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PERSONAL

Den åttonde november klev Lina 
von Seth och Johan Rahm på 
planet till Kabul. Svenska Afgha-
nistankommitténs senaste tillskott 
ser med tillförsikt fram emot att 
börja arbeta i ett av världens fat-
tigaste länder.

T E X T  &  B I L D :  M A R K U S  H Å K A N S S O N

I tanken har Lina varit på väg till 
Afghanistan i tre år. Det var när 
hon gjorde sin praktik på Asiatiska 
utvecklingsbanken som hon fi ck upp 
ögonen för landet. 
 – Äntligen! svarar Lina, 34, på om 
hur det känns inför avresan.
 – Det känns som ett privilegium 
att äntligen få åka dit och arbeta nära 
det afghanska folket, fortsätter hon.
 Att hon skrivit en uppsats i 
nationalekonomi med titeln Fiscal 
Policy in conflict and postconflict 
countries – the case of Afghanistan 
skvallrar också om ett stort intresse 
för utvecklingsfrågor i allmänhet och 
Afghanistan i synnerhet. Lina har 
bott utomlands i fl era vändor – bland 
annat i Laos, Burma, Filippinerna, 
Argentina, Zambia och Spanien.
 – Men Afghanistan blir något helt 
annorlunda och visst är man lite spänd 
inför resan, säger Lina som ska arbeta 
som utvecklingsarbetare (develop-
ment worker) inom NSP-programmet 

med fokus på jämställdhetsfrågor. 
NSP står för National Solidarity Pro-
gramme och verkar för att stärka det 
civila samhället. Lina kommer att vara 
stationerad i Kabul.  
 Johan Rahm är 38 år och har läst till 
bibliotekarie men har ”bara” arbetat 
på bibliotek i ett år. Istället har Johan 
frilansat som journalist, främst som 
korrespondent i Kambodja. Tanken var 
att han skulle besöka Kambodja under 
en månad – han kom hem efter drygt 
sex år! Johan betonar vikten av att lära 
sig det inhemska språket och verkar 
inte rygga inför uppgiften att lära sig 
dari. Men så har han också översatt 
Edith Södergran till khmer (Kambod-
jas offi ciella språk). Johan som varit 
SAK-medlem sedan 1981 – han var då 
endast 13-14 år gammal – tvekar på den 
förhållandevis lättbesvarade frågan om 
varifrån han kommer. 

 – Jag har bott i Linköping, Göte-
borg, Kambodja och Stockholm, så 
jag vet inte riktigt vad jag ska välja att 
kalla ”hemma”.
 Johan betonar säkerhetsaspekten 
och vikten av att ta hot på allvar. Det 
lärde han sig under tiden i Kambodja 
där han både var med om skottloss-
ning och var på plats när handgrana-
ter slängdes in i folkmassor.
 – Man ska inte underskatta säker-
heten men det får heller inte hindra 
en från att göra sitt jobb, säger han 
och får medhåll av Lina. 
 Johan ska jobba inom utbildnings-
programmet på östra regionkontoret 
som även det ligger i Kabul.
 Förhoppningsvis får du läsa mer 
av Johan och Lina i framtida Afghani-
stan-nytt och då i form av korrespon-
denter på plats i fält. Ett stort lycka till 
önskar Afghanistan-nytt.

Johan & Lina 
– kommitténs 
senaste tillskott

Johan Rahm och Lina von Seth.

Nomineringar till föreningsstyrel-
sen samt andra förtroendeuppdrag 
inför SAKs årsmöte 2006 lämnas 
till valberedningen senast 25 mars. 

Valberedningens ordförande, 
P-O Tellander, nås på 
Tel 023-21230 
Epost perolof.tellander@telia.com

 ZENIT
”Bortom burkan”
Hur är det att vara ung kvinna i Afghanistan?
SAKs Malia Tasmin & Natasha Brieger 
om förtryck, fördomar och faran i att fram-
ställa kvinnan som offer. Arrangemanget 
riktar sig främst till ungdomar.
Var: Stockholms kulturhus, läsesalongen
När: 8 december kl 19.30
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