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Om Årsrapporten 2021

Svenska Afghanistankommittén, SAK, vill med denna rapport visa vad vi har uppnått
med de resurser som vi har fått från medlemmar och allmänhet samt från organisationer
och myndigheter i Sverige och utomlands. Vi vill också visa hur stora behoven faktiskt är.
Rapporten fungerar också som en översiktlig och kortfattad beskrivning av situationen i
Afghanistan under 2021.
SAK strävar efter en öppen, relevant och balanserad rapportering som belyser såväl
resultat som risker och problem. Den ska också redovisa de missförhållanden eller oegentligheter som har kommit till organisationens kännedom, och som tyvärr är oundvikliga
genom de omständigheter som SAK arbetar under.
Rapporten beskriver översiktligt SAKs insatser och resultat. Det som presenteras här är
ett urval, eftersom SAKs verksamhet är alltför omfattande för att beskrivas i detalj. Du som
vill ha djupare kunskaper kan exempelvis läsa SAKs årliga rapport till Sida eller någon av
de utvärderingar som nämns i rapporten. Om du har frågor om SAKs arbete i Afghanistan
eller denna rapport – hör gärna av dig till info@sak.se.
Redaktör: Christer Bengtsson
Text: Klas Bjurström, Christer Bengtsson, Shah Mahmood, Madeleine Körössy
Formgivning: Bedow
Tryck: Ljungbergs tryckeri
Omslag: På bilden ses tolvåriga Hariro Ahmadi, som deltar i ett ”Learning Camp”
(ungefär: lärande läger) i Julirz i provinsen Wardak.
Foto: Mohammadullah Kamal
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Förord

Ett förfärligt år för
Afghanistans folk
Å r e t 2 0 2 1 ä r r e d a n en milstolpe i Afghanistans
historia. Under det dryga första halvåret ökade konfliktnivån och antalet dödade och skadade afghaner nådde
nära rekordnivåer. Coronapandemin och en långvarig
och svår torka förvärrade läget. USA:s kaotiska uttåg
som närmast kan betecknas som ett uppgivande av alla
de framsteg som skett under de gångna åren och talibanernas maktövertagande 15 augusti innebar dramatiskt
förändrade förutsättningar. Talibanernas oförmåga till
att styra och ett omedelbart indraget bistånd som finansierat ca 75 % av statsbudgeten ledde till en fortfarande
pågående ekonomisk kollaps, en humanitär katastrof
för det afghanska folket och betydande försämringar av
mänskliga rättigheter, inte minst för kvinnor. FN beräknade att ca 24 av 40 miljoner afghaner behöver stöd för
att inte hamna i hunger, undernäring, svält och död. Det
är inte konstigt att afghaner är världens minst lyckliga
folk enligt en undersökning. Framtidshopp har raderats
ut och många välutbildade har lämnat landet med sina
familjer för att söka sig en bättre framtid.
Även för SAK har det varit ett dramatiskt år. Trots alla
svårigheter har SAK i stort lyckats bedriva sin verksamhet. Flickor, även på högstadie- och gymnasienivå, och
pojkar har kunnat fortsätta sin utbildning, inte minst
tack vare SAK:s starka lokala förankring och stöd från
det lokala samhället. Över 104 000 elever, varav 60 %
flickor, gick i SAK:s skolor i 76 distrikt i 14 provinser.
Ytterligare 3 000 elever med funktionsnedsättning fick
förberedande utbildning. SAK har också lyckats bedriva
och t o m utöka tillhandahållandet av hälso- och sjukvård, i en situation där 85 % av hälso- och sjukvården
slutade fungera. SAK hade ca 1 770 000 patientbesök
under året, varav kvinnors andel uppgick till ca 55 %. Därutöver bedrev SAK bekämpning av covid i 5 provinser,
utbildade barnmorskor och sjuksköterskor samt byggde
2 nya barn-och mödravårscenter. SAK kan verkligen vara
stolta över sina verksamhetsresultat under 2021, givet alla

de svårigheter som rått i Afghanistan under året. En väl
fungerande organisation och hängivna och kompetenta
medarbetare har åstadkommit detta.
SAK mötte starkt stöd efter talibanernas övertagande.
Den svenska regeringen uttalade sin starka förhoppning
om att SAK kan fortsätta sitt stöd till det afghanska folket
och Sida utökade kraftigt sitt finansiella stöd till SAK. Och
inte minst visade det svenska folket sin solidaritet med det
afghanska folket- hundratals nya medlemmar och miljontals kronor i gåvor. Stort tack för det starka stödet!
SAK mötte betydande problem under hösten. Banksystemets kollaps innebar stora svårigheter att få in
pengar till Afghanistan, för att bedriva verksamheten,
betala löner till närmare 7 000 anställda, få in mediciner etc. Tack vare extraordinära ansträngningar och de
anställdas oändliga tålamod i väntan på lön, lyckades
SAK just före nyåret genom FN:s försorg fylla på sin kassa
och undvika nedstängning.
Framåt är utvecklingen dyster, inte minst för de
afghanska kvinnorna. Sedan talibanerna tog makten
har kvinnorna rensats från offentligheten och återförvisats till hemmen. Kvinnor får inte vistas utomhus, utom
kortare sträckor, om de inte är i sällskap av en manlig släkting. Det finns inga kvinnor i regeringen eller i
andra offentliga institutioner. Kvinnoministeriet har
lagts ned och moralpolisen, känd från talibanstyret för
20 år sedan, har återskapats och tagit över dess lokaler.
Kvinnor har förbjudits från offentliga arbetsplatser och
från sina utbildningar. De enda undantagen är kvinnor i
sjukvården för att behandla kvinnor och kvinnliga lärare
för flickor på låg- och mellanstadium. Flickor tillåts bara
studera upp till 6:e klass.
SAK fortsätter, under alla nuvarande och säkert kommande svårigheter att driva verksamheten vidare. SAK
kommer att göra allt vi kan för att stödja flickors utbildning, kvinnors rättigheter och kvinnors arbetstillfällen.
Vi överger inte det afghanska folket!

Bengt Ekman

Ordförande
s v e n s k a a f g h a n i s ta n ko m m i t t é n

förord
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Laghman

Nangarhar

Insatser i urval
Utbildning
SAK tillhandahöll utbildning till drygt 104 000 barn
under året. Av dessa var 60 procent flickor.

Hälsovård
Under året gjordes fler än 1,75 miljoner patientbesök vid hälsovårdsverksamhet stödd av SAK. Drygt
940 000 av dessa gjordes av kvinnor.

Utbildning av barnmorskor
och sjuksköterskor
Trots pandemin påbörjade under året 25 blivande
barnmorskor och 24 blivande sjuksköterskor sina
studier vid SAKs utbildningsprogram.

Rehabilitering
Drygt 22 500 människor behandlades med fysioterapi. Drygt 16 000 fick någon form av ortopediska
hjälpmedel.

REGIONKONTOR

Covid- 19
Under pandemin tar SAK ansvar för att bekämpa spridning och vårda sjuka i tre provinser där tidigare ingen
aktiv verksamhet fanns, förutom den provins där SAK
redan hade ansvar för hälsovården.

Mazar-e-Sharif
Taloqan
Wardak

Försörjningsmöjligheter
Under året har SAK stöttat fler än 1000 sparlånekassor.
85 nya sparlånekassor har bildats. Detta för att ge
människor på landsbygden tillgång till mikrolån för att
utveckla sin försörjning.

Jalalabad
Ghazni
Kabul Management Office
Aybak (förbindelsekontor)
Kunduz (förbindelsekontor)
Metharlam (förbindelsekontor)
10

Parwan (förbindelsekontor)
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SAKs uppdrag
och målgrupper

SAKs vision är ett Afghanistan fritt
från fattigdom, våld och diskriminering.
SAKs uppdrag är att ge människor
makt över sin utveckling och sina liv.
SAKs målgrupper är kvinnor, barn,
personer med funktionsnedsättning
och internflyktingar.
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M e r ä n 4 0 p r o c e n t av l a n d e t s befolkning är barn under 15 år. De drabbas
värst av krig och fattigdom. Dödligheten bland barn under 5 år är en av de högsta i världen.
Flickor har mindre tillgång till utbildning och hälsovård än pojkar och är särskilt utsatta
för attacker, hot, förbud och begränsningar.
För den som är kvinna är Afghanistan ett av de farligaste länderna i världen. Detta
gäller nästan alla aspekter av livet; våld i hemmet, skydd av rättsväsende, sjukvård och
utbildning, ekonomi och makt över den egna tillvaron. Betydande framsteg har gjorts
de senaste två decennierna, men utvecklingen 2021 innebar ett svårt bakslag för kvinnor.
Personer med funktionsnedsättning är bland de allra fattigaste och mest utestängda från
samhället, och det gäller kvinnor i högre grad än män. I var femte familj lever en person
med funktionsnedsättning och majoriteten är barn under 14 år. Jämfört med sina syskon
eller jämnåriga vänner löper barn med funktionsnedsättningar större risk att bli berövade
rätten till utbildning. Brist på kunskap, pengar och transporter är de främsta hindren för
att de ska få tillgång till sina rättigheter. Inom hälso- och sjukvården är personalen sällan
utbildad för att hantera särskilda behov som hör ihop med funktionsnedsättning.
Antalet internflyktingar i Afghanistan beräknades i slutet av 2021 ha ökat till 4,6 miljoner1. Familjer tvingas lämna sina hem och fly till områden där de måste konkurrera om
mycket knappa resurser. En stor utmaning för landets skolor och hälsovårdssystem är att
se till att barn på flykt också kan integreras och få sina rättigheter tillgodosedda.

s a k 2 02 1

1 Afghanistan | IDMC (internaldisplacement.org) 1,1 miljoner
till följd av katastrofer och 3,5
miljoner pga konflikt

9

Att åstadkomma förändring

Samarbete,
resurser och tid

D e n c i v i l b e f o l k n i n g S A K samarbetar med
uttrycker tydligt att utbildning, hälso- och sjukvård, rent
vatten och sanitet, tillsammans med fler och bättre sätt att
skaffa en inkomst, är förutsättningar för att de varaktigt
ska kunna förbättra sina liv. SAK arbetar endast i Afghanistan och nästan uteslutande med afghansk personal. Vår
kunskap, våra erfarenheter och metoder är helt präglade av
det lokala sammanhanget och av vad människor på landsbygden själva prioriterar.
Att nå förändring kräver bland annat att vi har idéer
både om hur vi ska uppnå förändringen och hur vi ska veta
om vi faktiskt lyckats. Fattigdomen hos olika målgrupper
och lokalsamhällen har gemensamma drag men drabbar
människor på olika sätt – och vissa mer än andra. Fattigdom har många dimensioner. I Afghanistan handlar det
ofta om begränsad tillgång till odlingsbar mark och vatten
samt svårtillgängliga områden och långvariga konflikter.
Men det handlar i lika stor utsträckning om marginalisering och maktlöshet – att människor och grupper både
saknar rättigheter, förvägras möjligheten att påverka beslut
som rör dem och hindras från att använda sina förmågor
och egna resurser.
För att bryta fattigdomen arbetar SAK inom
många sektorer och använder framför allt tre
övergripande medel:

k a pa c i t e t s u t v e c k l i n g : stöd till byråd och lokala
organisationer så att deras förmåga att själva skapa förändring stärks.
g ru n d l ä g g a n d e s a m h ä l l s s e rv i c e : hälsooch sjukvård och skola kommer att vara en absolut nödvändig del av SAKs arbete under en överskådlig framtid. Utvecklingen 2021 innebär att den afghanska staten
och all offentlig service befinner sig i en svår kris. SAKs
arbete är därmed kanske viktigare än någonsin. Utöver att
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hälso- och sjukvård och utbildning är mänskliga rättigheter, så skapar SAKs konsekventa arbete trovärdighet och
ger en plattform för andra insatser, till exempel att utveckla
lokal kapacitet, stärka civilsamhället och inkludera utsatta
grupper.
påv e r k a n s a r b e t e : för att uppnå förändring genom
målgruppernas inflytande och för att få ett fortsatt stöd
för utvecklingsbistånd arbetar SAK med påverkansarbete.
Våra partnerorganisationer – till exempel byråd, lärarförbund och organisationer för människor med funktionsnedsättning – arbetar också i hög grad med att påverka
lokala beslutsfattare.
Av erfarenhet vet vi att förändring måste komma inifrån det afghanska samhället för att vara långsiktigt hållbar.
Våra målgrupper vet vad de vill. SAKs anställda, medlemmar och givare kan bidra till att de uppnår det. Långsiktig
förändring sker inte snabbt eller i jämn takt, utan över lång
tid, under generationer. Barn som lär sig läsa och skriva,
är friska, har sina föräldrar i livet, kan organisera sig och
påverka sin egen utveckling – det är de som kommer att
genomföra förändringen.

Effektrapport integrerad
i SAKs årsrapport

s a k s t r äva r e f t e r at t rapportera med så god kvalitet som möjligt. Som medlem
i Giva Sverige publicerar vi årligen en så kallad effektrapport. SAK har valt att integrera
effektrapporten i denna årsrapport. Ambitionen är att effektrapporten, och därmed årsrapporten, ska vara sammanhängande, begriplig, transparent, tillförlitlig, relevant och
jämförbar. Om du har frågor eller synpunkter på hur vi redovisar eller beskriver vårt
arbete – hör gärna av dig.
Denna årsrapport / effektrapport avser verksamhetsåret 2021 och i den
kan du bland annat hitta information om:

•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen som ideell förening i förvaltningsberättelsen 59 – 66
Verksamhetskostnaderna under 2021 på sidorna 78 – 79
Verksamhetsområden och geografisk täckning på sidorna 6 – 7
Målgrupper, deras situation och prioriteringar på sidorna 8 – 10
SAKs resurser på sidorna 12 – 13
SAKs praktiska insatser på sidorna 22 – 51
Effekterna vi vill åstadkomma på längre sikt på sidorna 59 – 61
Hur vi mäter och definierar vad vi presterar på sidorna 61 – 66
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Situationen i
Afghanistan 2021

M å n g a a f g h a n e r bäva d e för framtiden när 2021
började och situationen för civilbefolkningen var svårare
än på mycket länge. Coronapandemin hade slagit hårt mot
Afghanistans handel och arbetsmarknad. Landets gränser
var delvis stängda och den ekonomiska krisen fördjupades
av att internationella insatser, både civila och militära, höll
på att avvecklas. Men framför allt – alla visste att det militära stödet till den sittande regeringen under året skulle
försvinna. Vad skulle hända sedan?
FN varnade för att arbetslöshet, fattigdom och undernäring
skulle öka till rekordnivåer, och 16,9 miljoner människor
bedömdes befinna sig i vad som klassas som ”svår och
akut matbrist”. Samtidigt fortsatte antalet internflyktingar
att öka och konkurrera om en redan mycket begränsad
tillgång till arbete, utbildning och sjukvård. Afghanistans
demografi, med en stor andel unga utan arbete, i kombination med konflikten, bidrog till att förvärra läget.
Trakasserier mot medier, människorätts- och kvinnorättsaktiviteter samt religiöst och etniskt motiverade attacker
ökade. En möjlig tolkning var att talibanerna och deras
sympatisörer flyttade fram sina positioner, inför ett kommande maktövertagande.
Politik och konflikt

Efter flera år av diskussioner i Qatar mellan talibanerna
och ett allt otåligare USA ingick parterna avtal i februari 2020. USA lovade att dra tillbaka alla trupper senast
i maj 2021, medan talibanerna förband sig att inte attackera internationella trupper och större befolkningscentra.
Talibanerna kunde därmed skifta sitt fokus och intensifiera
sina attacker mot Afghanistans armé, polis och stat. Våldet
och hoten mot till exempel journalister och människorättsförsvarare ökade väsentligt.
USA:s avtal med talibanerna ingicks utan vare sig förhandling med den afghanska staten eller löften om vapenvila. Därför kritiserades också USA av många för att ha
övergivit den afghanska regeringen och indirekt själva
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Inte till priset av förlorade rättigheter
I förarbetet till SAKs nästa strategiska plan hölls under
våren 2021 samråd och diskussioner med ett stort antal
representanter för våra målgrupper. Lokala byråd,
lärarförbund, sparföreningar, föreningar för människor
med funktionsnedsättning och andra redogjorde för
sina erfarenheter och prioriteringar.
Ett tydligt besked var att våldet måste upphöra och
att ett slut på kriget är helt centralt. Men grupperna
uttryckte lika tydligt det inte får ske till priset av att
de tvingas ge upp de rättigheter som har vunnits de
senaste två decennierna.

statsbildningen. Försök gjordes att få till stånd samtal
mellan talibanerna, den afghanska regeringen och andra
intressenter om en väg framåt, men samtalen fastnade i
procedurfrågor. Talibanerna bedrev samtidigt intensiv
diplomati med företrädare för Iran, Ryssland, Kina och de
centralasiatiska grannländerna.
USA annonserade först sitt tillbakadragande till den
1 maj 2021, vilket efter det amerikanska presidentbytet
ändrades till 31 augusti. Den 1 maj inledde talibanerna en
offensiv med början i landsbygdsdistrikt där de redan hade
ett övertag. Enheter inom armé och polis erbjöds amnesti
mot att lämna över sina vapen. Moralen hos de afghanska
säkerhetsstyrkorna var redan låg och när lokala enheter
inte fick understöd valde många att lämna sin post eller
till och med ansluta sig till talibanerna, ibland hela enheter
på en gång.
Allt fler följde efter och styrkeförhållandena förändrades
snabbt, inte minst när USA evakuerade vissa baser över
natten, utan att i förväg informera sina afghanska motparter. I juli togs de första provinshuvudstäderna, och i
mitten av augusti hade talibanerna nått fram till Kabul.
Inledningsvis avvaktade talibanerna i stadens utkanter.

ba kg ru n d – a f g h a n i s ta n 2 02 1

Rykten florerade om ett förhandlat avtal om övergångsregering och maktdelning, men när nyheten kom att president Ashraf Ghani hade flytt landet så gick talibanerna in
och tog över staden, och därmed statsmakten.
Före och efter 15 augusti

På ytan förändrades Afghanistan över en natt, i och med
talibanernas maktövertagande. Under ytan kommer sannolikt djupare politiska mönster och sociala motsättningar
att bestå. Regering, polis och militär föll snabbare än de
flesta förutspått – inklusive talibanerna själva. I efterhand
ser vi hur allvarliga de problem var som beredde vägen:
Utbredd korruption och dålig statsförvaltning. Säkerhetsstyrkor som varken fått lön eller upplevde att de
hade något att försvara. En djupt krigstrött befolkning.
Utanför städerna var stödet för staten mycket svagt bland
befolkningen, även om stödet för talibanerna också
var begränsat.
Talibanernas återkomst till makten skadade ändå om
många i omvärlden och i Afghanistan. Många afghaner
hade litat på att den tidigare ordningen skulle bestå, framförallt i städerna och bland utbildad medel- och överklass.
Många hade arbetat i statliga institutioner och myndigheter eller haft utländska arbetsgivare, vilket potentiellt
gjorde dem till måltavlor för talibanerna. Skräcken var

påtaglig, inte minst bland kvinnor, minoriteter, journalister och aktivister. När den internationella evakueringen
inleddes sökte sig tiotusentals afghaner till Kabuls flygplats
i förhoppningen att komma ut ur landet. Kaoset skildrades
av världens medier.
I vardagen började många snabbt begränsa sig av rädsla
för talibanernas nästa steg. Kvinnors rörelsefrihet blev än
mer kringskuren, reklambilder på kvinnor målades över av
affärsinnehavare, män lät skägget växa. Samtidigt protesterade kvinnorättsaktivister och människorättsförsvarare,
vilket ofta slutade med att demonstrationerna upplöstes
med våld. Talibanerna gjorde uttalanden som tycktes
signalera viss tolerans mot minoriteter och åsiktsmotståndare. Men många afghaner trodde inte på uttalandena
och anpassade sina beteenden av rädsla för repressalier.
Det nya styret

Den 7 september annonserade talibanerna en ”interimsregering”. Tidigare vaga utfästelser om maktdelning,
inkludering och representation i landets styre verkade
inte längre vara på agendan. Rörelsens högste ledare
(Amir al-Mu'minin) är Mawlawi Hibatullah Akhundzada. Under honom leddes interimsregeringen av premiärminister Mohammad Hassan Akhund och talibanernas
ledarskapsskikt, samtliga män och många av dem uppsatta

Grönsaksförsäljning vid sidan av vägen. Foto: Malin Hoelstad
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Skräcken var påtaglig, inte
minst bland kvinnor, minoriteter,
journalister och aktivister.

på internationella sanktionslistor. Endast tre av ett trettiotal ministrar tillhörde någon annan etnisk grupp än
den pashtunska.
Talibanerna är en rörelse som inom sig rymmer flera
olika grupper och intressen. En tydlig utmaning följde
därför med maktövertagandet: att formulera politik, styra
och fördela resurser på ett sätt som kunde accepteras av
huvuddelen av rörelsen. Regeringsbildningen gjorde det
mycket tydligt för omgivningen att talibanerna prioriterade rörelsens interna sammanhållning framför alla andra
mål. Makten skulle konsolideras innan, om alls, någon
politisk, social eller etnisk pluralism var aktuell. Prioriteringarna blev också tydliga då talibanerna lade ned Kvinnoministeriet (Ministry of Women Affairs) för att i stället
återinrätta sitt departement för moralfrågor med tillhörande moralpolis.
Ekonomi och förvaltning kollapsar

Talibanernas övertagande väckte starka reaktioner från
omvärlden. Inget land erkände talibanernas regering.
Den afghanska staten hade fram till maktskiftet finansierats till 70 procent genom biståndsfonden Afghanistan
Reconstruction Trust Fund (ARFT), vilket omedelbart
upphörde. USA frös den afghanska centralbankens tillgångar om cirka 7 miljarder USD bland annat bestående av
tidigare utbetalade medel från Världsbanken. Afghanska
banker skars av från det internationella systemet för banköverföringar. Sammantaget hade detta en kraftig negativ
inverkan på samhällsservice och var främsta orsak till den
snabbt uppkomna massarbetslösheten.
Många i talibanernas ledarskikt befann sig redan tidigare på USA:s och EU:s sanktionslistor och inga överföringar fick nu göras till den afghanska staten. Även om
USA:s finansdepartement utfärdade så kallade ”licenser”, det vill säga undantag för medel till humanitära och
utvecklingsinsatser som inte finansierar terrorlistade
individer eller organisationer, så innebar internationella
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Talibanerna – landets de facto-styre
Omedelbart efter att talibanerna utropat sin regering
började terminologin diskuteras. Kritiker menar att
ordet "regering" bidrar till att legitimera talibanerna
och inte bör användas om deras regim.
Opartiskhet är en av grunderna för SAK:s verksamhet. För att organisationen ska kunna arbeta för sina
målgruppers rättigheter, måste den dock förhålla sig
pragmatiskt till realiteter, som att talibanerna nu styr
Afghanistan. SAK har därför valt att referera till talibanerna som landets "de facto-styre".

bankers extremt strikta efterlevnad av regelverk mot finansiering av terrorism att landets ekonomi praktiskt taget helt
skars av från omvärlden. Detta var den enskilt viktigaste
faktorn bakom den följande humanitära krisen.
Den ekonomiska krisen blev snabbt akut och satte
extrem press på stat, företag och befolkning. Staten kunde
inte betala ut löner och många som drabbades hade ett
stort antal familjemedlemmar att försörja. Många välutbildade och yrkesverksamma med erfarenhet och kompetens
från den tidigare administrationen lämnade landet omedelbart, antingen på eget bevåg eller genom att evakueras
genom andra länders ambassader.
Fakta om talibanernas ekonomiska förvaltning under
hösten är osäkra. Budskap gick ut i medier om att talibanerna hade tagit kontroll över gränskontroller och importtullar, och man hävdade bland annat att nettointäkterna
var högre än den tidigare statens på grund av lägre tolerans
för korruption. Oavsett sanningshalt så är det ett tydligt
exempel på talibanernas kommunikationsstrategi att
utmåla sig själva som mindre korrupta än tidigare styre.
SAK och andra aktörer på plats underströk omedelbart hur allvarliga effekterna skulle bli av sanktioner mot
staten i kombination med bankernas ovilja att acceptera
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Provinsen Takhar. Foto: Kajsa Waaghals

undantag för humanitära insatser. Hösten innebar stor
osäkerhet bland givarländer. Hur skulle den afghanska
befolkningen stödjas utan att också talibanerna finansierades? Politiska företrädare talade om att växla över till
humanitära insatser, ibland utan insikt om att humanitära
insatser aldrig skulle kunna ersätta den stat och den privata
och offentliga sektor som omvärlden under 20 år försökt
få på plats.
Både företag och internationella organisationer gick i de
flesta fall över till informella banktjänster, till exempel det
traditionella men begränsade hawala, där lån och överföringar regleras i informella nätverk utan inblandning av
banker eller myndigheter. FN började tidigt planera att
föra in kontanter i landet för att finansiera sina och
andras insatser.
Sammantaget resulterade stoppade banköverföringar,
löneutbetalningar och finansiering av staten i en akut ekonomisk kris som märktes redan efter några dagar, men som
fortsatte att eskalera under hösten med inflation, enorm
arbetslöshet och allvarliga humanitära konsekvenser.

