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Khawaja Do Koh-distriket, Afghanistan
Områdesrapport
Kära fadder,

positiva.

ActionAid Afghanistan önskar dig
återigen hjärtligt välkommen till denna
områdesrapport från Khawaja Do Koh,
där ditt fadderbarn bor.

I denna rapport kommer du att få läsa
om hur ActionAid arbetar för att de
kvinnor som tillhör de absolut mest
utsatta grupperna ska kunna skaffa sig
en egen inkomst, och därmed kunna
börja styra över sin egen framtid.

Som du säkert redan vet så har
invånarna här upplevt decennier av
krig, och de har därför bara kunna
tänka på sin överlevnad. Men nu börjar
människorna här skönja mer
framtidshopp, vilket leder till att deras
drömmar blivit både mer ambitiösa och

Du kommer också att träffa Ghaibullah,
som är lycklig över att ha fått helt ny
kunskap om hur jordbruket ska skötas
så effektivt som möjligt.

Jag hoppas verkligen att du kommer att
tycka om denna rapport, och vi skulle
inte kunna göra någonting om det inte
vore för ditt stöd och engagemang. Vi
är dig evigt tacksamma för detta. Tack.
Varmaa hälsningar

Rahmatullah Ashraffi
Fadderansvarig
ActionAid Afghanistan

ActionAid startade nyligen ett
barncenter för 200 barn i byn
Qawm Mahajir. Centret är
öppet för barn tre dagar i
veckan. Syftet med de
barncenter ActionAid driver är
inte bara att ge barnen
chansen till en meningsfull
fritid, utan också att ge de barn
som saknar möjlighet till
läxhjälp hemma att få chansen
att klara skolan lika bra som
barn med bättre
förutsättningar.
Gul Soma (12) går till
barncentret och säger: Jag går i
femman i Kutarma-skolan. Jag
går till barncentret med mina
vänner, och jag har lärt mig
poesi, att rita, läsa, skriva,
berätta sagor och spela luta.
Det finns också en massa
leksaker i barncentret!”
Gul Soma ritar en teckning till sin fadder

ActionAid skapar inkomstmöjligheter
Gawhar (68) från Aymaq bor ensam och
har en väldigt utsatt situation. Hon
säger: ”Min make dog för ett par år
sedan efter en lång sjukdom, och mina
båda vuxna söner lämnade mig när de
gifte sig. De stöttar mig idag ingenting.
Mina döttrar har också gift sig
och lämnat mitt hem. De
stöttar mig dock fortfarande
då och då. Jag arbetar ibland
grannhusen genom att städa
och tvätta kläder. Det är så jag
tjänar de pengar som håller
mig vid liv. När jag var yngre
och starkare vävde jag mattor,
och lyckades på så vis tjäna
bra med pengar, men min
kropp orkar tyvärr inte längre
med så pass hårt arbete. Jag
har en ung son som jobbar
som fåraherde i öknen, men
han kommer förbi ett par

gånger i veckan för att säga hej. Annars
är jag mest ensam.”

inkomst och framtid. Alla kvinnorna i
projektet har därför fått tre getter var.

För att stötta de mest marginaliserade
och utsatta kvinnorna – såsom Gawhar
– har ActionAid startat projekt där 60
kvinnor får chansen att skapa sin egen

”Att ha getter ger så mycket mer än
bara mjölk. Jag dricker visserligen
mjölken och äter osten och den andra
maten jag kan göra av mjölken, men
framförallt kan jag sälja allt
överskott. Jag känner mig
friskare än på många år
samtidigt som jag nu kan
lägga undan lite pengar! För
varje år som går kommer mina
getter att ha förökat sig vilket
ger mer mjölkprodukter och
överskottsgetter jag kan sälja.
Mina getter har förändrat mitt
liv, och jag vill verkligen tacka
ActionAid för att de gett mig
chansen att göra allt detta
själv!”

