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Hur många afghanska barn gick  
i SAK-stödda skolor under 2004?

Vinnare av bildgåtan  
i förra numret

1. Ca  100 000    X. Ca 150 000    2. Ca 270 000
Skicka ditt svar till markus.hakansson@sak.se så ingår du i utlottningen av Khaled Hosseinis 
debutroman Flyga Drake. Glöm inte att uppge din hemadress.

I förra numret av Afghanistan-nytt frågade vi 
efter när Svenska Afghanistankommittén grun-
dades. Rätt svar är 1980. Och det visste bland 
andra Kurt Karlsson från Alingsås som vann 
utlottningen bland dem som kunde svaret. Kurt 
kan nu se fram emot en läsupplevelse utöver 
det vanliga. Khaled Hosseinis Flyga Drake 
kommer hem i brevlådan. Gratulerar!

I juni åkte SAKs nya Kabulbaserade 
informatör till Afghanistan för första 
gången. Nu har Malin Lager från 
Stockholm varit på plats i några må-
nader och börjat komma in i jobbet.

Berätta lite om dig själv.
– Jag heter Malin och är den nya infor-
matören i Kabul. Jag är 31 år och bor 
annars på Södermalm i Stockholm.  

Vad har du gjort tidigare?
– Jag är utbildad inom information 

och medieteknik. Mina två senaste 
jobb har varit som informatör vid 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskils-
tuna och informationschef i Försvars-
makten.  

Tankar om det nya jobbet?
– Just nu håller jag på att komma på 

plats och arbeta in mig i rollen som 
den nya informatören här i Kabul. 
Mycket fokus ligger också på det 
kommande valet i september och 
vilka informationsinsatser som krävs 
av mig då. Jag tror det kommer bli 
mycket spännande att vara här och 
arbeta under valperioden och få följa 
utvecklingen efter valet.

Ditt första intryck av Afghanis-
tan?
– Först och främst har det varit alla 
positiva intryck av afghanernas vän-
lighet och öppenhet som jag möter 
överallt. Sedan måste det nog vara de 
vackra och ibland obeskrivliga miljö-
erna som finns här. 

Hur trivs du? 
– Jag trivs jättebra med mina kol-

leger och vänner här nere. Självklart 
kommer det komma dagar då livet i 
Afghanistan känns tuffare än hemma 
i Sverige, men sådana dagar har nog 
alla vare sig man bor i Kabul eller 
någon annanstans tror jag. 

Senast lästa bok? 
– Håller just nu på att läsa Taliba-
nerna av Ahmed Rashid och 
Khaled Hosseinis 
debutroman Flyga 
drake. 

Senaste film? 
– Hmm... det 
måste nog ha varit  
Hotel Rwanda el-
ler Luther en film 
om Martin Luth-
ers liv.  

Malin – ny informatör i Kabul
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