Fattigdom har flera dimensioner och kan definieras på
många sätt. Ekonomiska mått ger ett mycket begränsat perspektiv, men förenklar jämförelser.
Världsbankens globala gränsvärde 2020 för ”extrem
fattigdom” motsvarade 1,90 USD per person och dag.
FN publicerar i stället värden för den nationella fattigdomsgränsen. Gränsen utgörs av kostnaden för
mat som ger 2 100 kalorier per person och dag, samt
boende, kläder, utbildning och transport. I slutet av
2020 var denna gräns 2 062 Afn, eller motsvarade 26,6
USD, per person och månad, och cirka 54 procent av
befolkningen beräknades leva under gränsen. FN larmade under 2021 att andelen till mitten av 2022 kan
uppgå till hela 97 procent av befolkningen.
http://hdr.undp.org/en/indicators/39006
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview
UNDP Afghanistan socio-economic outlook 2021–22
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Solnedgång i Mazar-e-Sharif

Konsekvenserna – en humanitär katastrof

2 Afghanistan Humanitarian
Needs Overview 2022,
UNOCHA

3 IFRC, https://www.ifrc.org/
press-release/afghanistanworst-drought-and-hungercrisis-decades

4 https://www.af.undp.org/
content/afghanistan/en/home/
presscenter/pressreleases/2021/
UNDP-press-release.html

En katastrofliknande situation uppstod nu och för överskådlig tid i ett land med omkring 40 miljoner invånare. FN beräknade vid slutet av året att 24,42 miljoner
människor i Afghanistan var i behov av humanitärt stöd.
Befolkningen i landets samtliga 34 provinser klassificerades som i ”svårt” eller ”extremt” behov av stöd.
Till detta bidrog också en långvarig och svår torka vilken gav minskande skördar, både för egen konsumtion
och småskalig försäljning. Fler än sju miljoner3 jordbrukande familjer beräknas ha drabbats och den nationella
produktionen av spannmål föll med 20 procent jämfört
med året innan. De närmast föregående åren importerade
landet cirka tre miljoner ton vete per år för att möta behovet av mat, något som nu blev omöjligt främst på grund av
stoppade internationella banköverföringar. Resultatet blev
att upp emot 95 procent av hushållen inte hade tillräckligt
med mat. Familjer tvingades sälja egendom, skuldsätta
sig eller ta till andra negativa överlevnadsstrategier, och i
många fall är dessa nu uttömda.
Hushåll där kvinnor har försörjningsbördan är särskilt
drabbade. Dessa är fattigare än genomsnittet och kvinnor

Plats 170 av 170 för kvinnor
Ett årligt index publicerat av Georgetown Institute
for Women, Peace and Security, väger samman faktorerna inkludering, säkerhet och rättvisa. Enligt detta
index placerar sig Afghanistan som nummer 170 av 170
möjliga i världen.
Afghanistan – GIWPS (georgetown.edu)
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drabbas i större utsträckning än män av talibanernas
inskränkningar av rörelsefriheten. Matbristen drabbar
barn och unga särskilt, både på kort och lång sikt.
Enligt FN:s värsta-scenario beräknas hela 97 procent4
av befolkningen leva i fattigdom sommaren 2022. Samtidigt som behovet av vård ökar till följd av till exempel
undernäring så har tillgången till hälso- och sjukvård
minskat drastiskt sedan det internationella samfundet
stramade åt finansieringen av densamma. Lokala organisationer med ansvar för sjukvård har inte resurser att driva
verksamheten vidare.
Konsekvenserna – mänskliga
rättigheter och jämställdhet hotas

Kvinnor i Afghanistan är bland de mest utsatta i världen,
oavsett vilket mått som används. Så var det redan innan
talibanerna tog över och det blev ännu värre därefter.
Väsentliga framsteg gjordes 2001–2021 för kvinnors rätt
till utbildning, till hälso- och sjukvård, till att delta i yrkeslivet – och till och med något så grundläggande som rätten
att inneha en egen identitetshandling.
Kvinnornas roll är sedan länge en central fråga både
för omvärlden och talibanerna. Talibanerna visade med
sina restriktioner för flickor och kvinnor under hösten
att man inte vill böja sig för omvärldens påtryckningar.
Talibanerna erkänner inte begreppet mänskliga rättigheter, utan hänvisar i stället till ”rättigheter enligt islam”
och de började snabbt bryta upp många av de formella
framsteg som gjorts. I många miljöer har män tagit
talibanernas kvinnosyn som en förevändning att styra
kvinnors val ännu hårdare än tidigare och gå längre än
restriktionerna kräver. Kvinnor förvisas i högre grad till
arbete i hemmet, bort från utbildningsvägar och bort
från offentligheten.
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Fakta om Afghanistan
Afghanistan

Sverige

Källa

Uppskattad befolkning

39,8 miljoner

10,2 miljoner

UNFPA, 2021

Förväntad livslängd vid
födsel

Kvinnor: 67 år
Män: 64 år

Kvinnor: 85 år
Män: 81 år

UNFPA, 2021

Antal barn per kvinna

4,0

1,8

UNFPA, 2021

Mödradödlighet per 100
000 levande födslar

638

4

UNFPA, 2017

Barnadödlighet under 5
år, per 1000

58

3

Världsbanken, 2020

BNP per capita och år

516,7 USD

52 274,4 USD

Världsbanken, 2020

CO2 utsläpp per capita

0,2 ton

3,5 ton

Världsbanken, 2018

Vägen mot militär exit

Civila blir offer i konflikten

2011: President Barack Obama annonserar en minskning av USAs
fler än 100 000 soldaterna i Afghanistan och att USA ska lämna
över ansvaret för säkerhet till den afghanska staten från 2014.

Det största hotet mot civilbefolkningen är inte risken att dö eller
skadas i stridshandlingar. Den största risken är den att dö eller
skadas till följd av undernäring, i samband med graviditet, eller
till följd av sjukdomar som ofta enkelt skulle kunna undvikas
eller botas. Men förutom att bidra till och fördjupa fattigdomen samt förhindra utveckling så orsakar konflikten flera tusen
dödsfall och skador årligen.

2012: NATOs medlemsländer bekräftar att de följer USAs strategi inför överlämning.
2013: Nato lämnar över ansvaret för säkerhet till den afghanska
staten. Talibanerna öppnar kontor i Doha, Qatar.
2014: USA och andra NATO-länder uppger sig sluta med
stridsoperationer. Den internationella Resolute Support Mission
fortsätter utbilda och stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna.
Antalet bombningar med flyg och drönare ökar.
2016: President Obama lovar att minska antalet amerikanska
soldater till 8400 till slutet av hans mandatperiod i december
samma år.
2017 – 2019: Samtal hålls mellan talibanerna, USA och andra
länder, men utan att inkludera Afghanistans regering.
2020: I februari ingås avtal mellan USA och Talibanerna om att
alla amerikanska trupper ska lämna landet till 1 maj 2021. Övriga
länder med militär i landet följer efter.
2021: Talibanerna kontrollerar i mars ca 30 av 421 distrikt i landet. I maj tar de över ca 15 till, i juni ca 70 och i juli ytterligare ca
65, samt ett antal provinshuvudstäder. 15 augusti intar talibanerna Kabul och resterande distrikt.

SAK har årligen refererat till UNAMAS årliga rapport Afghanistan
Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict. När
denna rapport skrivs har ingen UNAMA-rapport publicerats för
2021. På grund av detta kan SAK inte publicera jämförande uppgifter med tidigare år. Per den 30 juni 2021 var antalet döda och
skadade civila nästan bland de högsta under de senaste tio åren.
Då våldet var omfattande under juli och augusti var de civila
offren fortsatt sannolikt högt, även om bekräftade uppgifter saknas. Efter den 15 augusti och talibanernas övertagande av makten så minskade antalet stridigheter väsentligt, till den lägsta
nivån på minst tio år med en sannolik minskning av civila offer.
2021 kom att bli ett dramatiskt år. Det snabba maktskiftet och
dess svåra konsekvenser för befolkningen gör det till en ny referenspunkt, och som med åren 1979, 1989 och 2001 kommer det
länge sannolikt att talas om Afghanistans moderna historia i termer av före och efter 2021.
Den svenska biståndsmyndigheten Sida är SAKs viktigaste
samarbetsparter i Sverige och största finansiär. Förtroende
och gott samarbete var avgörande inte minst under månaderna efter talibanernas maktövertagande, när Sida med kort
varsel gick in och övertog finansieringen av bland annat SAKs
sjukvårdsprogram (som tidigare finansierats av Världsbanken),
och därmed säkrade tillgången till hälsovård för över en miljon
människor, liksom upprätthöll en intensiv dialog med SAK och
UD för gemensam orientering i den nya kontexten.
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Förändringarna påverkar SAK

Efter 15 augusti: Under året ökade andelen
fullt vaccinerade av befolkningen till knappt
12%. SAK fortsatte med särskilda insatser inom
Covid19, inklusive vaccinering, i provinserna
Wardak och Nuristan samt Parwan, Kapisa
och Panjshir.

Staten: Efter att länge ha försökt ta ett starkare
grepp om civilsamhället var den afghanska
staten under våren i huvudsak upptagen av
den ekonomiska krisen och den allt intensivare
konflikten. Samtidigt fanns juridiska ramar och
nationella utvecklingsprogram på plats.
Efter 15 augusti blev osäkerheten stor om vilken
relation civila organisationer skulle ha med de
facto-styret. Resursöverföring från civilsamällesorganisationer till staten var uteslutet, men
gränsdragningen var inte självklar då målgruppernas rättigheter kräver att staten har förmåga
att fullgöra sina skyldigheter och ta sitt ansvar
för dessa.

Finansiering: In i det sista upprätthöll omvärlden sina löften om internationell finansiering
av den afghanska staten. Den globala inbromsningen, med framtidsoro och politisk turbulens
bidrog dock till osäkerhet och i väst fortsatte
det politiska klimatet svänga mot en negativ
syn på utvecklingssamarbete. Nationella behov
prioriteras framför fattigdomsbekämpning, en
trend som stärkts av pandemin och krympande
ekonomier.
Efter 15 augusti: upphörde i princip internationell finansiering av de nationella utvecklingsprogrammen, program som SAK ofta genomfört
och finansierats genom. Många länder annonserade att medel i högre utsträckning skulle
avsättas till humanitära insatser på bekostnad
av långsiktig utveckling, och det är inte osannolikt att med resurser i framtiden kommer
kanaliseras genom FN-organ. FN lanserade sin
Multi-Partner Trust Fund (MPTF) som en ersättning till den tidigare Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) som inte längre kunde
fullgöra sitt uppdrag då de facto-styret inte
erkänns av omvärlden.

Lokal och central förvaltning: Historiskt har
konflikter i Afghanistan ofta haft en tydlig
stad-land-dimension, och av ambitioner till centralisering av makt, resurser och värderingar.
Offentlig förvaltning har under de senaste tjugo
åren varit svag och använt olika genomförandemodeller inom olika samhällssektorer. Till
exempel var grundskola i huvudsak ett nationell
statligt ansvar, medan ansvaret för primärvård
tilldelades civila organisationer, däribland SAK,
som genomförde på provinsnivå.
Efter 15 augusti syntes tecken på att talibanerna var mindre intresserade av egentlig centralstyrning än den tidigare regeringen. Med
undantag för påbud om könssegregering och
en generell islamisering av politiken så hann inte
talibanerna utveckla eller förtydliga sina policyer nämnvärt. Centrala påbud gavs i form av
rekommendationer och lämnade mycket öppet
för lokala beslut och praxis, vilket kan försvåra
möjligheterna att påverka och värna tex legala
rättigheter. Å andra sidan kan SAK sannolikt
utverka lokala lösningar och tillstånd på ett sätt
som organisationen är väl bekant med.

Förutsättningarna förändrades så dramatiskt med talibanernas övertagande av makten att det,
trots att vissa faktorer är konstanta, närmast går att tala om två olika kontexter under samma år.

Konflikt: Efter den våldsammaste vintern på
många år trappades konflikten mellan talibanerna och den tidigare regeringen upp ytterligare från 1 maj. Våldet försvårade SAKs logistik
och resor ute i verksamheten och utsatte målgrupper och personal för stora risker.
Efter 15 augusti upphörde i princip den
huvudsakliga väpnade konflikten, vilket innebar
en stor lättnad för många i civilbefolkningen.
Logistik, uppföljning och andra insatser förenklades för SAK.
Flykt: Miljoner människor i intern flykt eller migration har länge varit en komplicerande faktor
och tärt på Afghanistans redan små resurser
och samhällsservice.
Efter 15 augusti försökte hundratusentals
människor lämna landet pga förlorade framtidsutsikter, fattigdom, utsatthet eller rädsla för sina
liv. Kanske framför allt gällde detta kvinnor med
utbildning, arbete eller med familj i andra länder.
Detta gällde även SAKs personal, där framförallt
kvinnliga chefer och specialister lämnade landet
och organisationen, ibland genom visumprogram för personer som arbetat för andra länder.
Covid19: I april nådde den tredje vågen av
Covid19 Afghanistan, med fortsatta restriktioner för SAKs anställda. Internationell personal
arbetade i stor utsträckning redan från sina
hemländer på grund av pandemin.

Före maktövertagandet talade representanter för talibanerna om amnesti för tidigare statsanställda och en
mer moderat islamisering av det offentliga livet. Om detta
någonsin var en ambition för talibanernas ledning så blev
den aldrig förverkligad, inte minst på grund av att rörelsen inte helt förmår centralstyra det som sker lokalt i olika
delar av landet. Efter övertagandet skedde omfattande
trakasserier, hot och våld mot civila, kvinnorättsaktivister,
människorättsförsvarare och journalister. Rörelseutrymmet
för både civilsamhällesorganisationer och media har minskat väsentligt. Mediasektorn har varit stark under de senaste
två decennierna, men under 2021 lade fler än 150 radio- och
tv-kanaler, tidningar och nätredaktioner ner sitt arbete.
Omvärlden

Vid slutet av 2021 var talibanerna fortfarande mycket långt
ifrån att bli erkända av omvärlden. Dialogen med representanter från väst rörde framför allt lyftande av sanktioner,
behovet av nödhjälp, möjliggörande av banköverföringar
samt finansiering av samhällsservice. Väst fördömde
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Statistik – ungefärlig eller felaktig
Statistiska uppgifter om Afghanistan är i bästa fall ungefärliga. Uppgifterna om befolkningsstorlek varierar mellan 30 och 40 miljoner, men de flesta uppskattningar är
extrapoleringar från en bristfällig folkräkning år 1978.
Andra undersökningar där befolkningen är en variabel
såsom utbildning, hälsa eller andra sociala faktorer,
drabbas av samma eller ännu större felmarginaler.

unisont talibanernas maktövertagande och deras exkludering av både kvinnor och flera etniska grupper i regeringen.
Maktövertagandet fick mycket uppmärksamhet i
svensk media under hela hösten. Politiskt avvek Sverige
inte från EU:s eller de flesta västländers hållning. Stöd till
den afghanska staten under ledning av talibanerna uteslöts, men insikten om krisen och behovet av humanitär
nödhjälp växte.
Kina och Ryssland uttalade sig om behovet av stabilitet och visade ett vagt accepterande av talibanernas
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Fattigdomen: förvärrades av den ekonomiska
krisen och bristen på kontanter, inte minst bland
SAKs målgrupper. BNP minskade från 650 USD
till 508 USD per person och år mellan 2012 och
2020. Under 2022 väntas den minska till 350 USD.
Efter 15 augusti påverkades SAK starkt av
bank- och likviditetskrisen. Betalningar kunde
göras till konton i Sverige, men inga banker
godkände överföringar till Afghanistan trots
tydliga undantag för humanitära och utvecklingsinsatser som inte involverade personer på
sanktionslistor eller de facto-styret. SAK tvingades till omfattande åtgärder, som fokusering på
mindre kostnadsintensiva insatser och stopp för
nya projekt. SAKs anställda i Afghanistan fick tillfälligt sänkta och lika löneutbetalningar. När SAK
vid årsskiftet igen lyckades säkra likvida medel
i Afghanistan kunde innestående löner betalas
fullt till alla anställda.
Jämställdhet: Afghanistan är ett av de mest
könssegregerade länderna i världen, men med
stora variationer i landet och beroende på
sammanhang.
Efter 15 augusti innebar skiftet för SAK kvinnliga medarbetare att friheter och formella rättigheter rullades tillbaka i deras privatliv, att de
förväntas bära hijab och inte arbeta i samma rum
som manliga kollegor, samt ha en manlig släkting
i sällskap vid längre resor. SAK har en skyldighet
att med alla medel försvara rättigheter och möjligheter som vunnits, och får varken medvetet
eller omedvetet bidra till exkludering eller diskriminering. En rapport om kvinnor på landsbygden6 som publicerades under 2021 motsade två
vanliga påståenden; dels att kvinnorättsaktivister
bara representerar en minimal och priviligierad
del av befolkningen, dels att kvinnor på landsbygden överlag accepterar eller är nöjda med

vad det traditionella politiska ledarskapet – som
var män både före och efter talibanernas maktövertagande – anser vara självklara afghanska
förhållanden, traditioner eller religiösa påbud. I
själva verket finns en medvetenhet om förtrycket,
även om aktivismen är tydligare i urbana miljöer.
Civila samhället: Det formella civila samhället
domineras av internationella organisationer tillsammans med mindre afghanska organisationer
främst i städerna, av vilka många är engagerade
i mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.
På landsbygden dominerar de traditionella byråden som har en viktig roll i att företräda byar och
befolkning gentemot yttre aktörer, tex myndigheter eller biståndsaktörer. Samtidigt har lokala
organisationer vuxit fram som företräder till
exempel människor med funktionsnedsättningar,
lärare eller andra yrkesgrupper i samhället.
Efter 15 augusti kom framför allt rättighetsföreträdare under mycket hård press och utsattes
i många fall för trakasserier. Företrädare tvingades fly eller hålla sig gömda. Vissa organisationer ledda av kvinnor väntar fortfarande på officiellt tillstånd att återvända till sina kontor. Andra
organisationer har stängts eller fått sina resurser
beslagtagna. Byråden på landsbygden har i form
av Community Development Councils (CDC)
haft en viktig roll för lokala styret, utvecklingsfrågor och konfliktlösning. Då de formaliserats
av den tidigare regeringen verkar talibanerna
avvaktande och kan sannolikt förväntas prioritera lokala religiösa ledare, mullahs, framför
dessa strukturer.
Följder av miljö- och klimatförändringar:
Afghanistan är ett av de mest könssegregerade
länderna i världen, men med stora variationer i
landet och beroende på sammanhang.

maktinnehav, sannolikt drivna av geopolitiska överväganden och affärsrelationer. Men inte heller de förväntas
erkänna talibanerna inom kort, och de framhåller västs
ansvar för den politiska och ekonomiska situationen.
Relationen mellan Afghanistan och Pakistan är historiskt
känslig och komplex. Samtidigt som Pakistan ofta stött talibanerna i Afghanistan fruktar man vad talibanernas framgång i Afghanistan kan innebära för deras motsvarigheter
i Pakistan.
Inte ett bokslut

Att talibanerna återtog makten efter nästan 20 års internationell militär, politisk och social närvaro gör att ett
bokslut över epoken 2001–2021 ligger nära till hands.
Men det är för tidigt.
Det för varje val minskande folkliga deltagandet till
följd av fusk, misstro och våld vittnade om en allt djupare
uppgivenhet inför de demokratiska institutioner som
etablerades efter 2001, och de vittrade i stor utsträckning
sönder redan innan talibanernas återkomst. Den extrema

Efter 15 augusti innebar skiftet för SAK kvinnliga medarbetare att friheter och formella rättigheter rullades tillbaka i deras privatliv, att de
förväntas bära hijab och inte arbeta i samma
rum som manliga kollegor, samt ha en manlig
släkting i sällskap vid längre resor. SAK har en
skyldighet att med alla medel försvara rättigheter och möjligheter som vunnits, och får varken
medvetet eller omedvetet bidra till exkludering
eller diskriminering. En rapport om kvinnor på
landsbygden som publicerades under 2021
motsade två vanliga påståenden; dels att kvinnorättsaktivister bara representerar en minimal
och priviligierad del av befolkningen, dels att
kvinnor på landsbygden överlag accepterar
eller är nöjda med vad det traditionella politiska
ledarskapet – som var män både före och efter
talibanernas maktövertagande – anser vara
självklara afghanska förhållanden, traditioner
eller religiösa påbud. I själva verket finns en
medvetenhet om förtrycket, även om aktivismen
är tydligare i urbana miljöer.

6 New special report: ‘Between Hope and
Fear. Rural Afghan women talk about peace
and war’ – Afghanistan Analysts Network –
English (afghanistan-analysts.org)

UNDP AFGHANISTAN: Socio-Economic Outlook 2021–
2022 Afghan Analysts Network,

diskrimineringen av framför allt kvinnor, men även
minoriteter och människor med funktionsnedsättning,
minskade något men var fortfarande omfattande under
perioden. Rättssäkerheten förblev i stort sett obefintlig,
korruptionen och våldet eskalerade med åren.
Men samtidigt förändrades landet på många andra
sätt. Befolkningen växte och urbaniserades, andelen barn
i skolan mångdubblades, mödra- och barnadödligheten
minskade. Enligt FN:s Gender Development Index5 förbättrades kvinnors situation jämfört med mäns väsentligt
under perioden. Den tidigare mycket isolerade befolkningen har påverkats av tillgången till media och sociala
medier. En hel generation växte upp med andra förväntningar på framtiden. Sociala förändringar, erfarenheter
och förmågor kommer människor att bära med sig in i
dagens Afghanistan. Bokslutet över 2001–2021 ligger inte i
talibanernas övertagande av makten, utan i hur människor
i landet nu kommer att möta sin vardag och sin framtid,
samt i hur omvärlden förhåller sig till deras rättigheter och
sina egna skyldigheter.

ba kg ru n d – a f g h a n i s ta n 2 02 1

5 Human Development Reports
(undp.org)
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Bättre och
rättvis hälsa
Förbättrad hälsa och minskad
undernäring bland SAKs målgrupper
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SAKs mål: Bättre hälsa och näring

Under 2021

• Mödradödligheten är uppmätt till
638 per 100 000 födslar. Motsvarande siffra i Sverige är 4 kvinnor.

