
A F G H A N I S T A N - N Y T T

# 2 – 2 0 0 5

Frukost på Bokmässan!
SAK kommer i år att delta på årets Bok- & Biblioteksmässa 
i Göteborg med seminarier om demokrati, författarskap, gen-
der, mänskliga rättigheter och afghanska mattor. 

Efter fjolårets populära afghanska frukost (tack vare en stor 
insats från Göteborgskommittén) har internationella torget bett 
oss att arrangera ännu en frukost, i anslutning till vårt semina-
rium om MR och kvinnornas situation. För att minska arbets-
bördan kommer vi eventuellt att göra detta i samarbete med 
Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).  

Vill du vara med och hjälpa till på årets Bokmässa (29/9- 
2/10)? Har du frågor angående våra seminarieförslag eller tips 
om hur vi bör utforma SAKs monter? Hör av dig till: 
Natasha Brieger, natasha.brieger@sak.se eller 
Harald Holst, harald.holst@sak.seE
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Café Umbra var packat med folk 
den 8 mars när SAK uppmärksam-
made den internationella kvinno-
dagen. God mat och dryck, af-
ghansk dans och musik förgyllde 
kvällen.

Arrangemanget började redan på 
förmiddagen med den årliga manifes-
tationen på Sergelstorg. Men liksom 
i fjol blev kvällsarrangemanget det 
man i efterhand verkligen kom ihåg. 
Då – för ett år sedan fylldes biografen 
Zita till sista plats när SAK premiär-
visade filmen Osama. I år fylldes 

istället Café Umbra på Hornsgatan 
i Stockholm till bristningsgränsen. 
SAKs ”egen kock” Farah Ahmad-
zai hade som vanligt gjort ett gott 
dagsverk bland grytor och karotter, 
och ackompanjerad av både afghansk 
och svensk folkdans åt gästerna till 
palawens sista russin.
 Bland gästerna märktes Ahmad 
Zia Langari från Afghanistans män-
niskorättskommission. Langari var i 
stan för att senare under veckan tala 
vid SAKs internationella seminarium 
om militant islamism. 
 En annan ”celebritet” som var på 

plats var Sharifa Sharif, afghanska 
och redaktör för radiostationen Azadi 
som är ett program för Afghanistans 
kvinnor, höll ett mycket uppskattat 
tal om kvinnans situation i landet.
 Kvällen kröntes med tongångar 
från Afghanistan. Med tablas, pump-
orgel och sång gungade café Umbra 
till ända in på nattkröken. 
 För arrangemanget stod Stock-
holms lokalkommitté, Afghanska 
pennklubben och SAKs kansli i 
Stockholm. Vi får se vad som händer 
nästa år!
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Bra drag på Umbra
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