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TILLSAMMANS...
kan vi ge människor makt över sin utveckling och sina liv. 
Bli medlem i Svenska Afghanistankommittén genom att gå in på sak.se 
Har du några frågor om vårt arbete i Afghanistan eller denna rapport – 
tveka inte att höra av dig! Skicka ett mejl till info@sak.se
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SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN verkar i vad som i många sammanhang kallas den 
lilla världen – familjen, släkten, vännerna, hembygden och de nära nätverken. Exempel 
är lokalt drivna byskolor, barnmorskor och anställda som arbetar med rehabilitering i 
människors hem. SAK är en del av den lilla världen, och vi anstränger oss till det yttersta 
för att berätta för den stora världen – institutionerna, regeringarna och organisationerna 
– vad som händer och vilken effekt insatserna får. Det har vi nu gjort i en dryg genera-
tion, 2015 är inget undantag, och vi kan konstatera att världsbilderna i dessa två världar 
är mycket olika.

År 2015 har den stora världen i Sverige fått se ett mycket större antal flyktingar än 
tidigare, vilket kommer att förändra förutsättningarna för SAKs arbete i fortsättningen.

Utvecklingen i Afghanistan har inneburit ett förvärrat säkerhetsläge, vilket leder till 
att vi får svårare att genomföra våra åtaganden. Arbetet tar helt enkelt längre tid och blir 
omständligare. Men vi drabbas också direkt, även om vi inte är målet för våldshandling-
arna. Den mest flagranta händelsen såg vi så sent som i februari i år då afghanska säker-
hetsstyrkor stormade en av våra vårdcentraler i Wardak, tog med sig och dödade tre per-
soner varav en femtonårig pojke. Ett mycket allvarligt brott mot Genevekonventionen.

Den osäkra situationen medför att den afghanska ekonomin inte utvecklas så som 
många vill och hoppas, inte minst vi själva. Den utbredda korruptionen bidrar natur-
ligtvis också till att försvaga ekonomin. SAK har noll-tolerans när det gäller korrup-
tion. Detta gör att vi ständigt ser hur våra insatser hämmas; vi får inte våra tillstånd till-
räckligt snabbt, medicin och andra varor fastnar för länge i tullen och våra medarbe-
tare utsätts dagligen för påtryckningar. När de internationella utvecklingsinsatserna var 
som störst, i samband med de utländska truppernas närvaro, var SAK kanske inte en så 

intressant organisation att pressa. Men nu när färre aktörer finns kvar är 
vi beredda på ett högre tryck.

Den stora världen ser med andra ord inte så ljus ut. Men när 
vi summerar 2015 och vår verksamhet i den lilla världen kan vi 
se tydliga framsteg. Vi är halvvägs i vår Strategiska Plan (2014-
17) och kan berätta om framsteg inom hälsoområdet, utbild-

ning, självförsörjning, inflytande och delaktighet. Vi kan berätta 
om en livaktig medlemsrörelse i Sverige som både känner och tar 

ansvar för utvecklingen i Afghanistan och utöver det även för de 
flyktingar som kommer till Sverige.

Jag hoppas att denna årsredovisning ska ge er läsare ett lju-
sare perspektiv. Våra medlemmar, medarbetare och män-

niskorna på den afghanska landsbygden vill fortsätta 
utveckla den lilla världen minst en generation till.

Peder Jonsson
Ordförande, Svenska Afghanistankommittén

EN GENERATION 
OCH NÄSTA

ORDFÖRANDEN OM 2015
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UPPDRAG, VISION 
OCH KÄRNVÄRDEN
VISION | ETT AFGHANISTAN FRITT FRÅN FATTIGDOM, VÅLD OCH DISKRIMINERING

UPPDRAGET | GE MÄNNISKOR MAKT ÖVER SIN UTVECKLING OCH SINA LIV

SAK KÄNNETECKNAS AV

SAKs vision är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering där mänskliga 
rättigheter respekteras och alla lever i värdighet, med lika möjligheter och i social rättvisa.  

SAKs uppdrag är att ge individer, lokalsamhällen och lokala organisationer, främst på lands-
bygden och främst kvinnor, flickor, pojkar och särskilt utsatta grupper såsom personer med 
funktionsnedsättning möjlighet att fullt ut delta i samhället och påverka sin egen utveckling. 
SAK ska göra detta genom ett nära samarbete med lokalsamhällen, lokala och nationella 
organisationer inom det civila samhället och relevanta myndigheter, samt genom att kombi-
nera kapacitetsutveckling, påverkansarbete och tillhandahållandet av tjänster.

 ■ Respekt för det afghanska folkets rätt till självbestämmande.
 ■ Jämlik behandling av personer oavsett religion, kön och etnicitet. 
 ■ Kunskap om och förståelse för kultur och religion i Afghanistan samt respekt  
för den betydelse som kulturella och religiösa värderingar har i människors liv.

 ■ Efterlevnad av de universella mänskliga rättigheterna.
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1. HÄLSA   
Rättvis tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård för kvinnor, barn,  
personer med funktionsnedsättning och samhällen på landsbygden. 
 

2. UTBILDNING
Jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter. 
 

3. FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER 
Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade hushåll på lands-
bygden har säker försörjning som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer. 
 

4. LOKAL SAMHÄLLSSTYRNING
Medborgarna är aktivt engagerade i beslutsfattande, påverkar utvecklingen  
av sina samhällen och har möjlighet att ställa berörda aktörer till svars. 
 

5. FOLKLIGT OCH POLITISKT ENGAGEMANG 
Ett folkligt och politiskt engagemang i Sverige och Europa för  
det afghanska folkets rättigheter. 

VAD SAK VILL UPPNÅ
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SAK 2015 I KORTHET
HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD

UTBILDNING AV BARNMORSKOR 
OCH SJUKSKÖTERSKOR

REHABILITERING

BRUNNAR OCH 
KONSTRUKTION

UTVECKLINGSRÅD
(SHURAS)

TADJIKISTANUZBEKISTAN

Wardak
Nangarhar

Khost

Paktia

Logar

Paktika

Ghazni

Bamiyan

Baghlan

Samangan

Balkh Kunduz

Takhar

Badakshan

Nuristan
Panjshir

Parwan
Kapisa

Kabul

Ghor

Dai Kundi

Zabul
Helmand

Laghman

Kunar

Jowzjan

Sar-e-Pul

Faryab

285 utvecklingsråd i byar på landsbygden genom förde under året insatser tillsammans med 
SAK. Det traditionella forumet för gemensamt beslutsfattande i Afghanistan är shuras, lokala 
råd eller byråd där främst män samlas, diskuterar 
och beslutar om gemensamma ange lägenheter. 
Mycket av SAKs arbete i Afgha nistan 
sker i samarbete med råd, alla skolor är t ex 
kopplade till ett utbild ningsråd. En förut -
 sättning för SAKs stöd är att kvinnor 
deltar i råden eller att det finns både 
manliga och kvinnliga råd.

2 347 066 patient-
besök vid SAKs 
kliniker och sjukhus, 
varav 37 700 var  
kvinnor i  
mödravård.

68 654 elever gick i skolor som stöds av SAK. 62 % var 
flickor. Trots att undervisning i flera fall har hotats är efter
frågan på utbildning i byarna där SAK arbetar mycket stor. 

SKOLOR

16 260 personer med funktionsnedsättning fick behandling med sjukgymnastik. 
13 766 personer fick olika typer av ortopediska hjälpmedel. Allt fler patienter 
remitteras till SAKs kliniker för rehabilitering av funktionsnedsättning. 

* Här har SAK verksamhetskontor. 
I huvudstaden ligger Kabul Management Office. 

Kabul

Faizabad

Taloqan*

Jalalabad*Mehtarlam*
Maidan Shahr*

Ghazni*

Kunduz*
Mazar-e-Sharif*Sheberghan

P A K
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DEN PÅGÅENDE KONFLIKTEN får många konsekvenser. 
Sämre säkerhet gör det svårare att rekrytera personal, 
framförallt kvinnor, vilket får konsekvenser för t ex flick-
ors rätt till utbildning och mödrahälsovård. Osäkerheten 
försvårar uppföljning, transporter och vår personals möj-
lighet att röra sig, men kan också leda till att patienter 
inte vågar söka vård eller att barn inte får gå till skolan. 

MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

KAPACITETSUTVECKLING är en central uppgift och omfattar att stödja byar och shuror (byråd) att  
organisera och mobilisera sig själva, liksom stöd till lokala organisationer och myndigheter. 

ATT FÖRSE MÄNNISKOR MED GRUNDLÄGGANDE SAMHÄLLSTJÄNSTER kommer, med tanke på den 
pågående konflikten och statens begränsade förmåga, framförallt på provins och distriktsnivå, att 
vara absolut nödvändigt under överskådlig framtid. Men tjänster som hälsovård och utbildning ger 
också en plattform från vilken SAK kan utveckla lokal kapacitet.

PÅVERKANSARBETE är ett medel att både uppnå förändring genom policy och lag, men också för våra 
lokala partners när de ska stödja våra målgrupper: landsbygdssamhällen, kvinnor, barn och människor 
med funktionsnedsättning. 

2015 hade SAK 3 685 medlemmar i 12 lokal kommittéer i 
                     Sverige och en i Afghanistan. 

                        SAK hade i slutet av året 5 166 anställda 
                    i Afghani stan och 19 i Sverige.  

         Endast 0,6 procent av alla anställda är svenskar 
eller annan internationell personal. 

MEDEL, INSATSER OCH RESULTAT

SÄKERHETEN EN AV 
MÅNGA UTMANINGAR
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Sida | 180,9

Världsbanken | 7,2

Afghanska 
hälsoministeriet | 47,8

Medlemmar och  
privata givare | 20,1

Övriga | 28,5
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Tillgång till 
hälsovård | 93,2

Kvalitativ 
utbildning | 74,1

Förbättrade försörjnings -
möjligheter | 10,3

Folkligt och politiskt  
engagemang | 11,5

Insatser som bidrar 
till samtliga mål | 77,3

Inflytande och 
deltagande | 14,0

P A K
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2015 | AFGHANISTAN
År 2015 inleddes i Afghanistan mot en fond av två betydelsefulla händelser – det fred-
liga maktöverlämnandet när Ashraf Ghani året innan efterträdde president Hamid Karzai, 
samtidigt som de internationella trupperna i lämnade landet då ISAF:s uppdrag avsluta-
des vid årsskiftet. Även om det fanns oro för instabilitet sågs dessa händelser i stort sett 
som någonting positivt. Men när man i slutet av året ser tillbaka står de tydligt i kontrast 
till den faktiska politiska och ekonomiska utvecklingen under 2015, liksom till det fort-
satta våldet. 

Militära utgifter har tillsammans med bistånd 
drivit den afghanska ekonomin sedan 2002. 
Även om mycket har förbättrats under de 
senaste åren vad gäller infrastruktur, för att 

inte nämna tillgången till grundläggande tjänster såsom 
utbildning och hälsovård, har tillbakadragandet av utländ-
ska trupper och övergången från en krigsekonomi till en 
civil ekonomi varit smärtsam. Investeringsgraden har mins-
kat ända sedan 2010, men fallet under 2015 var dramatiskt. 

Även om Kabul klarade sig väl med en tioprocentig 
ökning av investeringar, föll de i vissa provinser mer än  
80 %, vilket slår hårt mot befolkningen på landsbygden. 
Enligt Afghanistan Investment Support Agency var ned-
gången inom byggsektorn under året 58 % och inom jord-
bruket 14 % i hela landet, vilket har lett till ökad arbetslös-
het. Konsekvenserna för de fattigaste och mest marginali-
serade människorna är påtagliga och fattigdomsnivån har 
inte minskat under 2015. Brist på arbete och inkomstmöj-
ligheter förblir den största utmaningen för de allra flesta. 

FÖRVÄNTNINGAR OCH VERKLIGHET
Bildandet av den så kallade nationella enhetsregeringen 
och maktdelningen mellan rivalerna Ashraf Ghani och 
Abdullah Abdullah sågs av många som en pragmatisk väg 

framåt. Efter månader av förhandlingar presenterade pre-
sident Ghani i januari en regering bestående av 25 minist-
rar. Endast åtta av dem godkändes dock av Wolesi Jirga 
(underhuset i parlamentet), vilket ledde till fortsatt för-
lamning i många offentliga institutioner. Några institutio-
ner styrs av tillförordnade tjänstemän, även sådana som 
ska utreda och åtala viktiga fall av korruption. Detta är 
också ett talande exempel på de utmaningar regeringen 
står inför innan den ens har haft möjlighet att faktiskt 
genomföra sin politik – och förväntningarna var höga. 

För många verkade regeringens ambitioner och inle-
dande optimism om ekonomisk utveckling under året 
alltmer fjärran från vardagens arbetslöshet, ökande kor-
ruption och minskande intäkter. 

REGIONALA KONTAKTER
Ashraf Ghani inledde året med att främja kontakter i regio-
nen och undertecknade handels- och tullavtal med Pakis-
tan. Presidenten investerade politiskt kapital i förändring 
och förstärkning av ekonomiska och politiska förbindelser, 
men begärde också att Pakistan skulle bekämpa de taliba-
ner som verkar från den pakistanska sidan av gränsen. 

Kontakterna var täta med Kina och Turkmenistan. 
Avtal undertecknades med syftet att stärka den afghanska 

LANDSVÄGEN mellan 
Mazar-e-Sharif och Samangan. 

FOTO | MALIN HOELSTAD

Världsbanken för-
utspår att den 
afghanska tillväxten 
under 2015 stannar 
på 1,9 % efter flera 
år av nivåer på 5–10 
% årligen.
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ekonomin samt att säkra både energiförsörjning och ett 
gemensamt incitament för fred genom regionala projekt 
såsom TAPI-gasledningen (Turkmenistan, Afghanistan, 
Pakistan och Indien). TAPI-gasledningen har diskute-
rats i ett decennium, men förhoppningen är att den kom-
mer att vara klar mot slutet av 2017. En viktig utveckling 
är att Pakistans försvarsminister Khwaja Asif uppgav att 
han kommer att använda Pakistans inflytande över taliba-
nerna för att säkerställa att gasledningen skyddas.

Kina spelar en allt viktigare roll i regionen. Kina är 
intresserat av råvaror, transporter och handel, och tillsam-
mans med Ryssland är man även oroad över extremistiska 
grupper som snabbt skulle kunna spridas till både Ryss-
land och Kina. Sannolikt spelar denna oro även en roll för 
Rysslands beslut att förse Afghan National Security Forces 
(ANSF) med vapen. Betydelsen av geopolitiska intressen 
har inte minskat. 

INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSTÖD
Under 2015 ersattes 2012 års Tokyo Mutual Framework 
Agreement med ett nytt ramverk som går under namnet 
Self-Reliance through Mutual Accountability Framework.

I detta ramverk definieras ett flertal mål; i synnerhet mål 
för säkerhet och politisk stabilitet, anti-korruption, offent-
lig förvaltning, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Men 
även åtaganden för att nå balans i statsfinanserna och för-
troende inom banksektorn, i kombination med utveckling 
av den privata sektorn samt krav på effektivitet i biståndet.

Väsentligt är att ramverket kräver att det internatio-
nella samfundet ska stödja de utvecklingsinriktade prio-
riteringar som fastställts av regeringen, men även att den 
afghanska regeringen är skyldig att leverera det som har 
överenskommits.

EFTER ISAF
I och med att ISAF:s militära uppdrag avslutades lanse-
rades det internationella Resolute Support Mission. Detta 
består av 42 länder som leds av NATO och är ett icke-
stridande uppdrag med syfte att utbilda, stödja och ge råd 
till Afghan National Security Forces. Amerikanska strids- 

och anti-terroruppdrag fortsatte under det nya namnet 
Operation Freedom's Sentinel. 

Det är uppenbart att även om ANSF numerärt är mycket 
större än alla väpnade oppositionsgrupper tillsammans, är 
dess ledarskap, utbildning och utrustning långt ifrån till-
räcklig. Under året har det från de afghanska säkerhets-
styrkorna rapporterats över 8 000 dödade och 12 000 ska-
dade. Trots rekrytering och utbildning har armén förlo-
rat en tredjedel av sina trupper under året då man lägger 
samman dödsfall, skador och deserteringar. 

Konfliktnivån förblev generellt sett på samma höga nivå 
som under 2014, med ett komplext och skiftande möns-
ter av våld från väpnade oppositionsgrupper. Taktiken 
innefattar fortfarande självmordsattacker och angrepp på 
i huvudsak militära och offentliga mål, ofta på provins- 
och distriktsnivå. 

Grupper som säger sig tillhöra Islamiska staten (IS) 
fortsätter att växa, främst i de östra provinserna Kunar 
och Nangarhar. IS är mycket oroande för både regeringen 
och talibanerna, de senare ser IS som ett hot mot sin egen 
organisation och har utkämpat regelrätta strider mot IS. 
Videor är även framkommit som visar hur IS avrättar tali-
banmedlemmar med samma fruktansvärda metoder som 
används i Syrien och Irak. 

MULLA OMAR DÖD 
I slutet av juli kom nyheten att mulla Omar var död. 
Han hade då varit ledare för talibanrörelsen i över tjugo 
år. Trots att det var över två år sedan han avled orsakade 
nyheterna ett avbrott i de inledande fredsförhandling-
arna liksom oordning inom talibanrörelsen. Talibanerna 
bekräftade snart att mulla Omar var död samt tillkänna-
gav mulla Akhtar Mansour som hans efterträdare, dock 
inte utan interna motsättningar. 

Den mest uppmärksammade fasen av konflikten kom i 
september när talibanstyrkor gick till attack mot provins-
huvudstaden Kunduz, som de intog och höll under flera 
dagar trots att de var numerärt underlägsna regeringsstyr-
korna. Detta var en uppvisning av styrka och beslutsam-
het från det nya talibanska ledarskapet som överraskade 

En faktor i konflikt en 
är den opiumeko-
nomi som alla par-
ter har band till. Både 
den totala skörden 
och den odlade are-
alen minskade under 
2015, men så gjorde 
dessvärre även anta-
let vallmofria pro-
vinser. 

Enligt uppgifter i 
Afghanistan Opium 
Survey som släppts 
av Afghan Ministry 
of Counter Narcotics 
och UNODC beräk-
nas odlingen av opi-
umvallmo 2015 täcka 
183 000 hektar, jäm-
fört med omkring 
224 000 hektar 2014. 
Odlingsarealen har 
för första gången 
minskat sedan 2009. 
Granskningen upp-
skattar Afghanistans 
opiumproduktion 
under 2015 till 
3 300 ton, vilket är en 
minskning med 48 % 
från 2014 (6 400 ton).

PRESIDENT Ashraf Ghani. CHEFSMINISTER Abdullah Abdullah.

FOTO | UNAMA FOTO | UNAMA
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FOTO | JAMILA

UNDER HÖSTEN genomfördes en rad självmords-
attentat i Kabul, men även ett antal kidnappningar av 
utlänningar i huvudstaden, inklusive den av chefen för 
en internationell organisation. Efter attentaten i Kabul 
ändrade president Ghani sin attityd gentemot Pakis-
tan, och fördömde starkt attentaten samt hävdade att 
de planerades och genomfördes från Pakistan. 

FOTO | CHRISTOFFER HJALMARSSON
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både regeringen och internationella observatörer och som 
tydligt visade på bristerna inom ANSF. Kunduz drabba-
des hårt med många rapporterade kränkningar av mänsk-
liga rättigheter, mycket lidande och utbredd förstörelse av 
infrastruktur. FN:s anläggning på platsen stacks i brand 
och ett sjukhus som drivs av Läkare utan gränser attack-
erades av internationella och afghanska säkerhetsstyrkor, 
vilket ledde till 30 döda civila (se även avsnittet Konflikt, 
risk och säkerhet).

Under hösten genomfördes en rad självmordsattentat i 
Kabul, men även ett antal kidnappningar av utlänningar i 
huvudstaden, inklusive den av chefen för en NGO. Efter 
attentaten i Kabul ändrade president Ghani sin attityd gent-
emot Pakistan, och fördömde starkt attentaten samt häv-
dade att de planerades och genomfördes från Pakistan. 

Mulla Mansour verkar vilja fortsätta den strategi som 
tidigare uttalats av den avlidne mulla Omar genom tali-
banerna, som innebär att fredssamtal är möjliga samt att 
betona behovet av att minska civila offer, samtidigt som 
man bekämpar både ANSF och IS. 

Under den oordning som följde på nyheten om mulla 
Omars död har talibanerna uppvisat både styrka och haft 
en tid för konsolidering och omorganisation mot slutet av 
2015. De omfattande striderna orsakar naturligtvis stort 
lidande bland civilbefolkningen. Hundratusentals männ-
iskor lever som internflyktingar och antalet ökar. 

KRÄNKNINGAR AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter var 
vanligt förekommande under hela året. Straffrihetskultu-
ren är lika stark som den alltid har varit, med mycket små 
möjligheter för både kvinnor och män att hävda sina rät-
tigheter och med ett rättsväsende som praktiskt taget inte 
erbjuder något skydd alls för i synnerhet kvinnor. Parla-
mentet avslog ett lagförslag mot våld mot kvinnor, trots 
att president Ghani vid upprepade tillfällen har sagt att 
kvinnors rättigheter inte kan kompromissas med i för-
handling med andra parter. 

Rapporter pekar på att kränkningar inte enbart utför-
des av privatpersoner, beväpnade oppositionsgrupper och 
krigsherrar, utan även i ökande grad av offentliga tjäns-
temän, även inom rättsväsendet och säkerhetsstyrkorna. 
Avsaknaden av rättssäkerhet samt korruption inom polisen 
gör situationen mycket svår för de vars rättigheter kränkts.

