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– Vi var tre kvinnliga fotografer 
som ville göra något efter 11 sep-
tember-händelserna. Vi ville vara 
personliga. Så utställningen är 
resultat av känslor och vår kärlek 
till Afghanistan. 
 Det var så idén till den stora 
fotoutställningen 3xAfghanistan 
föddes, berättade Maria Söder-
berg vid invigningen på stads-
biblioteket i Skellefteå i oktober. 
Det skriver Waldemar Mellquist 
i tidningen Norra Västerbotten 
”Norran”.

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

– Det finns många sätt att berätta om 
ett land, men jag tror att det bästa är 
i det personliga mötet mellan männis-
kor”, säger Maria.
 3xAfghanistan består av sextio 
bilder, tjugo av vardera Maria Söder-
berg, Kärsti Stiege och Eva Wernlid. 
På stadsbiblioteket i Skellefteå var 
det inte möjligt att hänga hela utställ-
ningen varför Maria Söderberg gjorde 
ett urval av de tre fotografernas bilder. 
 Bilderna är personliga och nära. 
En av Marias mera kända bilder är en 
kvinna från Kandahar. 
 – Hon lyfte på burkan trots att 
okända män på gatan tittade på. Hon 
log när jag berättade att bilden skulle 

visas i andra länder för att afghanerna 
inte skulle glömmas bort. Sedan 
flera år hänger den i jätteformat över 
Svenska Afghanistankommitténs 
monter på den årliga stora bokmäs-
san i Göteborg. 
 Det var Afghanistankommittén 
i Skellefteå som tillsammans med 
den lokala Afghanska integrations-
föreningen tog initiativ till att visa 
utställningen. I Skellefteå finns ett 
hundratal afghaner. Många av flyk-
tingarna är barn och ungdomar som 
på egen hand kommit till Sverige. 
Runt om i Sverige finns idag flera 
hundra afghanska flyktingar, främst 
pojkar och yngre män, som står under 

avvisningshot. Flera av dessa finns 
i Skellefteå. Nyligen bildades Smia, 
Skelleftebor Mot Inhumana Avvis-
ningar, som ett exempel på det folk-
liga engagemang som präglar arbetet 
att få avvisningshoten upphävda. 
 Många afghaner deltog vid in-
vigningen. En av dessa var Behistha 
Azami som sa att ”man blir både glad 
och ledsen när man ser bilderna”. 
Men hennes pappa Maroof  känner 
sorg när han ser hur landet skadats 
under tre decennier. 
 – Många människor har dödats 
och det är inte över än, säger han.

Harald Holst är föreningsansvarig på SAK.

”Man blir både glad och 
ledsen när man ser bilderna”
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Maria Söderberg med några bilder från SAKs utställning 3xAfghanistan på Skellefteå stadsbibliotek.

SAKs Förlagsråd
I början av december ger SAK ut en bok av Afghanistan-
nytts mångåriga krönikör Nancy Hatch Dupree. Boken är 
bland annat ett resultat av Förlagsrådets arbete. Rådet träffas 
några gånger per termin och uppgiften är att dels ge ut minst 
en bok per år i SAKs namn, dels att leta litteratur som vi kan 
sälja via SAK. Förlagsrådet går igenom svensk och utländsk 
litteratur, läser och recenserar till hemsidan och Afghanistan-
nytt, ser vad som skulle kunna översättas och ger beslutsför-
slag till styrelsen om böcker att själva producera. Och så 

har vi roligt! Då två ledamöter under året har varit tvungna 
att hoppa av på grund av tidsbrist ser vi gärna att vi blir fler. 
Mycket gärna någon eller några som har erfarenhet inom 
förlagsbranschen. Vi behöver också fler lektörer som kan läsa 
böcker, gärna på andra språk än svenska, och tipsa oss om. 
Är du intresserad av att vara med i Förlagsrådet eller att 
medverka som lektör, kontakta Jenny Anderberg på kansliet 
och berätta om din bakgrund så återkommer vi: 
jenny.anderberg@sak.se
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