• Förbättrad tillgång till och utnyttjande av hälsovård av god kvalitet.

• SAK registrerade 1,77 miljoner
patientbesök. Varav 973 000 var
kvinnor.

• Barnadödligheten under 5 år är ca
58 per 1 000 levande födda. I Sverige
är siffran 3 barn.

• Bättre kunskap om förebyggande
hälsovård, tex vikten av rent vatten,
amning, näring och god sanitet.

• Knappt 174 000 fall av bekräftad
covid-19 har rapporterats sedan
pandemins början. Vid slutet av
året hade ca 11% fått minst en dos
vaccin.7

• Att lokala organisationer och
yrkesföreningar ska bli bättre på
att kräva och påverka för effektiv
hälsovård, till exempel genom att
informera om vikten av vaccinering.

• Det finns 0,3 läkare per 1 000
invånare i Afghanistan. I Sverige är
siffran 4,2

• Att myndigheter ska bli bättre på
att tillhandahålla hållbar, effektiv
och inkluderande hälsovård.

H ä l s o - o c h s j u k vå r d e n har förbättrats de
senaste två decennierna. Mödra- och spädbarnsdödligheten har minskat och fler har fått tillgång till vård.
Men mycket återstår innan det afghanska folket får den
vård de har rätt till, och på jämlika villkor.

Efter den 15 augusti 2021 förändrades förutsättningarna drastiskt till det sämre. Världsbanken som fram till
dess finansierat hälsovården via sin återuppbyggnadsfond
(Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF) ströp alla
utbetalningar. Få genomförande organisationer i provinserna hade ekonomisk marginal att arbeta vidare, vilket
gjorde att 30 av 34 provinser stod praktiskt taget helt utan
hälsovård. UNDP kanaliserade finansiering under oktober,
och WHO gick in med tre månaders finansiering med början i november 2021.
Problemen med finansiering drabbar ett folk som redan
har akuta hälsoproblem med grund i fattigdom. Covid19 var en fortsatt utmaning. Mörkertalet är sannolikt
mycket stort, resurserna för behandling obefintliga. Vid

• SAK utbildade 25 barnmorskor
och 24 sjuksköterskor och byggde 2
barn- och mödravårdscenter.
• SAK drev insatser för att bekämpa
covid-19 i 5 provinser. Wardak,
Nuristan, Kapisa, Panjshir och
Parwan.
• SAK tog över ansvaret för all vård
i provinsen Nuristan, en av landets
fattigaste och allra mest eftersatta
avseende hälsovård.

en tidpunkt rapporterade alla 34 provinser att nära hälften
av alla tester var positiva.
Tillgången till rent vatten, sanitet och hygienmöjligheter
är fortfarande begränsad, vilket är ett direkt hot mot liv och
hälsa för många.
Undernäring, särskilt bland barn, fortsätter att vara ett
stort problem. Vilket blir än svårare att lösa utan långsiktig
finansiering av hälsovården.

7 https://covid19.who.int/region/
emro/country/af

Vad gör SAK för att förändra detta?

SAK arbetar för att tillgången till primär- och specialistvård och till förebyggande hälsovård ska öka. På provinsnivå sköts hälsovården av organisationer. SAK har sedan
tidigare ansvarat för sjukvården för alla medborgare i
Wardak och sedan oktober 2021 också i provinsen Nuristan. Verksamheten bedrivs i första hand på landsbygden
och fokus ligger på insatser riktade till kvinnor, barn och
människor med funktionsnedsättning.
SAK fortsatte under året också med insatser för att
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begränsa spridningen av covid-19 i provinserna Parwan,
Kapisa, Panjshir, Wardak och Nuristan.
Mödravård, insatser mot undernäring, vaccinationer
och rehabilitering är några av de områden SAK arbetar
med. Eftersom det råder brist på utbildad personal utbildar
SAK människor för arbete i hälsovården. Fysioterapeuter,
barnmorskor och sjuksköterskor utbildas också för att
täcka behoven.
Smart Paper Technology (SPT) har implementerats
för att underlätta dokumentation av vaccinationer. SAK
har också gjort insatser mot covid-19 bland annat genom
skolhälsoprogrammet.
Att förbättra tillgången till och kunskapen om rent vatten, renhållning och hygien har också varit en del av SAKs
bidrag till förbättrad hälsa hos målgrupperna.
Utveckling 2021

8 https://www.kit.nl/wp-content/
uploads/2019/07/AHS-2018report-FINAL-15-4-2019.pdf

9 Enligt OCHA, se: https://
reliefweb.int/report/
afghanistan/afghanistan-ipcacute-food-insecurity-analysisseptember-2021-march-2022issued
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Det är svårt att säga något säkert om förändringar i folkhälsan, bland annat eftersom alla uppgifter om befolkningens
storlek är uppskattningar och för att säkerhetsläget försvårat uppföljning.
Den senaste nationella hälsoundersökningen gjordes
20188 av KIT Royal Tropical Institute och visade på ett
antal positiva trender sedan 2002 då utvecklingsbiståndet
tog fart. Mödradödligheten hade då mer än halverats. Även
barnadödligheten nära halverades under perioden 2010
till 2017. Till följd av bland annat pandemin och maktskiftet lever nästan hälften av Afghanistans befolkning nära
svältgränsen, en 72-procentig ökning sedan föregående år9.
Detta påverkar det allmänna hälsoläget, undernäringen
ökar, och de långsiktiga hälsoeffekterna kommer sannolikt att bli svåra. Konflikt, pandemi och maktskifte med
efterföljande kontantbrist har försvårat SAKs hälsovårdsarbete avsevärt. Omprioriteringar och kreativa lösningar
har i många fall varit nödvändiga. Det har påverkat vilka
målsättningar som kunnat uppnås och till vilken grad.
Under året har många insatser gjorts för att öka tillgängligheten till och utnyttjandet av hälsovård. Barnmorskor
och sjuksköterskor har utbildats, två nya barn- och mödra
vårdscenter har byggts, vården i Wardak och Nuristan
drevs vidare även när finansieringen ströps, och insatser
har gjorts för att utbilda SAKs målgrupper kring hälso-,
närings- och hygienfrågor inom ramen för programmet
”Lärande för hälsosamt liv”.

Även om 2021 innebar stora utmaningar kunde hälsovårdsarbetet fortsätta. Störningar och avbrott förekom, och
flera satta mål kunde inte helt nås. Exempelvis nåddes drygt
4 300 elever av skolhälsovården mot planerade 7 000, vilket
i första hand beror på att skolorna stängdes på grund av
först covid-19 och sedan på grund av det förändrade politiska läget. Drygt 21 000 barn vaccinerades mot kikhosta,
stelkramp, difteri och hepatit B mot planerade drygt 23 000.
Detta berodde bland annat på ett förbud mot motorcyklar
under perioden före maktskiftet, vilket försämrade transportmöjligheterna för vaccinatörer. Andra mål har uppnåtts med god marginal. Tydligt är att behoven fortsätter
vara stora. Drygt 18 000 barn under fem år behandlades för
akut undernäring, vilket å ena sidan överträffar det planerade antalet, men å andra sidan är ett tydligt tecken på en
försämrad situation vad gäller tillgången till mat.
För SAK är hälsovårdens förankring i lokalsamhället
helt avgörande och en förutsättning för att den ska fungera
på lång sikt. Andelen hälsovårdsinrättningar inom SAKs
verksamhet med ett fungerande hälsoråd kopplat till sig
har också stigit från 51 procent till 56 procent. Hälsoråden
behövs för att engagera lokalsamhället i hälsovårdens styre,
men också för att vården ska kunna möta behoven lokalt.
Trots alla hinder 2021 överträffades målet för antal nybesök med cirka 6 procent. Nästan 1,8 miljoner patientbesök
genomfördes inom SAKs verksamheter under året.
Tillgänglig vård

Majoriteten av afghanerna lever på landsbygden där det
ofta är långt till hälsovård. Kvinnor har ännu sämre tillgång då de oftast inte tillåts behandlas av manlig personal.
Tillgången till utbildad vårdpersonal, särskilt kvinnlig
vårdpersonal är troligen den enskilt viktigaste faktorn för
att minska mödradödligheten och ge kvinnor möjlighet
till vård.
Genom att utbilda och anställa kvinnlig hälsovårds
personal och starta och driva nästan 400 hälsoposter (som
en enklare vårdcentral) i byarna gör SAK hälsovården mer
tillgänglig för kvinnor och människor på landsbygden.
Bland annat genom barnmorskor på plats i byarna och
genom nattliga ambulanser, men också genom prioritering
av att utbilda och anställa kvinnor i hälsovården. Under
året utbildas 25 barnmorskor och 24 sjuksköterskor. För
att göra det lättare för kvinnor att arbeta i vården har SAK
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Avdelning för patienter med covid-19 i Wardak. Foto: Mohammadullah Kamal
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Finansieringen behöver en akut
lösning, men på sikt är de två viktigaste
faktorerna kanske tillgången på
personal samt de lokala hälsoråden.

också tillhandahållit stödjande verksamhet som barnomsorg och transport.
Under 2021 har arbetet försvårats av osäkerhet på talibanernas syn på kvinnors arbete och av att många hälsovårdsarbetare lämnat landet. Även covid-19 har inneburit svårigheter för personalförsörjningen, när personal
insjuknat.
Förutom Wardak och Nuristan har även Parwan, Kapisa
och Panjshir varit provinser där SAK har bidragit till hälsovården genom pandemibekämpning. Bland annat genom
informationsarbete och drygt 150 vaccinatörer. SAK har
fortsatt driva nära 80 vårdinrättningar i Wardak och tagit
över de knappt 40 befintliga i Nuristan. Drygt 18 000 förlossningar assisterades utbildad personal. Fler än 54 000
blivande mödrar fick mödravård under graviditeten och
nära 40 000 fick vård efter förlossningen.
Stöd och rehabilitering till människor med
funktionsnedsättning

10 https://reliefweb.int/report/
afghanistan/model-disabilitysurvey-afghanistan-2019
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En av SAKs målgrupper är människor med funktionsnedsättning. SAK tillhandahåller rehabilitering, fysioterapi
och tekniska hjälpmedel i 13 provinser. Behoven är stora,
nästan 14% av alla över 18 år lever med en allvarlig funktionsnedsättning enligt Asia Foundation10.
Nästan 18 000 personer fick fysioterapi genom SAK
under 2021. Knappt 16 000 fick ortopediska hjälpmedel.
Ekonomisk osäkerhet, pandemi och flykt från konfliktpåverkade resultatet.
SAK utbildar fysioterapeuter. Under året gick 46 personer, 21 män och 25 kvinnor, andra året av tre på sin yrkesutbildning. Drygt 70 personer utbildades för att arbeta i byar
med rehabilitering och psykisk ohälsa. Kontantbristen i
landet begränsade utbildningen som var tänkt att omfatta
drygt 120 personer.

Funktionsnedsättning är ofta skambelagt i Afghanistan.
Många är drabbade och kvinnor med funktionsnedsättning blir dubbelt diskriminerade. Behoven av rehabilitering, fysioterapi, tekniska hjälpmedel och annat omfattande, men gruppen kan vara svår att nå med rätt hjälp då
människor med funktionsnedsättningar ofta inte deltar i
offentligheten. Här spelar SAKs uppsökande arbete i lokalsamhället men mycket viktig roll i att identifiera behov,
informera och erbjuda rehabilitering.
Utmaningar

Kvinnor, barn och människor med funktionsnedsättningar, i synnerhet på landsbygden, har mindre tillgång
till vård än andra. Att kvinnor sällan kan eller får resa på
egen hand, i kombination med bristen på kvinnlig vårdpersonal är viktiga orsaker. Kontantbristen och osäkerheten kring vårdens långsiktiga finansiering förvärrade
situationen under året. Osäkerhet kring talibanregimens
syn på kvinnor i arbete kan försvåra att rekrytera, behålla
och vidareutbilda hälsovårdspersonal.
Pandemikrisen har tydligt visat att hälsovården behöver stärkas för att kunna möta krislägen. Finansieringen
behöver en akut lösning, men på sikt är de två viktigaste
faktorerna kanske tillgången på personal samt de lokala
hälsoråden. Att hälsovården är lokalt förankrad och accepterad är nödvändigt för måluppfyllelse och hållbarhet.
SAK har bibehållit tillgängligheten under svåra förhållanden, och fortsätter arbeta för att förbättra den. En
uppenbar risk är dock att förlorade rättigheter och fler diskriminerande restriktioner för kvinnor kommer att påverka
kvinnors hälsa negativt framöver. Nära halva Afghanistans
befolkning lever på eller under svältgränsen. Hälsoeffekterna av det kan komma att bli stora, och kapaciteten i vården behöver stärkas för att klara utmaningen.
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SAK den enda vårdgivaren i Wardak
Maktskiftet i augusti 2021 har inneburit många utmaningar och
begränsningar för vårdsektorn. Trots detta fortsätter Svenska
Afghanistankommittén tillhandahålla vård i Wardak och på andra håll.
A b d u l Ba q i N i a z i bor i byn Tukarak i distriktet Nirk i
provinsen Wardak. Han tog sitt tvååriga syskonbarn, Haseena,
till SAKs provinssjukhus i Maidan Shahr. Den lilla flickan lider
av en stor böld runt nacken.
”Vården vid provinssjukhuset är begränsad idag, det finns
inga mediciner eller mat till patienterna. Det är en för tung
börda för vårt fattiga folk att bära,” säger han. ”Trots alla dessa
problem är vi tacksamma mot SAK som tillhandahåller vård till
Afghanistans folk, eftersom vi är medvetna om att vården i andra
provinser har försämrats. Vi ber SAK och andra internationella
organisationer att hjälpa oss. Utan deras hjälp, väntar en humanitär katastrof i Afghanistan på grund av bristen på offentliga
vårdtjänster.”
Varje dag vårdas omkring 650 patienter vid provinssjukhuset i Maidan Shahr, inklusive 300 barn och mer än 150
kvinnliga patienter. Sjukhuset har en kapacitet på 110 sängar

och lägger in 85 till 90 patienter varje dag, patienter i behov av
mödravård eller kirurgi inräknade.
Tidigare tillhandahölls ännu mer vårdtjänster vid provinssjukhuset, under hälsoprojektet Sehatmandi. Världsbanken finansierade 77 vårdinrättningar i Wardak genom Sehatmandi. Kontraktet
startade i januari 2019 och pågick till juni 2021. Efter maktskiftet
var det otydligt om någon förlängning av projektet skulle vara
aktuell. Detta har påverket tillgången till hälsovård i provinsen.
Världshälsoorganisationen har i en ny rapport varnat för att
en stoppad finansiering av hälsoprojekt i Afghanistan kommer innebära nedstängning av mer än 2000 vårdinrättningar
i landet. Detta samtidigt som Röda korset också varnat för att
mer än sju miljoner människor i Afghanistan saknar tillgång
till grundläggande hälso- och sjukvård.
HAROON MUDASER
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Vård i siffror
Vårdpersonal
Hälsovårdskliniker
Patientbesök
Skolhälsovårdsbesök
Covid-19 isoleringssjukhus

t o ta lt

va r av k v i n n o r

1 364

523

114

-

1 772 417

973 095

4 328

2 093

90

-

Utbildning av barnmorskor och sjuksköterskor
Barnmorskor under utbildning

25

Sjuksköterskor under utbildning

24

Fysioterapi
Fysioterapeuter under utbildning, andra året av tre
Patienter som fått fysioterapi
Fysioterapikliniker som mottagit fysioterapiutrustning

28

a n ta l e l e v e r

t o ta lt

va r av k v i n n o r

46

22

22 590

7 850

13

-
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Några av SAKs insatser för förbättrad hälsa under 2021
Under 2021 har det registrerats över

1 770 000
vårdbesök vid SAKs hälsovårdsverksamhet i Wardak och
Nuristan. Av dessa var 55% kvinnor.

I Wardak fick mer än

21 000
barn under ett år vaccinations
behandling via SAK mot
kikhosta, stelkramp, difteri
och hepatit B.

Under 2021 försåg SAK nästan

16 000 114
I provinsen Wardak och
Nuristan driver SAK

personer med funktionsnedsättning med tekniska
hjälpmedel som proteser, kryckor och rullstolar.

vårdcentraler,
mottagningar och sjukhus.

22 590
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patienter fick
Fysioterapi
under 2021.
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Tillgång till
utbildning
Förbättrat lärande för alla barn i de
områden där SAK verkar.

30
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SAKs mål

Under 2021

• Cirka 3,7 miljoner barn i Afghanistan går inte i skola. Av dessa är 60%
flickor.

• Bättre tillgång till lärande och en
mer inkluderande lärandemiljö för
alla barn.

• I 76 distrikt fördelat på 14 provinser
tillhandahöll SAK utbildning.

• Drygt 60 procent av dem som inte
går i skola är flickor.

• Stärkt undervisning med förbättrad
kvalitet, till exempel genom utbildning av fler kvinnliga lärare.

• Bara 13,5 procent av barn med
funktionsnedsättning har tillgång
till anpassningar i skolan.11

• Att myndigheter blir bättre på att
tillhandahålla hållbar, inkluderande och effektiv utbildning.

Utbildning i Afghanistan

Säkerhetsläget, maktskiftet och kontantbristen har fått
stora konsekvenser också för utbildningsväsendet.
Bara under det första halvåret 2021 drabbades ungefär 40 skolor av strider och fler än 180 elever och lärare
dödades eller skadades. I Kabul dödade en kraftig explosion utanför en gymnasieskola 90 elever. Under perioden
från början av januari till slutet på september 2021 var över
600 000 människor på flykt inom landet, vilket ofta medför att barn inte fullföljer sin skolgång.
Fattigdom, konflikt, traditioner och diskriminering
bidrar till att uppskattningsvis 4 miljoner barn i Afghanistan inte går i skolan12, och många faktorer samverkar
till detta.
Konservativa normer och könsroller tillsammans med
bristen på kvinnliga lärare begränsar andelen flickor i skolan. För fattiga familjer på landsbygden är det kortsiktigt
en uppoffring att låta barnen gå i skola i stället för att bidra
till försörjningen. För exempelvis barn med funktionsnedsättning är långa avstånd till skolan ett stort hinder,
men det är även dåligt anpassade lokaler, diskriminerande
attityder och otillräcklig kompetens kring olika funktionsnedsättningar i skolan. Barn med funktionsnedsättningar
är ofta otillräckligt förberedda för att gå i vanlig skola.
SAKs program spelar därför en viktig roll för att ge barn
med funktionsnedsättning möjlighet att tillgodogöra sig
en utbildning.
Redan före covid-19 och talibanernas maktövertagande
var det många barn som inte gick i skolan. Sedan dess har
situationen blivit än svårare. De flesta flickorna utestängdes från utbildning över årskurs 6 efter maktskiftet. Som
svar på krav både inom landet och utifrån lovade talibanerna att även äldre flickor skulle få gå i skolan, men först
när de tagit fram ett nytt regelverk för flickors utbildning.
Regelverket skulle bland annat innehålla krav på att flickor
ska undervisas av kvinnliga lärare. Samtidigt råder brist

• Fler än 104 100 barn gick under året
i någon av SAKs skolor. 60 procent
av dem var flickor.
• 401 medlemmar i lokala skolråd
och religiösa ledare har deltagit i
utbildning om barn med särskilda
behov och deras rätt till utbildning.

på anpassade klassrum, kvinnliga lärare och läromedel.
SAK kunde dock fortsätta utbilda i många områden efter
lokala försäkringar och acceptans. Vid årsskiftet 2021–
2022 hade acceptans för flickors utbildning nåtts i alla
SAKs täckningsområden, även om många då fortfarande
var stängda för vintern.
Den nya läroplan för de kommande tio åren som var
under utveckling har stoppats. SAK var delaktig i samrådsprocessen kring den och drev på för en mer inkluderande
utbildning och för säkra och trygga skolor.

11 https://reliefweb.int/report/
afghanistan/model-disabilitysurvey-afghanistan-2019

SAK förändrar, särskilt för flickor och barn med
funktionsnedsättning

SAK bedriver skolverksamhet i 14 provinser. Under året
har säkerhetsläget, covid-19 och maktskiftet inverkat negativt på resultaten. Efter maktskiftet stoppades arbetet med
den nya läroplanen som utbildningsministeriet tidigare
lett. För att säkra att utbildningsverksamheten fortsätter
deltog SAK tillsammans med FN-organ och andra civilsamhällesorganisationer i ett samarbete för att ta fram ett
övergångsramverk. Detta används som vägledning för
utbildning under en tvåårsperiod.
Trots alla hinder ökade antalet elever i SAKs skolor
något under året. På grund av pandemin har SAK fortsatt
med undervisning i smågrupper och med social distansering i övrigt.
Efter maktskiftet i augusti fick flickor till en början bara
gå i skolan upp till och med årskurs 6. Redan i början på
november kunde SAK dock utverka acceptans för att fortsätta undervisa flickor i alla årskurser.
SAKs skolor drivs oftast som byskolor. Skolformen
utgör en mindre del av den afghanska utbildningssektorn,
men den är oerhört viktig för att ge barn på landsbygden
tillgång till utbildning. Nära 3 000 byklasser drivs av SAK.
Under 2021 har SAKs unika förberedande utbildning
för barn med funktionsnedsättning fortsatt. Utbildningen
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12 https://reliefweb.int/report/
afghanistan/almost-4-millionchildren-missing-out-schoolafghanistan-teeters-brink
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Tillgången till kvinnliga
lärare är en nyckelfråga.

syftar till att ge barnen förutsättningar att delta i undervisningen i vanliga skolor på så lika villkor som möjligt.
Bland annat får barnen lära sig braille (punktskrift), teckenspråk och sociala färdigheter och de får vara med om
självförtroendestärkande aktiviteter. Utbildningen är central för att ge barn med funktionsnedsättning möjlighet
till vidareutbildning.
Utvecklingen

SAK har under året utbildat medlemmar i skolråd i att
mobilisera lokalsamhällen och att själva driva påverkansarbete för alla barns rätt till utbildning.
Under året har SAK haft drygt 3 300 lärare anställda, och
drygt 104 000 elever i 3 000 klasser, dessutom ytterligare
3 000 elever med funktionsnedsättning i förberedande
utbildning.
Bristen på särskilt kvinnliga lärare är mycket stor.
Därför är det extra positivt att nästan 900 flickor under
året gått handledarutbildning, och senare blir möjliga att
anställa som lärare.
För att öka tillgängligheten har under året åtta skolbyggnader byggts, och för ökad inkludering har drygt 300
lärare vidareutbildats i specialundervisning. 500 lärare har
vidareutbildats i inkluderande undervisningsmetoder.
På grund av säkerhetsläget och människor tvingats fly
inom landet ökade frånvaron bland både elever och lärare
under perioden innan 15 augusti.
SAK har under året ökat tillgängligheten till utbildning.
Av de skolbyggnader SAK redan har är 225 tillgängliga för
alla barn, oavsett kön eller fysisk funktionsnedsättning.
Skolresultaten är goda. I årskurs 4 blev 97 procent godkända, i årskurs 6 var det 98 procent och i årskurs 9 fick
97 procent godkänt betyg. Det är i linje med de mål SAK
satt upp för året.
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Andelen barn som fortsätter i skolan minskade något
under året på grund av reserestriktioner, pandemi, skolstängningar, säkerhetsläget och fattigdom med mera. Som
ett resultat av det genomför SAK kontinuerligt insatser för
att få fler barn att både börja och stanna i skolan.
Utmaningar

Precis som med hälsovård är skolors lokala förankring
en förutsättning för att säkra tillgången till en rättvis och
inkluderande utbildning på lång sikt. Därför arbetar SAK
för att lokalsamhället ska utse skolråd, i dagsläget finns
över 820 sådana skolråd som stöds av SAK. Råden behöver
också inkludera fler kvinnor och personer med olika typer
av funktionsnedsättningar i sitt arbete, vilket SAK arbetar
för genom opinionsbildning och påverkansarbete.

