade ökat till 21 %. Den marginella ökningen visar på behov av förbättring.
Medlemmar i lokala hälsoråd och andra ledare inom
lokalsamhället är alltmer engagerade i att skydda
hälsovården. De ökar medvetandet om den inom
samhället men har också ofta spelat en viktig roll i att
förhandla med väpnade oppositionsgrupper när dessa
har stängt kliniker eller stoppat SAKs anställda från att
besöka eller följa upp arbetet.

Överlag är det kanske utvecklingen inom hälsovård
och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning som varit tydligast. Hälsoinrättningar är idag mer
tillgängliga och det finns fler kvinnliga hälsovårdsarbetare, vilket är viktiga utvecklingar för att tillgodose
rätten till hälsovård utan diskriminering.
Strategiskt mål 2 – Utbildning

Jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter.
Utbildningen på bynivå var bättre 2017 än den var
2014. Den har blivit bättre på att inkludera fler, också
flickor och barn med funktionsnedsättningar. Den är
dock fortfarande långt ifrån anpassad till allas behov.
SAK har expanderat och ökat antalet klasser, men
också tryckt hårdare på att förbättra kvaliteten. Andelen barn i de områden SAK arbetar har ökat från 52 %
2015 till 70 % 2017. SAK har etablerat resurscenter
och fler lärare har fått vidareutbildning i bland annat
ämneskunskaper, inkluderande undervisning, blindskrift och teckenspråk. År 2014 hade 56 % av lärarna i
SAKs skolor studerat 14 år i skolan vilket är ett minimum för att kvalificera sig till yrkesutbildad lärare.
År 2017 hade den andelen ökat till 65 %.
Också efterfrågan på utbildning har ökat. Mycket kraft
har lagts på att bilda lokala skolråd. Idag har alla skolor
eller klasser ett formellt råd och dessa har spelat en
stor roll i att öka andelen flickor och barn med funktionsnedsättningar i skolan. Allt fler byäldstar kontaktar lokala myndigheter eller SAKs fältpersonal för att
anmäla intresse för klasser i sina byar.
En väsentlig intern utveckling under 2014–2017 är att
utbildning för barn med funktionsnedsättning inom
SAK inte längre ses som ett tillägg eller en angelägenhet bara för programmet för rehabilitering. Lokalsamhället, myndigheter och SAK är alla ansvariga för att se
till att befintliga skolor alltmer kan se till alla barns rätt,
inklusive de med funktionsnedsättning. Målet med
denna förändring är att det i framtiden ska kunna vara
en modell som kan kopieras av staten.
Efterfrågan på utbildning för äldre flickor har fortsatt att öka. Faktorer bakom detta är bland annat att
fler flickor har genomgått motsvarande grundskola.
Genom så kallade Coaching Classes har SAK bara
under 2017 återinskrivit nästan 700 flickor i skolan,
även om målen inte nåtts i alla områden. Dessa hade
tidigare tvingats avbryta sin skolgång men kan nu fullgöra 12 års skolgång. Tillgången på utbildade kvinnliga
lärare ökar i takt med att fler flickor går ut motsvarande
gymnasieutbildning och lärare i tjänst får fortbildning.
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Strategiskt mål 3 – Försörjningsmöjligheter
på landsbygden

Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade hushåll på landsbygden har säker försörjning
som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.
I de lokalsamhällen SAK har riktat sig mot har utsatta
hushåll i större utsträckning kunnat diversifiera sina
inkomster och bli mer motståndskraftiga.
SAK mobiliserar självhjälpsgrupper, främst inriktade
mot hushåll där kvinnor bär försörjningsbördan samt
mot personer med funktionsnedsättningar. Grupper
som når mognad kan föras samman i spar- och låneföreningar, vilket möjliggör större lån som kan förverkliga
rimliga affärsidéer. SAK erbjuder också yrkesutbildningar inom t.ex. sömnad, smide och snickeri. Uppföljningsstudier visar att i genomsnitt 71–74 % av alla
deltagare kunde få anställning eller bli egna företagare
efter utbildning. Av hushållens genomsnittliga inkomst
per månad, ca 1750 kr, kommer i snitt nästan 29 % från
de inkomstgenererande investeringar som ursprungligen möjliggjordes genom mikrolån från SAK.
Självhjälpsgrupperna är en frivillig organisationsform
som bara kan överleva om de är relevanta och är öppna
för insyn. Än så länge har både spargrupper och sparoch låneföreningar i byar, om än få till antalet, varit
effektiva i sina roller.
Utvärderingar visade också ett samband mellan
bidraget till inkomsterna och den personens inflytande över beslut i hushållet – självförsörjning är ett
steg mot egenmakt.

I termer av institutionell hållbarhet fann utvärderingen dock att många byråd hade gått tillbaka till
sina traditionella former. En utmaning var också
det faktum att långt ifrån alla medlemmar av lokalsamhället kunde välja sina likar till representanter.
Makten fortsatte att utgå från relativt välbeställda
intressen och hushåll.
I områden där SAK har arbetat ger myndigheter faktiskt
intryck av att vara mer benägna att svara upp mot lokalsamhällets krav. Staten har stärkt sin närvaro på distriktsnivå och förbättrat tillgängligheten för medborgarna.
Strategiskt mål 5 – Folkligt och
politiskt engagemang

Ett folkligt och politiskt engagemang i Sverige och
Europa för det afghanska folkets rättigheter.
Under perioden 2014–2017 har det folkliga och politiska engagemanget för människorna i Afghanistan
blivit starkare. Dock är det ökade medvetandet om
situationen i Afghanistan, liksom engagemanget, troligen mer ett resultat av externa faktorer, till exempel
uppmärksammandet av flyktingar från Afghanistan,
än av SAKs insatser.
Det kan mycket väl hävdas att SAKs medlemmar,
beslutsfattare och organisationer aldrig har haft så
god tillgång till information, analyser och redskap för
kommunikation som idag. SAK är avgjort en del av det
då väsentliga insatser har gjorts för att utveckla närvaron inom sociala media, kampanjer och analyser för
att påverka det folkliga och politiska engagemanget.