En brutal händelse som åskådliggör ovanstående ägde 
rum i mars då Farkhunda, en 27-årig kvinna med en exa-
men i teologi, misshandlades till döds, brändes och kas-
tades i Kabul-floden av en folkmassa efter att ha bli-
vit anklagad för att ha bränt Koranen. Attacken filmades 
och spreds via sociala medier, vilket ledde till starka reak-
tioner och protestdemonstrationer. En officiell kommis-
sion fann ingen sanning i anklagelserna mot Farkhunda. 
Enligt uppgift hade folkmassan hetsats av en mulla efter 
att Farkhunda hade kritiserat hans försäljning av amu-
letter vid en helgedom. Arton personer arresterades för 
lynchningen och minst 13 poliser som bevittnade mordet 

utan att ingripa avstängdes från sina tjänster. När Fark-
hunda begravdes deltog hundratals aktivister, och i mot-
sats till traditionen bars hennes kvarlevor av kvinnor.

En ytterligare händelse som ledde till starka reaktio-
ner var morden på sju civila resenärer som togs som giss-
lan i provinsen Zabul i oktober. Morden uppfattades som 
etniskt motiverade och deras kroppar hittades efter strider 
mellan talibaner och en utbrytargrupp som säger sig vara 
lojal till IS, vilket ledde till en av de största demonstratio-
nerna på länge i Kabul.

Också media har i högre utsträckning hotats under 
2015. TV-kanaler beskrevs som ”militära mål på grund av 
deras respektlösa och fientliga handlingar gentemot den 
afghanska mujahedinnationen” och anklagas för att förlöj-
liga religiösa och kulturella normer. Journalister i Afgha-
nistan står inför växande hot och påtryckningar från både 
väpnade oppositionsgrupper och offentliga tjänstemän.

HOPP OCH FRUKTAN 
Under december 2015 hölls flera möten mellan de 
afghanska, pakistanska och indiska ledarna. Indiens premi-
ärminister, Narendra Modi, besökte Kabul och betonade de 
goda relationerna, vilka även uttrycktes med en donation 
av indiska attackhelikoptrar. Avsaknaden av luftunderstöd 
är en förklaring till varför väpnade oppositionsgrupper 
har blivit modigare under 2015 och har genomfört öppna 
attacker mot ANSF utan att oroa sig för luftangrepp. 

På sin väg tillbaka från Afghanistan stannade den 
indiska premiärministern även till i Pakistan för sam-
tal med sin pakistanska motsvarighet, något som över-
raskade utomstående. Detta var första gången på tio år 
som en indisk premiärminister besökte Pakistan, vilket 
kan vara ett välkommet tecken på en förändring, men det 
var kanske främst en indikation på trycket från USA och 
Kina på Pakistan, Afghanistan och talibanerna att åter-
uppta fredssamtalen. 

Ett datum tillkännagavs för 2016 års val till parlamen-
tet och distriktsråden, men det ifrågasattes snabbt. Kort 
efter tillkännagivandet kritiserade chefsminister Abdul-
lah Abdullah schemat och hänvisade till tidigare överens-
komna valreformer som ännu inte genomförts. 

Inför 2016 finns positiva tecken på politisk förändring i 
regionen, men i termer av förändringar i levnadsvillkoren 
för de flesta afghaner går utvecklingen alldeles för långsamt. 

Missnöjet med bristen på möjligheter leder till våld och 
politisk instabilitet. Det är inte överraskande att många 
afghaner är rädda för hur verkligheten kommer att se ut 
framöver. Under 2015 lämnade många, i synnerhet unga 
män, landet som flyktingar. Så många som 38 % skulle 
lämna landet om tillfälle gavs enligt en undersökning från 
Asia Foundation. Denna hopplöshet inför framtiden är ett 
dåligt tecken.

2015 började med att presidenten endast fick en mino-
ritet av sina ministrar godkända. Ett år senare väntar för-
svarsministern fortfarande på att bli godkänd och många 
tjänstemän är fortfarande inte utsedda.  ■

CIVILA OFFER 
Konflikten var fort-
satt på samma höga 
nivå som uppnåd-
des 2014. Enligt års-
rapporten från United 
Nations Assistance 
Mission in Afghanis-
tan (UNAMA) fort-
satte antalet civila 
offer också att sta-
digt öka. Även om 
antalet civila dödsof-
fer faktiskt minskade 
marginellt har antalet 
skadade ökat mar-
kant, vilket ledde till 
att det totala anta-
let civila offer ökade 
med 4 %. 
Av 3 545 döda civil-
personer var 333 
kvinnor. 733 var barn.
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SHAZIA PASHTUN har arbetat 
som barnmorska i mer än 30 år. 
De sista 14 åren på SAKs pro-
vinssjukhus i Mehtarlam. Hon har 
genom åren förlöst cirka 5 000 
kvinnor. 850 av dessa har utförts 
i kvinnans hem.

FOTO | ANDERS ROSÉN

OPARTISKHET – ETT KÄRNVÄRDE
Vi tar inte ställning i konflikter och är opartiska när det gäller sociala, etniska 
och partipolitiska intressen, och värnar samtidigt vår skyldighet att vara 
inkluderande och icke-diskriminerande.
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Det senaste decenniet har hälsosituationen för-
bättrats i Afghanistan. Ökad förväntad livs-
längd och fortsatt minskning av barn- och 
mödradödlighet vittnar om att bland annat 

bättre tillgång på hälsovård har haft effekt. Hälso- och sjuk-
vården i Afghanistan organiseras provinsvis och SAK är 
ansvarig för all grundläggande hälsovård i två provinser, 
Wardak och Laghman. Här bor drygt en miljon människor. 

Trots framsteg är hälsosituationen fortfarande bland den 
svåraste i världen. Tillgången till vård är mycket ojämnt 
fördelad mellan stad och landsbygd. Många människor kan 
inte nå den hälsovård som ändå finns på grund av dålig 
infrastruktur, stora avstånd och dålig säkerhet. Kvinnor, 
barn och människor med funktionsnedsättning har allra 
sämst tillgång till vård. Kunskapen om hälsa, hygien och 
var man kan söka den vård som finns är låg. 

Brist på rent dricksvatten är ett stort problem och det 
leder ofta till diarré och uttorkning. Små barn tillhör de 
värst drabbade och diarré är den vanligaste dödsorsaken 
för barn under fem år.  

VAD GJORDE SAK 2015? 
SAK prioriterar särskilt kvinnor, barn, människor med 
funktionsnedsättning och byar på landsbygden – grup-

per med samma rätt till hälsa som andra. För att svara 
upp mot behov och rättigheter i provinserna Wardak 
och Laghman driver SAK både sjukhus och vårdcentra-
ler, samt ett stort antal mindre hälsoposter tillgängliga för 
människor på landsbygden. 

En orsak till att kvinnor inte får tillgång till vård är den 
mycket stora bristen på utbildad kvinnlig hälsopersonal. 
För att motverka detta driver SAK tre skolor för barn-
morskor och två för sjuksköterskor i provinserna War-
dak, Laghman och Samangan. Kvinnorna studerar i två 
år varefter de återvänder till det område de kommer från, 
anställda som barnmorskor av SAK eller andra organisa-
tioner i sitt samhälle. Barnmorskeskolorna hade under 
året 70 elever och i september 2015 examinerades 38 sjuk-
sköterskor i Wardak, de flesta anställdes därefter av SAK 
i provinsen. SAK arbetar också med det afghanska barn-
morskeförbundet i deras mentorprogram, ett arbete som 
har stärkt både förbundet och barnmorskorna. Men detta 
har också lett till en ökad efterfrågan på barnmorskor, vil-
ket är en viktig utveckling i arbetet för minskad mödra- 
och barnadödlighet.

För att förbättra kunskapen om hälsa och hygien, till 
exempel om rätt näring och vikten av rent dricksvatten, 
är en strategi att informera om hälsa i så många samman-

MÅL 1 | TILLGÅNG TILL HÄLSOVÅRD

Rättvis tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård 
för kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och 
samhällen på landsbygden.

ÖVER 2,3 MILJONER PATIENTER

AFGHANISTAN IDAG SAKs MÅL 2015

 ■ 77 spädbarn av 1000 dör före ett års 
ålder, och 97 barn av 1000 före fem års 
ålder. 

 ■ Våldet mot kvinnor är utbrett, mödra-
dödligheten tillhör de högsta i världen. 

 ■ Endast 23 % av gravida kvinnor har till-
gång till mödravård. 

 ■ Personer med funktionsnedsättning 
är ofta utsatta för diskriminering, har 
sämre hälsa och sämre tillgång till sjuk-
vård än andra. 

 ■ Tillgången till sjukvård är särskilt svag i 
avlägsna och osäkra områden och det 
råder brist på sjukvårdspersonal, särskilt 
kvinnlig. Detta drabbar främst kvinnor. 

 ■ Att familjer, särskilt mödrar och barn, 
blir bättre på att förebygga sjukdom 
och förbättra sin hälsa.

 ■ Att vården bättre ska möta behoven 
hos kvinnor och flickor, med och utan 
funktionsnedsättning, och andra margi-
naliserade grupper.

 ■ Att lokalsamhällena blir mer aktiva i 
arbetet för att få hälso vård som svarar 
mot människors behov.

 ■ Försåg SAK mer än 2,3 miljoner patien-
ter med hälsovård i två provinser.

 ■ Ansvarade SAK för 4 sjukhus, 99 klini-
ker och 529 hälsoposter.

 ■ Ökade antalet gravida kvinnor som fick 
mödravård med 6 % i de provinser där 
SAK har ansvaret för hälsovården.

 ■ Genomgick 36 anställda vid SAKs klini-
ker utbildning om könsrelaterat våld. 

 ■ Sjönk andelen barn vid SAKs kliniker 
som behövde behandling för diarré.

97 AV 1 000 BARN 
DÖR FÖRE FEM 
ÅRS ÅLDER.
Barn, flickor och poj-
kar, är särskilt utsatta 
i fattigdom och 
många indikatorer 
visar på tydliga skill-
nader mellan könen. 

KÄLLA: UNICEF
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hang som möjligt; genom utbildningar, i väntrum, i sko-
lor. Varje gång patienter söker vård är ett tillfälle att också 
informera förebyggande, vilket till exempel kan leda till att 
föräldrar tidigare söker vård för sina barn. Genom lokala 
hälsoråd och samtal i familjegrupper ökar SAK också suc-
cesivt kunskapen om förebyggande hälsa hos tiotusentals 
människor på landsbygden varje år. Radioinslag och Lära 
för hälsa-klasser, där hälsoinformation kombineras med 
läs- och skrivundervisning för kvinnor, var också viktiga 
insatser för att öka medvetenheten. 

Men information är inte tillräckligt i sig själv. SAK 
arbetar därför med lokala utvecklingsråd i byar som t ex 
vill borra dricksvattenbrunnar för att öka tillgången på 
rent vatten. Åtgärder som förbättrar kvaliteten på dricks-
vattnet är också att ta vara på spillvatten kring brunnarna 
bättre samt att bygga latriner. 

Människor med funktionsnedsättning har sämre hälsa 
och får sämre vård, ett resultat av dålig kunskap om rättig-
heter och behov – och om vad som faktiskt kan göras. SAK 
strävar efter ändra detta bland annat genom informations-
kampanjer i radio och tv samt genom att se till att de repre-
senteras och tas hänsyn till i lokala hälsoråd. SAK utbildar 
också hälsopersonal för att kunna ge personer med funk-
tionsnedsättningar adekvat vård utan att diskrimineras. 

VAD ÄR NYTT ELLER HAR FÖRÄNDRATS?
Under året anlade SAK ytterligare två akutmottagningar i 
Laghman längs vägen mellan Kabul och Kandahar, vilka 
invigs i början av 2016. Mottagningarna kommer att vara 
öppna dygnet runt och har utrustats med ambulanser. För 
att kunna ta emot fler barn byggdes barnmottagningen vid 
provinssjukhuset i Wardak ut med ytterligare 55 sängplatser. 

Under 2015 meddelade Afghanistans hälsoministerium 
och Världshälsoorganisationen (WHO) att läkare, sjuk-
sköterskor och barnmorskor ska utbildas om könsrelate-
rat våld. Projektet omfattar landets alla 34 provinser och 
avsikten är att öka kunskapen om kvinnor som utsatts för 
könsrelaterat våld. Som en del av detta utbildades redan 
under året 24 manliga och 12 kvinnliga anställda vid 
SAKs hälsokliniker. 

Lärare vid SAKs byskolor har under året börjat 
utbildas till så kallade hälsoinspiratörer. Den frivilliga 
och 54 dagar långa utbildningen sker i enlighet med 
riktlinjer från Afghanistans Hälsoministerium. Lära-
rens uppgift, förutom blir att informera elever och 
deras föräldrar om hälsa, att vara länken mellan sko-
lan och närmaste klink. SAK inledde under året också 
ett samarbete med Shifo Foundation om ett e-hälso-
projektet i Laghman. Projektet är förebyggande och 
syftar till att kartlägga vaccination, nutrition och till-
växt hos barn.

SAKs BIDRAG TILL FÖRÄNDRING 
Andelen barn under fem år som behövde behand-
ling för diarré på SAKs kliniker och sjukhus mins-

kade jämfört med förra året från tolv till sju procent. 
Det är en stor minskning och den fortsatta utvecklingen 
måste följas noga. Hur orsakssambanden ser ut är inte 
säkert, men minskningen är mycket välkommen och i 
linje med det informationsarbete om vikten av rent vat-
ten och god hygien som SAK bedriver i Wardak och 
Laghman. 

I takt med att SAK och andra utbildar barnmorskor och 
får dem i arbete har mödradödligheten sjunkit. Antalet 
förlossningar som assisterades av SAKs personal i Wardak 
och Laghman ökade under 2015 med sex procent 

Att tidigt få kunskap om sjukdomstillstånd är väsent-
ligt för patienters möjligheter att snabbt bli bättre. Resur-

Även om tillgången till hälsovård har ökat betyd-
ligt det senaste decenniet ifrågasattes under året 
också resultat om förbättrad hälsa. Den brittiska 
organisationen HealthProm publicerade en rapport 
som ifrågasatte den stora minskningen av mödra-
dödligheten. Rapporten bekräftar att dödligheten 
har minskat men pekar också på hur svårt det är att 
undersöka denna typ av resultat i Afghanistan, och 
konstaterar att mödradödligheten troligen under-
rapporteras. Vid jämförelser med hälsoförbättringar 
på andra platser i världen, är det troligt att förutsätt-
ningarna för så drastiska förbättringar inte finns i 
Afghanistan.

Att minska mödradödligheten är inte bara en fråga 
om tillgång till hälsovård, utan också om t ex infra-
struktur och kunskap, områden inom vilka utveck-
lingen går långsammare. Rapporten understryker att 
utveckling måste analyseras ur flera perspektiv för 
att beskrivas realistiskt. 

Hälsovård i provinserna Wardak och Laghman Uppnått 2014 Planerat 2015 Uppnått 2015

Totalt Totalt Totalt Av vilka kvinnor

Antal patientbesök
Antal planerade patientbesök motsvarar ett besök 
per innevånare i de provinser SAK arbetar.

1 824 175 1 078 440 2 347 066 1 342 005

Ifrågasatta resultatLogistik, rekryte-
ring och uppföljning 
är ständiga utma-
ningar för SAK – som 
alla blir svårare med 
ökad osäkerhet.

632

SAKs mödra-  
och barnhälsa

Uppnått 
2014

Mål 
2015

Uppnått 
2015

Antal barn under 5 år som 
undersökts för tillväxt

282 280 215 688 307 768

Antal vaccinationer till barn 
under 1 år 

47 609 43 138 51 212

Andel av SAKs kliniker med 
minst en barnmorska eller 
förlossningssjukvårdare

87 % 87 % 97 %

Antal patienter i mödravård 33 614 43 138 37 700

Så många vårdinrätt-
ningar driver SAK i 
Afghanistan fördelat 
på 4 sjukhus, 99 kli-
niker och 529 hälso-
poster.
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FOTON DENNA SIDA | UTDRAG UR FILMEN OM 
SAKs VERKSAMHET AV MALIN HOELSTAD. 

SE FILMEN PÅ SAK.SE

VID SAKs PROVINSSJUKHUS 
i Mehtarlam i provinsen Laghman.
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MOTIONER VID SAKs ÅRSMÖTE  
SOM I HUVUDSAK BERÖRDE HÄLSA
Motion 1 | Om spädbarns överlevnad och barnmorskors utsatta arbetssitu-
ation. Förslaget följdes upp av ansvariga i Afghanistan för SAKs arbete med 
hälsa vilka konstaterade att förslaget om mentor-mammor var bra, men till 
allra största del överlappades av verksamheter som SAK redan genomför, 
även i form av hembesök och kunskapsspridning. 
Motion 12 | Om solvatten 
Motion 13 | Om ett duschsystem 
Motion 15 | Om en tvättstuga 
Motion 16 | Om kylrum 
Förslagen i motionerna uppskattades och övervägdes av SAKs ansvariga i 
Afghanistan, även om bedömningen var att de i de flesta fallen krävde infra-
struktur som till exempel pålitlig strömförsörjning eller andra förhållanden 
som inte är för handen i Afghanistan.

Personal Antal Av vilka är kvinnor

Antal läkare 111 10

Antal sjuksköterskor 115 32

Andra hälsoarbetare 595 105

Barnmorskor utbildade under året 68 68

EFTERFRÅGAN PÅ VÅRD är mycket stor men 
resurserna begränsade. Här pediatrikavdelningen 
på SAKs sjukhus i Metharlam.

FOTO | ANDERS ROSÉN

ser används också bättre i vården när varje patient kräver 
mindre behandling. Tack vare bättre samordning mellan 
SAKs enheter för hälsa respektive utbildning, och gemen-
samma mål, kunde fler skolelever än planerat genomgå 
hälsokontroll. 

Bättre kunskap i lokala hälsoråd ledde till att fler männ-
iskor med funktionsnedsättning än beräknat remitterades 

till SAKs kliniker och verkstäder och fick därmed tillgång 
till ortopediska hjälpmedel såsom proteser, stödskenor, 
kryckor och rullstolar. 

UTMANINGAR OCH PROBLEM 
En studie av kapaciteten hos hälsoråd i Laghman och War-
dak genomfördes, liksom en undersökning av tillgänglig-
heten på hälsokliniker. SAK initierade under året en studie 
om kunskap, attityder och rutiner relaterat till hälsa. Den 
svåra säkerhetssituationen i landet medförde dock att stu-
dien tillfälligt fick avbrytas med avsikten att återuppta den 
under 2016. 

Provinssjukhusens tillbyggnader och de två nya akut-
mottagningarna har inte i tillräcklig hög grad anpassats 
för människor med funktionsnedsättning. Det berodde 
främst på otillräcklig koordinering, men kan också vara 
en indikation på att inte heller SAK ännu lyckas ta till-
räcklig hänsyn till människor med funktionsnedsätt-
ning i sin planering. För att ändra detta framöver har ett 
team bildats vars uppgift är att säkerställa koordinering av 
större insatser.  

Under året hade SAK endast 11 kvinnliga läkare 
anställda trots att målet var 26. Antalet manliga var 111 
med målet 86. Anledningen är framförallt att kvinnliga 
läkare i Laghman sökt sig till privata kliniker i Jalalabad 
då säkerheten är sämre i de områden där SAK arbetar.  
Detta får konsekvenser för kvinnors rätt till hälsovård, vil-
ket ofta kräver kvinnliga läkare. 

Att öka kapaciteten hos de lokala hälsoråden är prio-
riterat, men att se till att råden är representativa för sam-
hället i stort är en utmaning. Även om kvinnorna har bli-
vit fler så ursäktar inte kulturella barriärer och säkerhets-
problem att männen är fem gånger fler än kvinnorna i de 
lokala hälsoråden. Än sämre representerade är människor 
med funktionsnedsättning även om vissa framsteg note-
ras också där. Att arbeta för inkludering och deltagande 
och mot fördomar är en viktig uppgift för SAK.  ■
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Utbildningen kom igång i mars. Samtidigt star-
tade också en utbildning för barnmorskor. Två saker 
utmärker SAKs sjukvårdsutbildningar. Dels är de 
endast öppna för kvinnor, dels är de endast öppna för 
de som bor på landsbygden i områden där det sak-
nas kvinnlig sjukvårdspersonal. Alla som går utbild-
ningen förbinder sig att återvända till sin hemby och 
arbeta där under minst tre år.

Utbildningarna är populära. Hela 187 kvinnor sökte 
under året för att bli sjuksköterskor, 84 togs ut till 
intervju och nu går 21 kvinnor på utbildningen. Under 
studietiden varvas teori och praktik inom sjukvården. 

Skolan är inhyst i ett bostadshus som gjorts om till 
skola. Förutom skolsalar finns även sovsalar där elev-
erna bor, och ett litet dagis. Dagiset gör det möjligt för 
Zeba Rahemi att ha med sig lilla Asma, 2 år gammal.

– Jag ser inga problem med att vara borta från min 
man i två år. Detta är en helt kvinnlig miljö så det kom-
mer att gå bra, säger Zeba Rehemi.

Zeba Rahemi kommer från byn Rabatak, någon 
timme öster om Aibak. Vanliga hälsoproblem i byn är 
bland annat diarré, malaria och tyfus. Och det finns 
stort behov av kvinnlig sjukvårdspersonal.

Andra hälsoinsatser 2015 Uppnått 2014 Mål 2015 Uppnått 2015

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

2 250 100% 2 250 100 % 2 250 100 %

Antal skolelever som genomgick årlig 
hälsokontroll

18 120 55 % 16 170 70 % 12 593 64 %

Personer med funktionsnedsättning 
som fått undervisning om hälsa och hygien 

3 401 38 % 5 294 38 % 5 483 40 %

Personer med funktionsnedsättning 
som behandlats med sjukgymnastik

15 548 35 % 14 539 41 % 16 260 38 %

Personer utan funktionsnedsättning som 
behandlats med sjukgymnastik

20 680 36 % 19 473 37 % 20 581 40 %

Patienter som fått ortopediska hjälpmedel 13 389 30 % 12 558 32 % 13 766 28 %

187 kvinnor sökte till 
sjuksköterskeutbildningen 

"Jag vill bli sjuksköterska för att kunna hjälpa fattiga människor", säger 
Zeba Rahemi, 23 år, som svar på frågan varför hon valt att söka till den 
nystartade sjuksköterskeutbildningen i Aibak i norra Afghanistan.

