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”Lilla Paris” –
20 år för Afghanistan

åde ögon, öron och mun fi ck sina 
beskärda delar när Vänersborgs 

Afghanistankommitté i vår fi rade sitt 20-
årsjubileum. Afghanska familjer bosatta 
i Birger Sjöbergs ”Lilla Paris” hade dukat 
upp ett överdådigt bord med läckerheter 
från det afghanska köket. Det 70-tal 
personer som kom lät sig väl smaka av 
den vällagade maten.  Att maten var god 
underströks av den man som ställde sig 
upp och sa att han bott i Vänersborg i 
sjuttio år, men aldrig förr ätit så gott!

Sedan var det mattkännaren Per 
Lundins tur. Han förde publiken med på 
en resa i mattornas länder, kvällen till ära 
med tonvikt på Afghanistan. De första 
mattorna, fi ck vi ”lära oss”, var väldigt 
långhåriga och användes att sitta på, 
som klädesplagg och som sängkläder. 
De handknutna mattorna var förutom 
bruksföremål – att sitta på – också ett 

sparkapital att kunna omsätta, om 
så behövdes. Mattorna var oftast ett 
resultat av kvinnornas arbete, men även 
barnen deltog och lärde sig. Kvällen 
avslutades med att Abdolhadi Hadi läste 
en egen dikt till Afghanistans fl ickor och 
Latif Farkosh spelade ett stycke på det 
tvåsträngade instrumentet dambura.

Sven Sillén

”Vad angår oss
Afghanistans affärer?”

edan innan Skånes Social Forum 
offi ciellt öppnats hade ett offi ciellt öppnats hade ett 40-tal 

intresserade samlats för att se den 
skakande dokmentärfi lmen The Afghan 
Massacre. I The Afghan Masscre visar 
fi lmaren Jaime Doran vad som hände 
fl era tusen talibansoldater i november 
2001, sedan de lämnat ifrån sig vapnen 
i Kunduz. Nyhetsmagasinet Newsweek 
gjorde världsnyhet av det: Krigsherren 
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Avdelningar

FALUN Per-Olof Tellander 

023-212 30, perolof.tellander@telia.com

GÖTEBORG Gunnar Andersson 

031-24 73 17, gunnarandersson@yahoo.se

LUND Anders Davidson 

0413-290 57, anders.davidson@telia.com

LULEÅ Mats Danielsson 

0920-970 11, mani@arb.luth.se

MALMÖ Briten Granqvist 

040-29 40 65, hirtorp@home.se

SKELLEFTEÅ Anders Lövheim 

0910-502 46, anders.lovheim@telia.com

SKÖVDE/SKARABORG Anders Wikman

0500-41 42 81 

STOCKHOLM Christina Lindholm 

08-744 05 48, e_c_lindholm@hotmail.com

SUNDSVALL Åke Johansson 

060-55 71 15, akej@swipnet.se

UPPSALA Peter Nyman

018-46 25 00, peter@rosnix.se

VÄNERSBORG Holger Svedung 

0521-157 95, holger.svedung@vgregion.se

VÄXJÖ/SMÅLAND Sven Eriksson 

0470-75 24 51, sven.eriksson@ltkronoberg.se

Kontaktpersoner

ARVIKA Curt Larsson 0570-230 93

GOTLAND Lars Grahnström 0498-26 15 77

HUDIKSVALL Sven Johansson 0650-133 77

HÖÖR Olle Sjöberg 0413-261 03

KARLSTAD Inga-Lill Fjällsby 054-83 44 37

NORA Olle Viktorsson 0587-151 08

NORRKÖPING Lena Lundberg 011-18 73 63

PITEÅ Bo Persson 0911-164 33

STRÄNGNÄS Peter Hjukström 0159-230 41

STRÖMSTAD Peder Adamsson 0526-60244

SÖDERTÄLJE Hans Hansson 08-550 190 10

TRELLEBORG Bodil Francke-Olsson 0410-33 40 13

UMEÅ Lars Erik Lauritz 090-604 50

VÄSTERÅS Bengt Magnusson 021-12 43 82

ÖSTERSUND Kerstin Henriksson 063-51 50 55

HELSINGFORS Mikael Tunér 00358-503 050 609

Vill du veta mer?