Inom den strategiska perioden har lokalsamhällena
blivit mer delaktiga i beslutsfattandet men inte tillräckligt har uppnåtts avseende institutionell hållbarhet.

Institutionella givare och beslutsfattare fattar beslut
efter att ha blivit informerade av SAK, men det är svårt
att verifiera i vilken utsträckning besluten faktiskt är
påverkade av den informationen. En indikation kan
vara det inflytande SAK hade på riksdagens utvärdering av Sveriges insats i Afghanistan 2002–2014. När
slutsatserna presenterades i mars 2017 visade det sig
att utvärderingen i mycket drog samma slutsatser som
SAK redan hade informerat beslutsfattare och allmänhet om under flera år.

Efter att insatserna inom det nationella solidaritetsprogrammet i Wardak avslutades 2016 utvärderades de
av en extern konsult. Slutsatserna var att infrastrukturprojekten var högst relevanta, fortsatte användas och
hade en positiv effekt på människors liv. Detta var, i
termer av kvalitet, funktion och underhåll, resultat
som pekade på potentialen i utveckling som drevs av
lokalsamhällen själva. Kvinnor befanns också ha varit
väl representerade i lokala utvecklingsråd, en väsentlig
faktor för projektens relevans.

I termer av politiskt engagemang som det reflekteras
i Sveriges riksdag är det tydligt att vad SAK tillhandahåller i form av information blir använt. SAK nämndes
en gång i riksdagen under 2013, åtta gånger under 2014
och 17 gånger 2017. Antalet gånger som Afghanistan i
sig har nämnts har inte ökat på motsvarande sätt. Ett
visst skifte av fokus mot utvecklingssamarbete och
politiskt stöd för det afghanska folkets rättigheter kan
också noteras under perioden, men det kan också vara
en följd av externa omständigheter.

Strategiskt mål 4 – Lokal samhällsstyrning

Medborgarna är aktivt engagerade i beslutsfattande,
påverkar utvecklingen av sina samhällen och har möjlighet att ställa berörda aktörer till svars.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Medlemmar och årsmöte

Årsmötet hölls den 20 maj på Viskadalens Folkhögskola i Borås.
Av 64 anmälda delegater närvarade 54, varav 23 var
kvinnor och 31 var män. För andra året användes så
kallat åsiktstorg för behandling av motioner i grupp i
syfte att inkludera fler i diskussionerna.
Medlemsavgiften behölls oförändrad. Tolv motioner
inkom till årsmötet. Bl.a. beslutades att utvärdera Afghanistan-Nytts innehåll, att initiera arbetet med att ta fram
en strategi för arbetet i Sverige och för föreningen, samt
att anta årsmötesuttalandet ”Omvärlden måste betänka
konsekvenserna för det afghanska folket!”. Under diskussionerna i plenum stod män för 76 % av alla inlägg.
År 2017 hade SAK 3 313 medlemmar vilket är 119 färre
än föregående år.
Insamling

Det finansiella resultatet för SAKs insamlingsverksamhet
på 90-kontona 90 07 80-8 och 90 01 20-7 var 12,8 (14,0)
miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka 8,8
%. Av resultatet var 6,8 (6,9) miljoner kronor bidrag från
månadsgivare och 6 (7,1) miljoner kronor andra donationer. Kostnaden för insamlingsarbetet var 3,6 (3,6) miljoner kronor, eller 28,3 % (25,7 %) av inkomsterna.
SAK är förmånstagare i Postkodlotteriet och mottog under året 15 miljoner kronor som grundbidrag.
Water for All bidrog med 0,2 miljoner kronor. Förutom egen insamlingsverksamhet bidrog Radiohjälpen, Jochnick Foundation och Afghan Connection
med 15,3 (11,8) miljoner kronor. Uppgifter inom
parantes avser föregående år.
Ledning och beslut

SAK reviderar centrala styrdokument löpande. Under
2017 antogs en uppförandekod för alla anställda samt
den strategiska planen 2018–2021. SAKs delegationsordning reviderades och fastslogs av generalsekreteraren. Under året har förberedelser gjorts för att SAK
ska efterleva dataskyddsförordningen (GDPR) som
blir lag i maj 2018.
Risker nu och i framtiden

SAK är utsatt för ett brett spektrum av risker: fysiska risker för anställda och målgrupper, risker för korruption
och förskingringsbrott när projekt inte kan följas upp i
tillräcklig utsträckning, eller risken att kvaliteten sjunker
till den grad att insatser är meningslösa för målgrupperna. Konflikten i landet har under året i vissa avseenden eskalerat och innebär en allt större utmaning. Den
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medför svårigheter avseende logistik och uppföljning,
samt innebär risker för både anställda och målgrupper.
Det afghanska bankväsendet är fortsatt en finansiell
risk och ett praktiskt problem. SAK har dock fortsatt
att minska kontanthanteringen och har i ökande grad
övergått till bankutbetalningar av lön.
SAK är fortsatt beroende av ett fåtal stora givare för sitt
arbete. Andelen egeninsamlade medel är låg, vilket kan
utgöra en risk för kontinuiteten. Positivt är dock att
SAK har en fortsatt god balansomslutning.
Fluktuationer i växelkurserna mellan USD, SEK och
Afghanin är en fortsatt utmaning för SAK. Det gör
förutsägelser svåra och innebär därmed en risk. Då
olika verksamhetsområden finansieras genom stöd i
olika valutor påverkas verksamheter i olika hög grad.
Budget och planer reviderades följaktligen och alla
förändringar kommunicerades med relevanta givare.
Finansiellt resultat och ställning

SAK har en fortsatt stabil finansiell bas. Balansomslutningen var 155 (141) mnkr för år 2017 och innefattar
95,8 (93,8) mnkr eget kapital och öronmärkta gåvor
som i sin helhet tillhör organisationen. Eget kapital
inklusive öronmärkta medel ökade med 2 (24) mnkr
från 2016 till 2017. Genomsnittlig valutakurs under
2017 var USD 1 = SEK 8,59 och USD 1 = AFS 68,2.
Under 2017 inträffade inga större förluster av pengar
eller varor, utöver vad som redogörs för under rubriken Korruption och anti-korruption.
Hållbarhetsupplysningar