Gawhar har sina getter på grannarnas gräsmatta

Kunskap ger framtid
Under de tolv år som gått sedan
Talibanerna regerade har många skolor
byggts i Khawaja Do Koh. Det är
framförallt den Afghanska staten som
byggt skolorna. Familjerna är dock
fortfarande fattiga, och
skolbyggnader räcker inte
för att barnen ska kunna
få sin utbildning; utan
skolmaterial blir det
ingen bra skolgång. För
att råda bot på detta har
ActionAid försett
skolbarnen i 19 av byarna
i distriktet med
anteckningsböcker,
bläck- och blyertspennor,
sudd och pennvässare.
Totalt 3 000 skolbarn har
fått ta del av detta
skolmaterial.

Shakarak Bazzar-skolan, och är ett av
barnen som fått nytt skolmaterial och
säger: “Vi har alltid brist på skolmaterial
eftersom våra familjer inte har råd att
köpa sådant till oss. Min familj är också

fattig – min pappa är en bonde som
äger mycket lite mark och min mamma
är hemmafru. De tjänar inte tillräckligt
mycket pengar för att köpa det
skolmaterial vi behöver för att kunna
lära oss i skolan.” Hon
fortsätter: “Idag vill de
flesta barnen gå i skolan,
och deras familjer tillåter
det. Tack vare att
ActionAid varje år ger oss
skolmaterial och
skolväskor finns det inget
som hindrar att vi gör
det!”
Genom att ge barnen
skolmaterial vill vi
uppmuntra och stötta de
elever som bor i fattiga
familjer. Detta är enbart
möjligt tack vare
faddrarnas stöd.

Benafsha går i sexan i
Benafsha (i mitten) visar upp sina skrivböcker

Hårt arbete ger belöning
var som störst, och den identifierade
553 familjer vars nöd var störst.
Familjerna fick 50 kg högkvalitativt
utsädesvete var. Vi planerar att göra om
detta projekt nästa år.

ActionAid Afghanistan driver ett projekt
finansierat av Jersey Overseas Aid
Commission (JOAC). Projektet ska stötta
de bönder som drabbats av
torkperioderna. I detta projektet ingår
utdelning av 27 650kg certifierat
veteutsäde som ska stå
emot torkan bättre till
bönderna i Khawaja Do Koh.

Ghaibullah är en av de bönder som

Fler än 80 % av de som bor i
Khawaja Do Koh är bönder,
och under både 2012 och
2013 har det varit flera svåra
torkperioder. Detta gjorde
att väldigt många – särskilt
de som bara äger lite land –
tvingades sälja sina djur för
att kunna få mat på bordet
till sina familjer.
En undersökning gjordes för
att ta reda på var behoven

äger mycket lite land. Han bor i byn
Qurbaqa Arigh och säger: ”Jag är gift
och har tre barn, mina två söner Allah
Berdi och Ghawsuddin och min dotter
Sima. De går alla tre i skolan. Min fru
kan varken läsa eller skriva och är
hemmafru. ActionAid har
gett mig 50 kg utsäde för att
mina åkrar ska kunna ge
tillräckligt mycket mat till
mig och min familj. De
senaste två åren har mina
skördar knappt gett
någonting. Nu har jag
äntligen bra utsäde och ber
för att vi också ska få regn!
Jag är verkligen tacksam
över den hjälp jag och min
familj har fått från
ActionAid” säger Ghaibullah
med ett stort leende!