UNDER TVÅ ÅR ska Zeba Rahemi 
vara borta hemifrån och studera till 
sjuksköterska. Tack vare att skolan 
har ett dagis kan även Asma, 2 år, 
vara med.

FOTO | BJÖRN LINDH
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LEKTION på en av SAKs  
skolor i provinsen Takhar.

JÄMLIKHET – ETT KÄRNVÄRDE
Vi främjar lika möjligheter och underlättar lika tillgång till resurser för  
alla medborgare, inklusive kvinnor, flickor, pojkar och personer med  
funktionsnedsättning.

FOTO | HUMAIRA GHANI
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Människors förmåga att läsa och skriva 
är en av de viktigaste faktorerna bakom 
framsteg inom hälsa, försörjning och 
inflytande. Därför är också kvaliteten på 

utbildningen absolut central. Trots att situationen för-
bättrats avsevärt de senaste åren uppskattar man att 40 
% av alla barn och unga i skolåldern i Afghanistan fort-
farande inte går i skolan. Den undervisning som ges är 
också oftast undermålig. SAK driver så kallade bysko-
lor på landsbygden, etablerade i svårtillgängliga områ-
den utan statliga skolor.

På landsbygden måste barn tidigt bidra till försörj-
ningen, vilket ofta leder till att de inte kan gå i skolan. Där-
för måste insatser ske inom flera områden samtidigt. Att 
förbättra människors försörjningsmöjligheter på lands-
bygden är lika viktigt som att öka medvetenheten hos för-

äldrar om vikten av att kunna läsa och skriva. Ett annat 
skäl till att föräldrar ibland inte låter barnen gå till skolan 
är att vägen dit ofta är både lång och osäker. 

SAK fokuserar särskilt på flickors rätt till utbildning 
och antalet ökar. Av de cirka 69 000 barn som gick i SAK-
stödda skolor under 2015 var ungefär 62 % flickor. Den 
stora andelen flickor i SAKs skolor är inte representativ 
för Afghanistan, utan ett resultat av SAKs ansträngningar 
att särskilt främja utbildning för framförallt flickor då de 
så ofta förnekas det. 

Barn med funktionsnedsättning har ofta liten eller 
ingen tillgång till undervisning. Kunskapen om deras 
behov i undervisningen är låg, men SAK och andra orga-
nisationer arbetar för att de ska inkluderas i ordinarie 
undervisning, med samma rätt till utbildning som andra. 
En annan grupp som praktiskt taget har varit utestängda 

MÅL 2 | KVALITATIV UTBILDNING

Jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter.

NÄRA 70 000 BARN I SKOLAN 
TROTS SÄKERHETSPROBLEM

AFGHANISTAN IDAG SAKs MÅL 2015

 ■ Efterfrågan på utbildning är mycket stor.
 ■ Kvaliteten på utbildning i landet är låg.
 ■ Lärarbristen på landsbygden är stor, 

framför allt på kvinnliga lärare vilket 
drabbar undervisningen för flickor.

 ■ Barn med funktionsnedsättning ute-
stängs ofta helt från skolgång.

 ■ Kapaciteten inom utbildningsfrågor är 
ofta svag hos lokala myndigheter.

 ■ Bättre tillgång till utbildning i byar, 
anpassad till fler barns behov.

 ■ Ökad efterfrågan på utbildning.
 ■ Starkare utbildningsmyndigheter som 

kan förse barn med bättre utbildning.
 ■ Att föräldrar och bysamhällen kräver 

och får god utbildning för sina barn av 
lokala myndigheter.

 ■ Gick 68 654 barn i 515 SAK-stödda 
skolor, alla kopplade till lokala råd.  
62 % var flickor. 

 ■ Efterfrågan på undervisning är stor. 
Byar ställer krav på utbildning även för 
unga kvinnor. 

 ■ I provinsen Wardak stängdes  
32 skolor efter hot.

 ■ Stödde SAK grundandet av en natio-
nell lärarorganisation.

 ■ Fick 2 958 barn med funktionsnedsätt-
ning förberedande skolgång. 328 barn 
med funktionsnedsättning integrerades 
i vanliga klasser.

Bybaserad undervis-
ning omfattar bysko-
lor eller byklasser, 
klasser för barn till 
nomader, samt så 
kallade examens-
klasser för unga kvin-
nor. De tidigare flick-
annexen inkluderas 
nu i byskolorna. SAK 
stödde under året 
532 skolor. 
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från undervisning är nomader. Deras livsstil har tidigare 
ansetts svår att förena med regelbunden skolgång. Men 
SAKs utbildning av lärare som själva är nomader har ökat 
antalet barn till nomader i skolan.

Skolor blir ofta utsatta för påtryckningar från beväp-
nade grupper som vill påverka läromedel och undervis-
ningens innehåll, stoppa flickors skolgång eller ser sko-
lorna som representanter för staten. Detta försvårar arbe-
tet med att tillgodose barn deras rätt till undervisning. 

VAD GJORDE SAK 2015? 
Under 2015 arbetade SAK genom 547 lokala utbildnings-
råd, grupper som är ansvariga för utbildningen i sina 
byar. Etablerandet av en byskola innebär att både SAK 
och lokalsamhället sätter undervisningen främst. I väntan 
på ändamålsenliga byggnader sker undervisningen ofta i 
hemmet, i moskén eller utomhus. Men oavsett om under-
visningen sker utomhus eller i en nybyggd skola behöver 
kvaliteten säkerställas. Lärarna är för få och kunskapsni-
vån ofta för låg, varför SAK utbildar lärare både i ämnes-
kunskap och pedagogik. 

Barn med funktionsnedsättningar erbjuds förbere-
dande utbildning på särskilda rehabiliterings- och utveck-
lingscentra innan de börjar i vanliga skolor. Det handlar 
både om fysiska hjälpmedel för att klara vardagen, men 
också om att bygga självförtroende och självkänsla hos 
barnen. I många fall lär de sig här också grunderna i att 
läsa, skriva och räkna.

Andra insatser för att förbättra undervisningen är lärar-

utbildning, byggnation av skolor och kapacitetsutveckling 
av lokala utbildningsmyndigheter, ofta på distrikt- och 
provinsnivå.

VAD ÄR NYTT ELLER HAR FÖRÄNDRATS?
I många år bedrev SAK utbildning för flickor i så kallade 
flickannex. Dessa fanns i områden där andra skolor sak-
nades eller där blandad undervisning inte accepterades. 
Under 2015 omvandlades alla flickannex, 555 klasser i 77 
byar i Wardak, Ghazni och Paktika till det som kallas för 
byskolor. Detta är ett steg mot att inte skilja mellan rätten 
till utbildning för flickor, pojkar, nomader eller barn med 
funktionsnedsättning.

Antalet barn i SAKs skolor har minskat under året. 
Detta delvis en medveten rörelse mot kvalitet och kapa-
citetsutveckling och mindre användning av resurser till 
grundläggande skolgång. Men det beror också på att 
vissa byklasser har tvingats att stänga på grund av säker-
hetsläget. 

En väsentlig händelse under året var bildandet av ett 
nationellt lärarråd i Kabul. SAK bidrog till att samman-
föra lärarråd från 23 provinser i bildandet av en nationell 
paraplyorganisation. Detta är ett exempel på SAKs stöd 
till det civila samhället inom utbildning i syfte att för-
stärka dess påverkansarbete.

SAKs BIDRAG TILL FÖRÄNDRING 
Inkluderingen av barn med funktionsnedsättningar i 
SAKs skolor med ordinarie undervisning är en positiv 

LEKTION i en av SAKs 
skolor i Mazar-e-Sharif.

FOTO | SIRI SUTCLIFFE LARSSON

ENDAST 21 % PÅ 
LANDSBYGDEN OCH 
7 % AV KVINNORNA 
KAN LÄSA ELLER 
SKRIVA
Villkoren för kvinnor, 
liksom relationerna 
mellan könen gene-
rellt, varierar med 
geografi och sociala 
faktorer. I allmänhet 
har kvinnor begrän-
sad tillgång till tjäns-
ter såsom utbildning 
och hälsovård, att 
kunna arbeta utan-
för hemmet samt till 
ekonomiska resurser. 
De står även inför 
stränga restriktioner 
vad gäller deras fri-
het att resa, umgås 
och delta i det offent-
liga livet. 



    21

SAK | VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

Hela byn arbetar för sin skola. Föräldrar är med och 
gräver latriner och är aktiva med att försöka lösa 
varje form av problem som dyker upp. Själva skollo-
kalerna är det varken SAK eller staten som står för, 
utan byborna själva. Föreställningen om att utbildning 
enbart är för pojkar verkar bortblåst. Vare sig elever, 
lärare, rektorer, föräldrar eller SAKs anställda möter 
på denna plats annat än i undantagsfall personer som 
argumenterar emot att flickor ska få gå i skolan. Alla 
verkar överens om att det största problemet är bris-
ten på bra skollokaler. Eftersom det är byinvånarna 
själva som står för lokalen finns inte ekonomi för några 
nybyggen. Man använder vad som finns till hands. 
 – Jag har sett skolan inne i stan och önskar att vi 
kunde ha en likadan, säger Mohammad Qurban, 10 
år gammal (bilden).

 SAK arbetar målmedvetet för att få in fler kom-
petenta lärare. Undan för undan ersätts lågutbildade 
män, ofta mullor, med utbildade lärare. Och då hand-
lar det till stor del om unga kvinnor. På de skolor som 
drivs av SAKs kontor i Taloqan är det nu nära 60 pro-
cent kvinnor bland lärarna. 
 – De unga kvinnorna betyder mycket i byarna. 
Både barnen och andra byn ser att kvinnor kan 
utbilda sig och ta kvalificerade arbeten, säger Sayed 
Mukhtar som ansvarar för utbildningsprogrammet på 
SAKs kontor i Taloqan.
 Obidah, 24 år, är en av de lärare som alltså inte 
bara förmedlar kunskap utan också förändrar genom 
att vara den hon är.
 – Det här jobbet är ett kall. Vi är här för att vi vill 
vara här, säger Obidah.

Skolor förändrar bilden  
av hur samhället fungerar

De flesta här i byn har ingen utbildning. Men vi vill att våra barn ska få 
gå i skolan, säger Hassibullah som är ordförande i School Management 
Committe (något liknande Hem & skola) i en by i Keshem.

FOTO | BJÖRN LINDH

"JAG HAR SETT SKOLAN inne i stan 
och önskar att vi kunde ha en likadan", 
säger Mohammad Qurban, 10 år .
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utveckling som har lett till bättre förståelse för barn med 
funktionsnedsättningar och deras rättigheter och förmå-
gor. I provinsen Balkh har både lärare och föräldrar ställt 
krav på lokala myndigheter att anpassa och upplåta skolor 
även för barn med särskilda behov. 

I lokalsamhället är en av utbildningsrådens främsta 
uppgifter att påverka lokala myndigheter att inse vikten av 
barnens rätt till utbildning. I till exempel Jalalabad skick-
ade utbildningsråd under året 32 förfrågning om nyetab-
leringar av skolor in till de provinsiella skolmyndighe-
terna. I Mazar-e-Sharif tog myndigheter emot 50 liknande 
ansökningar och i Ghazni 28. 

Ett annat exempel är ett distrikt i provinsen Saman-
gan där stora delar av lokalsamhället krävde särskilda exa-
mensklasser för unga kvinnor som inte fått fullfölja sin 
gymnasieutbildning. Detta gällde också religiösa ledare 
som under fredagsbönen predikade om betydelsen för 
samhället av att flickor ges samma rätt till utbildning som 
pojkar. 

I Ghazni införde talibanerna stränga restriktioner mot 
utbildning för flickor, varpå ett av utbildningsråden som 
stöds av SAK inledde en dialog med den lokala talibanleda-
ren, vilket resulterade i att undervisningen kunde fortsätta. 

UTMANINGAR OCH PROBLEM 
Den största utmaningen under året har varit det försäm-
rade säkerhetsläget, vilket har påverkat både elever och 
personal. Stridigheter i Kunduz innebar att den personal 
som från SAK arbetar med att utveckla undervisningen 
inte kunde närvara i och följa skolarbetet som plane-
rat. För att följa upp den dagliga verksamheten rappor-
terade skolans lärare och lokala skolledare via mobilte-
lefon istället. I provinsen kunde endast 58 av 70 plane-
rade nya skolbyggnader uppföras, även detta till följd av 
konflikten.

Funktion, undervisningskvalitet och undervisnings-
metoder undersöktes och bedömdes under året i nästan 
samtliga SAKs byskolor. Baserat på resultatet av denna 
bedömning, slogs 95 klasser ihop med andra eller stäng-
des. Vidare avbröts 32 klasser till följd av säkerhetspro-
blem och påtryckningar från beväpnade grupper att upp-
höra med undervisningen för flickor. En undersökning 
om förekomsten av fysiska och förnedrande straff samt 
barns rättigheter genomfördes. En studie om barns tidiga 
utveckling ställdes in då en annan organisation genom-
förde en liknande studie.

SAKs byskolor behöver inte bara förses med lärare som 
har kompetens att undervisa barn med särskilda behov. 

Mycket få skolor har anpassats fysiskt för att möta de 
olika behov som barn med funktionsnedsättningar har.

Bra läromedel är viktiga för undervisningens kvalitet. 
Skolböckerna är ofta föråldrade och undermåliga, både 
i SAKs skolor och i andra. På vissa skolor saknas skol-
böcker helt. Redan 2008 fick det afghanska utbildnings-
ministeriet medel för att ta fram läromedel, men trots 
återkommande krav från SAK och andra organisationer 
har man ännu inte uppfyllt sina åtaganden. SAK kom-
mer att fortsätta kräva att utbildningsministeriet agerar 
och under 2016 kommer SAK ingå i en större koordine-
rad grupp inom det civila samhället för starkare påtryck-
ningarna på staten. 

I enlighet med en motion vid SAKs årsmöte 2013 har 
SAK planerat en studie av könsroller i läromedel under 
2016. Som ett led i SAKs påverkansarbete kommer resul-
taten från studien att lämnas till det afghanska utbild-
ningsdepartementet som underlag i deras revidering av 
läromedel.  ■

Lärare i strejk 
I juni gick lärare i hela Afghanistan i strejk i pro-
test mot anställningsvillkor och lönenivåer, samt 
krävde färre undervisningstimmar för äldre och mer 
erfarna lärare. Man krävde också ett slut på stoppet 
av befordringar samt bättre bostäder för lärare. När 
strejken var som mest intensiv deltog lärare från 40 
skolor i Kabul tillsammans med skolor i 18 provinser. 
Strejken kritiserades av många. SAKs skolor påver-
kades inte.

Utbildningsystemet är under stark press att hålla 
jämna steg med det ökande antalet barn i skolålder. 
Skolorna är för få och för dåligt utrustade, lärarna 
för få och för dåligt utbildade. Förutom svårigheten 
i att utbilda tillräckligt många lärare, eller ens hitta 
vuxna som kan läsa och skriva, är den budget som 
tilldelats av den afghanska regeringen för lärare helt 
enkelt inte tillräcklig. 

Strejken slutade i slutet av juni då regeringen 
lovade att lärarnas krav skulle uppfyllas.

Elever i SAKs skolor Resultat 2014 Planerat 2015 Resultat 2015

Totalt % flickor Totalt % flickor Totalt % flickor

Elever 77 491 65 % 81 000 67 % 68 654 62 %

Särkskild undervisning för barn och vuxna med funktionsnedsättningar 2 853 36 % 2 903 36 % 2 958 39 %

Barn med funktionsnedsättning integrerade i vanliga klasser 175 27 % 146 38 % 146 38 %

Barn med särskilda behov integrerade I vanliga klasser 456 32 % 360 39 % 328 37 %

Enligt Asia Founda-
tions årliga under-
sökning blir kvinnor 
alltmer medvetna om 
sin rätt till utbildning. 
Nästan alla afgha-
ner (93,6 %) stödjer 
kvinnors lika rättighet 
till utbildning i kor-
anskolor, och en hög 
andel stödjer lika rät-
tigheter till utbildning 
i grundskolan (84,5 
%), gymnasiet (82,8 
%) och på universi-
tetsnivå (73,8 %).

Under året stödde 
SAK 547 skolråd och 
36 lärarråd.

SAK hade 2 471 
lärare anställda 
under året. Av dessa 
var 27,5 % kvinnor. 
Bristen på utbildade 
kvinnliga lärare är ett 
ett stort hinder för 
flickors skolgång.
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FOTON DENNA SIDA | UTDRAG UR 
FILMEN OM SAKs VERKSAMHET 
AV MALIN HOELSTAD. 
SE FILMEN PÅ SAK.SE

UNDER 2015 omvandla-
des alla flickannex, 555 
klasser i 77 byar i Wardak, 
Ghazni och Paktika, till 
det som kallas för bysko-
lor. Detta är ett steg mot att 
inte skilja mellan rätten till 
utbildning för flickor, pojkar, 
nomader eller barn med 
funktionsnedsättning.
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LYHÖRDHET – ETT KÄRNVÄRDE
Vi arbetar tillsammans med målgrupper för att möta deras  
behov och legitima krav i ett respektfullt samarbete med tonvikt  
på lokalt ägarskap.

BYN BAGHMANIHA NÄRA MAZAR-E-SHARIF. Lokala 
utvecklingsråd bidrar till att skapa bättre förutsättningar  
för byns invånare att försörja sig själva. 

FOTO | ANDERS ROSÉN
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Fattigdomen på landsbygden är utbredd och möj-
ligheterna till långsiktig försörjning är mycket 
begränsade. Att försäkra sig om försörjning till 
familjen är viktigt för alla människor, men svå-

rare i tider av konflikt, missväxt eller naturkatastrofer. 
SAK stödjer människor att förbättra sina försörjnings-
möjligheter, hitta flera källor till inkomst och bygga eko-
nomisk motståndskraft genom att erbjuda till exempel 
företagsutbildning eller mikrolån för eget företagande.

Rättighetsperspektivet, som är grunden i allt SAK gör, 
innebär att alla grupper måste inkluderas. SAK riktar insat-
ser särskilt mot kvinnor och människor med funktionsned-
sättningar. Människor som på grund av andras värderingar 
och okunskap ofta befinner sig i ett utanförskap.  Då kvin-
nor oftast är utestängda från arbetsmarknaden är de särskilt 
utsatta när de själva ansvarar för hushållets försörjning.

Även om Afghanistan har urbaniseras snabbt under 
det senaste decenniet uppskattar man att tre fjärdedelar 

av landets befolkning bor och försörjer sig på landsbyg-
den. Jordbruk och boskapsskötsel är den viktigaste för-
sörjningen. Men krig och naturkatastrofer har satt djupa 
spår på landsbygden. Förstörelse av den infrastruktur som 
fanns på vissa platser, t ex konstbevattningssystem, har 
lett till att möjligheten att försörja sig försämrats än mer. 

Man uppskattar att minst tre miljoner afghaner idag 
lever med någon form av funktionsnedsättning. Hälften av 
dessa är i arbetsför ålder och står i hög grad utan försörj-
ning . Den som dessutom är kvinna är dubbelt diskrimine-
rad. Erfarenheten visar att de människor med funktions-
nedsättning som ändå lyckas försörja sig själva ofta driver 
egen verksamhet, till exempel en mindre butik eller har tra-
ditionella yrken som mattväverskor eller sömmerskor. 

VAD GJORDE SAK 2015?
SAK stöder människor på landsbygden och priorite-
rar särskilt kvinnor och personer med funktionsnedsätt-

Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och mar-
ginaliserade hushåll på landsbygden har säker försörj-
ning som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.

SJÄLVFÖRSÖRJNING  
GER MOTSTÅNDSKRAFT

AFGHANISTAN IDAG SAKs MÅL 2015

 ■ De mindre osäkra provinserna på den 
afghanska landsbygden utvecklas 
sakta medan ytterst lite kan göras i de 
mest osäkra. Där råder ibland till och 
med sämre förhållanden än för tio år 
sedan. 

 ■ Tidigare har Afghanistan haft en rad 
olika utvecklingsprogram för lands-
bygden men organiserar nu allt sådant 
arbete inom ramen för Landsbygdsut-
vecklingsdepartementet och program-
met National Solidarity Programme 
(NSP). 

 ■ Att vuxna på landsbygden får förbätt-
rad kapacitet och ökad tillgång till 
resurser för att förbättra sina hushålls-
inkomster. 

 ■ Att lokala organisationer stödjer  
försörjningsaktiviteter för befolkningen 
på landsbygden. 

 ■ Stödde SAK genom lokala utvecklings-
råd 221 självhjälpsgrupper med sam-
manlagt fler än 3 300 medlemmar.

 ■ Visade en studie av effekterna av SAKs 
yrkesutbildningar att 71 % av dem som 
genomgått yrkesutbildning hade fått 
jobb eller startat egen verksamhet. 

 ■ Fick 635 personer med funktionsned-
sättning lån för att starta eller utveckla 
sina redan existerande verksamheter. 

MÅL 3 | FÖRBÄTTRADE FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER
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ningar genom att förstärka deras förmåga att försörja sig 
själva och hitta fler inkomstkällor. 