I Sverige antogs en arbetsmiljöpolicy samt en plan för
lika rättigheter och möjligheter 2017–2019.
Ett område där SAK har påtagliga svagheter är insatser
relaterade till miljö och klimat. Inom verksamheten
finns riktlinjer om val av miljövänliga alternativ vid
t.ex. resor, och i programarbetet är god hushållning
med resurser, till exempel rent vatten, alltid viktigt.
Mycket återstår dock för SAK att göra inom området.
Under hösten 2017 uppmärksammades sexuella trakasserier internationellt i samband med twitterkampanjen #metoo. SAK fortsatte under året bland annat
med insatser specifikt avsedda att inkludera män i
förebyggandet av trakasserier. Men också med att
stödja SAKs personalförening för kvinnor, anta och
förankra SAKs uppförandekod samt att kontrollera att
mekanismerna för att anmäla trakasserier fungerar. Ett
till exempel var utbildningar vid alla regionkontor om
SAKs policy mot trakasserier. Ledningen gick också
igenom tidigare anmälda fall för att försäkra sig om att
ärenden hade blivit korrekt utredda.
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Korruption och anti-korruption

Afghanistan är ett av de länder i världen som är
hårdast drabbat av korruption. SAK motarbetar aktivt
korruption på alla nivåer. Samtliga anställda är skyldiga
att rapportera alla misstänkta fall av korruption och
styrelsen informeras kontinuerligt om fall gällande
korruption och förskingring inom organisationen.
Enheten för internrevision rapporterar direkt till både
landchefen och generalsekreteraren.
Liksom tidigare år rapporterades och utreddes flera fall
av interna oegentligheter och korruption. En anställd
avskedades efter att ha befunnits ha förskingrat i
samband med upphandling. Merkostnaden för SAK
uppskattas till 1 700 kr. En medarbetare erkände sig
skyldig till att ha använt SAKs bandbredd för Internet för
privat bruk och varnades av ledningen. En anställd inom
yrkesutbildning befanns ha förskingrat medel avsedda
till en lärarlön. Personen avskedades och återbetalade
pengarna. Alla rapporter har delats med SAKs styrelse.
2018 och framtida utveckling

2018 markerar första året av den strategiska perioden
2018–2021, under vilken SAK kommer att gå vidare
i den programmatiska riktningen som tidigare
strategiska plan lade fast, men också tydligare arbeta
mot målen för intern utveckling av organisationen
inklusive stödfunktioner.
Onsdagen den 24 januari utsattes Rädda Barnens
kontor i Jalalabad för en attack av Islamiska Staten.
Flera människor dödades och skadades. Det inträffade
var ett uppenbart brott mot internationell humanitär
rätt. I samband med attacken utbröt en brand som
förstörde SAKs regionkontor, vilket ligger bredvid
Rädda Barnens kontor. Alla SAKs anställda med
familjemedlemmar kunde evakueras.
I januari 2018 avsade sig Freshta Dost styrelseuppdraget
på grund av ny anställning som var oförenlig med
uppdraget.
Ledning
SAKs generalsekreterare är baserad i Stockholm men
arbetar periodvis i Afghanistan. Som i god tid aviserats av henne själv avslutade Anna-Karin Johansson
sin anställning som generalsekreterare under våren.
Rekryteringsarbetet leddes av SAKs ordförande, två
styrelseledamöter och två representanter för SAKs
personal. Efter att ha varit tillförordnad sedan mars
2017 meddelades i november att Andreas Stefansson
accepterade tjänsten som generalsekreterare.
Under året tillträdde Sonny Månsson tjänsten som
biträdande landchef i Afghanistan. Madeleine Jufors,
SAKs landchef i Afghanistan, slutade sin anställning i

december 2017. Till ny landchef utsågs Malena Rembe.
Jens Rosbäck är landchef i Sverige samt chef för enheten för biståndssamordning. Dr Shah Mahmood är
SAKs finanschef och baserad i Afghanistan, men arbetar också i Sverige.
Anställda

Den 31 december hade SAK 6 299 (5 245) anställda
i Afghanistan och Sverige. I Afghanistan var 4 748
(3 966) personer projektanställd fältpersonal. Kontoret
i Kabul hade 245 (235) anställda och regionkontoren 1
270 (1 026). Av personalen i Afghanistan är 71 (72) %
män och 29 (28) % kvinnor. På Stockholmskontoret
fanns 23 (21) anställda varav 61 (62) % var kvinnor.
Sjukfrånvaron bland anställda i Sverige 2017 var 3.54 %
(5.01 %). Av 21 anställda slutade 5 personer under året.
Styrelse och ledning

I SAKs styrelse ingår 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Under 2017 hölls 6 ordinarie och 1 konstituerande möte. Närvaro under 2017:
Avgick årsmötet 2017

Bengt Kristiansson, 3 möten av 3
Magnus Forsberg, 1 möte av 3
Inger Axell, 3 möten av 3
Sittande

Freshta Dost, 4 möten av 7. Freshta Dost avsade sig
uppdraget i januari 2018.
Anders Fänge, 7 möten av 7
Kajsa Johansson (suppleant under våren) 7 möten av 7
Peder Jonsson, (ordförande) 7 möten av 7
Hans Linde, 6 möten av 7
Shirin Persson, 6 möten av 7
Dag Klackenberg, 5 möten av 7
Kasim Husseini (suppleant), 2 möten av 7. Kasim Husseini avsade sig uppdraget i oktober 2017.
Tillträdde 2017

