
Göteborg visade upp sin bästa 
sida när SAK samlades till årsmöte 
en tidig helg i maj. Solen lyste 
med sin närvaro när merparten av 
Sveriges Afghanistankännare intog 
Sjömanskyrkan vid sympatiska 
masthugget i centrala Göteborg. 
Intresset var stort, kanske större än 
någonsin vilket föranledde många 
intressanta diskussioner.

Text och bild: Markus Håkansson

Med 90 närvarande, varav 52 ombud 
från SAK:s lokalkommittéer, äntrade 
styrelseordförande Lena Hjelm-Wallén 
talarstolen och förklarade mötet 
öppnat. Extra kul att ha på plats var 
Dr. Malalay Ahmadzai – ansvarig för 
SAK:s arbete med kvinnohälsa vid 
platskontoret i Kabul, barnmorskan, 
Kerstin Björk samt chefen för 
verksamheten i Afghanistan, Jesper 
Frovin Jensen.

Till årsmötet fanns en motion som 
ifrågasatte svensk militär närvaro i 
Afghanistan. Debatten väckte stort 

intresse och många var de som ville 
uttrycka sina åsikter. Några sidospår 
och en god stund senare avslogs 
motionen med stor majoritet till 
förmån för styrelsens uppfattning: 
”SAK:s uttryckta stöd till svenskt 
deltagande är starkt knutet till insatser 
inom styrkorna med FN-mandat” 
och att ”FN-ledd säkerhetsbevarande 
trupp, oavsett religiös tillhörighet, 
är något som kan befrämja stabilitet 
i Afghanistan som förutsättning för 

återuppbyggnad och fredlig utveckling”. 
Flera ombud reserverade sig mot detta 
ställningstagande.

USA:s närvaro het potatis 2003
Årsmötet 2003 blev ihågkommet främst 
för sina livliga diskussioner rörande 
SAK:s inställning till USA:s militära 
närvaro i Afghanistan. Frågan togs åter 
upp på en medlemskonferens i höstas 
och inför årets årsmöte fanns ett förslag 
framarbetat av Stellan Hermansson, 
Peter Hjukström och Carl Schönmeyr. 
Årsmötet ställde sig enhälligt bakom 
uttalandet som du i sin helhet kan ta del 
av på sidorna 24-25.

Bland besluten kan vidare nämnas 
att årsmötet stödde en motion om 
att SAK ska undersöka möjligheter, 
intresse och förutsättningar för 
”vänmödravårdskliniker” och vänbarna-
vårdskliniker”.

Några ändringar i stadgarna be-
slutades. Omformuleringar i stadgar-
nas så kallade syftesparagraf eller 
portalparagraf antogs med några få 
röster emot, alltså inte enhälligt, med 
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Voteringen angående höjd medlemsavgift slutade oavgjort, varpå lottning fick fälla avgörandet. Medlemsavgiften förblir oförändrad.

Dr. Malalay 
Achmadzai

22 AFGHANISTAN-NY T T   2/04



följden att förslaget ligger vilande till 
årsmötet 2005. Förslag till nya policy- 
och strategidokument antogs och fi nns 
att läsa på www.sak.se. 

Frågan rörande en höjning av 
medlemsavgiften från nuvarande 
185 kronor per år till 225 visade 
uppenbarligen på starka argument både 
för och emot. Frågan gick till votering 
som slutade med dött lopp. Lotten 
fällde avgörandet. Medlemsavgiften 
som varit den samma sedan 1993 förblir 
oförändrad i minst ett år till.

Det eventuella bytet av SAK:s
logotyp var ingen årsmötesfråga, men 
delegaterna gavs ändå möjlighet att 
delge styrelsen sina åsikter på det 
formulär som delades ut. Delegaterna 
kryssade för det förslag de föredrog 
och vissa valde också att kommentera/
motivera sina val. 

Medlemsresenärer
Lördagskvällen avslutades med en 
presentation av medlemsresenärerna 
Sara Gilliard, Josef Ahlberg och 
Caroline Svenningsen som alldeles 
nyligen kommit hem Afghanistan. Iförda 
afghanska kläder visade Sara, Josef och 
Caroline diabilder och bjöd in till en 
avslutande frågestund. Många nyfi kna 

åhörare trotsade den sena timmen och av 
applåderna att döma var presentationen 
ett mycket uppskattat inslag.

Söndagen var vikt för föreläsningar. 
Först ut var Dr. Malalay Ahmadzai 
som talade om den afghanska kvinnans 
hälsa och visade på många intressanta 
slutsatser. Visste man det inte förr så vet 
man det nu – behovet är enormt, särskilt 
i det nordliga bergsområdet i provinsen 
Badakshan. 

Barnmorskan Kerstin Björk tog vid 
och talade om ”sitt” projekt; utbildning 
av barnmorskor. Även här är behovet 
ofattbart stort. Vikten av att lära 
kvinnor hantera nedkomster hoppas 
man i slutändan kommer att leda till 

en minskning av både mödra- och 
barnadödligheten. 

Efter lunchen som bestod av göte-
borska landgångar och lättöl tog  SAK-
kansliets resande ombudsman, tillika 
göteborgaren, Harald Holst till orda. 
Med sig på podiet hade han kansliets 
ekonomiassistent, Klas Bjurström. 
Ämne för eftermiddagen var den, för en 
tid sedan genomförda, medlemsenkäten 
som Scoop gjort på uppdrag av SAK 
och som resulterade i en rad intressanta 
fakta rörande SAK:s medlemmar. 
Förutom demografi ska fakta säger 
enkäten bland annat vad medlemmarna 
anser vara SAK:s viktigaste uppgift. 59 
procent tycker att biståndet är viktigast. 
Kännedom om sina medlemmar kan, 
om informationen används på rätt sätt, 
göra det enklare för SAK att veta vilka 
målgrupper man kan vända sig till för 
att rekrytera nya medlemmar. På vilket 
sätt man når dem och vad man kan 
erbjuda.

Klockan tre på eftermiddagen 
avrundade årsmötesvärden Harald 
Holst en fullspäckad helg som innehållit 
många intressanta diskussioner, dito 
presentationer och icke att förglömma, 
ett välbehövligt mingel. 

Vi ses nästa år!

Medlemsresenärerna Caroline Svenningsen, Josef Ahlberg och Sara Gilliard höll en mycket uppskattad presentation om sin resa till Afghanistan.

Kristin Linderoth från Lund var en flitig besökare av 
talarstolen.
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