Medlemmarna i självhjälpsgrupper sparar pengar 
tillsammans och lånar ut till dem som vill bredda sin 
inkomstbas genom eget företagande. Förmågan att 
bidra till familjens försörjning skapar ekonomisk och 
social status. Detta är betydelsefullt för att öka hushål-
lets motståndskraft, men ger också kvinnor med för-
sörjningsansvar mer makt över sin tillvaro och mot-
verkar diskriminering av människor med funktions-
hinder. Självhjälpsgrupper samlade under året in över 
1 miljon afghani, vilket motsvarar ca 125 000 kr. Det 
kan verka blygsamt, men en majoritet av människorna i 
landet lever på mindre än 8 kr om dagen. SAK erbjuder 
också dessa grupper räntefria lån för nystartade verk-
samheter. 

Under 2015 stödde SAK genom lokala utvecklingsråd 
221 självhjälpsgrupper med fler än 3 300 medlemmar. SAK 
erbjuder praktisk utbildning i sömnad, hönsuppfödning, 
grönsaksodling, tvåltillverkning och mattvävnad. Kurser 
ges också i företagsutveckling, datoranvändning, försälj-
ning och marknadsföring samt metoder för gemensamt 
beslutsfattande. Under 2015 genomgick fler än 550 perso-
ner kurser såsom dessa, varav drygt hälften var kvinnor.

VAD ÄR NYTT ELLER HAR FÖRÄNDRATS?
För att ytterligare stärka kompetensen hos självhjälps-
grupperna inledde SAK under 2015 ett kunskapsutbyte 
mellan byar. Medlemmar i självhjälpsgrupper besökte 
andra byar för att se hur de arbetar med till exempel mik-
rolån, bokföring, ledarskap och affärsutveckling. Att knyta 
byar till varandra visade sig gynna erfarenhetsutbyte och 
skapa nätverk för handel.

SAKs BIDRAG TILL FÖRÄNDRING 
Insatser som prioriterats utifrån ett rättighetsperspektiv 
har i många fall lett till ökad självkänsla hos människor 
med funktionsnedsättning. Efter yrkesutbildning och rän-
tefria lån klarar de ofta sin egen försörjning bättre. Kvin-
nor och män med funktionsnedsättning kunde under 
2015 starta eget, utöka befintlig verksamhet eller diver-
sifiera sin inkomst. Exempel på verksamheter som star-
tades under året var biodling, matt- och väsktillverkning 
och mindre butiker.

SAK främjar nätverk och olika former av partnerskap 
för utsatta grupper på landsbygden. Ett exempel är det 
nätverk som bildades när 92 kvinnliga skräddare från 
Dehdadi i provinsen Balkh gick samman. Syftet var att 
öka medlemmarnas inkomster genom att tillhandahålla 
bland annat marknadsföring samt slå vakt om god kvali-
tet och inköp av bra material. 

Under 2015 genomfördes en studie om yrkesutbild-
ningarnas effekter och inverkan på hur många kursdelta-
gare som faktiskt förbättrat sin försörjning. Studien visade 
att 71 % av dem som genomgått yrkesutbildning hade fått 
jobb eller startat egen verksamhet. 

UTMANINGAR OCH PROBLEM 
Återigen var den stora utmaningen för SAK det för-
sämrade säkerhetsläget. Några aktiviteter har skju-
tits upp till 2016. Detta berodde på en kombination av 
orsaker, bland annat på utdragna förhandlingar mellan 
afghanska myndigheter vilket försenade insatser, men 
det är också en konsekvens av den svenska kronans vär-
deminskning mot den amerikanska dollarn under 2015. 
Den ledde till budgetunderskott och osäkerhet om vad 
finansieringen skulle räcka till, samt omfördelningar. 
En följd blev att 45 så kallade spar- och låneföreningar, 
motsvarande 750 hushåll, inte kunde upprättas som pla-
nerat och därmed varken kunde få undervisning eller 
lån. Arbetet påbörjades och kommer att fortsätta under 
2016. Arbete inom detta område är fortfarande en rela-
tiv ny verksamhet för SAK.  ■

Utbildningar, lån och arbete Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015

Totalt Av vilka kvinnor Totalt Av vilka kvinnor Totalt Av vilka kvinnor

Yrkesutbildningar 539 271 551 275 557 302

Personer med funktionsnedsättningar 
som fått arbete

49 11 95 14 96 15

Motagare av lån 668 282 650 240 635 242

Grupper, hushåll och föreningar Mål 2015 Resultat 2015

Bildade självhjälpsgrupper 225 221 

Hushåll som givits tillgång till lån för att bredda sina inkomstkällor 3 375 3 337 

Spar- och låneföreningar (se rubriken Utmaningar och problem) 45 0 

ETT AV FEM  
HUSHÅLL HAR 
NÅGON MEDLEM 
MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING
Med funktionsned-
sättningar följer ett 
utbrett stigmatise-
rande och de 
750 000-850 000 
som lever med en 
svår funktionsned-
sättning är bland de 
mest utestängda och 
är särskild utsatta för 
fattigdom.

MOTIONER VID SAKs ÅRSMÖTE SOM 
I HUVUDSAK BERÖRDE FÖRSÖRJNING
Motion 14 | Om en matlagningskamin 
Motion 17 | Om E-torget 
Motion 18 | Om tovning
Förslagen har följts upp av ansvariga inom program-
arbetet. Motion 17 och 18 mottogs väl och kommer 
att övervägas vidare i samband med förberedel-
serna för nästa strategiska plan. Kaminen bedöm-
des inte vara möjlig att introducera för närvarande. 
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Tittar man ner i en sådan här låda finner man enkel kon-
torsutrustning som en pärm, ett hålslag och protokoll. I de 
flesta av lådorna finner man ungefär 15 hundralappar, med 
andra ord 1 500 afghani, ungefär 225 kronor. Varje peng är 
bokförd. Den som inte kan skriva har satt sitt tumavtryck 
för att intyga att hon eller han lagt sin andel.
 Var och en av de 15 medlemmarna sparar varje månad 
100 afghani. Den som sparat i minst ett halvår kan låna för 
att investera. Några i varje grupp får en kortare yrkesutbild-
ning, till exempel i snickeri, skrädderi, reparation av mobil-
telefoner eller mattvävning. Dessutom bidrar SAK till små 
projekt i byar för att förbättra vägar, bygga gemensam-
hetslokaler och annan infrastruktur. Och utbildningar.
 – Ibland har barnen fått gå till sängs hungriga, berättar 
Seyamo.
 Som många afghaner nöjer sig Seyamo med att pre-

sentera sig med ett enda namn. Hon är ordförande i sin 
självhjälpsgrupp och en kvinna som levt och lever ett hårt 
liv. Hennes make gick bort i en hjärtattack och lämnade 
henne ensam med fem barn. Hon tjänar lite pengar på att 
sy kläder, men maken hade ingen bror eller annan släkt 
som kunde ta ansvar för familjen. Äldste sonen arbetar 
som daglönare och Seyamos bror har hjälpt familjen med 
en kalv.
 Ett särskilt bekymmer för Seyamao är att hon har ont 
i ryggen. Vid översvämningarna i våras blev huset förstört 
och Seyamo försökte efter bästa förmåga att reparera. Det 
resulterade i ryggont som inte vill ge med sig. Det är dyrt 
att ta sig in till Mazar-e-Sharif för behandling och dyrt med 
medicin.
 – Om några år hoppas jag att vi har en bättre inkomst, 
att vi har boskap och att barnen får chansen att utbilda sig.

En låda för framtiden
Mohammad Hussein bär en plåtlåda. Ser kanske inte så märkvärdig ut. Men i den 
skapas en bättre framtid. Lådan tillhör en av de självhjälpsgrupper som bildats i 
Sholgara, i norra Afghanistan. Grupperna består av antingen kvinnor eller män, 
med och utan funktionsnedsättningar. Kvinnogrupperna är fler till antalet. 

FÖR MUHAMMAD HUSSEIN handlar framtids-
drömmarna som för många andra om en bättre 
levnadsstandard, med en bättre bostad och mer 
pengar att röra sig med.

FOTO | BJÖRN LINDH
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SOCIAL RÄTTVISA – ETT KÄRNVÄRDE
Vi strävar efter att vara rättvisa mot alla vi arbetar med. Samtidigt som SAK 
arbetar med att tillförsäkra alla människor deras rättigheter erkänns också att 
kön, individuell förmåga och identitet ger upphov till olika behov och intressen. 

ALLA INSATSER måste genomföras av egen 
kraft och efter lokala prioriteringar. Här arbete i 
provinsen Samangan.

FOTO | ANDERS ROSÉN



    29

SAK | VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

Den afghanska landsbygden kännetecknas av 
mycket låg ekonomisk och social utveckling. 
Konflikt, korruption och misskötsel i förvalt-
ningen för med sig att lokalsamhällen får än 

mindre möjligheter att åstadkomma förändring. Männ-
iskor blir maktlösa, inriktade på överlevnad och kan 
varken hävda sina rättigheter gentemot myndigheter på 
distrikts- och provinsnivå eller i tillräcklig grad själva 
genomföra de insatser de bedömer sig behöva. 

Att bidra till fungerande samhällsstyrning på lokal 
nivå är en viktig del av SAKs arbete. Att människor 
engagerar sig lokalt och kräver sin rätt är en nyckelfak-
tor, men det är varken enkelt eller riskfritt. Konflikten 
mellan stat och beväpnade oppositionsgrupper om makt 
och dagordning, vilket också omfattar framväxande stat-
liga strukturer, kan leda till ytterligare osäkerhet. De 
som drabbas hårdast av konflikt och korruption, framfö-
rallt på distrikts- och provinsnivå, är grupper som redan 

lever i utsatthet – kvinnor och barn samt människor 
med funktionsnedsättning och marginaliserade grupper 
på landsbygden. Ett återkommande problem är också 
statens generella svaghet, lokala myndigheters oförmåga 
och alltför begränsade resurser. 

Ett stort problem är den ojämlika representationen i 
lokala beslutsorgan. Kvinnor och personer med funktions-
nedsättning är oftast uteslutna från deltagande och beslut, 
vilket leder till att deras rättigheter inte tillgodoses. Inom 
redan maktlösa samhällen far de mest illa. Deras intressen 
tas tillvara i lägre utsträckning av både myndigheter och 
byarna själva. 

VAD GJORDE SAK 2015?
Kvinnor och människor med funktionsnedsättning 
är grupper som av tradition inte inkluderats i gemen-
samt beslutsfattande. Det ligger därför i SAKs uppdrag 
att stärka dessa gruppers deltagande. Representationen 

Medborgarna är aktivt engagerade i beslutsfattande, 
påverkar utvecklingen av sina samhällen och har 
möjlighet att ställa berörda aktörer till svars.

LOKALA PRIORITERINGAR
OCH LOKALT ARBETE

AFGHANISTAN IDAG SAKs MÅL 2015

 ■ Kapaciteten hos lokala myndigheter är 
generellt svag, särskilt i de mest osäkra 
regionerna. 

 ■ Kvinnligt deltagande i beslutsfattande 
är av tradition extremt låg. Kvinnor och 
män kan ofta inte delta i möten tillsam-
mans. 

 ■ Många lokalsamhällen lider stor brist 
på resurser och inflytande.

 ■ Att invånare i lokalsamhällen på lands-
bygden, inklusive kvinnor, barn och 
personer med funktionsnedsättning, är 
väl representerade och deltar i ökande 
omfattning i demokratiska, lokala orga-
nisationer och beslutsfattande. 

 ■ Att lokala myndigheter tar sitt ansvar 
och har förmågan att svara på kraven 
från medborgarna i området. 

 ■ Stödde SAK 285 lokala råd med plane-
ring, budgetering och påverkansarbete.

 ■ Genomförde råden och SAK tillsam-
mans fler än 334 utvecklingsprojekt 
efter rådens egna prioriteringar, bland 
annat vattenkraftverk, dricksvatten-
brunnar, ledningar, vägar, murar och 
konstbevattning.

 ■ Arbetade SAK särskilt för att kvinnor 
och personer med funktionsnedsätt-
ning ska ha samma rätt till inflytande 
över utvecklingen som andra.

 ■ Bidrog SAK till fungerande samhälls-
styrning bland annat genom utbildning 
av lokala myndigheter.

MÅL 4 | INFLYTANDE OCH DELTAGANDE

77 % AV ALLA  
AFGHANER LEVER  
PÅ LANDSBYGDEN
Tillgången till grund-
läggande samhälls-
tjänster och infra-
struktur, såsom 
utbildning, hälsa, 
rent vatten, sani-
tet och ekonomiska 
möjligheter är fort-
farande mycket 
begränsad.
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i både självhjälpsgrupperna och utvecklingsråd är viktig 
och de ska spegla samhället i stort.

För att uppnå förändring behövs samordnade insatser 
inom flera områden. I byar får utvecklingsråd och organi-
sationer stöd av SAK att planera och budgetera sitt arbete, 
liksom stöd i påverkansarbete. De blir stärkta för att kunna 
agera gentemot myndigheter och för att kunna genomföra 
de insatser de själva prioriterar. 

Med målet att förstärka myndigheters arbete på distrikts-
nivå har dess personal fått grundläggande datorutbildning. 
Det har befunnits vara mycket givande och myndigheterna 
har begärt en förlängning av utbildningen. 

Lokal organisering i råd ger möjlighet till inflytande 
och att delta i beslut som rör byns framtid och utveckling, 
även för grupper som ofta exkluderas. SAK erbjuder råden 
utbildning om projektledning, jämställdhet och konflikt-
lösning, men också mänskliga rättigheter och lagar. Råden 
tillsätts genom lokala val.  

För att möta de stora behoven av till exempel rent vat-
ten, skolbyggnader eller andra gemensamma anlägg-
ningar på landsbygden genomför utvecklingsråden varje 
år projekt. Tillsammans med SAK diskuterar och beslutar 
råden om prioriteringar. Representationen i råden måste 
vara bred och inkluderande. De över 300 projekt som 
genomfördes under 2015 omfattade bland annat vatten-
kraftverk, dricksvattenbrunnar, ledningar, vägar, murar 
och konstbevattning. Byar bands samman genom vägar, 
vilket skapar kontaktytor, viktiga både av sociala och eko-
nomiska skäl. 

VAD ÄR NYTT ELLER HAR FÖRÄNDRATS?
För att utvärdera både lokal styrning och möjlighe-

ten till hållbar försörjning lät SAK under 2015 genom-
föra en utvärdering av kapaciteten hos lokala myndighe-
ter i de två provinserna Samangan och Balkh. I den fram-
kom brister inom uppföljning, god styrning, transparens 
och ledarskap. För att möta dessa brister initierade SAK 
arbete för kapacitetsutveckling inom distriktsguvernörer-
nas organisation. 

SAK är medveten om att de lokala hälsoråden är svaga 
i de områden inom vilka organisationen ansvarar för 
hälsovården. Generellt är kvinnor och människor med 
funktionsnedsättningar underrepresenterade, och råden 
kan ofta varken utöva påverkansarbete mot myndighe-
ter eller leda långsiktig utveckling i sitt område. Under 
2015 genomgick 20 hälsoråd utbildning och fick stöd för 
planering. 

SAKs BIDRAG TILL FÖRÄNDRING 
Förutom att utvecklingsråden genomför projekt som 
förbättrar människors livssituation skapas också arbets-
tillfällen. Högre och säkrare inkomst får ringar på vatt-
net, möjligheter till självständighet öppnas. En vik-
tig effekt av dessa lokala projekt är att det uppmuntrar 
människor till andra gemensamma insatser och därmed 
makt och ägarskap över utvecklingen. SAK har också 
konstaterat att rådens projekt har gjorts effektivare och 
bättre med tiden – deras förmåga har helt enkelt bli-
vit bättre. 

Både SAK och andra organisationer har under många år 
arbetat med traditionella informations- och utbildningsin-
satser, men också strävat efter att skapa synlighet i media. 
SAK noterar att den generella medvetenheten om barns 
rättigheter har ökat, om än långsamt. Det finns exempel 

Så många tv- och 
radioprogram
om funktionsned-
sättning produce-
rades och sändes 
under året av SAKs 
personal i Afghani-
stan. 31 580 exem-
plar av olika tryckta 
informationsmate-
rial om funktionsned-
sättning förmedlades 
under året.

318

LOKALSAMHÄLLET involveras i byggan-
det av en ny skola i Warsaj som ligger i pro-
vinsen Takhar i juni 2015. Haji Fazul Bari är 
 rektor och ordförande i det lokala utveck-
lingsrådet.

FOTO | BJÖRN LINDH
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på lokala myndigheter som nu i högre grad uppfyller sina 
skyldigheter genom att till exempel att ta över ansvaret för 
klinker för sjukgymnastik eller genom att anställa mer per-
sonal vid rehabiliteringskliniker. Det görs också framsteg i 
inkluderingen av barn med funktionsnedsättningar i skolor 
som drivs av staten. 

UTMANINGAR OCH PROBLEM 
Konflikter och dålig säkerhet drabbade provinsen Ghazni 
mycket hårt och påverkade möjligheterna till uppfölj-
ning av arbetet. På få andra platser kunde talibanerna lika 
framgångsrikt ta kontroll över distrikten med följden att 
SAK fick ställa in ett antal planerade möten och work-
shops som skulle ha handlat om vikten av deltagande i 
lokalt beslutsfattande. 

I områden där SAK genomför sitt arbete inom det så kall-
lade Nationella solidaritetsprogrammet har detta varit sär-
skilt bekymmersamt. Talibanerna ser programmet som ett 
statligt initiativ som syftar till att stärka regeringen snarare än 
att stärka lokalsamhällena. Ett exempel på konsekvenserna 
av detta är att SAK blev tvunget att omlokalisera flera insat-
ser och avsluta arbete med 109 byråd i distriktet Jaghato i 
provinsen Wardak, och 12 byråd i Dar-e Suf i Samangan.  ■

Stöd till utvecklingsråd Planerat 2015 Resultat 2015

Antal utvecklingsråd som SAK stött 282 285

Antal projektförslag från utvecklingsråd som beviljats 96 96

Antal projekt som genomförts av utvecklingsråd 395 334

Exempel på byggarbeten 2014 2015

Brunnar borrade och installerade 223 77

Latriner 1 030 875

Kricketplaner 8 29

Skolor 23 7

Förlossningsrum 3 3

Hälsokliniker byggda eller reparerade 3 2

Personalbostäder 7 1

Särskilda väntrum för kvinnor 14 2

Apotek 3 2

420 x 3 meter
I byn Qala-e-Ziarat bor ungefär 300 familjer. Byn ligger i Jalrez i 
provinsen Wardak, en bergig och ganska karg plats. Människorna 
här lever av jordbruk och boskap. 

Byn är en av de som omfattas av SAKs arbete inom det så kallade nationella solidaritets-
programmet. Programmet omfattar stöd till byråd, så kallade utvecklingsråd, för att för-
bättra deras förmåga att både påverka myndigheter och andra aktörer, men också för att 
ta tag i de förändringar man själva ser som viktigast. 

Arbetet sker i flera faser. Först får råden stöd att formulera sina behov. Det är väsentligt 
att råden är representativa för byn för att utfallet ska bli tillräckligt bra. SAK kan inte arbeta 
med råd som inte inkluderar kvinnor, eller om man inte har separata råd för kvinnor. 

I Qala-e-Ziarat kom rådet till slut fram till att man ville prioritera en mur för att avleda 
smältvatten från bergen eftersom byn flera gånger har drabbats av översvämning och 
störtfloder. En gång med följden att åtta medlemmar av en och samma familj dog.  Även 
byns odlingsbara mark har förstörts vid flera tillfällen. 

Arbetet påbörjades 2013, genomfört av byn men hela tiden med stöd av SAKs personal. 
Idag är muren 420 meter lång, tre meter hög och är ett bra skydd för smältvattnet. Men 
det viktigaste resultatet kanske ändå är byns gemensamma ansträngning och genomför-
ande av allt från planering och beslut till konstruktion!
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INTEGRITET – ETT KÄRNVÄRDE
Vi är trogna vårt uppdrag, är ärliga och öppna i allt vad vi gör och säger, 
upprätthåller en anda av öppenhet och gemenskap med intressenter,  
och är alltid beredda att stå till svars för våra handlingar. 

PÅ TINGSVALLA I KARLSTAD tränar en 
grupp unga killar bandy. De har målet 
klart för sig – att spela VM för Afghanistan.  

FOTO | ANDERS ROSÉN
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SAK verkar för att bibehålla och öka det folkliga och 
politiska stödet för den afghanska civilbefolkningen. 
För att uppnå detta genomför SAKs anställda och 
engagerade medlemmar utåtriktade aktiveter, 

in samlingar, kommunikations- och påverkansinsatser. 
Vid president Ashraf Ghanis besök i Sverige i december 

undertecknades en nytt avtal om utvecklingssamarbete. 
Afghanistan är den största mottagaren av svenskt bistånd 
och Sverige har åtagit sig att stödja landet med 8,5 miljar-
der kr under perioden 2015-2024.

Trots detta kan man inte bortse från det faktum att 
det politiska stödet för utvecklingsarbete har minskat i 
Europa. Flera regeringar har deklarerat att man ska sänka 
biståndsnivåerna betydligt. Det råder också ett interna-
tionellt tryck på att omdefiniera betydelsen av utveck-
lingsstöd till att även omfatta militära insatser. Detta vore 
mycket olyckligt för några av världens mest utsatta männ-
iskor och skulle innebära en minskning av det civila stö-
det. Denna trend måste motverkas. 

VAD GJORDE SAK 2015?
SAKs redan etablerade position som expertorganisation 
stärktes under året. När antalet afghaner på flykt ökade dra-
matiskt, ökade också efterfrågan på SAKs kunskaper. Jour-

nalister, myndigheter och anställda vid institutioner som 
möter nyanlända, till exempel ankomstboenden och skolor, 
vände sig till SAK både lokalt och centralt för information. 

Många medlemmar har på frivillig grund hjälpt till som 
gode män, med språkhjälp, med information till perso-
nal vid skolor, flyktingboenden och asylmottagningar. 
SAKs uppdrag är inte stöd till flyktingar, utan att för-
bättra levnadsvillkoren för människor i Afghanistan. Men 
SAKs medlemmar och lokalföreningar har under året fyllt 
en mycket viktig funktion i sitt arbete med att förmedla 
kunskap och på det sättet i högsta grad påverkat just det 
folkliga och politiska engagemanget för den Afghanska 
befolkningens rättigheter.