Svenska Afghanistankommittén, Trekantsv. 1, 6tr, 117 

43 Stockholm. Tel 08-545 818 40 • Fax 08 545 818 55

info@sak.se • www.sak.se

Kanslipersonal 

Bengt Kristiansson, generalsekr, 08-545 818 50 

Maria Aschenbrenner, adm sekr, 08-545 818 42

Elin Asplund, insamlingsansv, 08-545 818 41

Klas Bjurström, ekonomiass, 08-545 818 46

Lars Grebius, personalhandl, 08-545 818 45

Markus Håkansson, informat, red, 08-545 818 45

Harald Holst, resande ombudsman, 031-775 04 67

Håkan Josefsson, biståndshandl, 08-545 818 43

Annelie Renqvist, kansliass, 08-545 818 48

Turid Ulven, fören handl, 08-545 818 54

Lars Östman, ek ansv, 08-545 818 47
E-post till kanslipersonalen: fornamn.efternamn@sak.se

Kontakta oss

Vänersborgs Afghanistankommitté firade sitt 20-års jubileum med ett överdådigt bord av läckerheter.
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Dostums styrkor, nära allierade med 
USA, genomförde en massaker på 
tusentals tillfångatagna talibaner. Jaime 
Doran fann att USA:s specialstyrkor var 
medansvariga. De var medvetna om vad 
som hände och, med stor sannolikhet, 
närvarade de även vid masslakten.

Men att Newsweek satte fokus på 
Dostum fi ck honom att dra öronen åt 
sig: ”Förbereder USA att dumpa mig?” 
Order gavs om att undanröja vittnen och 
fl era som medverkade i fi lmen dödades 
och hotades. I övrigt har avslöjandena 
inte fått medias alarmklockor att ringa. 
I ett kort föredrag mellan fi lmvisningen 
och tre workshops (om FN:s roll i 
Afghanistan, om klusterbomber och 
”kriget mot terrorismen”) tog Peter 
Hjukström till orda. Utgångspunkten 
låg i de övergrepp fi lmen hade visat. 

Nyligen började också medierna 
fyllas av bilder, rapporter och vittnes-
mål om övergrepp mot irakiska fångar:

– Det är en misshandel i strid med 
Genevekonventionen, som vi vet 

förekommer också i Afghanistan, sa 
Peter Hjukström.

Han påminde också om de minor från 
det sovjetiska kriget som fort-farande 
utgör ett stort problem. Ett gissel 
som nu förvärrats med tiotusentals 
klusterbomber som inte exploderat.

– Ett gissel till vilka lagts de ännu 
okända hälsoföljderna av de mängder 
med ammunition av utarmat uran, som 
det kriget ”belönat” afghanerna med.

Slutorden, då Hjukström efterlyste 
omvärldens protester mot det som 
pågår i Afghanistan, framkallade varma 
applåder. 

Efter den workshop  som Hjukström 
ledde, följde en intressant diskussion 
och frågestund om utvecklingen i 
Afghanistan. Flera anmälde sig till vår 
mejlinglista och ville bli medlemmar. 
Rubriken för hela arrangemanget 
var ”Vad angår oss Afghanistans 
affärer?” Begivenheten var ett sam-
arrangemang mellan Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen i Lund, 

FN-föreningen i Malmö och Lunds 
Afghanistankommitté. Och det var så 
lyckat att vi redan i höst har för avsikt att 
fortsätta samarbetet.

Anders Davidson

Hjelm-Wallén ordförande 
för Palmecenter 

venska Afghanistankommitténs 
ordförande, Lena Hjelm-Wallén är 

numera även ordförande för Olof Palmes 
Internationella Centrum. Hjelm-Wallén 
tackade ja till uppdraget den 14 april. 

– Jag har noga tänkt igenom om det 
skulle komma i konfl ikt med mitt arbete 
för SAK, men kommit fram till att det inte 
kommer att göra det, säger Lena Hjelm-
Wallén.

Palmecentret grundades 1992 och är 
arbetarrörelsens gemensamma organ-
isation för internationella frågor och 
bistånd.

Markus Håkansson

Bildgåtan – vem är mannen på bilden?

1. Hamid Karzai                        X. Ali baba                          2. Bokhandlaren i Kabul
Skicka ditt svar till info@sak.se så ingår du i utlottningen av romanen Flyga drake av Khaled Hosseini. Glöm ej att uppge din hemadress.




