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På plats i New York för att ta emot priset 
fanns filmens producent och medregissör 
Maryam Ebrahimi.

- Jag är så fantastiskt glad att det inte 
finns ord, jublar Maryam Ebrahimi. Fil-
men har vunnit några priser tidigare men 
det här toppar allt. Konkurrensen stenhård 
så jag trodde ärligt talat inte att vi skulle 
vinna.

- Jag vill tillägna det här priset till alla 
kämpande afghanska kvinnor och särskilt 
de modiga personer vi fick förtroendet att 
skildra i filmen. En viktig anledning till att 
jag och regissören Nima Sarvestani gjorde 
filmen var att försöka förändra lagstift-
ningen i Afghanistan och förbättra kvinn-

ornas situation.  
En av de medverkande i filmen, Sara, 

har fått hjälp av filmarna att komma till 
Sverige eftersom hon svävade i livsfara 
efter sin frigivning. Just nu håller Maryam 
Ebrahimi på att göra en uppföljande film 
om Saras nya liv i Sverige.

Frihet bakom galler handlar om ett 
kvinnofängelse i Afghanistan, där de allra 
flesta intagna är dömda för att ha rymt 
från sina hem. Trots att fängelset är smut-
sigt och trångt är många av kvinnorna 
hellre där än ute i samhället, där de ris-
kerar att bli misshandlade eller till och 
dödade av sina män och släktingar.

emmypris till filmen  
”Frihet bakom galler”

vad är ditt första intryck?
Bra! SAK genomgår en stor förändring och 
det är också en intressant politisk period i 
landet just nu. Jag har inte arbetat i Afgha-
nistan tidigare, men i länder i Kaukasus och 
jag upplever vissa likheter, så det känns inte 
så främmande för mig här. 

varför sökte du tjänsten?
Jag ville lära mig mer om Afghanistan och 
började först arbeta med landet på orga-
nisationen Kvinna till Kvinna. Nu vill jag 
fortsätta arbeta med civila samhället som 
är mitt intresseområde och yrkesbakgrund, 
men i en annan kontext. 

vad vill du åstadkomma? 
Civilsamhället är en viktig kraft för ett mer 
demokratiskt samhälle. Jag vill bidra till 
SAKs arbete inom detta område genom att 
stärka små organisationer. 

klarar du utmaningen att bo i kabul?
Jag har tidigare bott i konfliktområden så 
jag tror att jag är förberedd men lite avsku-
ren kan jag känna mig. Det jag saknar mest 
är att gå långpromenader. Bergen ser lock-
ande ut men det blir tyvärr inga vandrings-
turer på grund av säkerhetsriskerna. 

vad är det bästa med att jobba här?
Att jag lär mig något nytt om Afghanistan 
varje dag. Jag tycker om språk och nu tar 
jag lektioner i dari vilket är spännande. Och 
så får jag väldigt mycket energi av mina 
fantastiska kolleger. 

TeXT oCh FoTo anders rosén

hallå där.
... Annika karlsson, ny 
civilsamhälleskoordinator 
på SAk i kabul.

den svenska filmen ”Frihet bakom galler” vann en 
internationell emmy för bästa dokumentär, ett av 
världens finaste tv-priser.

TeXT carla da costa bengtsson

se frihet bakom galler på svt-playt.o.m. den 1 februari  2015.

Tips!
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