Tillgången till kvinnliga lärare är en nyckelfråga.
Handledarutbildningen är ett sätt att möta det behovet i framtiden. En stor utmaning är att mycket få
flickor fortsätter skolan efter år 6 eller strax innan de
tidiga tonåren. För att förändra detta är opinionsbildning en viktig insats, där hela lokalsamhället behöver
involveras.
Den nuvarande situationen i Afghanistan är en
utmaning i sig. Med kontantbrist och en fattigdom
som både är svår och utbredd kommer det att krävas
mycket påverkansarbete för att familjer ska prioritera
att barnen får gå i skola, liksom att se till att lärare får
lön och skolor har utrustning.
Den fortsatta osäkerheten kring de facto-styrets syn
på flickors rätt till utbildning och arbete kan försvåra
rekrytering av både elever och lärare. Anpassning av
skolbyggnader är nödvändigt och opinionsbildning och
påverkansarbete för flickors rätt till utbildning kommer
att vara en nyckelfråga.
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SAK utbildar elever
med ambitionen
att förändra liv
U n d e r b e s ö k f r å n SAKs kontor i Kabul har elever i Wardak pratat om sin framtid. Studenter vanligtvis från avlägsna
områden har berättat om vad de drömmer om och hur de vill
uppnå det i framtiden.
Bibi Sara är nio år och studerar vid den SAK-stödda byskolan
Ranzi Khail i Saidabad-distriktet. Hon säger: ”När jag blir stor
vill jag bli lärare, för att hjälpa mitt lokalsamhälle”. Sara tillägger
att det inte finns någon kvinnlig lärare i deras område och det är
därför hon hoppas kunna fylla det behovet i framtiden.
Asadullah, elva år, studerar i en byskoleklass i Qol Khushal.
Han säger: ”Jag vill hjälpa mitt lokalsamhälle genom att bli
ingenjör i framtiden”. När han får frågan varför han vill bli just

Sara, 9 år, drömmer om att bli lärare. Foto: Mohammadullah
Kamal

Asadullah är 11 år. I framtiden vill han bli ingenjör. Foto: Mohammadullah Kamal

ingenjör säger Asadullah: ”För att vi saknar en skolbyggnad i
vår by, så jag vill bli ingenjör för att bygga skolor i området”.
Asadullahs klasskamrat i byskoleklassen, Ruqya, elva år, är
optimistisk om sin framtid. Hon vill bli läkare så att folket kan
få vård där hon bor.
Det är värt att nämna att byskolor mestadels består av klasser baserade i lokalsamhället och har etablerats utifrån utbildningsministeriets policy för uppsökande utbildning i avlägsna
områden där det inte finns några statliga formella skolor.
Ett av huvudkriterierna för att etablera en byskoleklass är
att avståndet till en statlig skola ska vara minst tre kilometer.
Elever vid en byskola (som består av en eller flera byskoleklasser) registreras vid en formell statlig skola där de sen integreras
när de når årskurs 6. Flickor kan fortsätta upp till årskurs 9 i en
byskola om de inte har tillgång till en statlig skola i området.
MOHAMMADULLAH KAMAL
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Utbildning i siffror
503

Barn som slutfört förberedande utbildning under året

405

Barn som integrerats i vanlig utbildning under året

3 220

Totalt antal elever i förberedande utbildning

f ö r b e r e da n d e u t b i l d n i n g f ö r ba r n m e d f u n k t i o n s n e d s ät t n i n g

u p p n åt t 2 0 2 0

Utbildning alla barn

Elever
Antal klasser överlämnade för
integrering i den afghanska
statens utbildningsväsen
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p l a n e r at 2 0 2 1

u p p n åt t 2 0 2 1

Totalt

Varav flickor

Totalt

Varav flickor

Totalt

Varav flickor

103 662

57 014 (55%)

91 196

55 729 (61%)

104 165

62 328 (60%)

10

n/a

4

n/a

4

n/a
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Några av SAKs insatser för utbildning under 2021
Drygt

104 100
elever gick i SAKs skolor. 60% av dessa var flickor.

503
barn med funktionsnedsättning har
slutfört förberedande utbildning.

4

klasser överlämnades
under året för integrering
i den afghanska statens
utbildningsväsen.

3 220
barn gick under året i SAKs
förberedande utbildning för barn
med funktionsnedsättning.

3 300
Fler än

Antal klasser som stöds av
SAK uppgick till nästan

3 000

lärare var anställda av SAK under 2021
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3

MÅL 3

Lokalt driven
utveckling

Människor på landsbygden ska vara en del av
sin egen och den lokala samhällsutvecklingen,
vilket förbättrar försörjningsmöjligheter och
stärker uthållighet och motståndskraft mot
kriser och katastrofer.
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Afghanistan i korthet

SAKs mål

Under 2021

• Över 70 procent av befolkningen
lever på landsbygden och är
beroende av jordbruk och boskapsskötsel, med få alternativa inkomstkällor.

• Stärkta och fler inkomstkällor
bland målgrupperna.

• Fler än 1 100 sparlånekassor som
funnits i ett år eller mer fungerade under året. Mer än 17 000
människor hade tillgång till mikrolån genom kassorna.

• Mer än hälften av Afghanistans
befolkning väntas stå inför akut
matbrist.
• Lokala myndigheter har svårt att
fullgöra sina uppgifter på grund av
bristande kapacitet.

• Stärkt förmåga hos lokala organisationer att verka för utveckling som
drivs av byarna själva.
• Bättre förmåga hos lokala myndigheter att svara mot målgruppernas
behov och rättigheter.

Landsbygdens försörjning – bakgrunden

Torkan under 2021 påverkade mer än 80 procent av landet.
Lantbruket, som mer än tre fjärdedelar av befolkningen
livnär sig på är svårt påverkat. Det är också på landsbygden
som de flesta fattiga eller ekonomiskt sårbara hushållen
finns.
Konflikt, naturkatastrofer och internflykt har försämrat
en redan osäker tillgång till mat för många. Mer än varannan afghan väntas stå inför akut matbrist under den
”magra säsongen” från november 2021 till mars 202213.
Den politiska omvälvningen har lett till en allvarlig
ekonomisk och social kris. Marknadsstörningar och finansiella system som inte fungerar har starkt försvårat handel
framför allt över gränser. Den stoppade internationella
finansieringen av staten och den drastiska minskningen av
utvecklingsbiståndet har drabbat de lokala ekonomierna
på landsbygden mycket hårt.
Dramatiskt stigande priser på mat och bränsle, förlorade
inkomster och arbetstillfällen, samt kontantbrist är alla
faktorer som förvärrar den redan innan stora utsattheten
hos landsbygdens befolkning.
SAK ser att fattiga och utsatta hushåll i allt högre grad
använder sig av negativa överlevnadsstrategier, och i
många fall redan har uttömt dem. Detta kan exempelvis
röra sig om att sälja produktiva tillgångar som djur eller
verktyg, att minska matkonsumtionen, och om internflykt
och stigande skuldsättning.
Afghanistan är ett av de svåraste länderna i världen att
vara kvinna i14. Efter maktskiftet finns det en stor oro för
att kvinnors rätt att arbeta och delta i beslutsfattande och

• 23 nya producentgrupper bildades
under året, för att öka medlemmarnas möjligheter till försörjning
• Även om kapacitetsutveckling av
lokala myndigheter inte kunde
fortsätta efter att talibanerna tog
makten, så stärktes lokal kontroll
och uppföljning, vilket ger bättre
möjlighet att svara mot behov.

det offentliga livet ska begränsas ytterligare. Även om talibanerna inte lämnade tydliga direktiv om kvinnors rätt att
arbeta så infördes flera praktiska hinder, till exempel krav
på manlig följeslagare vid resor. Osäkerheten om regler var
dock stor, vilket kan bidra till att kvinnor hindras från att
arbeta av egen eller andras rädsla för konsekvenserna.
Vad gör SAK för att förändra?

SAK arbetar tillsammans med lokalsamhällen på landsbygden för att utveckla och stärka möjligheterna till försörjning för de mest utsatta. Mänskliga rättigheter gäller
alla, och ledningen och ägandet av den ekonomiska och
sociala utvecklingen ska ligga i lokalsamhällets egna
händer.
Byar och civilsamhälle spelar en nyckelroll för demokratisk representation, bland annat genom egna organ som
byråd. Genom samarbetet med byråd och utvecklingsråd
blir utvecklingen mer jämlik och hållbar.
Säkerhetssituationen försämrades före maktskiftet, och
tillsammans med pandemin har det försvårat arbetet. Den
socio-ekonomiska kris som följde efter talibanernas maktövertagande har också varit ett hinder, bland annat genom
att byråd bytts ut när människor har flytt. Detta har lett till
förseningar och begränsningar av olika insatser, exempelvis byggnation, vattenprojekt och stödinsatser riktade till
producentgrupper.
Talibanerna och dess ledning har sedan länge varit negativa till lokala utvecklingsråd, bland annat då valen innebär
anonyma omröstningar och kvinnors deltagande i beslut.
Defacto-regeringen motverkade efter sitt övertagande
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13 https://reliefweb.int/report/
afghanistan/afghanistan-ipcacute-food-insecurity-analysisseptember-2021-march-2022issued

14 https://www.unwomen.
org/en/digital-library/
publications/2021/12/genderalert-womens-rights-inafghanistan
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lokalsamhällesorganisationer och har till exempel hindrat
lokala utvecklingsråd att påbörja byggprojekt.
SAK fortsatte upprätthålla och stärka tillgången till
försörjning bland annat genom stöd till det lokal civila
samhället och genom stöd till diversifierade och stabilare inkomster – inte minst för kvinnor och människor
med funktionsnedsättning. För att uppnå detta startar
SAK bland annat sparlånekassor och tillhandahåller
yrkesutbildningar.
Insatser har också gjorts inriktade på att skydda miljön
samt stödja lokalt styre och social sammanhållning i byar
på landsbygden.
Framsteg och bidrag till utvecklingen 2021

SAK arbetar i första hand på landsbygden, där behoven är
störst och majoriteten lever, ofta under svår fattigdom, i
maktlöshet och avsaknad av resurser att bryta fattigdomen.
I 13 distrikt har SAK tillsammans med lokalsamhällen genomfört insatser som stärker möjligheterna till

Prioritering av flickor, kvinnor och personer med
funktionsnedsättning – men ändå alltid för få
SAK utgår från att alla människor har samma rättigheter. Vissa människor är dock systematiskt utestängda
från sådant som bör vara tillgängligt för alla i samhället. Till exempel skola och hälsovård eller frihet att
arbeta för sin försörjning. Därför har SAK gjort dessa
till prioriterade målgrupper inom insatser som görs för
hela lokalsamhället.
Praktiskt innebär detta att SAK lägger avsevärda
resurser på att inkludera fler ur dessa grupper i sitt
arbete. Trots prioriteringen når vi långt ifrån tillräckligt
många. Exempel på detta är rehabiliteringen av personer med funktionsnedsättning, där kvinnor är klart
underrepresenterade bland patienterna. Andra exempel är att relativt få personer nås av yrkesutbildningarna för människor med funktionsnedsättning, samt
den bristande representationen av kvinnor i lokala
utvecklingsråd.
Att talibanerna inte erkänner mänskliga rättigheter är
en svår utmaning för SAK. Utöver att traditionella normer försvårar kvinnors deltagande i beslutsfattande
och i det offentliga livet så har de facto-styret i praktiken rullat tillbaka många nyligen vunna rättigheter.
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försörjning, deltagande i det lokala styret och tillgången
till mänskliga rättigheter.
Förutsättningarna för insatser har under året varit sämre
än på mycket länge. Trots det kan en viss ökning av aktivitet ses bland näringsverksamheter på landsbygden. Exempelvis har fler än 80 nya sparlånekassor bildats under året,
och nästan 5 000 mikrolån har tagits ut från sparlånekassor.
Mer än två tredjedelar av de lån som tagits ut från sparlånekassorna används för att förbättra försörjningsmöjligheter.
Fler än tusen sparlånekassor som startats med SAKs
hjälp och är minst ett år gamla fungerar, en del med, men
flertalet utan, fortsatta insatser från SAK.
Kvinnor utgör majoriteten av medlemmarna i sparlånekassorna, 59 procent. Medlemsantalet i sparlånekassorna
och mängden sparkapital har ökat kontinuerligt mellan
2018 och 2021.
SAK utbildar bland annat kvinnor och personer med
funktionsnedsättning, i yrkesfärdigheter som efter utbildning ofta omsätts i praktik genom att de får anställning
eller genom att de startar egen verksamhet. De som startar
egen verksamhet samordnar sig ofta i producentgrupper
som med gemensamma krafter och stöd av SAK lättare
kan nå marknader än vad som hade varit möjligt var och
en för sig. Av de som fullföljde utbildning i yrkesfärdigheter under 2021 har 76 procent funnit anställning eller
börjat försörja sig genom egen verksamhet.
Under året arbetade SAK med knappt 100 producentgrupper. Nästan 90 procent av medlemmarna i producentgrupperna var kvinnor.
SAK stöder lokala utvecklingsråd och byråd i planering och genomförande av projekt samt i att öka lokalsamhällets förmåga att engagera sig, höja sin röst och ställa
ansvariga till svars. Nästan 1 200 personer från flera olika
lokalsamhällesorganisationer har utbildats kring och
engagerats i påverkansarbete kring sina egna rättigheter.
Detta för att stärka de lokala organisationernas kapacitet
att utföra påverkansarbete. På grund av de begränsningar
2021 inneburit deltog bara drygt 500 kvinnor i detta. Men
lokalt har påverkansarbete gjorts för bland annat personer
med funktionsnedsättningars rättigheter, vilket exempelvis lett till att olika myndigheter anställt människor med
funktionsnedsättningar och till att andra har fått den
ersättning de haft rätt till men inte kunnat få ut.
Motstånd från talibaner har hindrat många lokala
utvecklingsråd från att genomföra planerade insatser.
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Inget stoppar henne
F ö r f e m å r s e n var Habiba 17 år och hade just gått ut skolan. Genom en tragisk olycka förlorade hon förmågan att gå.
Olyckan skedde i familjens hus när Habiba föll ner i en brunn
och skadades svårt. Efter vad som troligen kändes som en lång
väntan på medicinska testresultat fick hon tyvärr beskedet att
hon inte längre skulle kunna gå, på grund av de skador hon
ådragit sig på ryggraden.
Efter den tragiska händelsen blev Habiba ensam och isolerad från sina klasskamrater, vänner, familj och samhället i
stort. Det var svårt för en tonårsflicka att så plötsligt tvingas gå
igenom en så omvälvande förändring och hennes drömmar
och hopp började försvinna. ”Jag var funktionshindrad och
letade överallt efter hjälp. Jag tillbringade ett år hemma med
avbrott för viss medicinsk behandling både i Afghanistan och
utomlands. Ingenting kunde dock ge mig förmågan att gå tillbaka. Under återhämtningen räknade jag timmar, dagar och
månader till att jag kunde fortsätta mina studier, men det var

Habiba (närmast i bild) tillsammans med sömmerskestudenter.

Habiba (längst bort) tillsammans med sömmerskestudenter.

TEXT OCH BILD: BASHIR AHMAD FAYAZ

en väntan på det omöjliga. Efter sex månader insåg jag att jag
inte längre skulle kunna gå”, säger hon.
Det var svårt för henne att ta sig framåt i livet, trots starka
händer, men inte omöjligt. Hon minns fortfarande dagen när
hon först mötte en av SAKs anställda i lokalsamhället. En medlem i de funktionshindrades organisation i Sheberghan-distriktet, i provinsen Jawzjan, presenterade henne.
Först fick hon en rullstol, och det var en bra början som
gjorde att hon kunde blicka framåt och fundera på nästa steg.
”Efter en lång hemmavistelse var det en bra början, men inte
tillräckligt. Jag anslöt mig till SAKs självhjälpsgrupp och utsågs
att leda den, utifrån mina förmågor.” Fortsatte hon.
2020 ansökte hon hos Sheberghans organisation för
människor med funktionsnedsättning att få arbeta med ett
projekt om påverkan och opinionsbildning. Efter att ha klarat
av lämplighetstestet och intervjun utsågs hon till projektledare
för organisationens projekt i Jawzjan-provinsen. Nu är hon en
av de starka kvinnor i samhället som behövs som förebilder för
andra människor med funktionsnedsättning.

Habiba (i mitten) talar vid möte på internationella kvinnodagen.
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Fatima och Faizullah hämtar rent dricksvatten i Sholgara-distriktet i provinsen Balkh. Det kan de göra tack vare rörledningar
som byggts av lokalsamhället och SAK i samarbete.

Men trots utmaningarna har många utvecklingsråd fortsatt
att driva lokala informationsinsatser, mobiliserat nödhjälp,
stöttat försörjningsutveckling, utbildat om vatten, sanitet
och hygien och om riskminimering vid katastrofer. Detta
tyder på att råden varit aktiva och inflytelserika i att stå upp
för lokalsamhällets behov, transparens och deltagande på
lika villkor.
Utmaningar

Afghanistan har under 2021 upplevt svår torka, intensiv
konflikt under vår och sommar, maktskifte, kollapsad
ekonomi och kontantbrist. Allt detta bidrar till en svår
humanitär kris. Att i det sammanhanget organisera och

Afghanistan har under 2021 upplevt
svår torka, intensiv konflikt under vår
och sommar, maktskifte, kollapsad
ekonomi och kontantbrist. Allt detta
bidrar till en svår humanitär kris.

utveckla lokalsamhällen, säkra inkludering och bidra till
försörjning innebär många och svåra utmaningar.
Till det ska läggas att när hela samhällen mobiliseras
för att skapa demokratiska organ och för diskussioner om
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social utveckling kan ibland konflikter komma upp till
ytan. Det kan röra sig om exempelvis motstridiga intressen
mellan individer, klasser, etniska, religiösa eller politiska
grupper. Samma sak kan hända när utvecklingen går åt
motsatt håll och maktförhållanden ändras snabbt.
SAKs förståelse för den typen av konflikter och de lokala
utvecklingsrådens kapacitet att lösa dem, är under ständig
utveckling och måste vara det.
Situationen för många människor på landsbygden är så
svår att de inte ser någon annan utväg än att ta till negativa
överlevnadsstrategier. Kvinnor och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Att stärka lokalsamhällesbaserade sociala skyddsnät kan bidra till att möta
utsattheten.
Matbristen är stor på landsbygden och den förvärras.
SAK har idag begränsad kapacitet att möta detta. Framöver finns sannolikt ett behov av att i högre utsträckning
integrera humanitära insatser i utvecklingsarbetet. Andra
aktörer som FN och NGO:er arbetar redan med humanitär
hjälp, vilket de har både mandat för och kunskap om hur
man gör.
Efter talibanernas maktövertagande har det varit en
utmaning att rekrytera kvinnlig personal för att stödja
SAKs målgrupper, i synnerhet till insatser som stödjer
sparlånekassor och producentgrupper ledda av kvinnor.
Kvinnors deltagande i yrkesutbildning har också varit
svårt efter maktskiftet. För att säkra kvinnors deltagande
har utbildningarna genomförts i eller nära de byar där
kvinnorna bott.
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Efter att ha fått mikrolån
rapporterade

1123 497
personer ökade inkomster
under 2021.

sparlånekassor som funnits i mer än ett
år och stöds av SAK.

4 900
Medlemmar i sparlånekassor har fått fler än

221
personer med
funktionsnedsättning har
avslutat en yrkesutbildning
under 2021.

mikrolån för att förbättra sin försörjning.

Fler än

176 000
personer på landsbygden har under året fått stöd av
SAK för att förbättra sin försörjning. Av dessa var fler än
96 000 kvinnor.
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MÅL 4

Folkligt och
politiskt
engagemang
Stärkt folkligt och politiskt engagemang för
mänskliga rättigheter i Afghanistan
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Sverige och Europa i korthet

SAKs mål

Under 2021

• Afghanistan fick ett enormt
utrymme i media när talibanerna
tog makten.

• Människor i Sverige och Europa är
välinformerade och agerar till stöd
för det afghanska folkets rättigheter.

• Stödet för utvecklingsbistånd generellt är fortsatt högt i Sverige. Men
stödet för utvecklingsbistånd till
Afghanistan är avsevärt lägre.

• Beslutsfattare och institutionella
givare fattar beslut och agerar effektivt till stöd för SAKs målgruppers
krav i Afghanistan.

• Genom tydliga budskap i media,
debattartiklar och en konferens
med högprofilerade internationella
deltagare lämnade SAK ett avtryck
i både den svenska och internationella debatten om Afghanistans
framtid.

• Den humanitära krisen och maktskiftet har lett till att humanitära
insatser prioriteras över långsiktigt
utvecklingsstöd.

• SAK hade 3 585 medlemmar vid
årets slut, fördelat på 11 lokalföreningar. En ökning med drygt 600
medlemmar sedan 2020.
• Över 60 000 personer visade sitt
engagemang för det afghanska
folkets rättigheter genom att skänka
pengar till SAK. Det gav ett insamlingsresultat på totalt 20,1 miljoner
kronor, 66 procent mer än 2020.

Situationen 2021

Omvärldens intresse för Afghanistan ökade explosionsartat i och med talibanernas markvinningar och intåget i
Kabul i augusti. Det var en dramatisk kontrast mot början
av året, då coronapandemin fortfarande överskuggade de
flesta andra nyhetsämnen och rapporteringen om läget i
Afghanistan var relativt liten.
Afghanistan och ibland även SAKs verksamhet var
plötsligt förstasidesstoff och fyllde nyhetssändningar. SAK
använde uppmärksamheten dels för att tala om sitt arbete
och sina målgruppers rättigheter, men också för att varna
för den humanitära katastrof och statskollaps som hotade
om det internationella biståndet till landet stoppades.
Responsen från svenska folket var kraftfull och tiotusentals personer visade sitt engagemang genom att skänka
pengar till SAK, en ökning av antalet givare som saknar
motstycke i organisationens historia. Hundratals nya medlemmar strömmade till. Även den politiska sfärens gensvar
var starkt och en lång rad möten hölls med beslutsfattare
och förtroendevalda från olika partier.
Samtidigt väcktes en del kritiska frågor. Hade det
utvecklingsbistånd som gått till Afghanistan sedan 2001
varit bortkastat? En rapport från Sidas expertgrupp för
biståndsanalys beskrev generellt svaga resultat, men lyfte
SAKs arbete som exempel på utvecklingsbistånd som
fungerat bra. Kunde Sverige fortsätta ge bistånd till Afghanistan, utan att gynna talibanerna? SAK fick många frågor
om stöd till SAK också innebar stöd till den nya regimen.
SAK lät i november 2021 för andra gången Sifo genomföra en undersökning, som visade att 47 procent (48 procent år 2020) av svenska folket var positiva till att Sverige

ger bistånd till Afghanistan, medan 74 procent (64 procent år 2020) var positiva till att Sverige ger bistånd till
konfliktländer generellt. Samtidigt ökade andelen som
var negativt inställda till bistånd till Afghanistan från 33
procent år 2020 till 37 procent år 2021. Det kan tolkas som
att uppmärksamheten under 2021 inte ökat svenska folkets
stöd för bistånd till Afghanistan, men att polariseringen
kring frågan däremot ökat.
Vad gör SAK i den förändrade situationen?