Förutom 12 lokalkommittéer i Sverige och en in Kabul 
finns nätverket Unga SAK som består av yngre medlem-
mar över hela Sverige. 

Under året genomförde SAKs medlemmar runt 100 
utåtriktade aktiviteter. Genom öppna föreläsningar och 
genom att prata på skolor och för föreningar, genom 
insamlingskampanjer och utställningar för medlem-
marna ut kunskap om arbetet och bygger folkligt stöd för 
människor i Afghanistan. 

SAK medverkade under Politikerveckan i Almedalen. 
Ämnen som debatterades var civil-militär samverkan, 

Ett folkligt och politiskt engagemang i Sverige och 
Europa för det afghanska folkets rättigheter. 

ENGAGEMANGET I SVERIGE  
HAR BETYDELSE I AFGHANISTAN

SVERIGE 2015 SAKs MÅL 2015

 ■ Ökade antalet människor som flydde 
från Afghanistan. Antalet som sökte 
asyl i Sverige ökade betydligt, något 
som uppmärksammades stort i media.

 ■ Tillsattes en utvärdering av de sam-
lade svenska insatserna i Afghanistan – 
civila som militära.

 ■ Välinformerade medlemmar, besluts-
fattare och icke-statliga organisatio-
ner i Sverige ökar allmänhetens med-
vetenhet, stärker det breda engage-
manget och kräver officiellt stöd för det 
afghanska folkets rättigheter.

 ■ Givares och beslutsfattares beslut är 
influerade av SAKs policy och påver-
kansarbete.

 ■ Ökade efterfrågan på SAKs kunska-
per hos journalister, myndigheter och 
anställda vid institutioner som möter 
nyanlända.

 ■ Har medlemmar och lokalföreningar 
förmedlat sina kunskaper och där-
med påverkat det folkliga och poli-
tiska engagemanget för den Afghanska 
befolkningens rättigheter.

 ■ Belyste SAK konsekvenserna av att 
avräkna kostnader för flyktingmottag-
ningen från biståndsbudgeten.

MÅL 5 |  FOLKLIGT OCH POLITISKT ENGAGEMANG

SAKs generalsekre-
terare Anna-Karin 
Johansson (överst)
medverkade i 178 
medieinslag under 
2015. Biståndsmi-
nister Isabella Lövin 
träffade inför sin resa 
till Afghanistan SAKs 
generalsekreterare.
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biståndsagendan och kvinnors roll i fredsprocessen. Flera 
av seminarierna var samarrangemang med till exempel 
Sida. SAK deltog även vid konferensen ”Varberg Calling 
for Peace” i oktober, där fredsprocessen i Afghanistan dis-
kuterades.

VAD ÄR NYTT ELLER HAR FÖRÄNDRATS?
SAK introducerade en ny hemsida och en ny grafisk pro-
fil för alla SAKs digitala och tryckta publikationer. På 
sak.se finns utrymme för både lokal och central informa-
tion om aktiviteter. Tidningen A-nytt är SAKs kanal mot 
givare och medlemmar och kommer med fyra nummer 
per år. Vid sidan av nyheter om utvecklingen i Afgha-
nistan, ges plats för information om och till medlems-
rörelsen.

Insamlade medel från allmänheten är en viktig del 
av SAKs finansiering, ett tecken på folklig bas i arbetet 
med sikte på minskat beroende av stora givare som Sida, 
Världsbanken och EU. Andra viktiga givare är Joch-
nick Foundation, Postkodlotteriet och Världens barn. 
För långsiktigheten i SAKs insamling är månadsgivarna 
mycket viktiga. Antalet har tyvärr minskat något under 
året. 

För att förnya insamlingsarbetet inrättades under året 
ett insamlingsråd, bestående av personer med särskild 
kompetens och med egna nätverk. Rådet ska stödja SAK i 
arbetet med att attrahera nya givargrupper.  

SAKs BIDRAG TILL FÖRÄNDRING 
Den svenska regeringen står fast vid sitt långvariga åta-
gande i Afghanistan. Sida beslöt också mot slutet av året 
om ett extra anslag till SAK om femton miljoner i ett 
skede när debatten i Sverige i hög grad handlade om att 
istället minska på biståndet för att finansiera ökade kost-
nader för flyktingmottagning. 

Den svenska regeringen signalerade under hösten att 
de ökade kostnaderna för flyktingmottagningen till stor 
del skulle avräknas från biståndsbudgeten, upp till 60 % 
nämndes. SAK och andra organisationer påtalade i en liv-
lig debatt de konsekvenser ett kraftigt reducerat bistånd 
skulle få. Regeringen beslöt senare att taket för avräk-
ningar från biståndsbudgeten skulle bli 30 %. 

Under året påtalade SAK och fick gehör för att utvärde-

ring av den samlade svenska insatsen i Afghanistan, både 
den militära och den civila, borde ligga under Utrikes-
departementet snarare än Försvarsdepartementet. Det är 
tydligt att SAK har genomslag i diskussionen om Afgha-
nistan.

Vid årsmötet i maj lämnade Demokratibered-
ningen sin slutrapport. Ett förslaget som antogs 
var att inrätta Aktivitetsgrupper, som är tänkt ska 
vara tematiska och bestå av medlemmar från olika 
lokalkommittéer, utifrån olika individers olika intres-
sen och engagemang. Årsmötet uppdrog också åt 
styrelsen att utreda införandet av stödmedlemskap 
respektive organisationsmedlemskap, vilket styrel-
sen efter utredning beslöt att inte införa.

Många medlemmar och årsmötesdeltagare, lik-
som demokratiberedningen, har uttryckt att års-
mötesformerna måste utvecklas, bland annat för 
bättre möjlighet till åsiktsbildning och diskussion 
av motioner. Styrelsen arbetade därför vidare under 
året med att föreslå förändringar av årsmötet. 

Motioner som i huvudsak berörde folkligt  
engagemang och SAK som organisation var:

Motion 2 | Om Afghanistan-nytt 
Motion 3 | Om Nils Horner 
Motion 4 | Om SAKs föreningsverksamhet 
Motion 5 | Om inrättande av en Afghanistanvecka 
Motion 6 | Om SAKs nya lokaler mm 
Motion 7 | Om ekonomiska stadgar/regelverk 
Motion 8 | Om SAK-kansliets organisation 
Motion 9 | Om förlagsrådet och föreningsdemokrati 
Motion 10 | Om ökad transparens i Unga SAKs 
verksamhet 
Motion 11 | Om en stärkt förening 

 ■ Arbetsgrupper i Östersund, Örebro och Järpen arrangerade 
bokbord, insamlingar och spred information. 

 ■ Göteborgs LK anordnade flera öppna seminarier, bland annat 
ett om hederskultur. Vid Bok- och Biblioteksmässan samlade 
medlemmar in pengar samt anordnade sin mycket populära 
afghanska frukost i anslutning till ett seminarium.  

 ■ Jönköpings LK arrangerade ett föredrag med Anders Fänge  
i början på året. 

 ■ Kabuls LK besökte Uppsala lokalkommitté för samtal och  
närvarande också på SAKs årsmöte i maj. 
 
 
 

 ■ I Leksand anordnades filmvisning av ”Flyga drake” och i anslut-
ning till det en föreläsning av Anders Rosén, SAKs tidigare infor-
mationskoordinator i Kabul.  

 ■ Lunds och Malmö lokalkommittéer samarrangerade “Skånska 
Afghanistanveckan” i november, med olika aktiviteter på olika 
platser i Skåne.  

 ■ Skellefteå LK samlade in pengar till Världens barn,  
tillsammans med flera andra lokalkommittéer. 

 ■ Skövde/Skaraborg LK anordnade en fotoutställning i Hjo och 
har i samarbete med Unga SAK deltagit på juristmässan i Örebro. 
 
 

Årsmötet 2015

ETT FÅTAL AV LOKALKOMMITTÉERNAS FLER ÄN 100 ARRANGEMANG 2015

FOTO | BJÖRN LINDH

Finansiering från 
Postkodlotteriet 
har möjliggjort en 
utbyggd barnav-
delning i Wardak, 
rehabilitering för 
mer än 10 000 per-
soner, samt en ny 
skola i Ghazni. Joch-
nick Foundation har 
sedan 2012 finansie-
rat utbildning av barn 
i nomadfamiljer.

Så många medlem-
mar har SAK.

3 685
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 ■ Stockholms lokalkommitté fortsatte att arrangera populära 
öppna seminarier i ABF-huset, under åtet med bland annat dr 
Sima Samar, ordförande i den afghanska kommissionen för 
mänskliga rättigheter och religionshistorikern Christer Hedin.  

 ■ Sundsvalls lokalkommitté arrangerade en föreläsning med gene-
ralsekreterare Anna-Karin Johansson på Mittuniversitetet och en 
som var öppen för allmänheten. 

 ■ Södertälje lokalkommitté samlade in 5 000 kronor genom att 
delta under en vårstädning på Eklundsnäs friluftsområde.  

 ■ Unga SAK arrangerade en musikkväll för kvinnor i Göteborg, där 
intäkterna från biljettförsäljningen gick till SAK. Unga SAK genom-
förde också en studiecirkel om Afghanistans historiska identitet.  
 

 ■ Uppsala lokalkommitté uttalade sig i lokalradio om läget för 
afghanska flyktingar och påbörjade ett samarbete med ett nät-
verk för gode män. 

 ■ Vänersborgs LK ordnade en föreläsning med Azada Najafi i 
samband med sitt årsmöte, och under hösten besökte före 
detta Kabulpraktikanten Siri Sutcliffe Larsson Bohusläns 
Museum i Uddevalla i regi av Vänersborgs lokalkommitté. 

 ■ Växjö LK anordnade loppis för att samla in pengar till SAKs 
verksamhet.

”Att inte satsa  
på Afghanistan 
vore korkat!”
Främst flyktingsituationen ledde till att antalet artiklar 

eller nyhetsinslag där SAK nämndes eller medverkade ökade 
med 50 % under året. En annan händelse som uppmärksam-
mades var när Afghanistans president Ashraf Ghani besökte 
Sverige i december. Bevakningen är central för att förmedla 
kunskap om situationen i Afghanistan, dess konsekvenser 
globalt och i Sverige och för att upprätthålla politikers, giva-
res och allmänhetens intresse och engagemang. 

UTMANINGAR OCH PROBLEM 
När ISAF avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2014 och 
den större delen av de internationella trupperna 2015 
lämnade Afghanistan var farhågan att Afghanistan skulle 

försvinna från dagordningen, komma i medial skugga 
och att människors engagemang skulle minska. Den oron 
har inte besannats. En av anledningarna till det var den 
oroliga omvärlden med en stor ökning av antalet männ-
iskor på flykt, varav många från Afghanistan sökte sig till 
Sverige. Farhågan har varit att antalet medlemmar skulle 
minska, men det ligger praktiskt taget stilla. Antalet med-
lemmar var i februari förra året 3 681 och detta år 3 685. 
Graden av aktivitet och engagemang bland medlem-
marna, sett till antalet aktiviteter, är på samma nivå som 
tidigare år men det är rimligt att tro att många medlem-
mar engagerar sig på ett mycket värdefullt sätt utanför det 
som organiseras direkt av SAK.  ■

Professor Hans Rosling och artisten 
Loreen var huvudattraktioner när SAK 
arrangerade ett seminarium i november 
i Stockholm. SAKs ambassadör Loreen 
medverkade och berättade i samtal med 
journalisten Lasse Bengtsson om sitt enga-
gemang för Afghanistan. 

Inför fler än 200 åhörare talade Rosling under 
rubriken ”Afghanistan och framtiden” om lan-
dets utveckling i en global kontext. Med sin 
underhållande stil fick Rosling publikens upp-
märksamhet när han visade att utveckling 
är möjlig och har lyckats i många andra län-
der som tidigare var i samma svåra läge som 
Afghanistan är nu. Roslings slutsats är att det 
klokaste den rika världen kan göra är att satsa 
just på ett land som Afghanistan. Med anled-
ning av signalerna om stora minskningar av 
biståndsbudgeten menade han om att detta 
inte var en enkel fråga och att politiker har 
svåra beslut att fatta. Men han tillade att han 
lovade att kedja fast sig vid finansdeparte-
mentets port om SAKs anslag skars ner. 
Eventet filmades och lades ut på Youtube där 
hela eller delar av föredraget på två månader 
setts över 18 000 gånger. Hans Rosling, som 
är en av världens mest eftertraktade förelä-
sare, ställde upp utan arvode. 

FOTO | BJÖRN LINDH
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Det råder ingen tvekan om att konflikten försvå-
rar SAKs arbete alltmer. Antalet civila offer är 
på den högsta nivån sedan 2002. Strider mel-
lan afghanska säkerhetsstyrkor och beväpnade 

oppositionsgrupper gör läget mer instabilt, men också kri-
minalitet och interna strider inom oppositionsgrupperna. 
Detta väcker oro för de risker organisationen utsätter per-
sonalen för på fältet, men också de som bor i samhällen där 
SAK arbetar. SAK har här ett stort ansvar. 

Utöver konsekvenserna för befolkningen dödades 50 
personer som arbetade i utvecklingsorganisationer under 
2015. Ytterligare 44 skadades och 108 kidnappades enligt 
International NGO Safety Organization (INSO). Tre av 
kidnappningarna drabbade utländska medborgare. 

Graden av osäkerhet i de landsbygdsområden där 
SAK verkar har varierat mellan provinser och under året. 
Splittring inom oppositionsgrupperna, regeringsstyrkor 
och opposition som inte respekterar neutraliteten i SAKs 
anläggningar, samt kriminalitet – allt bidrar de till att göra 
det svårare att rekrytera personal, säkra logistik, övervaka 
och utvärdera.

SÄKERSTÄLLA NEUTRALITET OCH 
OPARTISKHET – REDUCERING AV RISKER
Även om SAK är en neutral organisation är det svårt att 
förmedla detta budskap i osäkra områden. SAKs strate-
gier för att minska risker innefattar att samarbeta med 
samhället och förhandla om tillträde innan organisatio-
nen påbörjar en ny verksamhet. Förtroende och acceptans 
från samhället är livsviktigt. Genom att vägra att genom-
föra aktiviteter tills dess att samhällen har löst eventu-

ella lokala konflikter har SAK hittills kunnat arbeta rela-
tivt säkert i områden där få andra organisationer kan göra 
detsamma. Men detta kan mycket väl komma att föränd-
ras.  

En strävan efter opartiskhet och öppenhet, i kombina-
tion med ett gott rykte, ger vanligtvis SAK den acceptans 
som krävs för att genomföra projekt, även i områden och 
provinser som kontrolleras av den väpnade oppositionen.  

Emellertid har SAK haft intrång av både väpnade oppo-
sitionsstyrkor och nationella säkerhetsstyrkor (ANSF), 
där båda parter anklagar SAK för att favorisera motpar-
ten. SAK-kliniker har genomsökts av internationella styr-
kor, ANSF och beväpnade oppositionsgrupper. SAK föl-
jer noggrant utvecklingen vad gäller säkerhet, gör dagliga 
analyser samt vidtar de åtgärder som krävs. 

Säkerhetskultur har varit en prioritet och har förbätt-
rats under de senaste åren. 2015 utvecklade programmen 
riskreduceringsplaner, vilket markerade att reducering av 
risk är en prioriterad aspekt när insatser planeras. Orga-
nisationen har även arbetat för att förbättra rapportering, 
samordning samt uppföljning av incidenter. 

På grund av den dåliga säkerheten är det risk att 
anställda vänjer sig vid våld och tenderar att enbart rap-
portera de mest allvarliga incidenterna. Antalet incidenter 
som rapporterades inom SAK mer än fördubblades under 
2015. Analysen av denna ökning är inte entydig. Det kan 
tillskrivas en faktiskt ökning , men också förtydligande 
av vad SAKs anställda ska anse vara en säkerhetsinci-
dent, samt bättre samordning mellan program och säker-
hetsenheter. Den förbättrade rapporteringen syftar till att 
upptäcka långsiktiga förändringar och påverkan på SAKs 

KONFLIKT, RISK OCH SÄKERHET

FOTO | BASIR SEERAT, BILDEN INGÅR 
I UTSTÄLLNINGEN AFGHAN TALES
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28 SEPTEMBER

TALIBANERNA TAR ÖVER KUNDUZ

aktiviteter, till exempel om kvinnor undviker att söka vård 
vid kliniker när konflikter intensifieras. 

BETYDANDE HÄNDELSER UNDER 2015
Den 8 april i provinsen Wardak stoppades en lastbil som 
transporterade läroböcker och kontorsmateriel för SAK 
av en väpnad oppositionsgrupp. Chauffören och leve-
rantören togs till en närliggande by. Efter flera timmar 
släpptes de båda männen, lastbilen och varorna genom 
samhällets medling samt säkerhetsstöd från SAK. Leve-
rantören blev misshandlad då han hölls fängslad, men 
hans tillstånd bedömdes senare som gott. Anledningen 
som angavs för incidenten var att SAK inte hade tillstånd 
att verka i området, vilket inte var sant. Lokalsamhället 
på platsen hade bjudit in SAK, men oppositionsgruppen 
var ny i området och kände inte till överenskommelsen. 

Den 12 april i provinsen Laghman satte en okänd väpnad 
grupp eld på en klinik som drivs av SAK. Klinikens vakt 
var närvarande vid denna tidpunkt och larmades av per-
soner i samhället som slog på kastruller och förde oväsen. 
Grannar samlades för att hjälpa till att släcka branden och 
avfyrade även varningsskott i luften mot mordbrännarna. 
Detta var första gången som en klinik som drivs av SAK 
utsatts för brandattentat. När de tillfrågades förnekade 
lokala väpnade oppositionsgrupper att de hade något att 
göra med händelsen. Efter ytterligare undersökning fast-
ställdes att händelsen sannolikt härrörde från en personlig 
tvist och inte involverade talibanerna.

Den 21 maj i provinsen Samangan hotade talibanerna att 
angripa det statliga distriktshögkvarteret. Trots att hotet 
inte var riktat mot SAK flyttades personalen på grund 
av att kontoret låg nära det angivna målet. Det fanns en 
påtaglig risk för skador. Situationen övervakades nog-
grant och SAK hade en fortsatt dialog med samhällets 

äldste och den lokala shuran (rådet), vilket slutligen ledde 
till att ledningen beslutade sig för att flytta kontoret för att 
undvika offentliga anläggningar i närheten. 

Den 23 maj i provinsen Wardak ockuperade afghanska 
säkerhetsstyrkor en av SAKs klinker och gick i strid med 
en beväpnad oppositionsgrupp, vilket resulterade i två 
döda och fem skadade soldater. Inga civila offer följde, 
men striderna orsakade förstörelse av kliniken. 

Den 25 maj i provinsen Wardak kidnappades en chaufför 
och två av SAKs skolkonsulenter av talibaner när de var 
på väg för att följa upp arbetet på SAKs skolor. Under ett 
möte i det hus som tillhörde rektorn för en skola kidnap-
pades en av konsulenterna och chauffören av tre beväpnade 
män. Männen letade även efter den andra konsulenten, men 
hon lyckades fly från byn med hjälp från befolkningen. De 
båda männen släpptes till slut fria efter medling av samhäl-
let. Oppositionsgruppen uppgav att de tillfångatog skolkon-
sulenterna för att vissa skolor inte var registrerade hos tali-
banerna och att andra inte fungerade som avsett.

Mellan 6 och 15 juli, i provinsen Wardak, belägrade 
afghanska säkerhetsstyrkor en av SAKs kliniker vilket hin-
drade personalen från att driva den och ge vård åt civila. 

I oktober 2015 fick SAK information om ett möjligt hot mot 
utländsk personal i Kabul. Då en stor del av den utländ-
ska personalen vid denna tidpunkt var lediga och befann 
sig utanför Afghanistan beslutades det efter en noggrann 
bedömning att evakuera de som fortfarande befann sig i 
landet. Detta möjliggjorde ytterligare tid för utvärdering 
samt översyn av säkerhetsrutiner och nödvändiga arrang-
emang. Under evakueringen av den internationella perso-
nalen arbetade den från Sverige och andra platser fram till 
slutet av året, då de återvände till Kabul i början av 2016.  ■

Måndagen den 28 september inledde talibanerna 
en storskalig attack mot staden Kunduz, där uppåt  
3 000 soldater attackerade huvudstaden i den nord-
liga provinsen Kunduz. I vad som bara kan beskrivas 
som en stor framgång för talibanerna var detta första 
gången som de lyckades få kontroll över en provins-
huvudstad sedan 2001. 

Angriparna brände statliga byggnader och UNA-
MAs anläggningar. Flera organisationer plundrades 
också. Över 600 fångar från fängelset i Kunduz, varav 
många tillhörde talibanerna, släpptes fria. SAK plund-
rades också och blev av med två fordon. 

Vid attacken instruerades SAKs personal att stänga 
ner och låsa kontoret. Under striderna kontaktades 
SAKs personal med jämna mellanrum och fick råd 
gällande säkerhet. När staden återtogs av nationella 
säkerhetsstyrkor återvände personalen gradvis och 
öppnade återigen kontoret efter att noga ha bedömt 
säkerheten. 

Under striden om Kunduz attackerades sjukhuset 

som drivs av Läkare utan gränser (MSF) under 
flera timmar, vilket resulterade i att minst 30 perso-
ner dödades. Det kom som en chock för det inter-
nationella samfundet att de huvudsakliga förövarna 
var internationella styrkor samt nationella säkerhets-
styrkor. Tolv av de som dödades i luftbombningarna 
arbetade för Läkare utan gränser.

