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A F G H A N I S T A N - N Y T T

... oss att bli bättre. 
Vad tycker du om vår hemsida? 
Svara på några korta frågor. 
Det tar bara några minuter.
Gå in på www.sak.se – Tack!

HJÄLP...

FRÅN OCH MED I ÅR kommer SAK i 
likhet med ett par andra organisatio-
ner inte längre att ingå i kampanjen 
Världens Barn. 
 Förslaget är att Kooperation 
Utan Gränser och Vi-skogen, Lions 
och Clowner Utan Gränser kommer 
in som nya organisationer. Syftet 
är att gå mot större rotation bland 
kampanjorganisationerna, vilket gör 
att SAK mycket väl kan återkomma i 
framtiden. 
 SAK har varit del av Världens 
Barn sedan starten. Det har varit 
mycket givande för SAKs lokalför-
eningar, enskilda och anställda att 
vara en del av detta insamlingsfe-
nomen. Under åren har kampanjen 
dessutom givit över 55 miljoner 
kronor till vår verksamhet i Afgha-
nistan! 

DET ÄR INGEN tvekan om att Värl-
dens Barn kommer att fortsätta spela 
en stor roll för många organisatio-
ner. Förhoppningsvis kan det gälla 
även för många av SAKs medlem-
mar. 
 Det vore värdefullt om vi som 
enskilda medlemmar fortsätter att 
vara en del av arbetet. Vi har stor 
erfarenhet, väl inarbetade rutiner 
och mycket att bidra med även i fort-
sättningen, även om det sker inom 
ramen för andra organisationer.  
 När kampanjen drar igång igen, 
gå ut med Världens Barn! Det gäller 
ju barns rätt till utbildning, hälsa och 
en värdig framtid.

Rotation inom 
Världens BarnT E X T E R :  K L A S  B J U R S T R Ö M

I FÖRRA Afghanistan-nytt skrev jag 
några rader om att SAKs arbete för 
att bli synligare börjar ge resultat. Att 
få människor att minnas att vi finns 
och att vi med deras stöd verkligen 
kan påverka situationen i Afghanistan. 
Men det tar lång tid och kräver ge-
nomtänkta insatser. Det känns faktiskt 
som om 2006 års arbete åtminstone 
har banat väg för en framgångsrik 
julkampanj. Antalet kostnadsfria 
annonser i dagspress närmar sig 300. 
Vi har fått 600 000 kronor i gratis an-
nonstid i tv och ytterligare utrymme i 
radio. Samtidigt har face-to-face gått 
framåt starkt. Därmed har SAK mött 
tusentals människor personligen och 
miljoner genom media. 
 2006 års julkampanj gick ut till 
hela SAKs nätverk och genom en 
halv miljon insamlingsbrev i ett antal 
svenska morgontidningar. 
 Resultatet blev mycket bra, 
julkampanjen närmar sig en miljon 
kronor och gav många nya givare. 

Resultatet för hela 2006 är en ökning 
på tio procent. Vår förmåga till egen-
finansiering är central, den påverkar 
våra möjligheter att fortsätta arbeta 
för människorna i Afghanistan, oav-
sett vad som händer i landet och under 
vilka omständigheter vi måste arbeta. 
 Men det finns andra resultat som 
kanske är ännu viktigare: människor 
och engagemang. Face-to-face ger 
många yngre givare och medlemmar, 
snittåldern är 32 år. Utrymmet i me-
dia planterar inte bara SAK i männis-
kors minne, utan kanske framförallt 
Afghanistan. 
 Till sist: SAK har gått vidare 
till final i Operation Dagsverke! Vi 
presenterar SAK vid elevriksdagen 
i april. Konkurrensen blir hård, men 
beslutet fattas på plats av delegaterna. 
SAK haft förmånen att ha Operation 
Dagsverke en gång tidigare, 1993, och 
den gången samlades hela fem miljo-
ner kronor in till skolor i Afghanistan. 
Vi kan bara hoppas på en repris!

Klas Bjurström är insamlingsansvarig på SAK.

Det ena ger det andra

Arbetande kapital
NU KAN MAN STÖDJA Afghanistan 
obeskattat! En dom i regeringsrätten 
gör det möjligt att skänka aktieut-
delning till ideella organisationer, till 
exempel SAK, utan att summan redu-
ceras genom beskattning. 100 procent 
av utdelningen, och inte som tidigare 
70 procent, går då till mottagaren. För 
att donera utan skatt måste det dock 
göras innan stämmorna beslutar om 

utdelning och aktieägaren får utdel-
ningen, vilket oftast sker i april.
 Den som vill göra på detta vis kan 
kontakta sin bank eller förvaltare. 
Där finns blanketten för att föra över 
rättigheten till utdelningen. Sedan 
sparar man kvittot och bifogar till 
deklarationen påföljande år. SAK 
återkommer med mer information i 
ärendet.
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