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T E X T :  K L A S  B J U R S T R Ö M

SAKs arbete med att bli synligare 
börjar verkligen ge resultat. Sedan 
sommaren har ett 20-tal tidningar 
sammanlagt publicerat över hundra 
så kallade pluggannonser för SAK. 
Annonserna som vi fått helt gratis 
tack vare bra utformning och ihärdigt 
ringande, har varit i alla storlekar 
från en tum i kvadrat till helsidor. 
 När denna tidning kommer ut så 
har också närmare en halv miljon 
insamlingsbrev distribuerats genom 
dagstidningar och aktiva runt om i 
landet. Årets julkampanj kommer i 
form av ett brev från Jenny Ander-
berg. Hon skriver om sina intryck 
från sin första resa i Afghanistan, om 
återuppbyggnad med förhinder och 
om vikten av skolgång i skuggan av 
ett överhängande krig. 
 Det är också dags att förnya 
medlemskapet för 2007! En av SAKs 
självklara uppgifter är att påverka  re-
geringar, media och människor till att 
inte acceptera övergrepp mot mänsk-
liga rättigheter eller krigföring som 
ofelbart går ut över den afghanska 
civilbefolkningen. Detta gör SAKs 
medlemmar, lokalföreningar och 
anställda varje dag. Våra resurser för 
föreningsarbete är dock begränsade. 
Därför spelar varje medlemskap och 
varje krona roll. Idag när vi alla kan se 
hur en svår situation i Afghanistan ris-
kerar att förvärras ytterligare är detta 
än mer viktigt. 
 I maj beslutade årsmötet att höja 
medlemsavgiften från 185 kronor till 
225 kronor, den första höjningen på 
hela tolv år. Priserna för ungdoms- 
respektive familjemedlemskap är 
oförändrade. Så när du ändå förnyar 
ditt eget medlemskap, passa på att ge 
bort ett medlemskap till dina vänner i 
julklapp. Det kan de behöva!

Klas Bjurström är SAKs insamlingsansvarig.

Varje medlem 
spelar en stor 
och viktig roll

insamling

Fantastiskt resultat för Världens Barn på SAK-orter! Ingen kan väl ha missat att riksinsamlin-
gen för Världens Barn genomfördes den 13-14 oktober. Genom två tv-kvällar och uppskattnings-
vis nästan 30 000 frivilliga insamlare är resultatet hittills över 82 miljoner kronor! Målet är att vid 
nyår ha nått 90 miljoner kronor, och det har goda förutsättningar att nås. Sorsele är den kommun 
som samlat in mest – enorma 96,60 kr per invånare! 
En ganska liten men mycket aktiv del av alla frivilliga tillhör SAK. Det är verkligen glädjande att 
se de goda resultat som har nåtts i kommuner där SAK sedan länge är starkt representerade 
eller där vi vet att många medlemmar varit aktiva under riksinsamlingen. Skellefteå, Höör, Växjö 
och Skövde är exempel på framgångsrika kommuner. Ett stort tack till alla som har bidragit på så 
många sätt och med så mycket kraft!

380 nya faddrar sedan augusti
T E X T :  J E N N Y  A N D E R B E R G

SAK har sedan augusti värvat 
faddrar på stan i Stockholm. Metoden 
kallas face-to-face och går ut på att 
berätta om Afghanistan och SAKs 
verksamhet för människor ute på 
gator och torg och fråga om de vill 
stödja oss via autogiro. Hittills har 
380 personer sagt ja till erbjudandet 
att bli faddrar. De kommer tillsam-
mans att bidra med omkring 340 000 
kronor på ett år! Flera har också 
valt att bli medlemmar och förhopp-
ningsvis kommer en del att bli aktiva 
lokalt. Vi började i Stockholm i au-
gusti och har sedan utökat till Malmö, 
Uppsala, Helsingborg, Halmstad och 
Falkenberg. 
 Andreas Köbi är ansvarig för 
SAKs värvning i södra Sverige. 

 –- Det roligaste är att prata med 
så många olika människor säger han. 
Det finns en stor välvilja hos många. 
De flesta är väldigt vänliga och trevli-
ga, men det händer att vissa beter sig 
illa. Då gäller det att låta det passera.
 Genom face-to-face når man 
andra människor än de som svarar 
på utskick. Många är unga. Metoden 
är mycket kostandseffektiv och det 
är också ett mycket bra sätt att öka 
kännedomen om SAK. Hittills har vi 
valt att samarbeta med ett företag som 
heter Nordic Fundraising men pla-
nerar att på sikt göra det i egen regi. 
Medlemmar kan också hjälp till. Ut-
bildning kommer att erbjudas alla som 
önskar hjälpa till. Om du är intres-
serad så hör av dig till Klas Bjurström 
eller Jenny Anderberg. Kontaktupp-
gifter finner du på nästa sida.
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