Bengt Ekman (suppleant), 4 möten av 4
Lotta Sjöström Becker, 1 möte av 4
Björn-Åke Törnblom, 4 möten av 4
Styrelsens arbetsutskott sammanträdde en gång.
Kerstin Thornberg och Eva-Stina Framvik omvaldes
till internrevisorer av årsmötet, med Christer Persson
och Claes Renström som suppleanter. Årsmötet valde
Hamed Abassi, Maria Bodänge, Mari Enquist och
Tomas Jansson till valberedning med Lennart Kotsalainen som sammankallande. Årsmötet fastställde
upphandlingen av Fredrik Sjölander, KPMG, som
auktoriserad revisor. SAKs verksamhet i Afghanistan
granskades av A.F. Ferguson & Co, Price Waterhouse
Coopers, i Islamabad.
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Finansiell femårsöversikt / Financial Five-Year Overview

2013*

2014

2015

2016

2017

Verksamhetsintäkter /
Revenues

266 836

260 623

284 300

293 591

324 343

Ändamålskostnader /
Project costs

259 679

239 563

251 917

240 863

290 189

Insamlingskostnader /
Fundraising costs

2 514

3 868

3 427

3 610

3 623

Administrationskostnader /
Administration costs

8 172

17 095

24 888

24 201

26 672

Verksamhetsresultat /
Result of operations

7 157

98

4 068

24 918

3 859

Resultat efter finansiella investeringar /
Result after financial investments

7 327

175

4 401

24 918

3 881

91 994

105 101

105 022

140 851

155 550

4,0 %

8,0 %

10,0 %

9,5 %

9,3 %

Balansomslutning /
Balance sheet sum
Insamlings- och administrationskostnader i % av totala verksamhetsintäkter
Fundraising and administration costs as % of total revenues
* Jämförelsetal för 2013 har förändrats i och med omräkning enligt K3
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Resultaträkning
(tkr)

Not

2017

2016

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

15

1 052

1 090

3,15

27 964

36 226

Bidrag fr allmänheten

3,15

15 299

11 822

Bidrag fr institutionella givare

3,15

279 663

235 326

Nettoomsättning

15

14

115

Övriga intäkter

16

351

9 012

324 343

293 591

s u m m a v e r k s a m h e t s i n tä k t e r
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

4,5,15

-290 189

-240 863

Insamlingskostnader

4,5,15

-3 623

-3 610

Administrationskostnader

4,5,15

s u m m a v e r k s a m h e t s ko s t n a d e r
Verksamhetsresultat

-26 672

-24 201

-320 484

-268 673

3 859

24 918

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

22

0

22

0

Resultat efter finansiella poster

3 881

24 918

Å R E T S R E S U LTAT

3 881

24 918

2017

2016

3 881

24 918

s u m m a r e s u ltat f r å n f i n a n s i e l l a i n v e s t e r i n g a r

Not
Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Överfört till fond för rörelsekapital
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

15
0

0

-827

-15 873

-3 034

-9 124

20

-79
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Balansräkning
(tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2017

2016

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

1

1

1

1

1 460

1 261

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

7

Långfristiga fordringar

8

summa anl äggningstillgångar

8 835

6 276

10 296

7 537

10 297

7 538

3 388

0

2 461

2 098

1 785

3 175

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordringar beviljade men ännu ej utbetalade bidrag

11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

1 448

1 310

9 082

6 583

136 170

126 730

s u m m a o m s ät t n i n g s t i l l g å n g a r

145 253

133 313

SUMMA TILLGÅNGAR

155 550

140 851

Kassa och bank

13

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R
Eget kapital
Donationskapital

391

391

Rörelsereserv

34 918

33 814

Ändamålsbestämda medel, egen insamling

56 328

51 743

2 199

5 926

Ändamålsbestämda medel, Postkodlotteriet och Water 4 All
ba l a n s e r at r e s u ltat

1 950

1 930

95 786

93 804

Avsättningar
Andra avsättningar

10

11 322

8 273

11 322

8 273

14 835

7 779

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

11

176

108

30 060

27 301

Övriga skulder

17

279

398

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

3 092

3 188

48 442

38 773

155 550

140 851

S U M M A E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R
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Förändringar i eget kapital
Donations
kapital

Ingående balans

391

Ändamålsbestämda medel,
egen insamling

Ändamålsbestämda medel,
Postkod och
Water 4 All

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

33 814

51 743

5 926

1 931

93 804

(1 930)

56

(26)

–

(1 901)

391

31 883

51 799

5 899

1 931

91 904

–

–

12 793

15 172

–

27 964

Växelkurseffekt på ingående balanser i Afghanistan
Justerad ingående balans

Rörelsereserv

Ändamålsbestämt
– av givaren
– av styrelsen

–

362

–

–

1 077

1 438

– av årsmötet

–

–

–

–

–

–

– överfört till rörelsereserven

–

3 278

(3 278)

–

–

–

Utnyttjat

–

(606)

(4 987)

(18 872)

(1 057)

(25 522)

å r e t s r e s u ltat

–

3 034

4 528

(3 700)

20

3 881

391

34 917

56 327

2 199

1 951

95 785

VID ÅRETS U TGÅNG

Kassaflödesanalys
(tkr)

Not

2017

2016

3 881

24 919

3 881

24 919

22

0

3 903

24 919

-1 899

-602

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat

Erhållen ränta
k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö pa n d e v e r k s a m h e t e n
f ö r e f ö r ä n d r i n g a r av v e r k s a m h e t s k a p i ta l
Förändringar i verksamhetskapital
Förändringar av avsättningar

3 049

3 214

Förändringar av kortfristiga fordringar

-5 058

-2 352

Förändringar av kortfristiga skulder
k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö pa n d e v e r k s a m h e t e n

9 647

8 298

5 738

8 559

-201

-110

-201

-110

9 440

33 368

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
kassaflöde från investeringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