SAK arbetar kontinuerligt med att öka medvetenheten och
kunskapen om Afghanistan, det afghanska folkets situation
och SAKs rättighetsbaserade utvecklingsarbete. I Sverige
är medlemsrörelsen helt central för arbetet med att sprida
kunskap om det afghanska folkets situation, värva medlemmar och bidra till insamlingsarbetet. Trots de begränsningar pandemin innebar, fortsatte SAKs medlemmar att
sprida information och kunskap genom digitala möten,
studiecirklar och föreläsningar under 2021.
SAK bedriver aktivt påverkansarbete genom nätverk i
Sverige, Europa och Afghanistan. SAKs kunskap har varit
mycket efterfrågad inte minst efter maktskiftet den 15
augusti. Det har medfört många tillfällen att bygga nya och
stärka befintliga relationer under året. Genom möten, presentationer, seminarier, nätverk och media har SAK strategiskt bildat opinion för det afghanska folkets rättigheter.
Aktiviteter och framsteg 2021

Insamling från allmänheten ökade med 66 procent under
året, till över 20 miljoner kronor. Särskilt anmärkningsvärt
var att omkring 55 000 nya givare skänkte pengar till SAK,
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Aktiviteter i urval av SAKs lokalföreningar:
JANUARI – MARS

• Digitala studiecirklar ”Förstå Afghanistan”, med Stockholms lokalförening
• Webinarium om Afghanistan i samarbete mellan Omvärlden och Stockholms lokalförening
• Föreläsning på Nacka gymnasium
• Årsmöten för lokalföreningar i mars
APRIL – JUNI

• SAKs årsmöte hålls i maj. Mötet är digitalt och många
medlemmar deltar
JULI – SEPTEMBER

• Nader Barekzai håller föredrag i Malmö om den politiska
utvecklingen i Afghanistan och SAKs verksamhet i landet.
Föredraget hålls först för allmänheten och upprepas sen för
politiker i Malmö stad, arrangerat av Malmö lokalförening
• Börje Almqvist föreläser om läget i Afghanistan för
Södertäljes lokalförening
• Björn-Åke Törnblom håller digitalt föredrag om Afghanistan och SAKs arbete för Kristinebergsskolan i Åmål
• Digitala studiecirklar ”Förstå Afghanistan” arrangeras av
Stockholms lokalförening
• Lennart Ohlsson föreläser om SAK och Afghanistan för
rotary i Vänersborg
• Lina Mälberg håller föredrag om Afghanistan och SAK på
Rambolls kontor i Uppsala

• Bokbord på Friskvårdens dag, Skövde-Skaraborgs
lokalförening
• Lina Mälberg deltar i panelsamtal i samband med filmen
Flykt, på fyrisbion i Uppsala
• Bokbord och tipspromenad på Kultur och Skördefest i
Mariestad
• Även insamlingsaktiviteter för Världens barn i Skövde,
Lund, Göteborg
OKTOBER – DECEMBER

• Världens barn-insamling, Stockholm
• Björn-Åke Törnblom föreläser för lärarförbundet i
Södertälje
• Världens barn-insamling i Herrljunga
• Världens barn-insamling i Vänersborg
• Utställning ”Ung i Afghanistan” på klostergårdens bibliotek, Lunds lokalförening
• Anders Rosén föreläser om Afghanistan och SAK på
Färnebo folkhögskola
• Mattbasar, Stockholms lokalförening
• Shirin Persson föreläser om SAK och Afghanistan i Skara
och Falköping
• Studiecirkel ”Förstå Afghanistan”, Lunds lokalförening
• Anders Fänge håller föredrag om SAK och Afghanistan,
Malmö
• Deltagande på julmarknaden, Schysst jul, Stockholms
lokalförening

För att fånga upp allmänhetens ökade intresse genomförde SAK en kännedoms- och insamlingskampanj digitalt samt i kollektivtrafiken i
Malmö, Göteborg och Stockholm.
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Efterfrågan på föreläsare från SAK,
som kunde berätta om utvecklingen
i Afghanistan, ökade kraftigt.

många genom att swisha en liten summa. Insamlingen från
företag mångdubblades. Många privatpersoner engagerade
sig också genom att själva starta en insamling till förmån
för SAK.
Det ökade givandet hängde nära samman med den
uppmärksamhet Afghanistan och SAK fick i media efter
talibanernas maktövertagande. Framgången bör också
uppfattas som resultatet av många års påverkans-, insamlings- och kommunikationsarbete vilket etablerat SAK
som en trovärdig utvecklingsaktör i Afghanistan.
För att fånga upp allmänhetens ökade intresse genomförde SAK en kännedoms- och insamlingskampanj digitalt
samt i kollektivtrafiken i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Samtidigt engagerade sig medlemsrörelsen både i
insamlingsaktiviteter och spridande av information och
kunskap. Efterfrågan på föreläsare från SAK, som kunde
berätta om utvecklingen i Afghanistan, ökade kraftigt.
Den tidigare vikande medlemstrenden vändes under
året, i synnerhet efter talibanernas maktövertagande.
Människor ville visa sitt stöd för det afghanska folket och
hundratals valde att bli medlemmar i SAK, vilket innebar
en nästan tjugoprocentig ökning av medlemsantalet.
I samband med turbulensen runt maktskiftet i Afghanistan var SAK snabba med att påpeka vikten av att bli
medlem och stödja organisationen. Både hemsida och
sociala mediekanaler bidrog till att sprida budskapet.

Antalet besökare till SAKs svenska hemsida ökade rejält
efter 15 augusti och antalet följare av SAKs konton i sociala
medier likaså. Särskilt på Instagram där följarantalet fyrdubblades. Omvandlingen av hemsidesbesökare till medlemmar och givare ökade också och överträffade målsättningarna. För att ytterligare stärka SAKs digitala närvaro
lanserades i november en ny, mer lättanvänd och robust
hemsida som ska underlätta övergången från besökare till
givare och medlem ytterligare.
Ökad kunskap och påverkansarbete

Uppmärksamheten kring Afghanistan och det stora antalet
nya givare och medlemmar ledde till en kraftig ökning av
antalet distribuerade exemplar av SAKs tidning Afghanistan-nytt. En undersökning visade att 93 procent av läsarna
anser tidningen vara en god källa till information om SAKs
utvecklingsarbete i Afghanistan. Tidningen distribuerades
även som undervisningsmaterial till lärare. En enkät bland
lärarna visade att de svarande tyckte att tidningen gav bra
kunskap om Afghanistan och SAKs arbete.
SAK var med och etablerade ett nordiskt samarbete
mellan civilsamhällesorganisationer under 2021. Sju organisationer deltar i samarbetet i syfte att identifiera teman
att lyfta i påverkansarbete på diplomatisk och regeringsnivå, samt länka lokal opinionsbildning till den nationella
och internationella.
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15 De videoklipp som hör till
internationella konferensen
kan hittas i den här spellistan:
https://youtu.be/YjKsbwbiL1U
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Under andra halvan av 2021 fokuserades påverkansarbetet kring den ekonomiska och humanitära krisen i
Afghanistan. SAK varnade tidigt för att en samhällskollaps kunde bli resultatet om givarländerna stoppade alla
utbetalningar av biståndsmedel till Afghanistan. Flera
presentationer gjordes i riksdagen, för dess utrikesutskott
och för partigrupper. Dialogen med utrikesdepartementet,
biståndsministern och Sida var kontinuerlig.
Efterfrågan på information från medier, myndigheter och politiker efter talibanernas maktövertagande var
mycket stor. Det har varit angeläget för SAK att framhålla
civilbefolkningens situation och rättigheter, men också att
svara på frågor från allmänheten.
En intervju-undersökning om bilden av SAK genomfördes av PR-byrån Lennox på uppdrag av organisationen
bland nyckelpersoner som beslutsfattare, sakkunniga och
journalister, i slutet av 2021. Resultaten visade att dessa
nyckelpersoner har en mycket positiv bild av SAK (betyg
4,5 av 5) och ser SAK som en pålitlig expertorganisation
och källa till kunskap. I intervjuerna återkommer ord som
målinriktade, transparenta, ärliga, seriösa, stark integritet
och kvalificerade, när nyckelpersonerna beskriver SAK.
Motsvarande undersökning har tidigare genomförts 2014
och 2018, också då med en positiv bild av SAK som resultat.
I november anordnade SAK en internationell konferens under rubriken ”After the Taliban takeover: What
future awaits Afghanistan?”. Ett 80-tal personer närvarade på plats i Stockholm och hundratals följde konferensens diskussioner om hur omvärlden bör förhålla sig
till talibanregimen, hur internationellt stöd fortsatt kan
komma det afghanska folket till del och hur kvinnors
rättigheter kan försvaras. I panelerna deltog akademiker,
kvinnorättsaktivister och beslutsfattare, bland annat EU:s
speciella sändebud för Afghanistan, och experter från
UNDP, Sida, Norska Afghanistankommittén och Afghan
Analyst Network. Sveriges biståndsminister höll ett anförande om de övervägningar och prioriteringar som görs
gällande det svenska stödet till Afghanistan och om vikten

av långsiktigt engagemang. Inspelningen av konferensen
finns tillgänglig på SAKs hemsida och YouTube-kanal15.
Utmaningar

De två största oppositionspartierna i Sveriges riksdag vill
minska det internationella utvecklingsbiståndet om de vinner regeringsmakten i valet 2022. Oavsett valutgången är
det en signal om att polariseringen i frågor som rör internationellt bistånd och solidaritet har ökat. Påverkansarbetet är högt prioriterat under 2022. Det är en central uppgift
att få ut information om SAKs arbete i Afghanistan och
därmed ge både politiker och allmänhet ett bra beslutsunderlag. Därför har SAK projektanställt en påverkanssamordnare under valåret 2022.
Den utveckling som började med talibanernas maktövertagande den 15 augusti satte för en tid Afghanistan i
centrum för hela världens uppmärksamhet. I den Sifoundersökning som gjordes i november 2021 uttryckte 50 procent av svenska folket ett intresse för nyheter och information från Afghanistan (24 procent 2020). Trots att den
humanitära krisen i landet ser ut att fortsätta kommer det
att bli en utmaning för SAK och andra aktörer att behålla
Afghanistan högt upp på agendan. SAKs proaktiva mediearbete har en central roll i det.
Det stora antalet nya givare och medlemmar under
2021 ger stora möjligheter, inte bara att öka SAKs insamling och stärka medlemsrörelsen, utan också att nå ut med
våra budskap. Det bredare folkliga stödet för utvecklingsbistånd till Afghanistan tycks dock inte ha stärkts genom
händelserna under 2021. Det förblir en viktig utmaning
för SAK att stärka det stödet, vilket ställer än högre krav
på samordning mellan opinionsbildning, påverkansarbete,
medlemsrörelse, kommunikation och insamling.
Påverkansarbetet i Afghanistan står inför stora svårigheter. För att föra fram flickors, kvinnors och personer
med funktionsnedsättningars rättigheter kommer SAK
att föra en dialog med de facto-styret i syfte att driva på
utvecklingen.
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Panelsamtal vid SAKs internationella konferens. Främst i bild Anders Fänge och på skärmen Kate Clark, Stephen Brooking, och Andreas von Brandt.

mål 4 – Folkligt o ch p olitiskt engagemang

47

5

MÅL 5

En trovärdig
och hållbar
organisation

SAK ska vara en än mer trovärdig och hållbar
organisation, där personal och målgrupper
arbetar tillsammans för att utföra sitt uppdrag.
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SAKs hållbarhetsutmaningar
i korthet

• SAKs vision, uppdrag och kärnvärden måste omsättas tydligare.
• Stora utmaningar kräver god intern
kommunikation och samordning.
• Avdelningar och kontor saknar
fortfarande vissa medel och metoder för att samordna och utnyttja
synergier.

SAKs mål

Under 2021

• En mer hållbar och värdebaserad
organisation.

• Under året hade SAK drygt 7 000
anställda. Av dessa var knappt 32
procent kvinnor. SAK praktiserar
positiv särbehandling vid nyrekrytering för att förbättra detta.

• Bättre samordning och samarbete.
• Intressenterna stödjer och kan
mer om SAKs vision, uppdrag och
utvecklingsmodell.
• Mer transparens och tydligare
ansvarsutkrävande.

• För att förbättra samordning och
öka effektiviteten har regionkontoren fått ett utökat ansvar.

• Mer motiverad personal med bättre
förmåga.

• Tillgången till och skyddet av
information är ofta ad hoc och
osystematiskt.
• Personalvård och personalhantering används inte som ett strategiskt
verktyg i tillräcklig utsträckning.

Situationen idag

SAKs största utmaning i organisationsutvecklingsarbetet
är att situationen i Afghanistan ofta är snabbt föränderlig.
2021 är inget undantag, tvärtom. Utbredd torka, covid-19,
hög konfliktnivå och talibanernas maktövertagande har
understrukit hur drastiskt förutsättningarna kan skifta.
De tumultartade förändringarna påverkade även SAK
som organisation. Många insatser för organisationsutveckling fick nedprioriteras. Rörelsefriheten begränsades
under flera månader när konflikten närmade sig de större
städerna.
När talibanerna grep makten förändrades sammanhanget över en natt och helt nya utmaningar gav sig till
känna. Ett flertal anställda lämnade landet mellan augusti
och december. Många av dem var kvinnor i ledande positioner vid kontoret i Kabul.
Den akuta ekonomiska krisen i landet och kontantbristen tvingade SAK till ett flertal strategier för att säkra
likvida marginaler. Det inkluderade att minska kontanta
betalningar, sänka löneutbetalningar tillfälligt, säga upp

kontrakt, och betala utgifter i tredje land. I slutet av december avvärjdes den värsta krisen, då SAK fick lyckades överföra likvida medel genom FN-systemet.
Möjligheterna att arbeta framåtsyftande med organisationsutveckling under de förutsättningarna var små. Krisen visade dock tydligt att SAK klarar av de påfrestningar
som kommer av först höjd konfliktnivå, sedan en drastiskt
förändrad politisk kontext och slutligen frusna internationella biståndsflöden.
Vad gör SAK för att bli en mer trovärdig och
hållbar organisation?

För att bli en mer hållbar organisation har SAK på en del
områden eftersträvat en decentralisering. Inköpsrutinerna
ändrades, vilket gav större ansvar och mandat till regionkontoren. Samtidigt infördes inköpskommittéer på regionkontoren. Även rekryteringsprocessen förändrades och
många tjänster har man nu lokalt ansvar för att tillsätta.
SAK arbetar ständigt med att bygga vidare på en
inkluderande organisationskultur. Detta för att skapa ett
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sammanhang där alla i organisationen ska kunna nå framgångar i sitt arbete och se värdet i sina respektive bidrag till
SAKs måluppfyllelse.
På kontoret i Stockholm började SAK göra återkommande enkätundersökningar under 2021 för att mäta
arbetsmiljön och personalens engagemang. Resultaten är
generellt höga med en fyra i betyg på en femgradig skala.
Med anledning av en del upptäckter från enkäterna har
Stockholmskontoret gjort specifika investeringar i kompetensutveckling för hela personalstyrkan, med fokus på
arbetsprocesser och självledarskap.
Under första kvartalet 2021 genomfördes en intern kompetensinventering bland SAKs personal i Afghanistan som
arbetar direkt med civilsamhällesorganisationer och lokalsamhällesorganisationer . Efter kompetensinventeringen
tog SAK fram en plan för att utveckla personalens kapacitet vidare. Flera insatser genomfördes under året som led
i planen.
Enheten för internrevision rapporterar sedan 2021
direkt till generalsekreteraren, vilket stärker dess oberoende. Instruktionerna för internrevision reviderades för att
ligga i linje med Institutet för internrevisorers internationella ramverk för professionell praktik. För att ytterligare
öka SAKs styrelses möjlighet till insyn i planering, rapportering och riskbedömning så inrättade styrelsen inom
sig en revisionskommitté, vilket står i direkt kontakt med
enheten för internrevision i Afghanistan.
Under året har dokumenthanteringen på kontoret i
Stockholm stärkts, bland annat genom införande av en ny
sharepoint-struktur som fått namnet Tulip. Dessutom har
en extern tjänst för avtalshantering upphandlats.
Enheten för IT och kommunikationsteknik införde nya
backup-lösningar för kontoret i Kabul. Även en ny informationssäkerhetspolicy togs fram som ska implementeras
under 2022.
Stärkt förmåga till kommunikation
och påverkansarbete

Att målgrupperna känner till och stödjer SAKs vision,
uppdrag, värderingar och utvecklingsmodell är viktigt.
I Afghanistan fokuserar SAK på användandet av ljud
och bild i kommunikationsarbetet. Tryckt material har, när
det varit möjligt, producerats som bilder eller illustrationer
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för att budskap och information även ska nå grupper med
låg eller ingen läskunnighet. Insatser har gjorts för att publicera material på braille (punktskrift) och stöd har getts till
lokala TV-stationer för att göra det möjligt att tolka nyheter till teckenspråk.
Ett centralt verktyg för att sprida information inom
organisationen är personaltidningen Hemmat. Normalt
utkommer den med tre nummer per år. På grund av kontantbristen fick årets tredje nummer ställas in. Fler än
13 000 exemplar av tidningen trycktes dock under 2021.
Även regionala nyhetsbrev har tagits fram och distribuerats till SAKs målgrupper i nära 30 000 exemplar.
Personal, mångfald och likabehandling

Pandemi och höjd konfliktnivå har inneburit en svår
arbetssituation för personalen. De som kunnat har arbetat mycket på distans, med alla de arbetsmiljöutmaningar
det kan innebära. Kontantbristen har varit ett mycket stort
problem, då en del anställda inte kunnat få ut hela sina
löner. SAK vidtog åtgärder så att så många som möjligt
skulle få ut någon lön.
Personalens säkerhet och trygghet är central. Under
2021 har personalen, inte minst kvinnlig personal, fortsatt att påverkas av säkerhetsläget och olika incidenter.
Säkerhetsrutiner stramades upp under året, särskilt för
att bedöma och hantera hotbilder mot kvinnlig personal.
Säkerhetsrelaterad information delgavs all personal vid
kontoret i Kabul och regionkontoren via e-post och sms.
SAKs insatser för att förbättra könsfördelningen i organisationen hämmades av talibanernas maktövertagande.
Kvinnor är ofta särskilt missgynnade genom förväntningar från både arbetet och hemmet. SAK arbetar hårt
och medvetet för att rekrytera fler kvinnor på chefs- eller
andra seniora positioner, men utgångsläget är svårt. I början av året ökade antalet kvinnor i ledande position inom
SAK i Afghanistan. Men under andra halvan av 2021 lämnade flera kvinnor på höga positioner landet och nyrekryteringar har varit svåra då stor osäkerhet råder kring
de facto-styrets syn på kvinnors arbete. SAK praktiserar
positiv särbehandling vid nyrekryteringar för att förbättra
könsfördelningen. Under året har SAK haft drygt 7000
anställda, varav 24 i Sverige. Av dessa har drygt 2200
varit kvinnor.

m å l 5 – E n t r o vä r d i g o c h h å l l ba r o r g a n i s at i o n

Foto: Malin Hoelstad
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Konflikt, säkerhet
och risk

Läs mer om risker i
avsnittet "Nolltolerans
och korruption"!

Många aspekter av risk

Begreppen risk och säkerhet omfattar inte bara hot mot
liv och hälsa, utan också t ex brottlighet, kvalitetsbrister,
korruption eller att SAK inte lever upp till sina skyldigheter
gentemot givare och målgrupper.
Under 2021 ökade riskerna för liv och hälsa för både
anställda och målgrupper. Efter 15 augusti minskade de

Opartiskhet och förankring

Plats 163 av 163
När Institute for Economics and Peace publicerade sitt
Global Peace Index för 2021 rankades Afghanistan som
världens minst fredliga land.
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/
uploads/2021/06/GPI-2021-web-1.pdf

regelrätta stridshandlingarna markant. Den Islamiska
Staten (ISKP) fortsatte attackera talibanerna, men kanske
framför allt den shiamuslimska minoriteten, främst i städer och i de östra delarna av landet.
Kriminaliteten rapporterades öka väsentligt under
senare delen av året. Den relativa freden och minskade
våldsnivån innebar att även kriminella grupper fick
mer utrymme att röra sig och agera. Den ekonomiska
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kraschen, akuta fattigdomen och den humanitära krisen
är omständigheter som ökade riskerna ytterligare.
Konflikter om betesmarker, land, vattentillgångar och
arv är vanliga. De många åren av krig har bidragit till
lokala konflikter och rättsosäkerhet, och talibanernas
återkomst kan förväntas innebära att nya eller latenta konflikter kommer upp till ytan på grund av ändrade lokala
maktförhållanden.

SAK är fristående från både stat och oppositionsgrupper och lojal endast mot civilbefolkningen. Därför är det
absolut nödvändigt att andra aktörer känner till och litar
på organisationens opartiskhet och öppenhet. SAK försäkrar sig om acceptans och medgivande och ett ägarskap
av insatserna i byar. Detta har i kombination med ett gott
rykte bidragit till den acceptans som krävts för att arbeta
även i områden som få andra kan arbeta i. Strategin för

Ko n f l i k t, s ä k e r h e t o c h r i s k

Saftey and Access Unit
Under året döptes Security Unit om till Saftey and
Access Unit. Enheten fortsatte ansvara för analys av
säkerhet och risker, samt och stöd och utbildning i till
exempel första hjälpen och säkerhetsfrågor.

Typ av säkerhetsincident
Korseld / collateral damage på personer
eller egendom

46

Större sammandrabbningar som tillfälligt
tvingat SAK att stänga t ex skolor

45

Krav på SAK från talibaner / hot

30

Rån eller stöld

16

Trafikolyckor eller andra olyckor

8

Bortföranden eller misshandel

6

Krav på SAK från den tidigare regeringens
säkerhetsstyrkor ANSF

3
14

Övrigt

att minska risk för målgrupper och anställda är främst att
mycket noga förankra insatser hos – och lita på – lokalsamhället. Detta bidrar också till konflikthantering på
lokal nivå. Denna strategi kommer inte att förändras med
talibanernas maktövertagande.
Bakgrund, sociala omständigheter, kön och resurser
har betydelse för hur människor påverkas av konflikt och
detta gäller också SAKs anställda. Även om våldsnivån
sjönk efter talibanernas maktövertagande så tillkom en ny
dimension av säkerhet genom kvinnors särskilda utsatthet
för talibanernas regler och påbud, till exempel vid resor.
Många incidenter under året

Det sammanlagda antalet incidenter som rapporterades
internt och drabbade SAKs anställda eller egendom ökade
till 168 från 75 året innan. I samband med maktövertagandet och upptrappad konflikt under sommaren stängdes
regionkontor periodvis. Strider påverkade också SAKs
målgrupper, både genom att de drabbades direkt, men
också då till exempel sjukvårdskliniker ibland behövde
hålla stängt.
Flest incidenter rapporterades från Wardak, 65 stycken,
vilket utöver de ibland intensiva striderna beror på att SAK
bedriver mycket arbete i provinsen. Även i Ghazni, Balkh,
Kabul och Takhar drabbades anställda av mellan 10 och 17
incidenter per provins under året. I övriga provinser SAK

arbetar i rapporterades bara enstaka incidenter som påverkade SAK. 140 av 168 incidenter rapporterades fram till 15
augusti, övriga 28 därefter.
Exempel på några av de 168 rapporterade
incidenterna under året:
5 januari, Wardak: talibaner kräver att SAK ska anställa per-

soner utsedda av talibanerna. Kravet till tillbakavisas.

6 januari, Nangarhar: SAK insatser lokalt hotas om organisa-

tionen inte betalar skatt till talibanerna. Situationen löses
genom medling av lokalsamhället.
13 februari, Wardak: granat träffar köket till ett distriktssjuk-

hus. Ingen skadas.

läkare på väg hem från arbetet i Wardak
rånas på sin bil.
11 mars, Kabul:

26 augusti, Kabul: anställd dödas vid ett självmordsattentat.
4 oktober, Balkh: anställd rånas i hemmet.
18 december, Kabul:

passmyndigheten.

anställd misshandlas av vakter vid

20 december, Takhar:

nödlivsmedel.

stöld av fyra kartonger med

Ko n f l i k t, s ä k e r h e t o c h r i s k

53

Nolltolerans och
kontroll – en utmaning
och ett måste

Korruption förekommer inom alla sektorer i Afghanistan och
utgör ett påtagligt hot mot befolkningen. Den bidrar till att
människor förvägras bland annat utbildning, sjukvård, rösträtt
och skydd av rättsväsendet. Det är därför helt centralt för SAK
att bekämpa korruption i alla former.

