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SAK ställer om med informationskampanjer 
om corona och förstärkt sjukvård 
 

Svenska Afghanistankommittén har ställt om delar av verksamheten till 
informationskampanjer kring covid-19 och byggt ut sjukvården med 
ytterligare 15 miljoner kronor. Coronapandemin hotar att göra krisen i 
det konflikthärjade Afghanistan ännu mer akut. 
 
Den påbörjade omställningen med anledning av coronapandemin gäller i synnerhet 
provinsen Wardak, där Svenska Afghanistankommittén (SAK) ansvarar för hälsovården 
till cirka 600 000 människor. Men även i ytterligare 13 provinser där SAK är verksamt 
har vi påbörjat ett utvidgat informationsarbete för att öka medvetenheten och förebygga 
smittspridning bland de cirka två miljoner människor som vår verksamhet når ut till. 
 
–  Pandemin är en hälsokris som blivit en socioekonomisk katastrof på många håll i 
landet, med priser på basvaror som skjuter i höjden och förvärrad arbetslöshet. Andelen 
som lever i absolut fattigdom tros stiga från hälften till uppåt två tredjedelar av 
befolkningen. Afghanistan är på väg ner i djupare fattigdom i motorvägsfart, säger Daniel 
Madhani, landchef i Kabul för Svenska Afghanistankommittén. 
 
Det första fallet av en person som testade positivt för covid-19 var i Herat i västra delen av 
Afghanistan, den 24 februari. I slutet av maj hade drygt 11 000 afghaner testat positivt för 
covid-19, 1 100 smittade hade tillfrisknat och 220 personer dött. Flest fall finns i 
huvudstaden Kabul, följt av Herat nära gränsen till Iran och sedan Kandahar i söder. 
 
– Nu utökar vi årets budget med 10 miljoner kronor av sparade insamlade medel och får 
nästan 5 miljoner extra från afghanska hälsoministeriet eftersom vi ansvarar för all hälso- 
och sjukvård i provinsen Wardak. Vi ställer om vår verksamhet inom utbildning, 
rehabilitering och landsbygdsutveckling samt utökar inom hälsovård, säger Andreas 
Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.  
 
I år är det 40 år sedan Svenska Afghanistankommittén bildades som en protest mot 
Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Nu på lördag den 31 maj hålls årsmötet, som 
denna gång blir digitalt på grund av covid-19. Ny ordförande och styrelse ska väljas och 
årets solidaritetspris ska delas ut. Medlemsrörelsens 40-årsjubileum kommer däremot att 
firas senare i höst.  
 

Så här ställer Svenska Afghanistankommittén om arbetet:  
• Informationskampanjer: Våra anställda inom utbildning, rehabilitering och 

landsbygdsutveckling i de 14 provinser där vi är verksamma arbetar nu med 
förebyggande information och att skapa medvetenhet kring smittspridning och 
hygien. Vi delar också ut hygienartiklar. 

• Bevakning och samverkan: Ett tiotal särskilda arbetsgrupper har bildats kring 
våra 77 hälsokliniker i provinsen Wardak för att identifiera, isolera och testa 
personer som misstänks ha covid-19. Vi samarbetar med byråden och lokala 
hälsokommittéer. 
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• Rustar och förstärker våra sjukhus: Vi har utökat kapaciteten på 
intensivvårds- och isoleringsavdelningarna samt laboratorierna på våra provins- 
och distriktsjukhus i Wardak. Vårdpersonalen har utbildats i covid-19 och fått 
skyddsutrustning, fler har anställts. Ytterligare sjukvårdsmateriel har köpts in.  

 
Mer om hur Svenska Afghanistankommittén ställer om finns här https://sak.se/corona  
 
Fakta coronapandemin i Afghanistan: 

• Migration från Iran, generellt dåliga förutsättningar för hygien och sanitet, låg 
riskmedvetenhet hos befolkningen samt bräcklig hälsovård efter 40 år av konflikt 
och svag ekonomisk utveckling gör att situationen är akut i landet 

• Alla skolor är stängda sedan mars. Små byskolor har tillåtits öppna igen. I Kabul 
och större städer har myndigheterna utan större framgång försökt förmå 
befolkningen att stanna hemma 

• Statens möjligheter att stimulera ekonomin är små och undermineras ytterligare 
av att USA börjat reducera stödet till landet 

• Av Svenska Afghanistankommitténs 6 000 anställda är nästan alla afghaner som 
fortsätter att bistå befolkningen, endast ett dussin internationella specialister samt 
svenska landchefen är evakuerade 

 
Dagsaktuella siffror antalet bekräftade smittade, tillfrisknade och döda finns här: 
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Afghanistan  
 
För vidare information 
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0703–980 969 
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