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Jenny Anderberg är ny chef för SAKs
Sverigeenhet (information, insamling, förening).

SAKs projektledare för vänskoleverksamheten Gisela Ivarsson och Kabulkontorets Amir
Mansory hörde till dem som talade på seminariet i anslutning till årsmötet.

”Bara” 33% av
eleverna är ﬂickor
Hur ska SAK arbeta i framtiden?
I anslutning till årsmötet hölls de
sedvanliga årsmötesseminarierna,
i år två till antalet. SAKs nya roll
i Afghanistan och de så kallade
strategigruppernas arbete behandlades på förmiddagen. Efter
lunch var det dags för del två
– den svenska verksamheten och
hur den ska se ut i framtiden. Det
kom att bli en givande dag för alla
närvarande.
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Först ut var styrelseledamöterna Ulf
Lundberg och Eva Olsson, som talade
om arbetet inom strategigruppen för
utbildningsfrågor. Antalet SAK-skolor har det senaste året minskat från
412 till 24, som en följd av att regeringen har tagit över verksamheten.
De återstående skolorna ska SAK
driva som så kallade modellskolor.
Bland annat ska man introducera nya
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ämnen så som gender, demokrati,
sexualundervisning, mänskliga rättigheter och miljö. Tidigare har SAKs
arbete mest varit inriktat på kvantitet,
men i och med införandet av modellskolorna, så kommer det enligt Ulf
att handla mer om kvalitet. De nya
idéerna kommer att arbetas fram i
Sverige, men detaljer och arbetssätt
tas fram av SAKs personal på plats i
Afghanistan.
Därefter tog Eva Olsson vid, för
att prata om SAKs policyarbete i
utbildningsfrågorna.
– Problemområdena är tillgång till
skolor och skolornas undervisningskvalitet. Metoderna för programmets genomförande är att starta nya
skolor i områden som i dag saknar
skolor och att bygga annex för ﬂickor
i anslutning till beﬁntliga pojkskolor. Men viktigt är också att utreda
avhopp och att involvera det lokala
samhället, både kvinnor och män.

Jenny från IM
ny Sverigechef
En kulturvetare och fyrabarnsmamma från skånska Höör med
stor erfarenhet av information,
insamling och förening äntrade i
slutet av maj SAKs kansli som ny
chef för Sverigeverksamheten.
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Jenny Anderberg, 46, har 14-års erfarenhet från Individuell människohjälp
(IM) där hon varit en viktig del i ett
framgångsrikt arbete för att vända
negativa trender både vad gäller
medlemsantal och insamlade medel.
Erfarenheter som kan komma väl till
pass i en organisation som SAK.
– Känndom är centralt och SAK
gör ett så viktigt arbete att man förtjänar att vara mer känd, säger Jenny.
När Jenny började på IM 1991 hade
organisationens medlemskår en medelålder på hela 75 år. En medveten satsning på yngre målgrupper medförde att
medelåldern snart sjönk till 55 år.
– Det är viktigt att värna om äldre
medlemmar samtidigt som arbetet med
att föryngra måste drivas målmedvetet.
Hon betonar vikten av mod och
uthållighet när man arbetar för ökad
kännedom och medlemsföryngring.
– Man måste nog våga testa nya
metoder och försöka sticka ut för att
göra avtryck hos mottagarna.
SAK önskar Jenny välkommen och
ett stort lycka till på det nya jobbet.
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