Fram till att den tidigare regeringen föll i augusti så hade
den under 2020 och 2021 genomfört vissa insatser för att motverka korruptionen, dock från ett mycket dåligt utgångsläge.
Bland annat reformerades i viss utsträckning statliga institutioner, lagstiftning och skatteförvaltning. Vad talibanernas
övertagande av makten innebär återstår att se, men det är väl
känt att humanitära kriser ofta bidrar till ökande korruption.
En konstant och allvarlig utmaning

En viktig del av SAKs identitet och rättighetsbaserade
arbete är nolltolerans mot korruption. Inom landets sjukvård och utbildning förekommer korruption i många former: förskingring, nepotism, lön som betalas trots frånvaro eller uppgjorda upphandlingar. Maktförhållanden
kan sätta stor press på den som känner till eller försöker stå
emot oegentligheter. Anställda utsätts ibland för påtryckningar av både externa och interna aktörer som kräver
tjänster eller pengar, såväl privat som i yrkesliv.
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Konsekvenserna innefattar allt från ekonomiska förluster till ineffektivitet och leder till att organisationen måste
avsätta stora resurser för kontroll. Myndigheter, lagar,
givare och SAKs medlemmar ställer med rätta krav på att
organisationen ska leva upp till nolltolerans i alla lägen.
Svenskt och internationellt bistånd blir en del av den lokala
ekonomin, i vilken bistånd används bland annat till inköp
och löner. I andra och tredje led kan pengar och andra
resurser därför inte garanteras mot korruption. SAK måste
därmed förhålla sig till korruptionen och de maktsfärer
som finns lokalt. Alla dessa insatser kan inte förhindra
alla fall av korruption eller förskingring, men de leder till
att organisationen upptäcker, stoppar och öppet redovisar
oegentligheter.
Korruption innebär en betydande risk att förlora förtroende hos målgrupper, allmänhet, givare och myndigheter. Detta förtroende är en av SAKs största tillgångar
och har byggts upp under många år.

N o l lt o l e r a n s o c h ko n t r o l l – e n u t m a n i n g o c h e t t m å s t e

Provinsen Takhar Foto: Kajsa Waaghals

Anti-korruption är lojalitet med civilbefolkningen

16 av 100
I Transparency Internationals årliga redovisning fick
Afghanistan 16 av 100 möjliga poäng, en försämring
från 19 poäng ett år tidigare. Landet rankas tillsammans med Nordkorea och Jemen som 174 av 180 avseende frihet från korruption.

Att resurser används som ett instrument för annat
än avsett, till exempel för att legitimera en beväpnad
grupps anspråk på ett geografiskt område eller att
belöna lojalitet med till exempel arbetstillfällen, kan
betraktas som missbruk där resurserna blir en del av
konflikten. SAK anlägger ett rättighetsperspektiv är
alltid i första hand lojal med målgrupperna i civilbefolkningen. SAK kan därför aldrig acceptera otillbörlig
påverkan och måste alltid vara neutralt i konflikt.

N o l lt o l e r a n s o c h ko n t r o l l – e n u t m a n i n g o c h e t t m å s t e
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Anti-korruption:
utvecklingen 2021
Kliniker, skolor, vägar, sparföreningar och arbetstillfällen är värdefulla resurser och är därför eftertraktade. Detta gäller inte bara
för våra målgrupper i civilbefolkningen, utan också för den tidigare regeringen liksom talibanerna.

F r a m t i l l d e r a s övertagande av makten hade talibanerna sedan lång tid inrättat en förvaltning i provinserna
som konkurrerade med staten, finansierad genom mer
eller mindre öppen beskattning. Vanligen avkrävdes inte
biståndsorganisationer skatt, men ofta drabbades organisationernas anställda i sitt privatliv eller organisationernas
underleverantörer.
Att talibanerna tog makten över staten innebar en
grundläggande förändring av hur pengar och andra resurser kunde användas av SAK och andra organisationer. Det
internationella samfundet stod tidigare för 75 procent av statens budget, men detta stoppades omedelbart. Inga resurser
fick längre passera staten eller stärka dess kapacitet, vilket till
exempel innebar att alla statsanställda stod utan lön.
SAK genomförde i samband med detta en översyn av
alla insatser för att identifiera och upphöra med insatser
som riskerade innebära överföring av resurser till staten.
Att den väpnade konflikten avtog i och med talibanernas övertagande innebar till viss del att uppföljning av

Vem som helst kan anonymt anmäla misstänkta
oegentligheter till
sca-fightcorruption@sca.org.af
eller
https://sak.se/om-oss/anmal-oegentligheter
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insatser förenklades. Detta är en mycket viktig förändring
då de omfattande riskerna som uppföljning och kontrollbesök innebär vid öppen konflikt har minskat avsevärt.
Generalsekreteraren har det yttersta ansvaret för allt
anti-korruptionsarbete och äger och beslutar om till exempel förändringar av processer.
Misstänkta fall av oegentligheter utreds av Internal
Audit Unit. Beslut som gäller utredningar, liksom eventuella konsekvenser, är delegerade från generalsekreteraren
till landcheferna för Afghanistan respektive Sverige. Alla
rapporter om misstänkt korruption ska mottas konfidentiellt, genomgå en grundlig bedömning och åtgärder ska tas
inom utsatt tid. Anti-Corruption Committee, som består av
generalsekreteraren och landcheferna, övervakar process
och utredningar.
Under 2021 reviderade SAK sin anti-korruptionspolicy.
Den består av ett regelverk, samt en instruktion för utredning och rapportering. De huvudsakliga förändringarna är
att policyn har förenklats och förtydligats. Vad som tidigare
bedömdes i tre nivåer blev med revisionen till två nivåer.
Upptäckta fall av förskingring och korruption

Alla anmälda misstankar registreras och följs upp. Under
2021 inkom sammanlagt 25 anmälningar, en minskning
från 34 året innan. En del av minskningen kan antas bero
på att verksamhet och kontor tidvis varit stängda i samband med pågående konflikt, liksom covid-restriktioner
som inneburit att fler arbetat hemifrån.

A n t i - ko r ru p t i o n : u t v e c k l i n g e n 2 02 1

Konstaterade fall under året
Misstanke om förskingring vid upphandling av mobil
ortopedisk verkstad:

Utredningen kunde inte belägga avsikt att begå förskingring, däremot konstaterades brister i process och regelefterlevnad och varningar utfärdades, bland annat för otillräckligt upphandlingsunderlag och underdimensionerad
budget, vilket styrde upphandlingen mot ett fordon med
kortare förväntad livslängd.
Förskingring av förskottsbetalning:

En anställd konstaterades ha förfalskat signaturer och
förskingrat motsvarande 96 000 AFN (motsvarande
9423 SEK) avsedda för utgifter i samband med ett projekt om mäns deltagande i barn och kvinnors hälsa. Den
anställde avskedades.
Oegentligheter i upphandling:

Anställda i en annan internationell organisation konstaterades ha kringgått upphandlingsregler och tillgodogjort sig

några av den organisationens tillhörigheter för eget bruk.
Det inträffade berörde inte SAK eller våra finansiärer annat
än genom att SAK igår i samma övergripande projekt, samt
att misstanken anmäldes genom SAKs visselblåsarsystem.
Ytterligare 6 fall utreddes under året. Oegentligheter kunde
i dessa fall inte konstateras, men däremot olika behov av
förbättringar i kontroll och system. De fall som utreddes
under året var spridda över samtliga SAKs regionkontor i
Afghanistan.
Övriga anmälningar avsåg inte vad som klassas som
korruption utan rör konflikter på arbetsplatsen, överklaganden av beslut och så vidare, eller innehöll inte tillräckligt
mycket information att gå vidare med. Vid slutet av året
pågick fortfarande en utredning och två andra var under
initial bedömning.
Alla anställda är skyldiga att rapportera misstänkta fall
av korruption. SAKs styrelse och finansiärer informeras
löpande om fall av korruption och förskingring. Misstankar
kan rapporteras anonymt och lämnas via e-post, telefon,
sms, brev eller muntligen.

Strategier och medel för att minimera korruption
Det är i praktiken omöjligt för SAK att helt undvika fall av korruption,
däremot kan korruption minimeras med långsiktigt arbete och väl
avvägda metoder.
SAKs strategier:

• Att förebygga. Minimera möjligheter och tillfällen.
• Att använda flera överlappande kontrollmekanismer och
avvägningar i alla system för ekonomi, logistik, upphandling, löner osv
• Att upprätthålla transparens, goda system och god intern
kultur
• Att dela ansvar i beslutsprocesser
• Att ha tydliga procedurer för disciplinära åtgärder
• Att vara lyhörda för erfarenheterna hos SAKs målgrupper
Medel och metoder

• Uppföljning av insatser. Att mål inte nås kan vara en
varningssignal.
• Monitorering och kontroll genom externt anlitad personal
• Regelbunden intern monitorering och utvärdering

• Triangulering, dvs jämförelser mellan olika enheter, källor
och rapportvägar för verifiera information
• Visselblåsarsystem
• Extern uppföljning: till exempel granskas SAKs hälsovårdsarbete av afghanska myndigheter
• Externa utvärderingar, kontrakterade av SAK eller självständigt av till exempel Sida.
• Extern revision av auktoriserade revisorer
• Intern revision genom Internal Audit Unit, som rapporterar till generalsekreteraren och informerar styrelsen.
• Deltagande uppföljning, eller så kallad Social Audit. SAKs
målgrupper, får utbildning och ansvar för att granska och
informera SAK om både insatser och resultat.
• Kvalitetskontroll. Det räcker inte att veta att det finns
skolor och lärare, kvaliteten är avgörande. Skolor från inte
avvika från kraven som ställs på bra utbildning. I varje fall
av avvikelse finns resurser som inte används som avsett.

A n t i - ko r ru p t i o n : u t v e c k l i n g e n 2 02 1
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Styrelsen 2021–2022
Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter
och har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Sverige
och Afghanistan.

Bengt Ekman, ordförande

Karl Torring, ordinarie ledamot

Invald 2017. Valdes till ordförande 2021 i ett fyllnadsval.
Bengt har lång erfarenhet från Sida, senast 4 år vid afghanistanenheten. Har tidigare arbetat i Burma, Vietnam, Indien
och Sri Lanka. Han har även vikarierat som SAKs generalsekreterare. Bor i Stockholm.

Karl är verksamhetschef för Röda Korsets mottagning för
krigs-och tortyrskadade i Stockholm. Arbetade 2010–2014
för SAK som programhandläggare och tillförordnad chef
för enheten för biståndssamordning. Utbildad psykolog.
Bor i Stockholm.

Anders Rosén, vice ordförande

Annika Schabbauer, ordinarie ledamot

Invald 2019. Vice ordförande sedan 2021. Journalist som
bland annat arbetat på Sveriges Television och med kommunikationsfrågor på statliga myndigheter. Arbetade
som informationssamordnare för SAK i Kabul 2012–2014.
Arbetar som kommunikationschef i Mora kommun. Bor i
Rättvik.

Invald 2021. Annika är kanslichef på paraplyorganisationen Operation 1325. Har tidigare arbetat med bland annat
organisationsutveckling i Uganda samt med att stärka
kvinnors ledarskap i Sydafrika. Annika har en magisterexamen i modern standardarabiska och en masterexamen
i vuxet lärande och globala förändringar. Bor i Stockholm.

Anna-Karin Johansson, ordinarie ledamot

Lars Wennberg, ordinarie ledamot

Invald 2019. Vice ordförande sedan 2020. Journalist med
flera chefsbefattningar på statliga myndigheter bakom sig.
Generalsekreterare för SAK 2013–2017. Generalsekreterare
för Svenska Unescorådet. Lämnade styrelsen i januari 2022.
Bor i Stockholm.

Invald 2021. Senior partner på ett rådgivningsföretag
inom kooperativ affärsutveckling. Särskild kompetens
inom strategi, företags-och föreningsstyrning och finansieringsfrågor. Lång erfarenhet som auktoriserad revisor.
Bor i Stockholm.

Anders Fänge, ordinarie ledamot

Lena Eriksson Åshuvud, suppleant

Invald 2020. Lång erfarenhet av Afghanistan och SAK som
mångårig landchef. Har även arbetat i Etiopien, Central
asien, Somalia och på Västbanken. Föreläser och utbildar
på professionell grund utöver sitt engagemang i SAK. Bor
i Viken.

Invald 2020. Lena har arbetat inom banksektorn i Sverige
och internationellt och i den senare kapaciteten arbetade
hon med Europeiska Investeringsbankens stöd till länder
i Afrika och Karibien. I Sverige arbetar Lena som konsult
inom socialt och hållbart företagande, med särskild kompetens inom ekonomi och bistånd. Bor i Stockholm.

Azadeh Rohjan Gustafsson, ordinarie ledamot

Invald 2018. Riksdagsledamot för (S) i Stockholms län sedan
2014. Dessförinnan arbetade Azadeh för SSU 2010–2013,
bland annat som internationell sekreterare. Har tidigare
varit ordförande för arbetarkommunen i Upplands Väsby.
Hon har studerat statskunskap och orientalistprogrammet
med inriktning på persiska språk. Bor i Upplands Väsby.
Abdurrahman Toryalay, ordinarie ledamot

Invald 2019. Abdurrahman kom till Sverige för fem år
sedan för att studera på Chalmers och arbetar som projektledare i Göteborg. Tog civilingenjörsexamen i Turkiet
innan han kom till Sverige och har även kortare yrkeserfarenhet som ingenjör i Afghanistan. Förutom modersmålet
pashto kan han dari/persiska, turkiska, urdu, engelska och
svenska. Bor i Göteborg.
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Shirin Persson, suppleant

Invald 2014. Shirin är jurist inriktad på internationell lagstiftning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Under de
senaste 25 åren har hon arbetat internationellt för att främja
fredsförhandlingar, utveckla grundlagar, utbilda domare
och åklagare, bland annat i Afghanistan. Bor i Falköping.

Årsredovisning
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Afghanistankommittén avlägger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Förvaltningsberättelse

SAKs organisation
global structure of sca

Allmänt om verksamheten

Svenska Afghanistankommittén (org.nr 802010 – 4850)
har säte i Stockholm, Sverige, och är en medlemsbaserad,
icke-statlig ideell förening som bygger på principerna om
solidaritet och stöd från folk till folk. Enligt stadgarna §1.2
är SAKs syfte att:
– att stödja Afghanistans nationella självständighet,
– att bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att
främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling
i landet,
– att bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla
medel till SAKs biståndsverksamhet,
– att 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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SAK är en självständig medlemsorganisation men samarbetar med andra inom det civila samhället lokalt, nationellt
och internationellt. SAK bestod 2021 av 12 lokalföreningar
i Sverige varav den i Jönköping är vilande.
SAKs uppdrag är att ge individer, lokalsamhällen och
lokala organisationer, främst på landsbygden och främst
målgrupperna kvinnor, barn och människor med funktionsnedsättning och särskilt utsatta grupper såsom internflyktingar, möjlighet att fullt ut delta i samhället och påverka
sin egen utveckling. På medellång sikt formuleras SAKs mål
i den Strategiska Planen (SP) 2018–21, där 2021 var det sista
året av innevarande strategiska period. Då talibanerna i
augusti tog över makten i landet förändrades väsentligen
förutsättningarna för insatser.
SAK arbetade i 18 av 34 provinser. Under 2021 fortsatte
SAK att stödja byskolor på landsbygden, inkludering av
barn med funktionsnedsättning, kapacitetsutveckling av
lärare, stöd till lokala skolråd och lärarförbund, samt bedriva
påverkansarbete.
Inom hälsa ansvarade SAK för grundläggande hälsovård
inom ramen för det nationella systemet SEHATMANDI i
Wardak, och under 2021 ingicks avtal om ansvar även för
Nuristan. SAK gör insatser med anledning av Covid19 i
provinserna Panshir, Kapisa och Parwan. Andra insatser
var utbildning av barnmorskor och sjuksköterskor, stöd till
yrkesförbund, påverkansarbete, informationsarbete i byar
och skolor, samt kapacitetsutveckling av civilsamhället.
Byråd stöddes i val och beslutsfattande, i planering och
utförande av infrastrukturprojekt och genom grundande
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av spar- och låneföreningar i byar. Enskilda och grupper av
individer stöddes genom yrkesutbildningar och möjlighet
delaktighet i producentgrupper.
SAK prioriterar inkludering av personer med funktionsnedsättning i alla insatser men gör också särskilt riktade
insatser som yrkesutbildningar och fysisk rehabilitering,
liksom kapacitetsutveckling av det civila samhället.
I Sverige ger kommunikationsenheten stöd till lokalföreningar och medlemmar, ansvarar för kommunikation,
medlemstidningen A-nytt, samt bedriver insamlingsarbete
bedrivs bland allmänhet och mot företag. SAK är medlem
i Giva och har 90-konto. Verksamheten granskas årligen av
Svensk Insamlingskontroll. SAK följer Givas kvalitetskod
och upprättade under 2021 en effektrapport för föregående
verksamhetsår. I Sverige finns också enheter för ekonomi
och administration, koordinering av biståndet, stab/medlems- och föreningsutveckling, samt generalsekretariatet.
SAK har fem regionkontor i Wardak, Mazar-e Sharif,
Ghazni, Jalalabad (med förbindelsekontor i Metharlam),
Taloqan (med förbindelsekontor i Kunduz), samt ett samordningskontor i Parwan för insatser mot Covid19 i tre
provinser. Arbetet understöds av Kabul Management Office
(KMO) som leds av en landschef och består av avdelningar
för administration, ekonomi och program.

reducera spridningen av Covid19. Vissa planerade aktiviteter försenades eller kunde inte genomföras. Resor inom
och utom landet försvårades. Pandemin påverkade förutsättningarna för finansiering, minskade förutsägbarhet,
samt påverkade förenings- insamlings- och informationsarbetets förutsättningar i Sverige.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Kapacitetsutveckling av lokala myndigheter pausades från
augusti då ingen överföring av resurser till de facto-styret
får ske enligt givaravtal. SAK såg över system och kontroller för att försäkra sig om att inga resursöverföringar

I Afghanistan medförde kriget under vår och sommar
betydande risker för anställda och målgrupper. Talibanernas maktövertagande i augusti fick långtgående konsekvenser, bland annat
– Stor osäkerhet om framtiden, hundratusentals
människor lämnade landet eller gick i inre flykt
– Våld och hot mot journalister, människo- och kvinnorättsaktivister, liksom övriga civila samhället.
– Likviditetskris, samt akut ekonomisk och humanitär kris till följd av internationella bankers vägran
att transferera pengar till Afghanistan, samt USA:s
och enskilda EU-länders frysning av den afghanska
statens medel
– Förlust av många rättigheter för främst kvinnor, samt
försvårande för kvinnor att yrkesarbeta, inklusive för
SAK. Få litade på talibanernas försäkringar om att
kvinnors rätt att arbeta och delta i offentligheten.

Pandemin Covid19 fortsatte starkt påverka ekonomin och
därmed målgrupperna i Afghanistan och i sin tur SAK.
Inom alla verksamhetsområden anpassades insatser för att
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Finansiell flerårsöversikt

2021

2020

2019

2018

2018*

2017

(justerade)

Verksamhetsintäkter

333,2

318,6

312,7

373,0

353,1

324,3

Ändamålskostnader

262,1

283,6

264,0

321,7

321,7

290,2

Insamlingskostnader

2,9

2,6

3,3

5,5

5,5

3,6

Administrationskostnader

39,5

40,3

37,2

27,8

27,8

26,7

Verksamhetsresultat

28,7

-7,9

8,2

18,0

-1,9

3,9

Resultat efter finansiella investeringar

28,7

-7,9

8,5

18,1

-1,4

3,9

Balansomslutning

222,7

162,7

169,5

151,3

151,3

155,6

Insamlings- och administrationskostnader i % av totala
verksamhetsintäkter

12,7%

13,5%

12.9%

8.9%

9,4%

9,3%

* Intäkterna för 2018 inklusive icke-operativa inkomster (intäkter uppkomna genom valutakursdifferenser och avskrivning av långfristiga skulder) var 373,0 MSEK vilket gjorde att resultatet av verksamheten för 2018 blev 18,0 MSEK.
Resultatet av verksamheten efter finansiella investeringar var 18,1 MSEK. Andelen insamlings- och administrationskostnaderna var 8,9% av de totala intäkterna inklusive icke-operativa inkomster.

gjordes till den afghanska staten eller de facto-styret. Till
exempel behövde alla utbetalningar kontrolleras mot
sanktionslistor.
SAK pausade arbetet med en ny Strategisk Plan för
2022–25, förlängde gällande avtal med Sida baserat på den
tidigare planen, samt sköt på utarbetandet av en Strategisk
Plan för 2023–26 till 2022. Planen sätter mål på medellång
sikt och är en grund för att följa upp resultat, utvärdera och
systematiskt lära och förbättra. Planen finns tillgänglig i
sin helhet på www.sak.se. I planen redovisas också mått,
definitioner och värden för uppföljning. Planen styr organisationens arbete och möjliggör konsekventa arbetsplaner
och att uppnå långsiktiga mål.
SAK ingick under våren avtal med den dåvarande regeringen om ansvar för primärhälsovård i Nuristan, och tog
över ansvaret i oktober månad.
Resultat och ställning

SAK rapporterar resultat och effekter mot fem strategiska
mål, uppställda i den Strategiska Planen 2018–21 med tillhörande resultat-ramverk. I detta anges utgångsvärden,
liksom definitioner på mått som används för att mäta förändring. Det är väsentligt att skilja mellan resultat i termer
av genomförda insatser och långsiktig förändring, liksom
att inse att orsakssamband är svåra att belägga även under
de bästa omständigheter. Antal patienter eller elever kan
mätas årligen, men att mäta effekter kräver längre perspektiv. Senast redovisades utfall av insatser över en längre tid
i årsredovisningen för 2017.
Trots maktövertagandet har SAK i huvudsak kunnat
upprätthålla insatserna under året, även om det skett med
periodvisa begränsningar och omfattande anpassningar. I
de fall insatser ställdes in fortsatte anställda att uppbära lön
i väntan på normalisering, vilket också innebar att SAKs
budget i huvudsak användes som planerat. Huvuddelen av
budgeten består av lönekostnader.

Nedan följer ett urval av resultat och viktiga faktorer
under 2021.
Strategiskt Mål 1 – Bättre hälsa. Förbättrad hälsa
och minskad undernäring bland SAKs målgrupper.

