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

”HUR SMAKAR KAMELKÖTT?” Det 
var en av de nyfikna frågor radiore-
portern en tidig januarimorgon ställde 
till Shah Hussein i Gällö utanför 
Östersund. Kvällen innan hade Sunds-
vallskommittén ihop med Internatio-
nella föreningen och ABF arrangerat 
en lyckad kulturafton. Såväl afghansk 
pilau som svensk Janssons frestelse 
fanns med när det dukades upp. Ett 
drygt fyrtiotal afghaner och svenska 
afghanistanvänner slöt upp under 
kvällen. Mellan all den goda maten 
hann bland andra Per-Olov Olsson 
berätta om sina erfarenheter som 
Isaf-soldat i Afghanistan och Karin 
Israelsson, lärare på Uslands vänskola, 
visade nytagna bilder och berättade 
om lärarresan till Afghanistan i höstas. 
 Kulturkvällen var ett led i Sunds-
vallskommitténs försök att få kontakt 
med och dra in afghanerna i SAKs 
arbete även om många av Sundsvalls-

områdets afghaner redan är SAK-med-
lemmar.
 Hur var det då med kamelköttet? 
Anna Westin, ordförande i Sundsvalls-
kommittén och Shah Hussein deltog 
morgonen efter i lokalradions direkt-
sändning och bjöd på smakprover av 
kvällens afghanska godsaker. Nu stod 

inte kamelkött på me-
nyn, men Shah berättade 
att det äts i Afghanistan 
och att det smakar allde-
les utmärkt!

Harald Holst är föreningsansvarig 

på SAKs kontor i Stockholm.

Hur smakar kamelkött?
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Inte Kamelkött men den välbesökta kulurkvällen i Sundsvall bjöd på mycket annat gott.

19-25 mars

Afghanistanvecka 2007
                  Tema: Rätt till utbildning

Medelhavsmuseet
Fotoutställningen 3xAfghanistan 20/3-1/4

Onsdag 21 mars kl 17–20
”Varför hjälpa Afghanistan?” – Om SAKs 
biståndsarbete igår och idag
Carl Schönmeyr berättar om hur SAKs 
biståndsarbete började för 25 år sedan och 
Jenny Anderberg berättar om biståndsar-
betet i Afghanistan idag. Professor Johan 
Mårtelius föreläser om arkitektur, städer och 
byar i Afghanistan.

Söndag 1 april kl 13.00 – 14.50
Bilder av Afghanistan – förr och nu
Maria Söderberg berättar om sina bilder och 
minnen av resor i Afghanistan åren 1982-
1992. Börje Almqvist och Björn-Åke Törnblom 
berättar i ord och bild om dagens Afghanis-
tan. Efter detta ett panelsamtal mellan delta-
garna om hur Afghanistan förändrats och vart 
Afghanistan är på väg. 

I år arrangeras Afghanistanveckan 
i anslutning till det afghanska nyåret 
Nowruz, den 21 mars. Runt om i 
landet kommer det att äga rum en 
rad aktiviteter: seminarier och mö-
ten, utställningar och kulturkvällar, 
insamlingar och flygbladsutdelning 
och mycket annat. Under veckan 
kommer en grupp afghanska lä-
rare att resa runt och besöka sina 
svenska vänskolor. Detta är ett svar 
på den resa svenska lärare gjorde i 
Afghanistan i höstas.  

Utöver Stockholm planeras ak-
tiviteter i Malmö, Lund, Göteborg, 
Skövde, Örebro, Sundsvall, Skellef-
teå, Piteå och många andra ställen.

Det här händer i Stockholm:

Vill du göra en insats där du bor? 
Hör då av dig till SAKs kansli: harald.holst@sak.se, 08-545 818 49. 
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