En preliminär undersökning beskriver hur sjuk-
huspersonal sköts från helikoptrar samtidigt som 
de sprang för att ta skydd inne på området. Två av 
patienterna på sjukhuset föreföll vara högt uppsatta 
talibaner, vilket har lett till att Läkare utan gränser är 
övertygade om att sjukhuset var ett medvetet mål.

Angreppet på Kunduz skakade förtroendet hos 
många gällande ANSF:s förmåga. I närliggande stä-
der lämnade många sina hem av rädsla för att tali-
banerna skulle göra samma sak. Händelsen visade 
även mycket tydligt de risker som finns för humanitärt 
bistånd och utvecklingspersonal i Afghanistan.

VÄLKOMMEN 
UTVECKLING 
I LAGHMAN
Vid olika tillfällen har 
Afghanska säker-
hetsstyrkor trängt in 
i och tagit över SAKs 
kliniker och använt 
dessa som skydd 
under större opera-
tioner, bland annat 
eftersom dessa ofta 
är de enda stabila 
byggnaderna i områ-
det. Detta är natur-
ligtvis helt oaccepta-
belt och utgör en fara 
för SAKs personal, 
patienter och män-
niskorna i området. 
De senaste två åren 
har SAK sett denna 
utveckling både i 
Laghman och i War-
dak, men under 2015 
inträffade det endast 
i Wardak och i betyd-
ligt mindre omfatt-
ning. Detta är en väl-
kommen utveckling. 
Förändringen kan 
vara förknippad med 
informationsaktivite-
ter under de senaste 
två åren gentemot 
både samhällen och 
myndigheter gällande 
principer om neutra-
litet, opartiskhet och 
självständighet.
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KORRUPTION OCH KRIMINALITET
Afghanistan är ett 
av de länder i världen 
som är hårdast drab-
bat av korruption. 
Enligt en ny rapport 
från Transparency 
International hamnar 
Afghanistan nu på 
plats 166 av 168 
länder vad gäller 
korruption. 

Korruption handlar inte enbart om tjänste-
män som utnyttjar sin position. Korruption i 
Afghanistan är både något som driver på och 
är en följd av den interna konflikten, omöjlig 

att särskilja från opiumekonomin, politisk ineffektivitet 
och utländskt stöd – både militärt och civilt. 

SAK är väl medveten om att korruptionen genomsy-
rar offentliga och privata strukturer. Den nya regeringen 
har lovat att stävja korruptionen. Under 2015 anmäldes 
fem tidigare ministrar till högsta domstolen anklagade för 
korruption och maktmissbruk. Även om de skulle dömas 
finns det ingenting som egentligen tyder på att korruptio-
nen i Afghanistan minskar, snarare tvärtom. 

Enligt Asia Foundations årliga Survey of Afghan People 
2015 säger hela 90 % att korruption är ett stort problem i 
deras vardag. Korruption är ett stort hinder för utveckling 
och de mest utsatta är alltid de som drabbas värst av dess 
följder. Korruptionen har allvarliga konsekvenser i varda-
gen för SAKs målgrupper. Till slut leder korruptionen till 
att de förnekas sina mänskliga rättigheter. 

SAK ses ofta av samhällen, givare och myndigheter som 
effektiv och noggrann vad gäller korruption, vilket kan-
ske är ett resultat av att verksamheten håller god kvalitet 
och att organisationen tar ansvar gentemot målgrupper 
och givare. 

Detta goda rykte kan emellertid lätt försämras. Bedrä-

geri och korruption slår lätt rot och ingen organisation är 
någonsin immun. SAK är väl medveten om att korruption 
och interna bedrägerier även påverkar SAK. 

ANSVARSTAGANDE SOM ETT ALTERNATIV
SAKs personal bor och arbetar i en miljö där korruption 
nästan alltid är en faktor. Anställda krävs på mutor då de 
arbetar med ärenden som kräver myndigheternas delak-
tighet, vid upphandlingar på uppdrag av SAK eller i sina 
privatliv. Påtryckningar kan även uppstå mellan anställda 
inom organisationen, vilket ofta har sin upprinnelse i pri-
vata relationer. 

Genom att främja öppenhet och ta ansvar för sin verksam-
het strävar SAK efter att erbjuda en alternativ arbetsmiljö och 
en effektiv användning av den tid och de pengar som våra 
givare och de personer vi arbetar med har investerat. 

SAKs ledning har åtagit sig att bestämt arbeta mot kor-
ruption och andra oegentligheter, även om inte enbart 
ledningen ansvarar för detta, utan även personalen och 
berörda som inte tillhör organisationen. SAKs policy mot 
korruption betonar förebyggande åtgärder, inklusive att 
eliminera möjligheter att begå oegentligheter, men även 
vikten av lämpliga kontrollsystem. Kortsiktigt betalar 
SAK ett högt pris för att inte acceptera korrupt beteende. 
Att SAK inte betalar mutor till tjänstemän leder ofta till 
allvarliga förseningar och extrakostnader.  ■

ODLINGEN AV OPIUMVALLMO är en viktig 
faktor i konflikten och påverkar hela Afghani
stan. Cirka 90 procent av världsproduktionen 
av heroin kommer från afghanskt opium. Opi-
umproduktionen, som ökat stadigt under ett 
antal år, minskade under 2015 med 48 procent. 
Trots minskningen är det den fjärde största 
skörden sedan 1994. Över hälften skördades i 
södra Afghanistan. Knappt hälften skördades 
i Helmandprovinsen. Den rapporterade minsk-
ningen förklaras till stor del av lägre avkastning 
på fälten, men även av säkrare beräkningsme-
toder. Efter att fler och fler provinser blev opi-
umfria under 2000-talet ökar nu antalet provin-
ser där det odlas opium – under 2015 från 19 
till 20 av landets 34 provinser.
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NÅGRA VIKTIGA FÖREBYGGANDE 
ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRDES 2015:

 ■ Uppföljningen av verksamheter liksom den interna revisionen har förstärkts i syfte att eliminera möjligheter  
för korruption. SAKs upphandlingsmanual har reviderats.

 ■ Kommunikation och samordning med projektpersonal förstärktes, och det tillfördes även kontrollmekanismer  
för att jämföra historiska och geografiska data för att därmed kunna upptäcka oegentligheter, dålig förvaltning  
eller bedrägeri i projekt.  

 ■ Öppna diskussioner inom ledningen angående anti-korruptionsmekanismer och förebyggande åtgärder,  
vilka omfattade alla högre tjänstemän inom SAK.

 ■ Ansvarsområden segregerades ytterligare och graden av befogenheter reviderades. 
 ■ En riskbedömning gällande anti-korruption planerades att utföras under 2015, men på grund av evakueringen  

av SAKs utländska personal på grund av säkerhetsskäl försenades utvärderingen till 2016.
 
Under året har ett antal oegentligheter lett till att tre anställda har sagts upp samt att ytterligare tre har  
fått skriftliga varningar. Den totala förlusten för SAK på grund av dessa fall uppskattas till 85 000 kronor. 

 ■ Genom att tillverka falska dokument kunde en skolkonsulent fortsätta att få lön för sex lärare som hade  
lämnat SAK av säkerhetsskäl. Skolkonsulenten avskedades samtidigt som ytterligare två anställda fick  
skriftliga varningar för att de inte tidigare hade upptäckt fallet i kontrollarbetet.

 ■ En chef inom administration avskedades för att avsiktligen ha bortsett ifrån ett etablerat kontrollsystem,  
vilket resulterade i möjligheten att stjäla bränsle från SAKs kontor.

 ■ En vårdpersonal avskedades efter att ha sålt matvaror från den hälsoklinik där han arbetade.  
En vakt på platsen fick en skriftlig varning på grund av försumlighet i ärendet.

Samtliga anställda 
inom SAK är skyl-
diga att rapportera 
alla misstänkta fall 
av korruption. Detta 
kan göras anonymt 
via e-post eller skrift-
ligen. SAKs styrelse 
informeras kontinu-
erligt om fall gällande 
korruption och för-
skingring inom orga-
nisationen. I de fall 
som involverar part-
nerorganisationer 
skall SAK vidta alla 
tänkbara åtgärder 
för att säkerställa att 
partnerorganisatio-
nen vidtar lämpliga 
åtgärder.
Rapporter om miss-
tänkt korruption kan 
skickas till fightcor-
ruption@sca.org.af

KORRUPT BETEENDE | Missbruk av ställning och befogenheter för egen  
vinning genom att erbjuda, ge, ta emot eller efterfråga, direkt eller  
indirekt, någonting av värde för att gynna en annan part eller  
otillbörligt påverka dennes agerande.

BEDRÄGLIGT BETEENDE | Alla handlingar som avsiktligt eller vårdslöst  
vilse leder en part för att få en förmån eller för att undvika en skyldighet. 
Sådant bedrägeri kan innefatta förskingring, förfalskning av dokument, 
stöld, nepotism, döljande av väsentliga fakta samt missbruk av medel  
och tillgångar för andra ändamål än de som anges i givaravtal.

TVÅNGSMEDEL | Att försvaga eller skada, eller hota att skada eller skada, 
direkt eller indirekt, en part eller en parts egendom för att otillbörligt 
påverka agerande för egen vinning.

SAK DEFINIERAR BEDRÄGERI OCH 
OCH KORRUPTION SÅSOM, 
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL:
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SAK FÖRÄNDRAS
KONTINUERLIGT

Det är mer än trettio år sedan SAK inledde sitt 
arbete i Afghanistan. I början tillhandahöll man 
enbart humanitärt bistånd i avsaknad av en 
fungerande stat. Mycket har förändrats sedan 

dess. Även om SAKs kärnvärden består, inser organisatio-
nen att den måste utvecklas och anpassa sig till omständig-
heter och sammanhang för att kunna förändra livsbeting-
elserna för de mest utsatta grupperna i samhället. Det ska 
dock erkännas att anpassningen ibland har gått långsamt.

De senaste tio åren har inneburit en kontinuerlig för-
ändring för SAK: från humanitärt bistånd till utveck-
lingsarbete, från ett behovsbaserat till ett rättighetsbase-
rat synsätt samt från verksamhetsbaserad till resultatba-
serad styrning.

Under 2015 såg SAK början på slutet av en process som 
inleddes 2010 med framtagandet av en ny övergripande 
policy. Denna antogs 2012 och följdes av en ny strategisk 
plan för 2014-17; återigen med insatser från personal, 
medlemmar, målgrupper och externa intressenter. 

I den strategiska planen förtydligas SAKs tre strategiska 
verktyg – tillhandahållande av tjänster, kapacitetsutveck-
ling och påverkansarbete – där stärkandet av de två sist-
nämnda delarna betonades. Planen omfattar fem strate-
giska mål till vilka alla avdelningar och enheter, liksom 
medlemmarna, bidrar. Redan innan den strategiska pla-
nen hade börjat implementeras var det underförstått att 
SAK skulle behöva förbättra sin interna kapacitet och 
anpassa sina strukturer för att kunna uppfylla målen. 

ORGANISATORISK UTVECKLING 
2014 inleddes en organisatorisk utvecklingsprocess. 
Genom att granska struktur, kultur, kapacitet, beslutsfat-
tande och informationsflödet inom SAK kom slutsatserna 
att omfatta ett brett spektrum.  

Men oavsett hur grundlig och berättigad en organisa-
tions förändringsprocess än är, är det lätt att överbetona 
betydelsen av formella strukturer. Många förändringar 
har istället att göra med hur vi ser till att hålla överens-

komna principer och riktlinjer i vårt dagliga arbete och 
faktiskt följa formella beslut. Andra förändringar börjar 
i vårt tänkesätt och har att göra med hur vi interagerar 
med varandra.

SAKs formella struktur befanns på många sätt vara bra, 
men den behövdes justeras. Efter interna överväganden 
och utifrån rekommendationer som framkom i gransk-
ningen började SAK under året att genomföra dessa för-
ändringar. 

En stor förändring var decentraliseringen av besluts-
fattande till fältnivå. SAK skapade fem regionkontor, alla 
med varsin kontorschef. Avsikten är att verksamheten ska 
gynnas av att beslut fattas närmare målgrupperna. Konto-
ren kommer att få ytterligare kapacitet i och med att de får 
tillgång till resurser inom övergripande områden, plane-
ring och rapportering, administration och HR.

Programverksamhetsavdelningen ansvarar för uppfölj-
ning av arbetet på fältet och inkluderar de övergripande 
områdena kapacitetsbyggnad, civilt samhälle, jämställd-
het och mänskliga rättigheter.

En starkare relation för att hantera tekniska frågor har 
byggts upp mellan regionkontoren, avdelningen för admi-
nistration och finansavdelningen för att säkerställa att 
man anpassar sig till och följer formella strukturer, förfa-
randen och föreskrifter. 

Under landschefen i Afghanistan har ansvaret för upp-
följning och utvärdering skilts från planering och rapporte-
ring, och därmed har två enheter skapats. Den senare rap-
porterar funktionellt till generalsekreteraren och tillhanda-
håller resurser för att strategiskt styra organisationen.

Andra enheter som också rapporterar till landschefen i 
Afghanistan är enheterna för påverkansarbete, kommuni-
kation, intern revision och säkerhet. 

Positionen landschef i Sverige har skapats. Syftet är att 
ytterligare frigöra generalsekreteraren från verksamhets-
frågor i Stockholm, att frigöra resurser för att strategiskt 
styra organisationen samt att stärka kommunikationen 
mellan kontoren i Kabul och i Stockholm.  ■

EN UTVÄRDERING 2014 LADE GRUNDEN FÖR 
ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR UNDER 2015
Granskningen betonade behovet av:

 ■ Ett decentraliserat beslutsfattande, vilket ger projektkontoren mer ansvar, kapacitet och befogenheter. 
 ■ Att klargöra roller och ansvar.
 ■ Att stärka systemen för kontroll och återkoppling för att säkerställa ansvarstagande.
 ■ Att stärka formerna och strukturerna för internt samarbete och samordning. 
 ■ Att stärka det interna informationsflödet, planeringen, rapporteringen och hanteringen av bidrag. 
 ■ Ett mer strategiskt förhållningssätt till intern kompetensutveckling.
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SAKs ORGANISATION
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SAKs interna organisation förändrades under 2015, men inte dramatiskt. 
Antalet anställda minskade något, men de som redan var anställda prioriterades 
och utgör grunden för den nuvarande organisationen.

PERSONAL
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Fältpersonal Projekt- och 
fältkontor

Kabul 
Management 
Office

Stockholm 
Management 
Office

3000
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ANSTÄLLDA (31 december 2015)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2012

20015050 100

106 
148 

139 
156

147
144 
148 

183 
179

229

Afghansk personal i 
Afghanistan | 99,4 %

Internationell personal 
i Afghanistan | 0,27 %

Anställda 
i Sverige | 0,35 %

Män Kvinnor

Fältpersonal 2 899 1 024

Projekt- och fältkontor 797 218

Kabul Management Office 196 33

Stockholm Management Office 7 11

Totalt 5 185
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STYRELSE

PEDER JONSSON | Ordförande: Invald 2010, ordförande från 
maj 2014. Kontaktperson för Kabuls lokalkommitté. Senior 
partner vid Kreab. Forskar inom public relations vid Insti-
tutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH. 
Ledamot av Bild och ordakademin. Bosatt i Stockholm. 

BENGT KRISTIANSSON | Vice ordförande: Invald 2013, kon-
taktperson för Göteborgs lokalkommitté. Barnläkare med 
lång erfarenhet av utvecklingsarbete. Var med och star-
tade SAKs arbete med rehabilitering av personer med 
funktionsnedsättning. Generalsekreterare för SAK 2002-
2008. Bor i Stockholm. 

INGER AXELL | Invald 2013, kontaktperson för lokalkommit-
téerna i Stockholm och Södertälje. Jurist med lång erfa-
renhet av utvecklingsarbete och anti-korruption. Har varit 
rådgivare inom mänskliga rättigheter och jämställdhet till 
EU:s särskilde representant i Kabul. Bor i Stockholm.

ANDERS FÄNGE | Invald 2011, kontaktperson för lokalkom-
mittéerna i Lund och Malmö. Landchef för SAK i samman-
lagt 19 år sedan 1983. Har även arbetat i Etiopien, Central-
asien, Somalia och på Västbanken. Föreläser och utbildar 
om Afghanistan på professionell grund utöver sitt engage-
mang i SAK. Bor i Viken.

DAG KLACKENBERG | Invald 2015, kontaktperson för lokal-
kommittén i Skellefteå. Riksdagsledamot för Moderaterna 
och arbetade på UD 1974-2001. Därefter VD för organisa-
tionen Svensk Handel och styrelseordförande för Vatten-
fall. Bor i Stockholm.

HANS LINDE | Invald 2009, kontaktperson för Vänersborgs 
lokalkommitté. Riksdagsledamot för Vänsterpartiet, leda-
mot i Utrikesutskottet och i de sammansatta utskott som 
behandlat den svenska militära närvaron i Afghanistan. 
Bosatt i Göteborg. 

SIWITA M NASSER | Invald 2010, kontaktperson för lokal-
kommittén i Växjö. Född i Kabul och har studerat global 
politik och mänskliga rättigheter med ett särskilt engage-
mang för Afghanistan, jämställdhet och migrationsfrågor. 
Var med och bildade Unga SAK. Arbetar på Migrationsver-
ket. Bor i Malmö. 

SHIRIN PERSSON | Invald 2014, kontaktperson för lokalkom-
mittén i Skövde/Skaraborg. Advokat inom internationell 
rätt, mänskliga rättigheter och genus med 25 års erfaren-
het av internationellt utvecklingssamarbete, bland annat i 
Afghanistan. Bor i Falköping. 

CARIN RUNESON | Invald 2014, kontaktperson för lokalkom-
mittén i Uppsala. Aktiv medlem i Socialdemokraterna, tidi-
gare riksdagsledamot. Verksam som journalist i 20 år, men 
har varit politiker på heltid från 1992. Bor i Smedjebacken. 

FRESHTA DOST | Suppleant: Invald 2014, kontaktperson för 
lokalkommittén i Jönköping. Född i Kabul och har bott i 
Sverige sedan år 2000. Utbildad i media- och kommunika-
tionsvetenskap, samt mänskliga rättigheter. Arbetar som 
researcher och produktionsledare på SVT. Bor i Mölndal. 

KAJSA JOHANSSON | Suppleant: Invald 2015, kontaktper-
son för lokalkommittén i Sundsvall. Doktorand vid Linné-
universitetet i Växjö. Har arbetat för SAK i Afghanistan som 
Civil Society Coordinator, samt för flera organisationer i 
Mocambique. Bor i Hjo.

SAKs STYRELSE 2015-2016
Styrelsen består av nio ledamöter och två suppleanter och har det övergripande 
ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Styrelsens arbete regleras bland 
annat av stadgarna och i styrelsens arbetsordning. 2015 hölls sex ordinarie och ett 
konstituerande möte. En styrelseresa var planerad till hösten 2015 men ställdes in 
med anledning av säkerhetsläget. 
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VINTER i provinsen Bamiyan.

FOTO | MOHAMMAD DAWOOD WASSL, BILDEN INGÅR I UTSTÄLLNINGEN AFGHAN TALES
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SAK 2015
SAKs uppdrag är att ge individer, lokalsamhällen och 
lokala organisationer, främst på landsbygden och främst 
organisationens målgrupper kvinnor, barn och särskilt 
utsatta grupper såsom människor med funktionsnedsätt-
ning, möjlighet att fullt ut delta i samhället och påverka 
sin egen utveckling. På medellång sikt formuleras målen 
i den Strategiska Planen 2014-17 där 2015 alltså var det 
andra året av arbete enligt innevarande plan, vilken har 
inneburit ett fortsatt skifte mot rättighetsbaserat arbete, 
samt integrering av SAKs program genom styrning mot 
fem gemensamma strategiska mål:

MÅL 1 | HÄLSA. Rättvis tillgång till och utnyttjande av 
hälso- och sjukvård för kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning och samhällen på landsbygden.

MÅL 2 | UTBILDNING. 
Jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter.

MÅL 3 | FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER PÅ LANDSBYGDEN. 
Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och margi-
naliserade hushåll på landsbygden har säker försörjning 
som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.

MÅL 4 | LOKAL SAMHÄLLSSTYRNING. Medborgarna är 
aktivt engagerade i beslutsfattande, påverkar utvecklingen 
av sina samhällen och har möjlighet att ställa berörda 
aktörer till svars.

MÅL 5 | FOLKLIGT OCH POLITISKT ENGAGEMANG. Ett folk-
ligt och politiskt engagemang i Sverige och Europa för det 
afghanska folkets rättigheter. 

SAKs arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och 
använder tre strategiska medel: grundläggande tjänster 

som t ex sjukvård och skolor, kapacitetsutveckling av t 
ex byråd eller lokala myndigheter, samt påverkansarbete 
i Afghanistan, Sverige och internationellt. SAK priorite-
rar att geografiskt arbeta i 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 aktörer inom det civila sam-
hället lokalt, nationellt och internationellt.

Ett väsentligt internt arbete har under året varit att 
utveckla organisationen för bästa möjliga förutsätt-
ningar att uppfylla SAKs mål. Den pågående konflikten 
i Afghanistan har fortsatt vara en konstant utmaning för 
SAK. Säkerhetsproblemen orsakar svårigheter avseende 
logistik, uppföljning och utvärdering, samt utsätter både 
anställda och målgrupper för risker. Också i Kabul har 
detta varit ett bekymmer under året, då hot mot interna-
tionell personal föranledde SAK att tillfälligt hålla dessa 
utanför landet vid slutet av året. 

EN ORGANISATION – 
I AFGHANISTAN OCH SVERIGE
Medlemsorganisationen SAK består av 12 lokalföreningar 
i Sverige och en i Afghanistan, vilka arbetar med kun-
skapsspridning och väcker engagemang för den afghanska 
civilbefolkningens rättigheter. Generalsekreteraren arbe-
tar både i Sverige och Afghanistan, men är huvudsakli-
gen stationerad vid Stockholm Management Office, SMO.

