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För första gången på många år ge-
nomfördes i våras åter en lands-
omfattande Afghanistanvecka. Det 
var en motion på årsmötet 2005 
från Skövde som låg till grund 
för beslutet. Tillsammans med 
lokalkommittéerna bestämdes att 
veckan skulle läggas i anslutning 
till det afghanska nyåret, nawroz, i 
mars. Tema: mänskliga rättigheter.

T E X T :  H A R A L D  H O L S T

Att initiativet kom från lokalkommit-
tén i Skövde märktes också när veckan 
väl gick av stapeln. Helenaskolan i 
Skövde är vänskola med Bibi Fatima-
skolan i Afghanistan och har vanan 
inne att arrangera ”Afghanistanveck-
or”. Alltså blev Helenaskolan centrum 
för veckans olika Afghanistanaktivi-
teter i Skövde. Jenny Wickford som 
arbetar med funktionshindrade i 
Afghanistan reste hem för att delta un-
der veckan och berätta om sitt arbete. 
Jenny hann med att besöka fem olika 
platser under sina korta dagar hemma 
i Sverige. Skövde var en av dem.
 – Det har varit en fantastiskt rolig 

och givande vecka i Skövde. Att få så 
många bra föreläsare till Helenasko-
lan gav ett lyft åt arbetet där. Jag tror 
att många elever imponerades av att 
en ung tjej som Jenny Wickford givit 
sig iväg för att arbeta med bistånd. 
Hon lyckades bra med att förmedla 
sin känsla för Afghanistan i både ord 
och bild, berättar Eva Olsson, ordfö-
rande i Skövdekommittén. 
 I Eskilstuna gjordes en insam-
ling till förmån för vårt arbete med 
funktionshindrade. Böcker och 
informationsmaterial om SAK var 
uppställt och gick som smör i solsken. 
I Göteborg hade man bjudit in till ett 
seminarium på Stadsbiblioteket.
 – På lördagen hade vi ett fi nt 
seminarium om mänskliga rättigheter, 
skriver Allan Norlander i ett mejl som 
berättar om de aktiviteter som ägde 
rum i Göteborg.
 Södertäljekommittén satsade på ett 
brett samarrangemang ihop med FN-
föreningen och Socialdemokraternas 
internationella utskott – ”Mänskliga 
rättigheter i Afghanistan”. 
 Förutom på ovan nämnda platser 
genomfördes en rad olika aktiviteter 
under veckan även i Jönköping, Mal-
mö, Stockholm, Sundsvall, Upplands-
Bro och Uppsala.

Harald Holst är föreningsansvarig på SAK.

Vad heter Afghanistans nationalsport? Vinnare av förra bildgåtan

1. Hästpolo               X. Buzkashi               2. Daira-e-Halal

Skicka ditt svar till markus.hakansson@sak.se så ingår du i utlottningen 
av det nya standardverket Afghanistan. Glöm inte att ange postadress.

I förra numret av Afghanistan-nytt frågade vi 
efter vilka Afghanistans två officiella språk är. 
Rätt svar bland alternativen var Pashto/dari. 
Och det visste bland andra Toorpiki Agha i 
Malmö som vann utlottningen bland dem som 
kunde svaret. Toorpiki kan nu se fram emot 
en läsupplevelse utöver det vanliga. Boken 
Afghanistan med Anders Sundelin som redak-
tör kommer hem i brevlådan. Gratulerar!
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Många engagerade 
i samband med 
Afghanistanveckan

En höjning har ofta varit föremål för 
diskussioner. Årets årsmöte utgjorde 
inget undantag. En livlig debatt 
uppstod med fl era röster både för och 
emot en höjning. Bengt Kristiansson 
motiverade styrelsens förslag med att 
SAKs aktuella ekonomiska situation 
kräver en höjning. I enlighet med sty-
relsens förslag beslutade årsmötet att 
höja avgiften till 225 kronor för full 
avgift och oförändrat för familjemed-
lemmar och ungdomar, 50 respektive 
75 kronor.
 Som ordförande för en period 
på två år föreslog beredningen Lena 
Hjelm-Wallén som valdes med ackla-
mation. Ordförande Jan-Inge fastslog 
att valberedningen hade åtta namn 
på sitt förslag till styrelse, sex namn 
för en mandatperiod på två år och två 
namn för ett mandat på ett år. Från 
årsmötet tillfördes ytterligare två 
namn, Börje Almqvist, Stockholm, 
och Åke Johansson, Sundsvall. 
 Valet utföll enligt följande: Två 
års mandat: Christina Lindholm, Carl 
Schönmeyr, Gustav Fridolin, Lotta 
Hedström, Stefan Holmström och Ulf 
Lundberg. Ett års mandat, fyllnads-
val: Börje Almqvist och Mohammad 
Fazlhashemi.
 Ett längre årsmötesreferat fi nns 
tillgängligt att läsa på SAKs hemsida 
www.sak.se
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