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Ett skepp kommer lastat...
L
ärare och elever vid Nedansjö
och Uslands skolor i Sundsvall
strålade i kapp när de, en dag
i slutet av mars, ﬁck ett paket från sin
afghanska vänskola.
Det var inte bara brev, utan också
broderier och träslöjd i paketet från
eleverna i Lahusseinskolan i Kunarprovinsen.

Flickor och pojkar har skrivit och
berättat om vad de tycker är roligast
i skolan och många har ritat vackert
därtill. Mest blommor, men här ﬁnns
också bilder av krig i form av helikoptrar, soldater och vapen.
Hur vackert Svenska Afghanistankommittén ser ut på pashtu, kan vi se
såväl skrivet som färggrant broderat.

Träslöjden bestod bland annat
av en fantastiskt välgjord kopia av
en afghansk plog, som används på
de små åkrarna i de vackra bergssluttningar, som omger skolan i östra
Afghanistan.
Presenterna var mycket uppskattade bland de svenska eleverna.
ÅKE JOHANSSON

Arbetet för mänskliga rättigheter blir
både intressantare och mer framgångsrikt om ﬂera organisationer
samverkar. Det var tanken bakom det
seminarium som arrangerades av den
nya Glokala Folkhögskolan i Malmö
den 23 april.
Anna Ek från Svenska Freds tog
upp den glömda konﬂikten i Tjetjenien och Börje Almqvist från Svenska
Afghanistankommittén talade om
krigsförbrytare som fortfarande ﬁnns
kvar på offentliga poster.
I båda fallen används jakten på
terrorister som en ursäkt för övergrepp på civilbefolkningen – och den
svenska regeringen tiger. Stephanie
Olsson och Johan Ekblad från Röda
korset Ungdom (RKU) talade om
toleransarbete i Malmö och före detta
Jugoslavien. Mer information om
Glokala Folkhögskolan hittar du på
www.folkbildningsforeningen.se
GUNILLA ANDERSSON

LENNART BERGGREN

Mänskliga rättigheter
i ett glokalt perspektiv

Elin Byman till vänster och Amelie Lannemyr deltog i den Afghanistanvecka som anordnades av
Helenaskolan i Skövde i april. Helenaskolan är vänskola med Bibi Fatima-skolan i provinsen Baghlan och under veckan visades en utställning bland annat med teckningar ritade av afghanska barn.
En dag varje år genomför Helenskolan dagsverke för Afghanistan. Årets dagsverke går av stapeln
den 27 maj och enligt SAKs styrelseledamot, tillika språk- och SO-läraren, Eva Olsson hoppas man
att insamlingen ska ge “lika mycket som vanligt”, det vill säga omkring 60 000 kronor.

Jobba hos SAK?

alla lediga tjänster utannonseras på www.sak.se

Håll utkik!
26

#2–2005