I Sverige ger Kommunikationsenheten stöd till lokal-
kommittéer och medlemmar, ansvarar för hemsidan 
www.sak.se, sociala medier och mediekontakter, samt 
publicerar medlemstidningen Afghanistan-nytt kvar-
talsvis och annat tryckt informationsmaterial. Insam-
lingsarbete bedrivs av anställda och medlemmar bland 
allmänheten. SAK är medlem i Frivilligorganisationer-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

Svenska Afghanistankommittén (org.nr 802010-4850) 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:

 ■ stödja Afghanistans nationella självständighet.
 ■ bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk 
och social utveckling i landet.

 ■ bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla medel till SAKs biståndsverksamhet.
 ■ sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet 
samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk.
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nas Insamlingsråd, FRII, och innehar 90-konto. 
Verksamheten granskas årligen av Svensk Insam-
lingskontroll. SAK följer FRII:s kvalitetskod och 
upprättade senast 2014 en effektrapport. I Sverige 
finns också enheter för ekonomi och administra-
tion, samt biståndskoordinering. 

Arbetet på den afghanska landsbygden drivs 
genom fem regionkontor med stöd från Kabul 
Management Office, KMO. KMO leds av en lands-
chef och består av en administrationsavdelning, en 
ekonomiavdelning och en programavdelning. Den 
senare leder implementeringen inom fyra program-
områden – utbildning, hälsa, landsbygdsutveckling 
och inkludering av personer med funktionsnedsätt-
ning, samt två genomgående teman: det civila sam-
hället och kapacitetsutveckling, samt mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet.  

Under 2015 fortsatte SAK att stödja byskolor, 
vilka sedan detta år även innefattar det som tidi-
gare kallades flickannex, på den afghanska lands-
bygden. Annat arbete inom utbildning omfattade 
så kallade examensklasser, inkludering av barn med 
funktionsnedsättning i allmänna skolor, kapacitets-
utveckling 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 syste-
men Basic Package of Health Services (BPHS) och 
Essential Package of Hospital Services (EPHS) i 
provinserna Laghman och Wardak. Andra insat-
ser var utbildning av barnmorskor och sjuksköter-
skor, påverkansarbete, informationsarbete i byar 
och skolor, samt kapacitetsutveckling inom det 
afghanska civilsamhället t ex genom stöd till det 
afghanska barnmorskeförbundet. 

Byråd stöddes i planering och utförande av infra-
strukturprojekt, grundande av spar- och lånefören-
ingar i byarna och genom yrkesutbildningar. Allt 
detta avser att stärka förmågan hos människor på 
landsbygden att genomföra arbete enligt deras egen 
prioritering, samt att förbättra försörjningsmöjlig-
heterna på landsbygden, särskilt för personer med 
funktionsnedsättningar och kvinnor. 

Personer med funktionsnedsättningar är en av 
SAKs målgrupper och deras deltagande är en pri-
oritering inom alla insatser, till exempel utbildning 
och hälsovård. SAK gör också särskilt riktade insat-
ser till exempel yrkesutbildningar och fysisk reha-
bilitering, liksom kapacitetsutveckling av det civila 
samhället. 

RESULTAT OCH EFFEKTER 
SAK rapporterar sina resultat och effekter i rela-
tion till fem strategiska mål, vilka är uppställda i 
den Strategiska Planen 2014-17. Det är väsentligt 
att skilja mellan resultat i termer av genomförda 
insatser och långsiktig förändring, liksom att inse 
att relationen mellan dessa två och orsakssamband 
är svåra att belägga även under de bästa förutsätt-
ningarna. Resultat i t ex antal patienter eller elever 
kan mätas årligen, men att mäta effekter kräver ett 
längre perspektiv. Av denna anledning uppskattas 
effekterna huvudsakligen över den period som den 
strategiska planen täcker, 2014-17, även om indi-

kationer på förändringar och effekt analyseras och 
rapporteras årligen. 

STRATEGISKT MÅL 1 | HÄLSA. Rättvis tillgång till 
och utnyttjande av hälso- och sjukvård för kvinnor, 
barn, personer med funktionsnedsättning och sam-
hällen på landsbygden.

En indikation på förbättrad hälsa är att ande-
len barn under fem år som behövde behandlas för 
diarré vid SAKs kliniker och sjukhus minskade. 
Detta är mycket välkommet då diarré och uttork-
ning är en viktig orsak till barnadödlighet. Detta 
resultat kan möjligen variera med andra faktorer 
och behöver följas upp. 

Mödradödligheten minskar, även om resultat 
under året har ifrågasatts och kan vara överskattade 
på nationell nivå. Det är dock bekräftat att antalet 
assisterade födslar vid SAKs kliniker ökade med 6 % 
under 2015, ett resultat som kan länkas till SAKs 
utbildning av barnmorskor. 

Ökad medvetenhet om funktionsnedsatta perso-
ners rättigheter kan ligga bakom att allt fler patien-
ter remitteras till SAKs rehabiliteringstjänster. SAK 
behöver dock stärka sin interna kapacitet och bli 
bättre på att inkludera personer med funktionsned-
sättningar redan vid utformningen av hälsoinsatser. 

STRATEGISKT MÅL 2 | UTBILDNING. Jämlik tillgång 
till högkvalitativa utbildningsmöjligheter.

Försämrad säkerhet och påtryckningar från 
beväpnade oppositionsgrupper har i några fall lett 
till att skolor har stängts. Det finns exempel under 
året på positiva resultat av arbetet med att stärka 
lokala utbildningsråd som i allt högre grad har 
efterfrågat nya skolor från utbildningsmyndighe-
terna på provinsnivå. Byar har också stått upp för 
flickors rätt till utbildning och begärt fler så kallade 
examensklasser för att unga kvinnor ska ges möj-
lighet att avsluta sin skolgång. Om detta visar sig 
vara ett långsiktigt resultat av stödet till byråd är det 
ett väsentligt steg mot rätten till utbildning för alla; 
flickor, pojkar och barn med funktionsnedsättning. 

Kvaliteten på undervisningen är låg över hela 
Afghanistan och bristen på läromedel är en särskilt 
svår fråga. SAK har tillsammans med andra aktörer 
i det civila samhället utövat påtryckningar på reger-
ingen för att den ska åtgärda detta, men hittills utan 
påtagliga resultat. 

STRATEGISKT MÅL 3 | FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER 
PÅ LANDSBYGDEN. Kvinnor, personer med funk-
tionsnedsättning och marginaliserade hushåll på 
landsbygden har säker försörjning som ger trygghet 
i tider av kris och nödsituationer.

De många projekt som genomförs av lokala 
utvecklingsråd, t ex bevattningsanläggningar eller 
vattenkraftverk, påverkar försörjningsmöjlighe-
terna. Men de byråd som SAK stöder genomför 
också andra insatser, t ex självhjälpsgrupper, mik-
rolån, företagsutbildning och stödjer nätverkande. 
Tyvärr kunde 45 självhjälpsgrupper inte initieras 
som planerat på grund av säkerhetssituationen, vil-
ket resulterade i att 750 familjer varken kunde få 
utbildning eller mikrolån. 
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Enligt en intern undersökning under året fick 71% av 
de som genomgått yrkesutbildning antingen anställning 
eller startade egna verksamheter. Detta är särskilt viktigt 
för de mest marginaliserade, kvinnor och personer med 
funktionsnedsättning, för vilka möjligheten att bidra till 
sin familjs försörjning är ett betydande steg mot mer makt 
över tillvaron. 

STRATEGISKT MÅL 4 | LOKAL SAMHÄLLSSTYRNING. Med-
borgarna är aktivt engagerade i beslutsfattande, påverkar 
utvecklingen av sina samhällen och har möjlighet att ställa 
berörda aktörer till svars.

Under året bildades en paraplyorganisation för läraror-
ganisationerna genom stöd från SAK. I syfte att förbättra 
koordination och ägarskap av lärarkommittéer på lands-
bygden är detta ett sätt att hålla utbildningsmyndigheter 
ansvariga för sitt arbete och påverka kvaliteten på utbild-
ningen. 

Det arbete som genomförs av lokala instanser som t ex 
byråd är svårt att överblicka, även om det efter många års 
stöd till byråd är SAKs erfarenhet att råden genomför sitt 
arbete allt effektivare med åren. 

Lokala myndigheter har rapporterats ta allt mer ansvar 
för att tillhandahålla t ex sjukgymnastik och rehabilite-
ringsinsatser för personer med funktionsnedsättningar. 
Även om det är svårt att verifiera kan detta indikera att 
myndigheter faktiskt blivit bättre på att svara upp mot 
funktionsnedsatta människors rättigheter och deras eget 
påverkansarbete. 

STRATEGISKT MÅL 5 | FOLKLIGT OCH POLITISKT 
ENGAGEMANG. Ett folkligt och politiskt engagemang i Sve-
rige och Europa för det afghanska folkets rättigheter. 

Ett resultat av SAKs arbete i Sverige är den tydliga 
ökningen av mediebevakningen av Afghanistan och SAK, 
men det är även en följd av det ökade antalet flyktingar 
från Afghanistan i Sverige. Orsakssamband är alltid svåra 
att fastslå när det gäller påverkansarbete, men trots den 
kraftiga minskningen av svensk närvaro i Afghanistan 
efter tillbakadragandet av ISAF, och avräkningarna från 
biståndet för att finansiera mottagningen av flyktingar, 
har SAK lyckats upprätthålla stödet för sitt arbete från 
den svenska staten. Insatserna från både allmänheten och 
i synnerhet SAKs medlemmar för att stödja myndigheter, 
skolor och organisationer i arbetet med att ta emot nyan-
lända flyktingar är ett tecken på ett folkligt engagemang. 
Antalet medlemmar i SAK ligger stabilt och lokalkommit-
téerna upprätthöll en hög aktivitetsnivå.  

MEDLEMMAR OCH ÅRSMÖTE 
Årsmötet hölls den 30 maj i Uppsala, arrangerat av Upp-
sala lokalkommitté. Alla lokalkommittéer var represente-
rade, inklusive den i Kabul. Av 90 anmälda delegater när-
varade 60. Vid årsmötet presenterade den 2013 tillsatta 
Demokratiberedningen sin slutrapport. Detta utmynnade 
i årsmötets beslut att uppmuntra bildandet av aktivitets-
grupper inom SAK. Medlemsavgiften behölls oförändrad. 
2015 hade SAK 3 685 medlemmar. Arton motioner inkom 
till årsmötet.

INSAMLING
Det finansiella resultatet för SAKs insamlingsverksamhet 
på 90-kontona 90 07 80-8 och 90 01 20-7 var 16 088 888 
kronor, vilket är en ökning med cirka 13,3 %. Av resulta-

tet var ungefär 7,3 miljoner kronor bidrag från månads-
givare och ungefär 8,7 miljoner kronor andra donatio-
ner. En utdelning från Swedbank Robur Humanfond på 
110 000 kronor är inkluderat i årets resultat. Kostnaden 
för insamlingsarbetet var 3,4 miljoner kronor, eller 21,3% 
av inkomsterna. 

SAK är förmånstagare i Postkodlotteriet och mottog 
under året 10,2 miljoner kronor. Water for All bidrog med 
0,2 miljoner kr. Förutom egen insamlingsverksamhet 
bidrog Radiohjälpen, Jochnick Foundation och Afghan 
Connection med 13,5 miljoner kr.

LEDNING OCH BESLUT
Under året antog SAKs styrelse och generalsekretera-
ren flera omarbetade eller nya policy- och styrdokument, 
bland dessa en upphandlingsmanual, riktlinjer för att 
underlätta extern revision och riktlinjer för krislednings-
gruppen. SAK fastställde också en finansieringsstrategi 
för 2016-2020 för att möta behovet av en breddad finan-
sieringsbas och ökat eget kapital, liksom en placeringspo-
licy enligt vilken SAK ska placera med låg risk och god 
etik. Donerade värdepapper säljs inom 6 månader. 

Den svenska kronans stora värdeminskning mot dol-
larn och den afghanska valutan var en påtaglig utmaning 
för SAK som resulterade i ett budgetunderskott. Årets 
genomsnittliga växlingskurs mellan SEK och USD var 16 
% lägre när budgeten fastslogs än vid utfallet. Detta mild-
rades något av att den afghanska valutan också föll. Bud-
get och planer reviderades för att mildra effekterna av 
kursförändringarna. Alla förändringar kommunicerades 
med relevanta givare. 

Tidigt 2015 ingick SAK ett treårigt avtal med Sida om 
510 miljoner kr. Under hösten beviljades SAK ytterligare 
15 miljoner kr för att säkerställa kontinuitet i verksamhe-
ten och att SAK kunde hantera sina säkerhetsutmaningar 
i Afghanistan.

RISKER NU OCH I FRAMTIDEN 
SAK är utsatt för ett brett spektrum av risker. Att säker-
hetsläget fortsatte att försämras under hela 2015 innebär 
ökade risker för både anställda och de människor SAK 
arbetar med och för, både på landsbygden och i städerna. 
Detta påverkar all verksamhet negativt, inklusive plane-
ring, rekrytering, logistik och möjligheter till uppföljning 
och kontroll. 

Den omfattande och ökande korruptionen i Afghani-
stan påverkar SAKs möjligheter att arbeta effektivt, men 
är också ett internt hot som riskerar att allvarligt skada 
verksamheten och SAKs rykte. Det dåligt utbyggda 
afghanska bankväsendet fortsätter vara en finansiell risk 
och ett praktiskt problem. SAK har dock under året bör-
jat använda en afghansk bank för löneutbetalningar. SAK 
måste väga riskerna i bankväsendet mot riskerna med 
kontanthantering. SAK är beroende av ett fåtal stora 
givare för sitt arbete. Andelen egeninsamlade medel är 
låg, vilket riskerar verksamhetens kontinuitet. 

FINANSIELLT RESULTAT OCH STÄLLNING
SAK har en fortsatt stabil finansiell bas. Balansomslut-
ningen var 105,0 Mkr för år 2015 jämfört med 105,1 Mkr 
för 2014 och innefattar 69,5 Mkr eget kapital och öron-
märkta gåvor som i sin helhet tillhör organisationen. Eget 
kapital och insamlade medel ökade med 5 Mkr från 2014 
till 2015. Genomsnittlig valutakurs under 2015 var 1 USD 



    49

SAK | VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

50 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

100 000

150 000

200 000

250 000

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

250

200

150

100

50

0

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20015050 100

106 
148 

139 
156

147
144 
148 

183 
179

229

Utbildning | 30 %

Landsbygdsutveckling | 10 %

Programutveckling | 6 %

Hälsa | 34 %

Rehabilitering 
20 %

SAKs PROGRAMVERKSAMHET 
2006-2015 (tusen kr)

SAKs VERKSAMHET  
PER PROGRAM 2015

15
6

14
7

14
4 14
8

18
3

17
9

22
9 24

1

23
3 24

6

FINANSIELL FEMÅRSÖVERSIKT (tusen kr)

50 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

BUDGET OCH UTGIFTER 
2006-2015 (tusen kr)

Budget
Utgifter

INTÄKTER (miljoner kr)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

250

200

150

100

50

0

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20015050 100

106 
148 

139 
156

147
144 
148 

183 
179

229

Sida | 180,9

Afghanska 
hälsoministeriet 
47,8

Övriga
28,5

Världs-
banken | 7,2

Finansiell femårsöversikt 2015 2014 2013* 2012 2011

Verksamhetsintäkter 284 300 260 623 266 836 246 042 203 418

Ändamålskostnader 251 917 239 563 259 679 237 174 185 745

Insamlingskostnader 3 427 3 868 2 514 3 338 2 943

Administrationskostnader 24 888 17 095 8 172 7 616 6 298

Verksamhetsresultat 4 068 98 7 157 8 868 8 432

Resultat efter finansiella investeringar 4 401 175 7 327 10 788 8 619

Balansomslutning 105 022 105 101 91 994 113 113 130 973

Insamlings- och administrationskostnader i % av totala verksamhetsintäkter 10,0 % 8,0 % 4,0 % 4,5 % 4,5 %

* Jämförelsetal för 2013 har förändrats iom omräkning enligt K3

Insamling och medlems- 
avgifter | 20,1



50    

SAK | VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

= 8,4583 SEK. Under 2015 inträffade inga större förluster 
av pengar eller varor, utöver vad som redogörs för under 
rubriken Korruption och anti-korruption. 

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 rappor-
tera alla misstänkta fall av korruption, och styrelsen infor-
meras kontinuerligt om fall gällande korruption och för-
skingring inom organisationen. Enheten för internrevi-
sion rapporterar direkt till både landschefen och general-
sekreteraren. Under 2015 har oegentligheter lett till att tre 
anställda avskedats samt att ytterligare tre har fått skrift-
liga varningar. Den totala förlusten för SAK på grund av 
dessa fall uppskattas till 85 000 kronor.

Genom att tillverka falska dokument kunde en skol-
konsult fortsätta att få lön för sex lärare som hade lämnat 
SAK på grund av säkerhetsskäl. Skolkonsulten avskedades 
samtidigt som ytterligare två anställda varnades för att de 
inte tidigare hade upptäckt fallet i sin uppföljning.

En chef inom förvaltningen avskedades för att avsiktli-
gen ha åsidosatt ett kontrollsystem, vilket resulterade i att 
bränsle kunde stjälas från SAK.

En anställd avskedades efter att ha sålt matvaror från den 
hälsoanläggning där han arbetade. En vakt på platsen fick 
en varning på grund av dennes försumlighet i detta ärende.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2016 
OCH FRAMTIDSPLANER
I januari 2016 återvände internationell personal till Kabul 
efter att ha arbetat från annan ort sedan mitten av septem-
ber. Många av dem flyttade i samband med detta till SAKs 
utbyggda bostadskvarter. Sent 2015 tog SAK över en grann-
fastighet, där gästlägenheter och kontorsutrymmen inrätta-
des. Hyreskontraktet för ett tidigare hus sades upp. 

I februari gjorde afghanska säkerhetsstyrkor, stödda av 
internationell personal, en räd mot en av SAKs kliniker 
och avrättade två patienter och ett medföljande barn, samt 
begick flera andra brott mot mänskliga rättigheter. SAKs 
personal misshandlades och förhördes. 

Sent under 2015 undertecknade SAK fyra treåriga avtal, 
två med finansiering från EU, en med Jochnick Founda-
tions och en med Shifo Foundation (finansierad av IKEA-
stiftelsen). Alla nuvarande kontrakt med Nationella Soli-
daritetsprogrammet (NSP), BPHS och EPHS kommer att 
löpa ut 2016.

ORGANISATIONSUTVECKLING
I syfte att öka effektiviteten har SAK undersökt strukturer, 
kapacitet, beslutsfattande och informationsflödet inom 
SAK. Slutsatserna ledde fram till en organisationsutveck-
lingsprocess under 2014-15. De huvudsakliga förändring-
arna har omfattat decentralisering av beslutsfattande till 
fältet, liksom skapandet av fem förstärkta regionkontor. 
Den nya strukturen främjar det integrerade programar-
bete som krävs av SAKs strategiska plan.  

Programavdelningen är ansvarig för uppföljning av 
fältarbetet och består även av de tvärgående enheterna för 
kapacitetsutveckling och civila samhället, samt mänskliga 
rättigheter och jämställdhet. Länken mellan regionkonto-
ren, administrationsavdelningen och finansavdelningen 
har stärkts för att säkra överensstämmelse med formella 
strukturer, processer och regler. 

Enheten för uppföljning och utvärdering har separerats 
från enheten för planering och rapportering. Båda rappor-
terar till landschefen för Afghanistan, liksom enheterna 
för påverkansarbete, kommunikation, internrevision och 
säkerhet. Genom omorganisation har kapacitet frigjorts för 
att stärka generalsekreterarens strategiska ledning av SAK. 
En funktion som landchef för Sverige har inrättats. Områ-
den som behöver fortsatt intern utveckling är kompetens-
utveckling, påverkansarbete, stöd till det civila samhället 
och utvecklingsmöjligheter för kvinnliga anställda. 

LEDNING
Generalsekreterare Anna-Karin Johansson var baserad i 
Stockholm men arbetade periodvis i Afghanistan. Efter 
att ha varit ställföreträdande landchef sedan november 
2014 utsågs Jörgen Holmström till landchef för Afgha-
nistan. En position som biträdande landchef har ska-
pats, dock fortfarande vakant. I samband med faststäl-
landet av den nya organisationen utsågs Jens Rosbäck, 
även chef för enheten för biståndssamordning, till land-
chef för Sverige. 

ANSTÄLLDA
Den 31 december hade SAK 5 185 anställda i Afghanis-
tan och Sverige. I Afghanistan var 3 923 personer projekt-
anställd fältpersonal. Kontoret i Kabul hade 229 anställda 
och regionkontoren drygt 1 015. På Stockholmskontoret 
fanns 18 anställda. Av personalen i Afghanistan är 75 % 
män medan köns-obalansen är den omvända i Stockholm. 