13

126 730

93 362

136 170

126 730
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Not 1 – Redovisnings och värderingsprinciper
Svenska Afghanistankommitténs redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning med två undantag. Första undantaget: samtliga inventarier anskaffade med bidragsmedel kostnadsförs direkt. Andra undantaget; SAK redovisar även medel mottagna för
vidareförmedling till partner som intäkt.
Intäkter
Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
SAK klassificerar sina intäkter i kategorierna medlemsavgifter, gåvor, bidrag, nettoomsättning och övriga intäkter.
Med m e d l e m s avg i f t avses den avgift som en person inbetalar för medlemskap i
föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäkts
redovisas över den tidsperiod som avses.
En tillgång som har givits till SAK utan krav på motprestation klassificeras som en g åva .
Att ange ändamål enligt SAKs ordinarie kategorier för öronmärkning ses inte som krav
på motprestation. Gåvor i form av penningbelopp och materiella gåvor av betydande
värde redovisas som intäkt. Gåvor i form av tjänster eller materiella gåvor av ringa belopp
redovisas inte som intäkt. Gåvor redovisas som intäkt när de erhållits.
En tillgång som har givits med krav på motprestation klassificeras som b i d r a g . När
kraven för bidragits uppfyllts redovisas bidraget som en intäkt. Innan kraven är uppfyllda
redovisas bidraget som en skuld. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett för att täcka.
i n s a m l a d e m e d e l består dels av föreningens direkt insamlade gåvor samt insamlade medel i form av bidrag genom Radiohjälpens kampanj Världens Barn, Water 4 All,
Postkodlotteriet, Jochnick Foundation och Afghan Connection.
Intäkt vid försäljning redovisas vid försäljningstillfället och klassificeras som n e t t o o m s ät t n i n g .

i n s a m l i n g s ko s t na d e r är kostnader som är nödvändiga för att generera insamlingsintäkter. Hit räknas bland annat annonser, reklam, lönekostnader, tackbrev, utskick
av gåvobrev samt kostnader för värvning av månadsgivare och dylikt.
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. I a d m i n i s t r at i o n s ko s t n a d e r ryms kostnader för SAKs kansli i Stockholm, som hyreskostnader och andra driftskostnader för lokal och kommunikation samt lönekostnader
för administrativ personal. Kostnader för styrelsen och en mindre del av kostnaderna
för administrativ personal i Afghanistan ingår också.
Alla organisationens l e as i n g av ta l redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.
Löpande ersättningar till anställda i form av l ö n e r och sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Pensionsförpliktelser klassificeras
som avgiftsbestämda och redovisas som kostnad det år pensionen tjänas in.
Balansräkningen
f i n a n s i e l l a t i l l g å n g a r värderas till det lägsta av bokfört värde och marknadsvärde.
f o r d r i n g a r är redovisade till det belopp som de beräknas inflyta. Kundfordringar
värderas individuellt.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
va ru l a g e r värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.
i n v e n ta r i e r som ingår i föreningsverksamheten skrivs av på bedömd ekonomisk
livslängd: datorer på 3 år och övriga inventarier på 5 år. Inventarier anskaffade med
bidragsmedel avskrivs direkt.

SAK definierar en vo l o n tä r som en person som frivilligt utifrån sin egen lust
och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. SAK inkluderar inte förtroendevald i
begreppet volontär.

a n da m å l s b e s tä m da medel redovisas som post under eget kapital och motsvarar
gåvor som ännu inte förbrukats och andra ändamålsbestämda medel. r ö r e l s e r e s e rv e n består av kapital som uppkommit genom resultat från främst bidragsverksamheten. T.ex. ska EU-finansierade projekt rapporteras till en av EU bestämd växelkurs
vilken inte är densamma som den verkliga växelkursen, detta ger ett positivt/negativt
resultat.

Kostnader
SAK använder FRII:s kostnadsindelning; ändamålskostnader, insamlingskostnader och
administrationskostnader.

En avs ät t n i n g redovisas där SAK har ett legalt eller informellt åtagande som förväntas resultera i en framtida utbetalning. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Intäkter som inte faller under någon av ovanstående kategorier klassificeras under rubriken
ö v r i g a i n tä k t e r .

Som ä n d a m å l s k o s t n a d e r klassificeras sådana kostnader som har direkt
samband med att uppfylla organisationens syfte enligt dess stadgar. Alla kostnader i
Afghanistan räknas som ändamålskostnader med undantag från en mindre del grundadministration. Som ändamålskostnader räknas också SAKs informationsarbete i
Sverige eftersom det är en del av organisationens syfte enligt dess stadgar.

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar
Det finns inga uppskattade värden förenade med SAKs årsredovisning av betydande art.
SAK bedömer inte heller att det finns någon betydande finansiell risk för föreningen som
kan överblickas vid upprättandet av årsredovisningen.
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Not 3 – Insamlade medel
G ÅVO R S O M R E D O V I S AT S I R E S U LTAT R Ä K N I N G E N
Insamlade medel

2017

2016

Allmänheten

12 307

13 812

Företag

486

222

15 000

22 000

172

191

27 964

36 226

Radiohjälpen

6 500

3 272

Jochnick Foundation

1 041

1 072

Afghanistan Connection

7 758

7 478

-

-

15 299

11 822

Postkodlotteriet
Water 4 All
s u m m a g åvo r s o m r e d ov i s at s i r e s u ltat r ä k n i n g e n
G ÅVO R S O M I N T E R E D O V I S AT S I R E S U LTAT R Ä K N I N G E N *
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel

Företag
summa bidrag från allmänheten

Offentliga bidrag
Sida 2015
Forum Syd programstöd 2015
Forum Syd Information 2014
EU
Afghanska hälsoministeriet (BPHS & EPHS)
WHO, FN
Finska ambassaden i Afghanistan
WFP
MRRD (Citizen Charter Projects)
Övriga (små bidrag från olika givare)

196 968

170 148

-

-

-

-

7 587

5 984

66 770

52 595

-

-

94

367

1 311

1 130

6 660

4 512

273

589

summa offentliga bidrag

279 663

235 326

s u m m a a l l a b i d r a g s o m r e d ov i s at s s o m i n tä k t

294 962

247 149

27 964

36 226

-

-

15 299

11 822

43 264

48 048

Totalt insamlade medel består av
Summa gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen*
Summa bidrag från allmänheten
SUMMA INSAML ADE MEDEL

*SAK har mottagit gåvor i form av gratis seminarielokaler, främst
från Hilton Slussen. Marknadsvärdet bedöms till ca 85 tkr. SAK
har också, utan krav på ersättning, fått nyttja bildrättigheter och
annonsprogram till ett värde av 16 tkr, samt mindre gåvor från
olika aktörer till ett värde av 1,5 tkr.
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Not 4 – Antal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
A N TA L A N S TÄ L L DA

Sverige
Afghanistan, utlandsanställda
Afghanistan, lokalanställda
Afghansitan, projektanställda

2017

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

23

9

21

8

12

9

13

9

1515

1155

1261

999

4748

3300

3966

2763

1

1

1

1

6299

4474

5262

3780

Pakistan, lokalanställda
summa

2016

Antalet anställda i Afghanistan och Pakistan motsvarar antalet anställda vid årets slut.
Antalet anställda i Sverige motsvarar medeltal anställda för året.