Ghaibullah bär sin säck med utsäde från fröbanken

Bra plats för bättre studier
Ett av de problem skolbarn i Afghanistan
kämpar med är bristen på studieplatser.
Inte nog med att lokalerna antingen
tenderar att vara omänskligt varma på
sommaren och kalla på vintern – ofta
saknas helt möbler i skollokalerna, vilket
gör att barnen får sitta på stampade
jordgolv och försöka skriva i sina böcker.
På grund av detta har ActionAid försett ett
antal skolor i distriktet med stolar och bord
så att eleverna ska kunna ta del
undervisningen på ett bättre sätt.
Said Gulbuddin går i sjuan i Sultiq
Afghania-skolan och säger: ”Jag vet att jag
inte bara talar för mig själv när jag säger att
det var jättetråkigt förut när vi inte hade
några möbler i klassrummen. Vi fick därför
54 skobänkar från ActionAid vilket gör att
nu kan 160 elever sitta samtidigt! Det har
blivit så mycket lättare att skriva!”
Gulbuddin (andra från vänster) är glad över de nya möblerna

Hur har vi spenderat dina pengar?
• ActionAid höll en utbildning för 100 fattiga pojkar och flickor
så att de skulle kunna förberedas inför det högskoleprov som är
obligatoriskt i Afghanistan. De flesta familjer har inte råd med
den undervisning som krävs för att barnen ska klara
högskoleprovet, och därför är det normalt bara barn med rika
föräldrar som kan studera på högskolan. I år var andra året vi
genomförde denna utbildning, och förra året var en succé då
över 30 % av de
som gick
utbildningen
kom in på
universiteten i
Jawzjan och
Balkh.

Flickor som ska göra högskoleprovet

Gåvofonden
Vi fick under 2013 totalt $ 1 150 (ca 8
100kr) till gåvofonden. Efter att ha pratat
ihop oss med barnen fick vi reda på
konkreta behov som fonden kunde lösa.

• I de självhjälpsgrupper för kvinnor som bedrivs av ActionAid
får kvinnorna själva komma på idéer om hur de ska försörja sig
själva och sina familjer. Väldigt många av kvinnorna vill arbeta
med handarbete, och vi har därför hållit kurser i sömnad,
pärlarbeten, broderi och mattvävnad. All denna utbildning hålls
i kombination med läs- och skrivövningar, då de flesta av
kvinnorna är analfabeter. Efter genomförd utbildning fick
kvinnorna ett
start-kit med
material och de
redskap de
behöver. Detta
då hela syftet
med kurserna är
att kvinnorna
själva ska kunna
skapa sin egen
Kvinnor som tränar på broderi
framtid.
i självhjälpsgruppen

Tack vare detta köpte vi 100 skolväskor till
100 skolbarn, tillsammans med 50
skoluniformer till pojkar och 50
skoluniformer till flickor. Resten av
pengarna la vi på att köpa in fler bollar,
leksaker, rep och liknande till våra

barncenter.
Ismail (10) bor i byn Qizil Ayaq och går i
trean i Qizil Ayaq-skolan. Han säger: “Det
var en underbar dag när vi fick så mycket
saker till barncentret! Tack så mycket!”

Ismail (fjärde från vänster i första raden) med sina vänner och presenten han fått

Hårt arbete ger belöning
• Vi vill hålla högskoleprovsförberedande
utbildning för 150 ungdomar nästa år. Detta
är en väldigt viktig verksamhet, och vårt mål
är att utvidga projektet varje år.
• Vi vill starta kooperativ där vi ska samla
utsatta människor och träna dem i att få en

röst gentemot myndigheterna. På detta sätt
kommer fattiga kvinnor att kunna tjäna sina
egna pengar och försörja sina familjer på ett
betydligt mer jämställt vis. Genom att
kooperativen växer leder de också till
arbetstillfällen för fattiga, marginaliserade,
kvinnor som inte äger någon mark – till

exempel änkor – så att även de kan få en
stadig inkomst.
• Vi vill utbilda 40 fattiga jordbrukare i
ekologiskt jordbruk. Genom att göra detta
frn grunden får bönderna en möjlighet att
öka sina intäkter samtidigt som miljön
behandlas på ett respektfullt vis.

TACK FÖR ATT DU ÄR FADDER!
Rapporten är sammanställd av Abdul Samad Haidari, informatör på ActionAid i Afghanistan. Samtlig fotografier är tagna av lokal fältpersonal i
Khwaja Du Koh.