STYRELSE OCH LEDNING 
I SAKs styrelse ingår nio ordinarie ledamöter och två supple-
anter. Under 2015 hölls sex ordinarie och ett konstituerande 
möte. Ledamöters och suppleanter närvaro under 2015: 

Avgick årsmötet 2015
Elisabeth Björnsdotter Rahm 0 möten av 3
Vanessa Narges Mekrami 2 möten av 3

Sittande
Inger Axell, 7 möten av 7
Anders Fänge, 7 möten av 7
Peder Jonsson, (ordförande) 7 möten av 7 
Bengt Kristiansson, 5 möten av 7
Hans Linde 5 möten av 7
Siwita Nasser 3 möten av 7 
Carin Runesson 5 möten av 7
Shirin Persson 4 möten av 7 
Freshta Dost (suppleant) 5 möten av 7 

Tillträdde 2015
Kajsa Johansson (suppleant) 3 möten av 4
Dag Klackenberg 1 möte av 4

Styrelsens arbetsutskott sammanträdde en gång. Ker-
stin Thornberg och Eva-Stina Framvik omvaldes till 
internrevisorer av årsmötet, med Linnea Larsson och 
Claes Renström som suppleanter. Årsmötet valde Lena 
Hjelm-Wallén, Anders Davidson, Anna Fayeq, Hamed 
Abbasi samt Ilse Wahlroos till valberedning. Årsmötet 
fastställde upphandlingen av Fredrik Sjölander, KPMG, 
som auktoriserad revisor. SAKs verksamhet i Afghanis-
tan granskades av A.F. Ferguson & Co, Price Waterhouse 
Coopers i Islamabad.  ■
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ÖPPENHET 
OCH ANSVAR 
Rättighetsbaserat arbete ställer höga krav på 
öppenhet och ansvarstagande. Interna regel-
verk räcker inte för att säkra att regler följs; en 
kultur av stolthet i förvaltningen och i att följa 
god sed är väsentligt. 

Förtroendet hos målgrupper, anställda, myn-
digheter, 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 välkom-
nar vi alla att ta del av mer material på vår hem-
sida www.sak.se. 

Där finns bland annat den Strategiska planen 
2014-17 liksom rapporter från vår verksamhet. 
Protokoll från styrelse- och årsmöten publiceras 
efter justering på www.sak.se.

DIALOG OM PLANER OCH RESULTAT

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 ett mejl till info@sak.se eller ring SAK på 
telefon 08 – 545 818 40.
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Resultaträkning
(tkr)

Not 2015 2014
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 3,4 1	112 1	480
Gåvor 3,4 26	264 21	728
Bidrag	fr	allmänheten 3,4 13	471 7	692
Bidrag	fr	institutionella	givare 3,4 241	766 228	270
Nettoomsättning 3 525 117
Övriga	intäkter 3 1	163 1	178

Summa	verksamhetsintäkter 284	300 260	466

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 3,5,6 -251	917 -239	563
Insamlingskostnader 3,5,6 -3	427 -3	868
Administrationskostnader 3,5,6 -24	888 -17	095

Summa	verksamhetskostnader -280	233 -260	525

Verksamhetsresultat 4	068 -60

Resultat	från	finansiella	investeringar
Resultat	från	övriga	värdepapper	och	fordringar	som	är	
anläggningstillgångar

0 0

Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter 333 77
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter 0 0
Förvaltningskostnader 0 0

Summa	resultat	från	finansiella	investeringar 333 77

Resultat	efter	finansiella	poster 4	401 17

Skatt	på	årets	resultat 0 0

ÅRETS	RESULTAT 4	401 17

Förändring	av	ändamålsbestämda	medel
12 4	401 17

Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	medel	från	tidigare	år 12 0 0
Ändamålsbestämning	av	medel 12 -7	329 1	884
Överfört	till	rörelsereserv 12 0 -1	295
Överfört	från	rörelsereserv 12 2	956 0

12 =	28 =	606

Årets	resultat	enligt	resultaträkningen	(se	ovan)

Kvarstående	belopp	för	året/förändring	balanserat	kapital
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Balansräkning
(tkr)

Not 2015 2014
TILLGÅNGAR

	Anläggningstillgångar	
	Immateriella	anläggningstillgångar	
	Balaserade	utgifter	för	programvara	 0 0

0 0
	Materiella	anläggningstillgångar	
	Byggnader	och	mark	 0 0
	Inventarier	 7 1 1
	Nedlagda	utgifter	på	annans	fastighet	 0 0

1 1
	Finansiella	anläggningstillgångar	
	Långfristiga	värdepappersinnehav	 8 1	151 1	751
	Långfristiga	fordringar	 9 3	403 2	686

4	554 4	437

	Summa	anläggningstillgångar	 4	555 4	438

	Omsättningstillgångar	
	Varulager	mm	
	Handelsvaror	 0 63
	Förskott	till	leverantörer	 0 0

0 63
	Kortfristiga	fordringar	
	Kundfordringar	 107 129
	Övriga	fordringar	 3	313 6	630
	Fordringar	beviljade	men	ännu	ej	utbetalade	bidrag	 13 1	162 9	604
	Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 10 2	523 3	489

7	105 19	853

	Kortfristiga	placeringar	 0 0
	Kassa	och	bank	 15 93	362 80	747

	Summa	omsättningstillgångar	 93	362 80	747

SUMMA	TILLGÅNGAR 105	022 105	101

EGET	KAPTIAL	OCH	SKULDER

	Eget	kapital	
	Donationskapital	 12 391 391
	Rörelsereserv	 12 21	777 21	079
	Ändamålsbestämda	medel,	egen	insamling	 12 43	930 36	536
	Ändamålsbestämda	medel,	Postkod	och	Atlas	Copco	 12 1	381 1	384
	Balanserat	resultat	inklusive	årets	resultat	 12 2	009 1	891

69	488 61	280

	Avsättningar	
	Avsättningar	för	pensioner	och	liknande	poster	 0 0
	Avsättningar	för	skatter	 0 0
	Andra	avsättningar	 11 5	059 4	510

5	059 4	510
	Kortfristiga	skulder	
	Skulder	till	kreditinstitut	 0 0
	Leverantörsskulder	 2	493 5	859
	Skatteskulder	 9 1	091
	Skuld	erhållna	ej	nyttjade	bidrag	 				13				 24	559 28	391
	Övriga	skulder	 1	048 1	956
	Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 				14				 2	367 2	013

30	476 39	310

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER 105	022 105	101

Ställda	säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
(tkr)

Not 2015 2014
Den	löpande	verksamheten
Verksamhetsresultat 4	401 175
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet
Avskrivningar	och	nedskrivningar 0 0
Kursdifferenser	likvida	medel 0 0
Vinst	vid	försäljning	av	inventarier 0 0
Förlust	vid	utrangeringar	av	inventarier 0 0

4	401 175

Erhållen	ränta 265 329
Erlagd	ränta -329 -392
Betald	inkomstskatt 0 0
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 4	337 112
före	förändringar	av	verksamhetskapital

Förändringar	i	verksamhetskapital 3	807 742
Förändringar	av	varulager 63 0
Förändringar	av	avsättningar 548 212
Förändringar	av	kortfristiga	fordringar 12	031 -3	305
Förändringar	av	kortfristiga	skulder -8	770 4	538
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 7	680 2	186

Investeringsverksamheten
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar 600 -852
Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten 600 -852

Finansieringsverksamheten
Upptagna	lån 0 0
Amortering	av	skuld 0 0
Utbetald	utdelning 0 0
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 0 0

ÅRETS	KASSAFLÖDE 12	617 1	446

Likvida	medel	vid	årets	början 80	745 79	299
Likvida	medel	vid	årets	slut 15 93	362 80	745
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Not	1	Redovisnings-	och	värderingsprinciper	

Svenska	 Afghanistankommittén	 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	partners	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	medlemsavgift	avses	den	avgift	som	en	person	inbetalar	för	medlemskap	i	 föreningen.	Medlemsavgifter	
redovisas	vid	inbetalning	från	medlemmen	och	intäktsredovisats	över	den	tidsperiod	som	avses.	
	
En	tillgång	som	har	givits	till	SAK	utan	krav	på	motprestation	klassificeras	som	en	gåva.	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	bidrag.	När	kraven	för	bidrag	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	att	
täcka.	
	
Insamlade	medel	 består	 dels	 av	 föreningens	 direkt	 insamlade	 gåvor	 samt	 insamlade	medel	 i	 form	 av	 bidrag	
genom	Radiohjälpens	kampanj,	Världens	Barn	år	2014,	Water	4	All,	Postkodlotteriet,	Jochnick	Foundation	och	
Afghan	Connection.	

Intäkt	vid	försäljning	redovisas	vid	försäljningstillfället	och	klassificeras	som	nettoomsättning.	
	
Intäkter	som	inte	faller	under	någon	av	ovanstående	kategorier	klassificeras	under	rubriken	övriga	intäkter.		
	
SAK	definierar	en	volontär	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.	
	
Kostnader	
SAK	använder	FRII:s	kostnadsindelning:	ändamålskostnader,	insamlingskostnader	och	administrationskostnader.	

Som	 ändamålskostnader	 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	 SAK:s	
informationsarbete	i	Sverige	eftersom	det	är	en	del	av	organisationens	syfte	enligt	dess	stadgar.	

Insamlingskostnader	 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.	
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Administrativa	kostnader	är	sådana	som	behövs	för	att	administrera	organisationen.	Administrationen	utgör	en	
kvalitetsgaranti	 för	 ändamålet	 och	 för	 givaren.	 I	 administrationskostnader	 ryms	 kostnader	 för	 SAK:s	 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	 leasingavtal	 redovisas	 som	 operationella,	 dvs.	 leasingavgiften	 redovisas	 linjärt	 över	
leasingperioden.	

Löpande	ersättningar	till	anställda	i	form	av	löner	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	
Finansiella	tillgångar	värderas	till	det	lägsta	av	bokfört	värde	och	marknadsvärde.		

Fodringar	är	redovisade	till	det	belopp	som	de	beräknas	inflyta.	Kundfordringar	värderas	individuellt.	

Fordringar	och	skulder	i	utländsk	valuta	värderas	till	balansdagens	kurs.		

Varulager	värderas	till	det	lägsta	av	anskaffningsvärdet	och	verkligt	värde.	

Inventarier	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.	

Ändamålsbestämda	 medel	 redovisas	 som	 post	 under	 eget	 kapital	 och	 motsvarar	 gåvor	 som	 ännu	 inte	
förbrukats	samt	andra	ändamålsbestämda	medel.		

En	avsättning	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.		

Ändrad	redovisningsprincip	

Medel	från	Radiohjälpen	har	tidigare	betraktats	som	gåvor	i	SAKs	redovisning.	Fr.o.m.	2015	betraktar	SAK	dessa	
medel	nu	som	bidrag.	 Jämförelsetal	 för	2014	har	räknats	om.	Vidare	har	SAK	ändrat	rubriceringen	 insamlade	
medel	 till	gåvor	när	medel	har	mottagits	utan	krav	på	återbetalning	 för	att	öka	överenstämmelsen	med	K3:s	
regler.	From	2015	redovisas	balanserat	resultat	på	en	rad	i	balansräkningen,	i	enlighet	med	FRII:s	mall.		

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	4	Gåvor	och	bidrag
2	015																			 2	014																			

Gåvor	som	redovisats	i	resultaträkningen
Insamlade	medel
Allmänheten 15	867																											 13	854																											
Företag 222																																 364																																
Postkodlotteriet 10	000																											 7	350																													
Water	4	All 175																																 160																																

Summa	gåvor	som	redovisats	i	reslutaträkningen 26	264																											 21	728																											

Gåvor	som	inte	redovisats	i	resultaträkningen* -																														 -																														

Bidrag	som	redovisats	som	intäkt
Insamlade	medel
Radiohjälpen 5	270																													 2	717																													
Jochnick	Foundation 1	503																													 1	369																													
Afghanistan	Connection 6	698																													 3	764																													
Företag -																																	 -																																	

Summa	bidrag	från	allmänheten 13	471																											 7	850																													

Offentliga	bidrag
Sida	2015 180	938																									 164	660																									
Forum	Syd	programstöd	2015 -																																	 12	562																											
Forum	Syd	Information	2014 -																																	 1	050																													
EU -																																	 58																																		
Afghanska	hälsoministeriet	(BPHS	&	EPHS) 47	774																											 39	281																											
WHO,	FN 527																																 150																																
Finska	ambassaden	i	Afghanistan 3	338																													 1	392																													
WFP 1	080																													 641																																
Världsbanken	(NSP) 7	167																													 8	168																													
Övriga	(små	bidrag	från	olika	givare) 942																																 309																																

Summa	offentliga	bidrag 241	766																									 228	270																									

Summa	alla	bidrag	som	redovisats	som	intäkt 255	237																									 236	120																									

Totalt	insamlade	medel	består	av
Summa	gåvor	som	redovisats	i	reslutaträkningen 26	264																											 21	728																											
Gåvor	som	inte	redovisats	i	resultaträkningen* -																																	 -																																	
Summa	bidrag	från	allmänheten 13	471																											 7	850																													

SUMMA	INSAMLADE	MEDEL 39	735																											 29	578																											

*SAK	har	enbart	mottagit	gåvor	i	form	av	gratis	seminarielokaler.	Marknadsvärdet	är	okänt	för	SAK
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Not	5		Antal	anställda,	personalkostnader	och	arvoden	till	styrelsen

Antal	anställda
Antal	 Varav	män Antal	 Varav	män

Sverige 21 6 20 7
Afghanistan,	utlandsanställda 14 11 13 7
Afghanistan,	lokalanställda 1	231 983 1273 1010
Afghansitan,	projektanställda 3	923 2	899 4044 2984
Pakistan,	lokalanställda 1 1 1 1

Summa 5	190 3	900 5	351 4	009
Antalet	anställda	i	Afghanistan	och	Pakistan	motsvarar	antalet	anställda	vid	årets	slut.

Styrelsen	och	ledande	befattningshavare

Antal	 Varav	män Antal	 Varav	män
Styrelsen 9 5 9 4
Generalsekreterare 1 0 1 0
Ledning	vid	sidan	av	GS 3 3 3 3

Löner	och	övriga	ersättningar	
2015 2014

Ledning	och	generalsekreterare 782 765
Övriga	anställda 162	960 133	705
Sverige 8	167 5	509
Afghanistan,	utlansanställda 9	006 6	867
Afghanistan,	lokalanställda 77	107 62	625
Afghansitan,	projektanställda 68	598 58	634
Pakistan,	lokalanställda 82 70

Summa 163	742 133	705

Sociala	avgifter
2015 2014

Summa	sociala	avgifter 4	392 3	434
varav	pensionskostnader 1	348 949
Styrelsen	mottog	ingen	ersättning	under	2015,	inte	heller	under	2014.
Av	de	totala	pensionskostnaderna	relaterar	185	(183)	tkr	till	generalsekreteraren.

Volontärarbete

Avtal	om	avgångsvederlag

Lån	till	ledande	befattningshavare	och	transaktioner	med	närstående

Det	mesta	av	volontärarbetet	sker	inom	ramen	för	SAKs	lokalkommitter,	och	eftersom	de	är	egna	juridiska	
personer	redovisas	detta	inte	inom	ramen	för	SAKs	årsredovisning.	Men	volontärarbete	har	också	skänkts	
till	SAKs	nationella	organisation.	SAK	tillämpar	inte	tidsredovisning	för	volontärer	eftersom	det	skulle	
medföra	för	mycket	administration	för	både	volontären	och	organisationen.	Uppskattningsvis	har	43	
individer	bidragit	med	300	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.

Organisationen	har	inte	lämnat	några	lån	till	ledande	befattningshavare.	Inte	heller	har	det	skett	några	
transaktioner	med	närstående.

2015 2014

Antalet	anställda	i	Sverige	motsvarar	medeltal	anställda	för	året.

2015 2014
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Not	6	Leasing

2015 2014
Leasingavgifter	som	är	bokade	som	
kostnader	under	året. 6	462 5	683

Framtida	leasingavgifter	som	ska	betalas:
2015 2014

Inom	1	år	(I	Afghanistan) 4	636 1	669
Inom	1	år	(I	Sverige) 1	710 1	596
Inom	1	till	5	år	(I	Afghanistan) 2	871 3	550
Inom	1	till	5	år	(I	Sverige) 4	968 6	140
Senare	än	5	år	 0 0

14	185 12	956

Not	7	Inventarier
2015 2014

Ingående	anskaffningsvärde 30	544 25	940
Kursdifferens	IB	Afghanistan 3	499 763
Årets	inköp 3	508 5	436
Avyttring 50 -1	535
Försäljning 2	059 -60
Utgående	anskaffningsvärde 39	659 30	544

Ingående	bidrag 30	543 25	939
Kursdifferenser	IB	Afghanistan 3	499 763
Årets	bidrag 3	508 5	435
Försäljning	och	avyttring 2	108 -1	595
Utgående	bidrag 39	657 30	543

Nettovärde 1 1

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.

SAKs	leasingavgifter	motsvarar	i	stor	utsträckning	kontorshyra	och	viss	
kontorsutrustning.
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Not	8	Långfristiga	värdepappersinnehav
2015 2014

Ingående	anskaffningsvärde 1	762 900
Förvärv 251 862
Försäljningar -862 0
Utgående	anskaffningsvärde 1	151 1	762

Ingående	ackumulerade	nedskrivningar -11 -2
Årets	nedskrivningar 0 -9
Återinförda	nedskrivningar 11 0
Utgående	ackumulerade	avskrivningar 0 -11

Utgående	redovisat	värde 1	151 1	751

Redovisat	värde
Marknads-
värde

Swedbank	Robur	Humanfondfond 1	119 1	136
Swedbank	Robur	Likviditetsfond 32 33
Summa 1	151 1	168

Not		9	Långfristiga	fordringar
2015 2014

Ingående	anskaffningsvärde 2	686 2	535
Tillkommande	fordringar 3	107 2	268
Amorteringar,	avgående	fordringar -2	710 -2	113
Växelkursdifferens 320 81
Utgående	anskaffningsvärde 3	403 2	771

Ingående	ackumulerade	nedskrivningar 0 0
Årets	nedskrivningar 0 -85
Återinförda	nedskrivningar 0 0
Utgående	ackumulerade	nedskrivningar 0 -85

Utgående	nettovärde 3403 2686

Not	10	Förutbetalada	kostnader	och	upplupna	intäkter	
2015 2014

Förutbetald	hyra 1	656 2	484
Upplupen	ränta 0 0
Övriga	poster 866 1	006

2	523 3	489

Not	11	Avsättningar	
11a	Försäkringsfond	för	afghansk	personal 2015 2014
Ingående	balans 1	019 788
Årets	avsättningar 531 461
Ianspråkstagna	belopp -397 255
Växelkursdifferens 4 25
Utgående	balans 1	157 1	019

11b	RAD	Mikrolånsfond 2015 2014
Ingående	balans 3	491 3	469
Årets	avsättningar 95 0
Ianspråkstagna	belopp 100 -89
Växelkursdifferens 416 111
Utgående	balans 3	902 3	491
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Not	12	Eget	kapital

2015-12-31
Donations-

kapital
Rörelsereserv

Ändamåls-
bestämda	

medel,	egen	
insamling

Ändamåls-
bestämda	

medel,	Postkod	
och	Atlas	Copco

Balanserat	
resultat	inkl.	
årets	resultat

Summa	eget	
kapital

Ingående	balans 391 21	079 36	536 1	384 1	891 61	281
Årets	resultat 4	401 4	401

Förändringar	direkt	mot	eget	kapital

Omräkningsdifferens	IB-balanser	i	Afghanistan 2	714																			 501																							 500																							 91																									 3	806

Ändamålsbestämt	

		av	givaren* – 16	089 10	175 -26	264 –
		av	styrelsen 940 -940 – – –
		av	årsstämman – –

Utnyttjade* – -8	257 -10	678 18	935 –

Överfört	från	rörelsereserv -2	956 2	956 –

Skatteeffekt – –

Summa – 698 7	393 -3 -4	282 3	806

Vid	årets	utgång 391 21	777 43	930 1	381 2	009 69	488

*	Summan	av	ändamålsbestämt	av	givaren	och	vad	som	är	utnyttjat	under	året	är	det	som	redovisas	som	ändamålsbestämning	av	medel
i	resultaträkningen,	7	329	tkr

2015 2014 2015 2014

Sida	 - 															 -																			 5	158											 12	166												

	SIDA-avtalet	är	på	3	år.	Det	finns	flexibilitet	i	hur	
mycket	medel	som	används	per	år.	Kvarvarande	medel	
kommer	att	användas	under	avtalsperioden.	

Forum	Syd - 															 990																		 633														 153																		

	Forum	Syd-projektet	är	avslutat.	SAK	har	en	skyldighet	
att	bidra	minst	10%	av	projektets	budget	från	sin	egen	
insamling.	Detta	har	inte	särredovisats,	balansen	
kommer	att	skrivas	av	mot	SAKs	insamlade	medel	2016.	

Europeiska	Kommissionen - 															 -																			 132														 130																		

	Projektet	är	avslutat.	Den	kvarstående	balansen	
kommer	från	växelkursdifferenser	och	kommer	att	
skrivas	av	under	2016.	

Afghanistan	Connection 671														 756																		 - 															 -																			
	Projektet	fortsätter	och	medel	överfördes	till	SAK	i	
januari	2016.	

Jochnick	Foundation - 															 -																			 111														 45																				

	Projektet	avslutades	2015.	SAK	kommer	att	täcka	
underskottet	med	egna	medel.	Justering	görs	när	
givaren	godkänt	slutrapport.	

Postkodlotteriet - 															 -																			 - 															 538																		 	Projektet	fortsätter.	
Radiohjälpen 303														 33																				 	Projektet	fortsätter.	

Finlands	Ambassad	i	Afghanistan - 															 588																		 497														 -																			 	Projektet	fortsätter.	
Världsbanken	(NSP) - 															 6	752															 3	046											 -																			 	Projektet	fortsätter.	
Afghanska	hälsoministeriet	 - 															 -																			 13	595									 14	976												 	Projektet	fortsätter.	
Health	Net 182														 163																		 - 															 -																			 	Projektet	fortsätter.	
WHO - 															 -																			 140														 -																			 	Projektet	fortsätter.	
WFP 238														 350																		 - 															 -																			 	Projektet	fortsätter.	

Övrigt 71																	 5																						 944														 316																		
	Motsvarar	nettobalans	av	avslutade	och	fortfarande	
pågående	projekt.	

Summa 1	162											 9	604															 24	559									 28	358												

Not	13	Givarbalanser

Givare
Fordring Skuld

Status	för	projekt
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info@sak.se
www.sak.se 
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