S T Y R E L S E N O C H L E DA N D E
B E FAT T N I N G S HAVA R E

2017

2016

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Styrelsen

9

5

9

6

Generalsekreterare

1

1

1

0

Ledning vid sidan av GS

4

3

4

3

2017

2016

1 003

818

181 713

155 355

9 917

8 750

L Ö N E R O C H Ö V R I G A E R S ÄT T N I N G A R
Ledning och generalsekreterare
Övriga anställda
Sverige
Afghanistan, utlandsanställda

10 792

9 456

Afghanistan, lokalanställda

87 199

76 402

Afghanistan, projektanställda

73 723

60 671

82

75

182 716

156 173

S O C IA L A AVG I F T E R

2017

2016

s u m m a s o c i a l a avg i f t e r

5 319

4 428

1 669

1 279

Pakistan, lokalanställda
summa

Varav pensionskostnader
Styrelsen mottog ingen ersättning under 2017, inte heller under 2016.					
Utav de totala pensionskostnaderna relaterar 234 (191) tkr till generalsekreteraren.					

VO L O N TÄ R A R B E T E

AV TA L O M AVG Å N G S V E D E R L AG

Det mesta av volontärarbetet sker inom ramen för
SAKs lokalkommitter och då de är egna juridiska
personer redovisas de inte inom ramen för SAKs
årsredovisning. Volontärarbete har också skänkts till
SAKs nationella organisation. Uppskattningsvis har
14 individer bidragit med 556 timmar.

Uppsägning av generalsekreteraren från arbetsgivarens
sida ska ske med ett års uppsägningstid. I det fall arbetsgivaren beslutar om arbetsbefrielse ska i förekommande
fall semester uttas under den arbetsbefriade perioden. Lön
från annan anställning under sådan arbetsbefriad period
ska avräknas lönen från Svenska Afghanistankommittén.

L Å N T I L L L E DA N D E B E FAT T N I N G S HAVA R E
O C H T R A N S A K T I O N E R M E D NÄ R S TÅ E N D E
Organisationen har inte lämnat några lån till ledande befattningshavare. Inte heller har det skett några transaktioner med
närstående.
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Not 5 – Leasing
SAKs leasingavgifter motsvaras av kontorshyra och viss kontorsutrustning.
Kontrakt för kontor och andra byggnader i Afghanistan singeras normalt med en uppsägningstid om 3 månader.
Kontraktet för kontoret i Stockholm löper fram till 2019-09-30, och förlängs sedan automatiskt med 3 år om ingen part säger upp avtalet.

2017

2016

7 168

6 478

Inom 1 år (i Afghanistan)

4 831

3 259

Inom 1 år (i Sverige)

1 806

1 777

Leasingavgifter som är bokade som kostnader under året
Framtida leasingavgifter som ska betalas

Inom 1 till 5 år (i Afghanistan)
Inom 1 till 5 år (i Sverige)
Senare än 5 år

11 200

2 071

1 537

3 650

0

0

19 374

10 756

2017

2016

39 350

39 659

158

-2 734

4 910

4 091

0

0

Not 6 – Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Kursdifferens IB Afghanistan
Årets inköp
Avyttring
Försäljning

-1 352

-1 665

u t g å e n d e a n s k a f f n i n g s vä r d e

43 066

39 350

Ingående bidrag

39 349

39 657

158

-2 734

4 909

4 091

Kursdifferenser IB Afghanistan
Årets bidrag
Försäljning och avyttring

-1 352

-1 665

u tgående bidrag

43 065

39 349

1

1

n e t t ovä r d e
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Not 7 – Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
u t g å e n d e a n s k a f f n i n g s vä r d e
Årets nedskrivningar
u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e avs k r i v n i n g a r
u t g å e n d e r e d ov i s at vä r d e

Swedbank Robur Likviditetsfond
Swedbank Robur Humanfond
Handelsbanken Multi Asset 25
summa

2017

2016

1 261

1 151

200

110

1 461

1 261

-1

0

-1

0

1 460

1 261

Redovisat värde

Marknadsvärde

1 345

1 358

32

38

83

83

1 460

1 479

2017

2016

Not 8 – Långfristiga fordringar
Not 8a Långfristiga fordringar (program funktionsvariationer)

Ingående anskaffningsvärde

3 203

3 403

Tillkommande fordringar

2 360

2 600

Amorteringar, avgående fordringar

-2 674

-2 526

11

-273

u t g å e n d e a n s k a f f n i n g s vä r d e

2 901

3 203

u t g å e n d e n e t t o vä r d e

2 901

3 203

Not 8b Långfristiga fordringar (program försörjningsstöd)

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

3 073

0

Tillkommande fordringar

2 862

3 073

Växelkursdifferens

u t g å e n d e a n s k a f f n i n g s vä r d e

5 935

3 073

u t g å e n d e n e t t o vä r d e

5 935

3 073

s u m m a n e t t ovä r d e n o t 8

8 835

6 276
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Not 9 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017