• Både Covid19 och talibanernas maktövertagande
försvårade årets arbete och resultat. Ett exempel är
att drygt 4 300 av planerade 7 000 elever nåddes av
insatser inom skolhälsovården. Först var hindret
restriktioner pga Covid19, därefter våldsnivån,
därefter tillkom osäkerhet om talibanernas regler för
utbildning.
• 21 000 barn vaccinerades mot planerade 23 000,
vilket ändå är relativt bra med tanke på bla periodvisa
förbud mot motorcyklar (vilka ofta används av talibaner), men vilka också är viktiga för SAKs anställda.
• Fler barn behandlades för akut undernäring, med
det är svårt att avgöra om bättre räckvidd för SAKs
insatser påverkade, eller om resultatet bara beror på
ökad undernäring.
• Tillgången till assistans vid förlossning är en mycket
viktig indikator. Under året assisterade SAK vid
18 000 förlossningar, samt gav eftervård till 40 000
mödrar. Ökningen är mindre än tidigare år, vilket
sannolikt beror på covid-restriktioner, följt av konflikt, samt talibanernas diskriminerande restriktioner
för kvinnor.
• Kontantbristen till följd av det internationella bankväsendets ovilja att transferera påverkade till exempel
utbildningen av bybaserad rehabiliteringspersonal.
Bara 70 mot planerade 120 kunde utbildas.
• Tillgänglighet och utnyttjandet av befintlig hälsovård
är i sig viktigt mål. Totalt antal patientkontakter var
1,77 miljoner, en marginell ökning i absoluta tal jämfört med året innan. Uttryckt i andel av befolkningen
så minskade sannolikt tillgängligheten.
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• På uppdrag av hälsovårdsministeriet has SAK motarbetat COVID-19 i provinserna Wardak, Panjshir,
Parwan och Kapisa, med informationsinsatser, fyra
covid-19 sjukhus och team för snabbinsatser.
• SAK tog över ansvaret för primärhälsovården i Nuristan med uppskattningsvis drygt 160 000 invånare.
Då provinsen är en av landets fattigaste och mest
eftersatta så bör SAKs insatser bidra till bättre tillgång
till vård och därmed hälsa.
• Lokala hälsoråd i byar spelar mycket stor roll för
genomslag med tex information. Under året har
andelen av SAKs hälsovårdsinrättningar som har ett
fungerande hälsoråd stigit från 51 till 56 procent.
• Vaccinationer av spädbarn mot kikhosta, stelkramp
mm blev färre än planerat pga våld som tvingade
kliniker att stänga periodvis samt reserestriktioner.

90% var kvinnor. Efter fullföljd yrkesutbildning uppgav 76% att de hade anställning eller börjat försörja sig
genom egen verksamhet.
• Trots att det nya styret inte är tydligt positiva
till lokala utvecklingsråd i byarna ha dessa i hög
utsträckning fortsatt att mobilisera nödhjälp, stöttat
försörjningsutveckling, utbildat om vatten, sanitet och
hygien mm. Detta tyder på att de lokala utvecklingsråden har livskraft och fyller en funktion i att stå upp
för lokalsamhällets behov, transparens och deltagande
på lika villkor.
• SAK arbetar nästan uteslutande med utvecklingsinsatser, men på grund av den akuta matbristen försågs
nästan 2 000 hushåll med nödhjälp under året.

Mål 2 – Tillgång till utbildning: Samtliga barn i de

i Afghanistan.

samhällen där SAK arbetar ska kunna förbättra sina

• Pandemin och restriktioner fortsatte under våren att
påverka kommunikation, insamling och medlemsrörelsens aktiviteter negativt.
• Talibanernas offensiv och maktövertagande ledde till
ett större och intensivare medialt intresse för Afghanistan och SAK än någonsin tidigare. SAK ombads
kommentera i nyhetssändningar, fick ofta utrymme
att förklara och beskriva organisationens arbete och
situationen för civilbefolkningen och våra målgrupper. SAK framträdde eller omnämndes 1 742 gånger
under året, nästan fyra gånger mer än föregående år.
• Inflytelserika röster inom politik och media lyfte i
många sammanhang fram SAKs långsiktiga engagemang. Också en i övrigt kritisk expertrapport om
bistånd lyfte fram just SAKs arbete i Afghanistan som
mycket positivt.
• Tillsammans med uppmärksamheten i media bör
detta ha ökat medvetenheten och stärkt ett brett engagemang. En rapport i november 2021 visade dock att
stödet för fortsatt utvecklingsbistånd till Afghanistan
var endast 47%. Mätningen skedde efter talibanernas
övertagande, vilket sannolikt påverkade resultatet.
• Covid19 innebar fortfarande restriktioner, vilket drabbade mötesverksamhet, inklusive årsmöte som hölls
digitalt. Men det har också tvingat fram en utveckling
för organisationen och medlemsrörelsen som varit
positiv.
• Antalet medlemmar ökade från 2 946 till 3 585
(+21,6%)
• Insamlingsresultatet ökade från 9,3 MSEK till 21,9
MSEK (+135,5%)

kunskapsresultat.

• Även avseende utbildning försvårade Covid19, våldet
samt talibanernas maktövertagande årets arbete och
resultat väsentligt.
• Antalet inskrivna elever i SAKs skolor låg i princip still
på 104 000 under året. Av dessa var cirka 60 procent
flickor. Nationellt beräknas antalet elever som inte går i
skolan ha ökat under året.
• Under året färdigställde SAK 8 skolbyggnader, vidareutbildade fler än 300 lärare i specialundervisning och 500
lärare i inkluderande undervisning
• SAK har under flera år noterat ett långsamt positivt
skifte i attityden till utbildning, i synnerhet flickors.
Regler och krav från den nya de facto-styret riskerar
dock att öka diskrimineringen och utestänga flickor
från utbildningsmöjligheter. Möjligheter finns samtidigt
att nå lokal acceptans för prioritering av flickor, vilket
SAK har lång erfarenhet av att utverka.
Mål 3 – Utveckling driven av lokalsamhället. Människorna i lokalsamhällen på landsbygden ska vara en del av
sin egen och den lokala utvecklingen, vilket förbättrar
försörjningsmöjligheterna och skapar trygghet i svåra
situationer.

• COVID-19, konflikt och svår torka försämrade under
året kraftigt inkomstmöjligheterna på landsbygden.
BNP per capita föll och likviditetskrisen förvärrade
akut fattigdomen för nästan hela befolkningen.
• Fler än 1 100 sparlånekassor initierade av SAK var
i funktion under året. 59% av deras medlemmar är
kvinnor. Sparandet i kassorna var högre än något
tidigare år.
• Egen försörjning och diversifiering av inkomst är centralt för att bryta fattigdom och bygga motståndskraft.
Kvinnor med försörjningsansvar samt personer med
funktionsnedsättning är viktiga målgrupper som efter
yrkesutbildning ofta organiserar sig i producentgrupper för samordningsvinster. Under året stödde SAK
nästan 100 producentgrupper, vars medlemmar till
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Mål 4 – Folkligt och politiskt engagemang: Stärkt folkligt och politiskt engagemang för människors rättigheter

Mål 5 – Trovärdighet och hållbarhet: SAK strävar kontinuerligt för att bli en än mer trovärdig och hållbar organisation där personal och målgrupper arbetar tillsammans
för att utföra sitt uppdrag. Det femte strategiska målet
handlar om intern hållbarhet och organisationsutveckling, och är därmed främst instrumentellt i förhållande till
SAKs syften. I den strategiska planen 2018–2021 identifierades 18 insatser för utveckling av organisationen.
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Exempel på årets utveckling inom ramen för detta mål
är bland annat

• Maktskiftet i landet påverkade under andra halvåret
målen negativt bland annat genom ökade kostnader
för finansiella transaktioner, försvårad rekrytering,
försämrade förutsättningar för intern jämställdhet på
arbetsplatsen.
• Oberoendet för SAKs enhet för internrevision stärktes under året, både genom rapportering till Generalsekreteraren, men också genom inrättandet av och
direkt kontakt med Styrelsens Revisionskommitté.
• Dokumenthanteringen på SMO har stärkts genom en
gemensam molnbaserad struktur, liksom den har på
KMO.
• En genomgripande så kallad Gender and non-discrimination audit genomfördes under året. Rekommendationerna kommer att användas för vidare
förbättringsarbete.
• Andelen kvinnor på chefspositioner ökade något
under första halvåret, vilket var resultatet av långsiktigt arbete. Dock minskade andelen därefter väsentligt
i och med talibanernas maktövertagande då många
kvinnor lämnade landet och organisationer.
Medlemmar och årsmöte

Under hösten ändrades rutinen för den årliga avstämningen av antalet medlemmar, med syftet att få en mer
rättvisande siffra och något tidigare. Den 30 november
2021 noterades 3 585 (2 946) gällande medlemskap, vilket
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därmed anges som medlemssiffran för 2021. Resultatet är
en ökning med 21,7% jämfört med föregående år. Den stora
ökningen antas inte främst bero på ändringen av sättet att
mäta utan på tillströmningen av medlemmar i samband
med talibanernas maktövertagande.
Årsmötet hölls digitalt den 29 maj med 59 röstberättigade deltagare. Tre motioner inkom. Årsmötet beslöt
anta styrelsens förslag till stadgerevidering, med en
mindre justering i stadgarnas §2.2. Årsmötet antog ett
årsmötesuttalande.
Bengt Ekman valdes i fyllnadsval till ny ordförande på
ett år efter Kajsa Johansson. Anders Rosén valdes till ny
vice ordförande efter Anna-Karin Johansson. Årsmötet
fastställde valberedningens upphandling av PWC med
huvudansvarig auktoriserad revisor Gunnar Thullberg.
Årets solidaritetspris utdelades till organisationen journalisten Göran Engström.
Insamling

Resultatet av insamlingen till 90-kontona 90 07 80-8 och
90 01 20-7 var 21,9 (9,3) mkr. Av resultatet var 6,1 (6,0)
mkr bidrag från månadsgivare och 15,8 (3,3) mkr andra
donationer. Kostnaden för insamlingsarbetet var 2,9 (2,6)
mkr, eller 13,2% (28%) av inkomsterna. Utöver de 2,9 mkr
som bokförts som insamlingskostnader har ca 0,247 mkr
använts främst för att öka kännedom och sprida kunskap
om SAK och Afghanistan.
SAK är förmånstagare i Postkodlotteriet och mottog
under året 17 mkr som grundbidrag. Water for All bidrog
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Den ekonomiska och humanitära krisen
blev under hösten mycket allvarlig,
vilket leder till risker och osäkerhet.

med 0,15 mkr. Förutom egen insamlingsverksamhet bidrog
Radiohjälpen, Jochnick Foundation och Afghan Connection med 0,374 (3,8) mkr. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
Ledning och beslut

SAK reviderar centrala styrdokument löpande. Under 2021
antogs eller reviderades bland annat anti-korruptionspolicy, upphandlingspolicy, lönepolicy, riktlinjer för insamling, näringslivssamarbeten och fondansökningar, samt
organisationsschema.
Risker nu och i framtiden

SAK är utsatt för ett brett spektrum av risker; fysiska risker
för anställda och målgrupper, risker för korruption och
förskingringsbrott. Att talibanerna tog över makten innebar att konfliktnivån sjönk, vilket minskade de omedelbara
riskerna för civilbefolkning och SAK, samt på sikt sannolikt förenklar logistik och uppföljning.
SAK är fortsatt beroende av ett fåtal stora givare. Andelen egeninsamlade medel är låg, vilket innebär viss risk
för kontinuitet även om SAK fortsatt har en stabil finansiell bas. Pandemin orsakade en global inbromsning vilket skapar osäkerhet om framtida finansiering, och ökad
fattigdom i Afghanistan vilket ställer högre krav på SAK.
Den ekonomiska och humanitära krisen blev under hösten mycket allvarlig, vilket leder till risker och osäkerhet.
Sanktioner mot individer i talibanernas ledning innebär
att internationella banker, till exempel SAKs huvudsakliga
bank Nordea, inte vill transferera pengar till Afghanistan.
SAK behövde under hösten därför i högre grad övergå till
kontanthantering, vilket ökar kostnader och risker.
Fluktuationer i växelkurserna mellan USD, SEK och
AFN gör förutsägelser svåra och innebär därmed en risk.
Då olika verksamhetsområden finansieras genom stöd
i olika valutor, påverkas verksamheter i olika hög grad.
Budget och planer reviderades följaktligen och alla förändringar kommunicerades med relevanta givare.
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Finansiellt resultat och ställning

Balansomslutningen var 222,6 (162,7) mkr per 2021-12-31
och innefattar 132,5 (109,4) mkr eget kapital och öronmärkta gåvor som i sin helhet tillhör organisationen. Eget
kapital inklusive öronmärkta medel ökade med 23,2 (14,3)
mkr från 2020 till 2021. Genomsnittlig valutakurs under
2021 var SEK 1 = AFN 10,1868 och USD 1 = AFN 89,6393
Under 2021 inträffade inga större förluster av pengar
eller varor, utöver vad som redogörs för under rubriken
Korruption och anti-korruption. SAKs placeringspolicy
anger att organisationen skall prioritera finansiell långsiktighet, effektivitet, och riskminimering för att inte riskera
förmågan att svara upp mot organisationens skyldigheter.
Likviditetskrisen drabbade SAK, anställda och målgrupper då organisationen mellan augusti och december
hindrades föra tillgångar från konton i Sverige till sitt
arbete i Afghanistan. I slutet av december kunde SAK
genom FNs försorg ta emot 16 miljoner USD i Kabul.
Hållbarhetsupplysningar

I den strategiska planen för 2018–21 har SAK för första
gången inkluderat hållbarhet och organisationsutveckling
som ett eget mål, vilket innebär att insatserna följs upp på
samma sätt som programverksamheten. SAK når inte de
kriterier som innebär skyldighet att hållbarhetsrapportera
enligt Årsredovisningslagen, men rapporteringen av SAKs
femte strategiska mål motsvarar i hög grad de kraven. Se
därför också rubrik Mål 5 – Trovärdighet och hållbarhet.
Grundat i en tidigare miljö- och kontextanalys finns en
medvetenhet om SAKs begränsade insatser och resultat
avseende klimat- eller miljö. Analysen visade dock också
att de informella miljöåtgärderna, riktlinjerna, strategierna
och aktiviteterna är många. Dessa är värdefulla och visar
att även om SAK sällan använder terminologin så tas miljöhänsyn i stor utsträckning inom programmen. Analysen
visade också potential i anställdas och samarbetspartners
goda praktiska miljökunskap och ledarskap. Miljökonsekvensbedömningar är obligatoriska för alla insatser och

aktiviteter genomförs inom bland annat miljöutbildning,
hållbara program, gemensam förvaltning av naturresurser
och klimatåtgärder.
SAK började under året att löpande följa anställda i Sverige genom verktyget Eletive. Täta enkäter mäter anställdas
upplevelse av arbetsmiljö och engagemang. Sjukfrånvaron
bland anställda i Sverige 2021 var 1,44% (1,97%).
Korruption och anti-korruption

Afghanistan är ett av de länder i världen som är hårdast
drabbat av korruption. Att talibanerna tog makten påverkade starkt hur pengar och andra resurser kunde användas av SAK och andra organisationer. SAK såg i samband
med detta över alla insatser för att identifiera och upphöra
med allt som riskerade innebära överföring av resurser till
staten. Att den väpnade konflikten avtog i och med talibanernas övertagande innebar till viss del att uppföljning av
insatser förenklades. Detta är en mycket viktig förändring
då de omfattande riskerna som monitorering och kontrollbesök innebär vid öppen konflikt har minskat avsevärt.
Misstänkta fall av oegentligheter utreds av Enheten
för Internrevision. Beslut avseende utredningar, liksom
eventuella konsekvenser, är delegerade till landscheferna
för Afghanistan respektive Sverige. Generalsekreteraren
har det yttersta ansvaret för allt anti-korruptionsarbete.
Alla rapporter om misstänkt korruption ska mottas konfidentiellt, genomgå bedömning, om möjligt utredas, och
åtgärder ska vidtas inom utsatt tid.

SAKs anti-korruptionspolicy reviderades 2021. Det reviderade dokumentet består av en policy, samt en instruktion för utredning och rapportering. De huvudsakliga förändringarna är att policyn har förenklats och förtydligats.
Identifierade fall av förskingring och korruption

Under 2021 inkom sammanlagt 25 anmälningar, en minskning från 34 året innan. En del av minskningen kan antas
bero på att verksamhet begränsats och kontor tidvis varit
stängda i samband med pågående konflikt.
Misstanke om förskingring vid upphandling av mobil
ortopedisk verkstad: Avsikt till förskingring kunde inte

beläggas, däremot konstaterades brister i process och
regelefterlevnad. Bland annat att otillräckligt upphandlingsunderlag och underdimensionerad budget, vilket styrde
upphandlingen mot ett fordon med kortare förväntad livslängd. Varningar utdelades till ansvariga.
Förskingring av förskottsbetalning: En anställd konsta-

terades ha förfalskat signaturer och förskingrat motsvarande 9 424 SEK avsedda för utgifter i samband med ett
projekt om mäns deltagande i barn och kvinnors hälsa.
Den anställde avskedades.
Oegentligheter i upphandling: Anställda i en annan

internationell organisation konstaterades ha kringgått
upphandlingsregler och tillgodogjort sig tillhörigheter

Byn Khuram Wa Sarbagh i de södra delarna av provinsen Samangan. Foto: Erik Halkjaer

f ö rva lt n i n g s b e r ät t e l s e

65

för eget bruk. Det inträffade berörde inte SAK eller SAKs
finansiärer, men fallet rapporteras då det anmäldes genom
SAKs visselblåsarsystem.
Ytterligare 6 fall utreddes under året. Oegentligheter kunde
i dessa fall inte konstateras, men däremot olika behov av förbättringar i kontroll och system. De fall som utreddes under
året var spridda över samtliga regionkontor i Afghanistan.
Övriga anmälningar avsåg inte vad som klassas som korruption utan rör konflikter på arbetsplatsen, överklaganden
av beslut osv, eller innehöll inte tillräckligt mycket information för att utreda. Vid slutet av året pågick fortfarande
en utredning och två andra var under initial bedömning.
2022 och förväntad framtida utveckling

• Den humanitära krisen, ackumulerad genom konflikt,
covid19, torka och det internationella bankväsendets
stopp för transfereringar, kommer att förvärras och
vara mycket utmanande för både SAK och organisationens målgrupper.
• Den humanitära krisen kommer sannolikt att få svåra
långsiktiga följder avseende folkhälsa, tillgång till
utbildning, behov av rehabilitering och landsbygdsutveckling, inklusive behov av försörjningsmöjligheter.
Detta kommer att ställa ökade krav på SAK. Många
insatser kommer att behöva utvecklas, anpassas eller
skalas upp.
• Likviditetsproblemen kommer att fortsätta även om
temporära lösningar har etablerats.
• Rysslands invasion av Ukraina med påföljande flyktingvåg riskerar att sätta Afghanistan i medieskugga.
Följderna kan bli svårigheter att nå igenom med
budskap om Afghanistan, minskad egeninsamling,
och en politisk nedprioritering av utvecklingsarbete
till förmån för humanitära insatser i närområdet och
till och med i Sverige
• SAK kommer under 2022 anta en ny strategisk plan
för 2023–26
• Sveriges regering kommer sannolikt anta en ny strategi för utvecklingsstrategi för Afghanistan.
Förvaltning
Ledning

SAKs generalsekreterare Andreas Stefansson är baserad i Stockholm men arbetar periodvis i Afghanistan.
GS var föräldraledig perioden 15 augusti 2020–15 januari
2021. Daniel Madhani var landchef i Afghanistan. Under
våren tillträdde Jens Rosbäck tjänsten som vice landschef
i Afghanistan. Anna Ek var landchef i Sverige. Dr Shah
Mahmood var som Chief Executive Financial Officer den
högst ansvarige för organisationens ekonomi. Tjänsten
innebär stationering i både Afghanistan och Sverige.
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Anställda

Den 31 december hade SAK 7003 (6442) anställda. I Afghanistan var 5 668 (5 140) personer projektanställd fältpersonal. Av anställda i Afghanistan är 68% (69%) män och 32%
(31%) kvinnor. Talibanernas maktövertagande innebar en
stor utmaning då många kvinnor i seniora positioner lämnade landet. Dessa hade i flera fall stötts med kompetensutveckling under flera år. Av 15 internationella anställda var
4 kvinnor. Av 24 anställda i Sverige var 14 kvinnor.
Styrelse och ledning

Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter och två suppleanter. Kort före årsmötet meddelade ordföranden Kajsa
Johansson att hon inte kunde fortsätta på grund av uppdrag för SIDA, varför årsmötet genom fyllnadsval utsåg
Bengt Ekman till ordförande. Styrelsen utsåg under året
inom sig en revisionskommitté. Vid mötet i januari 2022
lämnade Anna-Karin Johansson styrelsen.
Under 2021 hölls 7 ordinarie, ett extraordinarie och ett
konstituerande möte. Två beslut fattades per capsulam.
Närvaro under 2021:
Avgående årsmötet 2021

Marie Lackenbauer, 2 möten av 3
Kajsa Johansson, 3 möten av 3
Joar Forrsell, 3 möten av 3
Sittande vid årsmötet 2021

Anders Fänge, 9 möten av 9
Shirin Persson (suppleant), 7 möten av 9
Azadeh Rojhan Gustafsson, 6 möten av 9
Abdurrahman Toryalay, 9 möten av 9
Anders Rosén, 7 möten av 8
Anna-Karin Johansson, 7 möten av 8
Lena Eriksson Åshuvud (suppleant), 5 möten av 9
Tillträdde 2021

Bengt Ekman, 6 möten av 6
Karl Torring, 6 möten av 6
Lars Wennberg, 5 möten av 6
Annika Schabbauer, 6 möten av 6
Styrelsens arbetsutskott sammanträdde en gång. Reza
Javid och Asem Toukhy valdes till föreningsrevisorer av
årsmötet, med Christer Persson och Peter Karlsson som
suppleanter. Årsmötet valde Maria Bodänge, Stephanie
Kilander, Inger Blennow och Maria Leissner till valberedning med Mari Enquist som ordförande. Årsmötet fastställde upphandlingen av PWC med Gunnar Thullberg
som auktoriserad revisor. SAKs verksamhet i Afghanistan granskades av A.F. Ferguson & Co, Price Waterhouse
Coopers, i Islamabad.

