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Jobba hos SAK? 
alla lediga tjänster utannonseras 

på www.sak.se

Håll utkik!

Så är då äntligen den spän-
nande hösten här. Med fl era 
nya insamlingsprojekt på 
gång, val i Afghanistan och ett 
späckat internationellt semina-
rium i november. 

T E X T :  M A L I N  P A R M A N D E R

Vi hoppas på en bredd i synlighe-
ten för Svenska Afghanistankom-
mittén under hela hösten. Tack 
vare att vi syns mer tror vi att 
höstens ansträngningar visar sig i 
konkreta resultat. Resultat i form 
av nya sympatisörer som stödjer 
SAKs verksamhet genom att bidra 
ekonomiskt och genom det så vik-
tiga medlemskapet. Vi kommer att 
sträcka ut en hand både till befi ntliga 
afghanistanvänner och nya personer. 
Vi vill ge fl er människor möjligheten 
att engagera sig i SAKs verksamhet. 
Varje insamlad krona kommer att 
väga sin vikt i guld för hundratusen-
tals afghanska människor. 

Autogiro – en vinnare
Från och med september kommer vi 
att ringa upp många av våra med-
lemmar, givare och faddrar. Vi vill 
tacka för det stöd vi får. Vi kommer 
även att fråga dem som brukar bidra 
med gåvor om de kan tänka sig att 
göra det via autogiro. Autogirogi-
vande är för oss ett viktigt verktyg 

för att kunna planera verksamheten 
och framförallt för att det minskar 
våra kostnader. Vi vet att många har 
funderat på att höja sitt bidrag till 
Svenska Afghanistankommittén och 
vi vill därför fråga för att göra det 
enkelt för våra givare.
 Vi har ett spännande samarbete 
med elbolaget Kraft och Kultur på 
gång. Kraft och Kultur erhåller mil-
jömässigt hållbar el samtidigt som de 
erbjuder ett kulturutbud till sina kun-
der. Genom ett antal kampanjer kom-
mer de att erbjuda personer, företag 
och kommuner att skänka en gåva 
till Svenska Afghanistankommitténs 
verksamhet vid tecknandet av ett 
abonnemang hos Kraft och Kultur. 
Även SAKs medlemmar kommer att 
få erbjudandet under hösten.

Vi har börjat se resultaten från en 
testkampanj som gick under som-
maren (brevet ovan). Tack vare fl itig 
personal i Kabul har vi kunnat trycka 
upp och skicka brev från Afghanistans 
enda postkontor i Kabul till knappt 
tiotusen personer i Sverige. Personer 
som tidigare inte varit i direkt kontakt 
med Svenska Afghanistankommittén. 
Om testkampanjen visar sig vara lön-
sam kommer vi att planera för ytterli-
gare liknande operationer. Även om 
det kräver mycket jobb gör det att vi 
kan hålla nere våra kostnader på tryck 
och samtidigt skapa 
arbetstillfällen 
i Afghanistan.

Malin Parmander är insamlings-

ansvarig på Svenska Afghanistan-

kommitténs kontor i Stockholm.

Varje insamlad krona är guld värd
Många spännande aktiviteter i höst

INSAMLING

Farhad Darya 
från Afghanistan uppträder

på Södra teaterns stora scen 
den 25/9 kl 19

Missa inte!
Läs mer på www.farhaddarya.info

Biljetter: www.sodrateatern.se
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