2016

Förutbetald hyra

997

940

Övriga poster

451

371

1 448

1 310

2017

2016

1 344

1 157

746

543

-460

-385

23

29

u t g å e n d e ba l a n s

1 653

1 344

10b Mikrolånsfond för personer med funktionsvariationer

2017

2016

3 589

3 902

u t g å e n d e ba l a n s

Not 10 – Avsättningar
10a Försäkringsfond för afghansk personal

Ingående balans
Årets avsättningar
Ianspråkstagna belopp
Växelkursdifferens

Ingående balans
Ianspråkstagna belopp

-46

0

12

-313

u t g å e n d e ba l a n s

3 556

3 589

10c Mikrolånsfond för förbättrade försörjningsmöjligheter

2017

2016

Växelkursdifferens

Ingående balans

3 340

0

Årets avsättningar

2 773

3 340

u t g å e n d e ba l a n s

6 113

3 340

11 322

8 273

u t g å e n d e ba l a n s t o ta lt n o t 1 0
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Not 11 – Givarbalanser 			
Givare

Sida
Europeiska kommissionen
Afghanistan Connection

Fordran

Fordran

Skuld

Skuld

2017

2016

2017

2016

690

-

-

8 543

-

1 517

1 020

-

848

329

-

-

Jochnick Foundation

-

-

33

129

Radiohjälpen

-

-

646

647

Finlands ambassad i Afghanistan

4

-

-

90

MRRD (Citizen Charter Project)

-

-

14 967

17 727

Afghanska hälsoministeriet

-

1 239

12 519

-

Ikea (Shifo)

-

-

-89

-

-

-

860

70

243

89

-

-

WHO
WFP
Övrigt

-

-

104

95

summa

1 785

3 175

30 060

27 301

Status av projekt

Sida

SAK har använt alla Sidamedel. Under 2017 uppstod en valutakursförlust medan det för de 2 första åren av treårsavtalet blev en
valutakursvinst. Nettoresultat avseende valutaförändringar blev en valutakursförlust.

Europeiska kommissionen

Europeiska Kommissionen har finansierat 2 projekt under 2017. Avtalet är treårigt och löper över 2018. Förskotterade medel
kommer att förbrukas under 2018.

Afghanistan Connection

Afghanistan Connection finansierade ett projekt under 2017 som kommer att fortsätta under 2018. Afghanistan Connection
överför medel första kvartalet 2018.

Jochnick Foundation

Avtalet med Jochnick Foundation är treårigt. År 2018 är sista året och medlen kommer att förbrukas.

Radiohjälpen

Hela bidraget är använt. Outnyttjade medel är ett resultat av växelkursdifferenser och balansen kommer att skrivas av under 2018.

Finlands ambassad i Afghanistan

Projektet är avslutat med mindre överspendering. Balansen skrivs av under 2018.

MRRD (Citizen Charter Project)

Projektet kommer att fortsätta, men med ett nytt namn (Citizen Charter).

Afghanska hälsoministeriet

Projektet fortsätter.

Ikea (Shifo)

Projektet fortsätter.

WHO

Projektet fortsätter.

WFP

Projektet fortsätter.

Övrigt

Små projekt, vissa fortsätter under 2018, andra avslutas och balanser skrivs då av under 2018.
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Not 12 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterskuld

2017

2016

1 687

1 748

Upplupna sociala avgifter

102

252

Förutbetalda medlemsavgifter

506

526

Övrigt

798

662

3 092

3 188

2017

2016

Not 13 – Likvida medel

Kontanter
Banktillgodohavanden

Not 14 – Väsentliga händelser efter årsskiftet
Avtal har tecknats med Sida 2018-03-08. Avtalssumman uppgår
till 784 mnkr för avtalsperioden 2018–2021. Kerstin och Jan Olov
Ericksson har beslutat att via sin stiftelse donera 2 mnkr om året
under fem år. Avtalet kommer att undertecknas vid stiftelsens styrelsesammanträde den 2018-04-06.
Jalalabads regionkontor blev svårt eldhärjat när grannkontoret
attackerades av en beväpnad motståndsgrupp. Ingen SAK-anställd
blev skadad vid attacken.
Handelsbanken har beslutat om att stoppa överföringar till
s.k.riskländer där Afghanistan ingår. Handelsbanken har 201802-21 beslutat att bevilja undantag från beslutet för SAK fram till
2019-02-20. Undantag beviljas ett år i taget utifrån ansökan.

326

279

135 844

126 450

136 170

126 730
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Not 15 – Intäkter och kostnader 2017

(tkr)

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter
Gåvor

Mottagna medel 2017

Information och
medlemsaktiviter
Sverige

Utbildning

Hälsa

RAD

1 052

1 057

0

0

0

1 052

1 057

0

0

0

27 964

2 549

6 360

2 629

7 349

Egen insamling

12 793

798

405

693

0

Postkodlotteriet

15 000

1 751

5 956

1 936

7 349

172

0

0

0

0

14 718

0

11 238

0

3 044

6 500

0

2 804

0

3 044

Atlas Copco (Water 4 All)
Bidrag fr allmänheten
Radiohjälpen
Jochnick Foundation

947

0

973

0

0

7 271

0

7 461

0

0

286 046

1 249

77 245

85 967

40 428

188 000

57

77 152

21 276

33 246

1 400

1 193

0

0

0

184

0

0

273

0

EU

10 135

0

0

0

7 183

Afghanska hälsoministeriet (BPHS & EPHS)

80 532

0

0

63 107

0

790

0

0

0

0

0

0

94

0

0

WFP

1 157

0

0

1 311

0

MRRD (Citizen Charter Project)

3 838

0

0

0

0

8

0

0

0

0

Afghanistan Connection
Offentliga bidrag
Sida kärnstöd 2017
Sida Information
Ikea foundation (Shifo)

WHO
Finska ambassaden i Afghanistan

Övriga
Försäljning

14

0

0

0

0

14

0

0

0

0

373

0

0

0

0

Räntor, kursdifferenser etc.