Resultaträkning
(tkr)

Not

2021

2020

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

14

936

938

Gåvor

3,14

41 661

32 743

Bidrag

3,14

280 735

289 402

Nettoomsättning

14

8

15

Övriga intäkter

15

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

9 871

-4 475

333 210

318 622

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

4,5,14

-262 076

-283 615

Insamlingskostnader

4,5,14

-2 958

-2 635

Administrationskostnader

4,5,14

-39 486

-40 350

-304 520

-326 600

28 691

-7 919

0

58

0

58

Resultat efter finansiella poster

28 691

-7 919

Å R E T S R E S U LTAT

28 691

-7 919

2021

2020

13 283

-8 478

s u m m a v e r k s a m h e t s ko s t n a d e r
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
s u m m a r e s u ltat f r å n f i n a n s i e l l a i n v e s t e r i n g a r

Not
Förändring av ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämning av medel

14
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Balansräkning
(tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2021

2020

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

1

1

1

1

3 238

3 568

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

7

Långfristiga fordringar

8

summa anl äggningstillgångar

3 271

5 511

6 509

9 080

6 510

9 081

657

2 596

981

16 297

12 892

2 532

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

11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

1 067

1 477

15 597

22 902

200 584

130 746

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

216 181

153 648

SUMMA TILLGÅNGAR

222 691

162 729

391

391

Rörelsereserv

68 668

53 755

Ändamålsbestämda medel, egen insamling

54 363

45 417

3 613

4 604

Kassa och bank

13

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

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

5 455

5 192

132 489

109 360

11 981

14 097

11 981

14 097

13 411

6 690

1 881

22

48 960

22 576

3 062

5 957

Avsättningar
Andra avsättningar

10

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

11

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

68

12

10 909

4 027

78 221

39 272

222 691

162 729

Förändringar i eget kapital
Donationskapital

Rörelsereserv

Egen insamling

Ändamålsbestämda medel,
Postkod och
Water 4 All

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

391

53 755

45 417

4 603

5 192

109 358

Ingående balans

-

-233

-5 393
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-

-5 561

391

53 522

40 023

4 669

5 192

103 797

Förändringar under året

-

-

-

-

-

-

Ändamålsbestämt

-

– av givaren

-

-

24 511

17 150

– av styrelsen

-

9 871

-

-

943

10 815

– överfört till rörelsereserven

-

5 274

-5 274

0

0

0

Utnyttjat

-

-

-4 897

-18 207

-681

-23 785

å r e t s r e s u ltat

-

15 146

14 340

-1 057

263

28 691

391

68 668

54 363

3 611

5 455

132 489

Växelkurseffekt på ingående balanser i Afghanistan

VID ÅRETS U TGÅNG

41 661

Kassaflödesanalys
(tkr)

Not

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

28 691

-7 919

2 117

888

30 807

-6 973

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Erhållen ränta
k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö pa n d e v e r k s a m h e t e n
f ö r e f ö r ä n d r i n g a r av v e r k s a m h e t s k a p i ta l

58

F ö r ä n d r i n g i v e r k s a m h e t s k a p i ta l
Förändring av övriga kortfristiga fordringar

7 305

862

38 950

6 653

77 062

542

-2 587

-4 147

3 032

3 177

445

-970

77 507

-428

130 746

137 616

Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel

-7 669

-6 442

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

77 062

542

200 584

130 746

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

Investeringsverksamheten
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

l i k v i da m e d e l v i d å r e t s s l u t
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Not 1 – Redovisnings och värderingsprinciper
Svenska Afghanistankommittén redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 och GIVA: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.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Intäkter
Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
SAK klassificerar sina intäkter i kategorierna medlemsavgifter, gåvor, bidrag, nettoomsättning och övriga intäkter.
Med m e d l e m s avg i f t avses den avgift som en person inbetalar för medlemskap i
föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktredovisats över den tidsperiod som avses.
En tillgång som har givits till SAK utan krav på motprestation klassificeras som en
g åva . Att ange ändamål enligt SAKs ordinarie kategorier för öronmärkning ses inte
som krav på motprestation. Gåvor i form av penningbelopp och materiella gåvor av
betydande värde redovisas som intäkt. Gåvor i form av tjänster eller materiella gåvor
av ringa belopp redovisas inte som intäkt. Gåvor redovisas som intäkt när de erhållits.
En tillgång som har givits med krav på motprestation klassificeras som b i d r a g . När
kraven för bidraget uppfyllts redovisas bidraget som en intäkt. Innan kraven är uppfyllda
redovisas bidraget som en skuld. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett för att täcka.
I n s a m l a d e m e d e l består dels av föreningens direkt insamlade gåvor samt insamlade medel i form av bidrag genom Radiohjälpens kampanj Världens Barn, Water 4 All,
Postkodlotteriet, Jochnick Foundation och Afghan Connection.
Intäkt vid försäljning redovisas vid försäljningstillfället och klassificeras som
n e t t o o m s ät t n i n g .
Intäkter som inte faller under någon av ovanstående kategorier klassificeras under rubriken ö v r i g a i n tä k t e r . Övriga intäkter kan inkludera växelkursdifferenser och
återavskrivning/avskrivning av osäkra saldon och liknande poster.
SAK definierar en vo l o n tä r som en person som frivilligt utifrån sin egen lust och
vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. SAK inkluderar inte förtroendevald i begreppet volontär.
Kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner:; ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrationskostnader.
Som ä n da m å l s ko s t n a d e r klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla organisationens syfte enligt dess stadgar. Alla kostnader i Afghanistan räknas som ändamålskostnader med undantag från en mindre del grundadministration. Som ändamålskostnader räknas också SAK:s informationsarbete i Sverige
eftersom det är en del av organisationens syfte enligt dess stadgar.
I n s a m l i n g s ko s t n a d e r är kostnader som är nödvändiga för att generera insamlingsintäkter. Hit räknas bland annat annonser, reklam, lönekostnader, tackbrev, utskick
av gåvobrev, samt kostnader för värvning av månadsgivare och dylikt.
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. I
a d m i n i s t r at i o n sko s t n a d e r 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 l e a s i n g av ta l redovisas som operationella, dvs leasingavgiften
redovisas linjärt över leasingperioden.
Löpande ersättningar till anställda i form av l ö n e r och sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Pensionsförpliktelser klassificeras
som avgiftsbestämda och redovisas som kostnad det år pensionen tjänas in.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
F i na n s i e l l a t i l l g å n g a r värderas till det lägsta av bokfört värde och marknadsvärde. Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj
och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive
vid nedskrivningsprövning.
F o r d r i n g a r är redovisade till det belopp som de beräknas inflyta. Kundfordringar
värderas individuellt. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
I n v e n ta r i e r , maskiner,material och utrustning avskrivs direkt vid inköp. Av kontrollskäl upprättas inventarielistor på respektive plats.
Ä n da m å l s b e s tä m da medel redovisas som post under eget kapital och motsvarar
gåvor som ännu inte förbrukats och andra ändamålsbestämda medel.
R ö r e l s e r e s e rv e n består av i huvudsak 3 delar: a)kapital som uppkommit genom
resultat från främst bidragsverksamheten. Tex. ska EU finansierade projekt rapporteras
till en av EU bestämd växelkurs vilken inte är den samma som den verkliga växelkursen,
ger detta ett positivt/negativ resultat. b) SAK har implementerat projekt vars framgång
mäts i milstolpar. Det innebär att givarna utbetalat medel baserat på uppnådda resultat,
och om projektets faktiska kostnad varit lägre än budgeterat har SAK kunnat tillgodogöra sig ett överskott utan återbetalningsskyldighet. c) I enlighet med SAKs styrelses
beslut utifrån Giva Sveriges rekommendation att en organisation bör upprätthålla en
rörelsereserv för att hantera finansiella risker, behålls 30% av icke öronmärkta erhållna
gåvor från individuella givare som en rörelsereserv.
En avs ät t n i n g redovisas där SAK har ett legalt eller informellt åtagande som förväntas resultera i en framtida utbetalning. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.
SAK redovisar en eventualförpliktelse om en möjlig skyldighet föreligger till följd av
faktiska utvecklingar, av vilka utvecklingen endast avgörs av om en eller flera framtida
osäkra händelser utanför SAKs kontroll inträffar eller inte inträffar, eller om SAK har
en befintlig förpliktelse till följd av faktiska händelser, men som inte redovisas som en
skuld eller avsättning, eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen, eller storleken på förpliktelsen inte kan beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet.
K a s s a f l ö d e s a n a lys e n upprättas enligt indirekt metod och utgår från Verksamhetsresultat inom den löpande verksamheten. Verksamhetsresultatet justeras med icke
kassaflödespåverkande poster och periodens förändringar a, kundfordringar, leverantörsskulder och förändringar i andra rörelsefordringar och rörelseskulder. Kassaflödeseffekt från investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet justeras också för. I
likvida medel ingår kassa och bankmedel samt kortfristiga placeringar med en löptid
kortare än 3 månader.

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar
Enligt en vederbörligen undertecknad överenskommelse med det afghanska utrikesdepartementet år 1992 är SAK befriad från beskattning i Afghanistan gällande löner till
internationell personal i landet. Det afghanska skatteverket meddelade i oktober 2016
SAK och flera andra organisationer att de inte erkände undantag och krävde därför att
SAK retroaktivt skulle betala skatt på internationellt anställdas löner för åren 2005-2016,
inklusive en förseningsavgift.
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I april 2018 instruerade det afghanska skatteverket alla ministerier och myndigheter,
inklusive banker och tullmyndigheter, att inte processa SAKs ekonomiska transfereringar eller underlätta organisationens arbete. Beslutet avsåg tvinga SAK att gå med på
skatteverkets krav och retroaktivt betala skatt på internationellt anställds löner för åren
2005-2016. Till följd av detta beslöt en av bankerna i vilken SAK hade konto att frysa
tillgångarna på två av SAKs bankkonton. Vidare höll tullmyndigheter i hela landet kvar
leveranser av gods och förnödenheter till SAK.

Samtidigt erbjöd det afghanska skatteverket SAK en reducering av straffavgifterna med
95%. Sista datum för att acceptera reduceringen sattes till 20 oktober 2018. När SAKs
arbete påverkades alltmer beslöt SAKs styrelse att betala den retroaktiva skatten för
2005-2016 (9,1 MSEK inklusive 5% straffavgift) före tidsfristens utgång.
SAK har i två år kommunicerat intensivt med Afghanistans Finansministerium och Utrikesdepartement i Afghanistan, och till och med tillskrivit presidenten direkt. Efter att ha
betalat skatten mottog SAK bekräftelse från finansministeriet på att överenskommelsen
med det afghanska utrikesdepartementet faktiskt var giltig och bekräftade därmed att
SAK inte ska betala skatt i Afghanistan på internationell personals löner. SAK har därför
bokfört beloppet som fordran på afghanska staten per 31-12-2018.

I början på 2020 informerade skatteverket SAK att återbetalning eller fastställelse av den
inbetalda summan kommer ske mot framtida skatt genom revisionsavdelningen efter
fullbordandet av skatterevisionen av SAK för åren 2011 till 2018. Skatterevision för åren
2011 till 2014 påbörjades den 26 januari, 2020 men pausades på grund av covid-19-pandemin. I augusti tog talibanerna över makten över staten och merparten av den personal
vid skattemyndigheten SAK haft dialog med lämnade sina arbeten. SAK kontaktade
det nya styret för att kräva återbetalning av det belopp staten var skyldiga, men utan
framgång. SAKs ledning bedömer att det kommer vara i det närmaste omöjligt att återfå
pengarna från skattemyndigheten och beslutade därför att skriva av fordran.

Not 3 – Insamlade medel
G ÅVO R S O M R E D O V I S AT S I R E S U LTAT R Ä K N I N G E N
Insamlade medel

2021

2020

Allmänheten

20 147

12 112

1 764

97

17 000

18 702

2 600

1 400

Företag
Postkodlotteriet
Kerstin och Jan-Olov Erickssons stiftelse
Water 4 All
s u m m a g åvo r s o m r e d ov i s at s i r e s u ltat r ä k n i n g e n

150

431

41 661

32 743

3 083

2 508

-

132

374

2 355

-

-

3 457

4 995

G ÅVO R S O M I N T E R E D O V I S AT S I R E S U LTAT R Ä K N I N G E N *
Bidrag som redovisats som intäkt
Radiohjälpen
Jochnick Foundation
Afghanistan Connection
Företag
summa bidrag från allmänheten

Offentliga bidrag
Sida 2018–2021
EU
Afghanska hälsoministeriet (BPHS & EPHS)
WHO, FN
WFP
MRRD (citizen Charter projects)
Övriga (små bidrag från olika givare)

218 641

195 725

5 186

6 663

36 726

72 689

15 521

254

872

1 338

-

7 740

331

-

summa offentliga bidrag

277 278

284 407

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

280 735

289 402

Summa gåvor som redovisats i resultaträkningen

41 661

32 743

Summa bidrag från allmänheten

3 457

4 995

45 118

37 737

Totalt insamlade medel består av

SUMMA INSAML ADE MEDEL

SAK har utan krav på ersättning fått videoredigeringstjänster till
ett värde av 60 TKR.
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Not 4 – Antal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
A N TA L A N S TÄ L L DA

2021

2020

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

24

10

24

10

Sverige
Afghanistan, utlandsanställda

15

11

14

10

Afghanistan, lokalanställda

1295

1049

1263

1016

Afghanistan, projektanställda

5668

3678

5140

3400

1

1

1

1

7003

4749

6442

4437

Pakistan, lokalanställda
summa

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

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

2021

2020

Antal

Varav män

Antal anställda

Varav män

9

6

8

3

Styrelsen
Generalsekreterare

1

1

1

1

Ledning vid sidan av GS

4

3

3

2

2021

2020

808

857

188 094

205 789

11 933

11 278

L Ö N E R O C H Ö V R I G A E R S ÄT T N I N G A R
Generalsekreterare
Övriga anställda
Sverige
Afghanistan, utlansanställda

11 886

11 099

Afghanistan, lokalanställda

85 165

95 318

Afghanistan, projektanställda

79 042

88 010

68

83

188 902

206 646

2021

2020

6 458

5 661

2 110

1 576

Pakistan, lokalanställda
summa

S O C IA L A AVG I F T E R
s u m m a s o c i a l a avg i f t e r
Varav pensionskostnader
Styrelsen mottog ingen ersättning under 2021, inte heller under 2020.
Utav de totala pensionskostnaderna relaterar 275 (265) tkr till Generalsekreteraren.

VO L O N TÄ R A R B E T E
Uppskattningsvis har 2 (6) individer bidragit med 159
(138) timmar.
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AV TA L O M AVG Å N G S V E D E R L AG
L Å N T I L L L E DA N D E B E FAT T N I N G S HAVA R E
Uppsägning av generalsekreteraren från arbetsgivarens
O C H T R A N S A K T I O N E R M E D NÄ R S TÅ E N D E
sida ska ske med ett års uppsägningstid. I det fall arbetsOrganisationen har inte lämnat några lån till ledande befattgivaren beslutar om arbetsbefrielse ska i förekommande
ningshavare. Inte heller har det skett några transaktioner med
fall semester uttas under den arbetsbefriade perioden. Lön
närstående.					
från annan anställning under sådan arbetsbefriad period
ska avräknas lönen från Svenska Afghanistankommittén.
					

Not 5 – Leasing
SAKs leasingavgifter motsvaras av kontorshyra och viss kontorsutrustning.
Kontrakt för kontor och andra byggnader i Afghanistan signeras 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.

2021

2020

Leasingavgifter som är bokade som kostnader under året.

5 082

6 572

Framtida leasingavgifter som ska betalas:

2021

2020

Inom 1 år (I Afghanistan)

3 719

3 545

Inom 1 år (I Sverige)

1 784

1 661

Inom 1 till 5 år (I Afghanistan)

1 455

3 477

Inom 1 till 5 år (I Sverige)

1 334

1 582

8 292

10 266

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

42 519

37 294

Kursdifferens IB Afghanistan

-8 951

-584

Årets inköp

4 633

6 839

Avyttring

-409

0

Not 6 – Inventarier

Försäljning

-8

-1 031

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

37 784

42 519

Ingående bidrag

42 518

37 294

Kursdifferenser IB Afghanistan

-8 951

-584

Årets bidrag

4 633

6 839

Försäljning och avyttring

-417

-1 031

u tgående bidrag

37 783

42 518

1

1

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

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar

2021

2020

3 518

3 142

801

376

-1 081

0

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

3 238

3 518

Ingående ackumulerade nedskrivningar

50

0

Återinförda nedskrivningar
u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e avs k r i v n i n g a r
u t g å e n d e r e d ov i s at vä r d e

Swedbank Robur Likviditetsfond (Räntefond Kort A)

-50

50

0

50

3 238

3 568

1 920

1 775

Swedbank Robur Humanfond

33

33

Brummer Multi-Strategy 2xL

1 228

1 284

5

0

Handelsbanken Multi Asset 25
SEB Emerging marketfond C Usd-Lux
SEB Läkemedel
summa

0

9

52

223

3 238

3 324

2021

2020

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

Ingående anskaffningsvärde

2 694

2 795

Tillkommande fordringar

1 363

2 390

-2 271

-2 446

-486

-45

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

1 300

2 694

u t g å e n d e n e t t o vä r d e

1 300

2 694

Not 8b Långfristiga fordringar (program försörjningsstöd)

2021

2020

2 818

2 203

Tillkommande fordringar

423

1 381

Amorteringar, avgående fordringar

-761

-731

Amorteringar, avgående fordringar
Växelkursdifferens

Ingående anskaffningsvärde

Växelkursdifferens

-509

-36

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

1 971

2 818

u t g å e n d e n e t t o vä r d e

1 971

2 818

s u m m a n e t t ovä r d e n o t 8

3 271

5 511
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Not 9 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021

2020

Förutbetald hyra

357

543

Övriga poster

710

934

1 067

1 477

2021

2020

u t g å e n d e ba l a n s

Not 10 – Avsättningar
10a Försäkringsfond för afghansk personal

Ingående balans

1 548

1 788

Årets avsättningar

478

654

Ianspråkstagna belopp

-391

-865

Växelkursdifferens

-319

-29

u t g å e n d e ba l a n s

1 316

1 548

10b Mikrolånsfond för personer med funktionsvariationer

2021

2020

3 352

3 415

Ingående balans
Årets avsättningar
Ianspråkstagna belopp

-10

0

-2

-8

Växelkursdifferens

-628

-55

u t g å e n d e ba l a n s

2 712

3 352

10c Mikrolånsfond för förbättrade försörjningsmöjligheter

2021

2020

9 390

8 007

Ingående balans
Årets avsättningar

392

1 349

Växelkursdifferens

-1 830

35

u t g å e n d e ba l a n s

7 952

9 390

u t g å e n d e ba l a n s t o ta lt n o t 1 0

11 981

14 290
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Not 11 – Givarbalanser 			
Givare

Fordran

Skuld

2021

2020

2021

2020

Sida

166

-

45 437

12 130

Europeiska Kommissionen

230

151

-

-

Afghan Connection

-

-

393

1 234

Jochnick Foundation

39

45

-

-

-

-

616

119

-

1 299

-

-

11 635

-

-

8 977

-

-

2 515

116

132

251

-

-

Radiohjälpen
MRRD (Citizen Charter Project)
Afghanska hälsoministeriet
WHO, UN
WFP
Övrigt

690

787

-

-

summa

12 892

2 532

48 960

22 576

Status av projekt
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Sida

Sida kommer skjuta till extra medel för Sehatmandi-projekt. Även Global funds och WHO finansierade projektet under 3
månader. Medel från Sida blev inte fullt utnyttjade medan Sida Information-kostnader var något högre än inkomna medel.

Europeiska kommissionen

Projektet finansierade av BACEDA EC fortsätter under 2022 och medel kommer mottas.

Afghan Connection

Afghan Connection stängde ner sin organisation och verksamhet. De återstående medlen donerades till SAK och kommer
utnyttjas under 2022.

Jochnick Foundation

Projektet är avslutat. Projektets kostnader var något högre än inkomna medel och underskottet kommer avskrivas 2022.

Radiohjälpen

Pga pandemin och regeringsskiftet i Afghanistan kunde inte Radiohjälpens projekt färdigställas. Överskjutande belopp kommer
användas under 2022 efter godkännande från Radiohjälpen.

MRRD (Citizen Charter Project)

Projektet avslutades 2020-12-31 och överskottet flyttades till SAK´s reservfond.

Afghanska hälsoministeriet

Sehatmandi-projektet var finansierat av Världsbanken via Afghanska hälsoministeriet. Efter regeringsskiftet den 15 augusti,
bestämde sig Världsbanken för att stoppa alla finanisering i Afghanistan. Beloppet avser fakturor skickade till Världsbanken
före den 15 augusti. Världsbanken har bekräftat att fakturor för perioden före den 15 augusti kommer att betalas.

WHO, UN

WHO finansierar Sehatmandi-projekten och avtalet fortsätter gälla till januari 2022. WHO har förfinansierat projektet och
överskottet från 2021 kommer utnyttjas under januari 2022.

WFP

WFP kommer betala ut medel under 2022.

Övrigt

Mindre förändringar i jämförelse med 2021.

Not 12 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021

2020

Semesterskuld

3 141

2 803

Upplupna sociala avgifter

6 591

44

Förutbetalda medlemsavgifter

525

472

Övrigt

651

707

10 909

4 027

2021

2020

Not 13 – Likvida medel

Kontanter
Banktillgodohavanden

6 847

260

193 737

130 486

200 584

130 746
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Not 14 – Intäkter och kostnader 2021

(tkr)
Mottagna medel 2021

Information och
medlemsaktiviter
Sverige

Utbildning

Hälsa

Rehabilitering och
inkludering

Medlemsavgifter

936

681

0

0

0

Medlemsavgifter

936

681

0

0

0

41 661

4 409

2 925

2 285

4 467

I N KO M S T K Ä L L O R

Gåvor
Egen insamling

21 911

248

0

0

0

Postkod lotteriet

17 000

4 161

1 442

2 285

4 467

Eriksson Familj

2 600

0

1 482

0

0

150

0

0

0

0

3 678

0

356

0

2 655

Atlas Copco (Water 4 All)
Bidrag fr allmänheten
Radiohjälpen

3 678

0

0

0

2 655

Jochnick Foundation

0

0

0

0

0

Afghan Connection

0

0

356

0

0

Offentliga bidrag

302 638

2 395

75 435

86 505

31 568

253 000

138

75 120

36 129

26 757

Sida Information

2 121

2 258

0

0

0

UN

2 951

0

0

2 326

0

Sida kärnstöd 2018–2021

EU

5 105

0

0

0

4 811

Afghanska Hälsoministeriet (BPHS
& EPHS)

17 734

0

0

35 346

0

WHO

14 993

0

0

12 052

0

Health Net
WFP
MRRD (Citizen Charter Project)
Övriga
Försäljning
Försäljning
Övrigt
Räntor, kursdifferenser etc.
summa

0

0

0

0

0

946

0

0

653

0

5 359

0

0

0

0

429

0

315

0

0

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

9 871

0

0

0

0

9 871

0

0

0

0

358 792

7 485

78 716

88 790

38 690

Ä N DA M Å L S KO S T NA D E R
262 076
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Landsbygdsutveckling

Program
-utveckling och
stöd

Investeringar

Insamling

Ledning och
administration

Totala kostnader
2021

Nettoeffekt
skulder/
fordringar givare

Årets resultat

0

0

0

0

0

681

255

0

0

0

0

0

681

255

2 518

983

0

2 958

2 560

23 104

18 557

0

0

0

2 958

106

3 311

18 600

2 407

983

0

0

2 340

18 084

-1 084

0

0

0

0

104

1 586

1 014

111

0

0

0

11

122

28

0

0

0

0

446

3 457

221

0

0

0

0

0

428

3 083

595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

374

-374

0

27 539

14 139

3 217

0

36 480

277 278

25 360

0

27 376

13 713

3 217

0

33 719

216 169

36 831

0

0

0

0

0

214

2 472

-351

0

0

383

0

0

35

2 745

206

0

0

42

0

0

334

5 186

-81

0

0

0

0

0

1 381

36 726

-18 992

0

0

0

0

0

724

12 776

2 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

0

0

0

57

872

74

0

0

0

0

0

0

0

5 359

0

0

0

0

0

16

331

98

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

9 871

0

0

0

0

0

0

9 871

30 057

15 121

3 217

2 958

39 486

304 520

25 582

28 691
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Not 15 – Övriga intäkter
2021

Avskrivna/återvunna osäkra fordringar och skulder
Växelkursvinst
t o ta lt

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Bengt Ekman

Anders Rosén

Ordförande

Vice Ordförande

Azadeh Rohjan Gustafsson

Lars Wennberg

Annika Schabbauer

Abdurrahman Toryalay

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag

Gunnar Thullberg

som framgår av vår elektroniska underskrift.

Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Anders Fänge

Karl Torring

2020

0

107

9 871

-4 291

9 871

-4 184

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Svenska Af ghanistankommittén, org.nr 802010-4850

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Afghanistankommittén för år 2021. Föreningens
årsredovisning ingår på sidorna 59–80 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 11 maj 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1 -58. Det är
styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att

årsred ovisning

81

Svenska Af ghanistankommittén, 802010-4850

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Våra
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentli gheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
●

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

●

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

●

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

●

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

●

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska
Afghanistankommittén för år 2021.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse ledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunnar Thullberg
Auktoriserad revisor
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Öppenhet
och ansvar
d e t f ö rt r o e n d e s o m f i n n s för SAK hos målgrupperna i Afghanistan, anställda,
myndigheter, medlemmar och givare är centralt. Det är deras tid, engagemang och medel
som gör förändring möjlig. Förtroende och engagemang kan byggas genom lyhördhet,
god information, öppna processer och ansvarstagande för den påverkan som SAKs arbete
har på människors liv.
SAK strävar efter att alltid visa hur resurser används och vilka resultat som nås. Du
som vill veta mer om eller granska arbetet välkomnas att ta del av mer material på sak.se/
dokument. Där finns bland annat SAKs strategiska plan och rapporter från verksamheten.
Protokoll från styrelse- och årsmöten publiceras efter justering.

Kontakta oss

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