22

0

0

0

0

Övriga (rörelsereserv)

351

0

0

0

0

330 166

4 855

94 844

88 596

50 821

Försäljning
Övrigt

summa

Ä N DA M Å L S KO S T NA D E R
290 189
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Nettoeffekt skulder/ fordringar
givare

Årets resultat

Landsbyggdsutveckling

Program
utveckling och
stöd

Investeringar

Insamling

Ledning och
administration

Totala kostnader
2017

0

0

0

0

0

1 057

-5

0

0

0

0

0

1 057

-5

155

970

0

3 623

224

23 859

4 105

0

0

0

3 092

0

4 987

7 805

0

970

0

531

208

18 701

-3 701

155

0

0

0

16

171

1

0

0

0

0

1 018

15 299

-582

0

0

0

0

0

653

6 500

0

0

0

0

0

0

68

1 041

-94

0

0

0

0

0

297

7 758

-487

0

33 133

14 177

2 571

0

24 892

279 663

6 383

0

26 612

14 082

2 571

0

20 574

195 568

-7 568

0

0

95

0

0

112

1 400

0

0

0

0

0

0

0

273

-89

0

0

0

0

0

404

7 587

2 549

0

0

0

0

0

3 663

66 770

13 762

0

0

0

0

0

0

0

790

0

0

0

0

0

0

94

-94

0

0

0

0

0

0

1 311

-153

0

6 521

0

0

0

139

6 660

-2 822

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

14

0

67

0

0

539

606

-233

0

0

0

0

0

0

22

0

67

0

0

539

606

-255

33 288

15 214

2 571

3 623

26 672

320 484

5 801

3 881
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Not 16 – Övriga intäkter

Avskrivna/återvunna osäkra fordringar och skulder

2017

2016

57

-2 489

293

9 432

Växelkursvinst

0

1 115

Resultat av pågående projekt

0

954

351

9 012

2017

2016

Resultat av avslutade projekt

t o ta lt

Not 17 – Övriga skulder

Ränteskuld Sida

3

3

Övriga

276

395

t o ta lt

279

398

Not 18 – Eventuella förpliktelser
SAK har undantag från Afghanistans utrikesdepartement att betala skatt för utlandsanställda. Detta är styrkt av signerat protokoll men skatteavdelningen på Afghanistans
finansdepartement vill inte erkänna detta undantag. Diskussioner pågår mellan SAK
och ministerierna om kravet på SAK att betala retroaktiv skatt på utlandsanställdas
löner för åren 2008–2016. Å andra sidan har finansdepartementet och ACBAR (paraplyorgan för biståndsorganisationer i Afghanistan) föreslagit för regeringen att bevilja
amnesti att betala skatten för samtliga biståndsorganisationer som av olika anledningar
inte betalat denna skatt före 2016. Negativt utfall av båda processerna, med skyldighet
att betala retroaktiv skatt för åren 2008–2016, skulle ge en betydande negativ ekonomisk
påverkan på cirka 9 mnkr (SEK).
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Föreningsrevisorernas
revisionsberättelse

f ö r e n i n g s r e v i s o r e r n a s r a p p o rt avseende Svenska Afghanistankommittens
verksamhet för år 2017
Undertecknade ordinarie föreningsrevisorer valdes vid Svenska Afghanistankommittens årsmöte den 20 maj 2017.
Föreliggande rapport är resultatet av vår granskning av SAK:s verksamhet under 2017. Granskningen har följt riktlinjer för föreningsrevisorer, som godkändes av SAK:s årsmöte den 5-6
maj 2001.
Vi har tagit del av protokollet från årsmötet den 20 maj 2017. Vi har också tagit del av föreningsstyrelsens samtliga protokoll under år 2017, samt arbetsplaner, strategidokument, rapporter och utredningar som tillställts styrelsen under året. Vi har ställt frågor till var och en av
styrelsens ledamöter och bett om enskilda svar för att säkerställa att de är insatta i de frågor
de fattar beslut. Frågorna har varit:
1. Säkerhetsläget i Afghanistan blir allt sämre. Vad innebär det för SAK's arbete?
2. Vilka kontroll- och kvalitetsrutiner finns för att säkerställa att information, som styrelsen
behöver för att leda verksamheten är korrekt och tillfredsställande? Hur fortskrider arbetet
med tredjepartsmonitorering?
3. Vilka konkreta åtgärder vidtar styrelsen för att få ut korrekt och tillfredsställande information
till lokalkommitteerna?
4. Hur har du arbetat för att de vid årsmötet beslutade motionerna ska verkställas?
Två av styrelseledamöterna har svarat enskilt och styrelsen gemensamt har svarat på frågorna.
Frågan om transparens i verksamheten i Afghanistan och Sverige har lyfts. Den förvärrade
säkerhetssituationen har inneburit svårigheter, som kräver en än större vaksamhet och uppföljning av säkerbetssituationen vilket finns dokumenterat.
Utifrån den genomförda verksamhetsrevisionen rekommenderar vi föreningsrevisorer
ansvarsfrihet för SAK: s styrelse för verksamhetsåret 2017.
2018-04-09

Kerstin Thornberg

Eva-Stina Framvik

Öppenhet och ansvar
Förtroendet hos målgrupper, anställda, myndigheter,
medlemmar och givare är centralt. Det är deras tid,
engagemang och medel som gör förändring möjlig. Förtroende och engagemang kan byggas genom
lyhördhet, god information, öppna processer och
ansvarstagande för den påverkan vårt arbete har på
människors liv.
Vi strävar efter att alltid visa hur vi använder våra
resurser och vilka resultat vi når. För att veta mer om
eller granska vårt arbete välkomnar vi alla att ta del av
mer material på vår webbplats www.sak.se.
Där finns bland annat SAKs strategiska plan liksom
rapporter från vår verksamhet. Protokoll från styrelseoch årsmöten publiceras efter justering på www.sak.se.

Kontakta oss!

Om du har synpunkter på denna årsredovisning eller frågor om våra planer, resultat eller
dokument är du mer än välkommen att kontakta oss – skicka e-post till info@sak.se eller
ring SAK på telefon 08-545 818 40.

Nybliven mamma beger sig hem från barnmorskan. Foto: Gulsoom Jafary.

