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Kul möte mellan Sverige och Norge
YEGANEH
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I SOMRAS VAR DET FEM ÅR sedan

Afghansk Ungdomsforening i Norge,
AUN, bildades. Föreningen arbetar i
nära kontakt med Afghanistankomitéen i Norge. Den 3 november ﬁrade
AUN femårsjubileum i samband med
sitt årsmöte och vände sig till SAK
med inbjudan om att sända några
unga svensk-afghaner att delta.
Tre av oss som arbetar i Göteborgs Afghanistankommitté ﬁck
möjlighet att åka och delta. När
föreningen bildades fanns många
visioner och förväntningar. Vår bild
var att de unga afghanerna i Norge
har kommit ganska långt under de år
som gått. En del har de gjort genom
eget arbete, men merparten har gjorts
genom ett brett samarbete med andra
organisationer. Deras arbete har gett
dem ett stort kontaktnät, något de vill
utveckla än mer.
Genom att vi deltog blev det
mycket diskussion om hur vi kan öka
samarbetet mellan Sverige och Norge.
Vi kände att vi ungdomar i Sverige
har en hel del att lära av de norska
vännernas engagemang och arbete.
Ungdomarna i Norge har betydligt

Nä, det är inte Hossein som fyller fem. Det är Afghansk Ungdomsforening i Norge som firar
sitt femårsjubiluem.

mer erfarenhet än vad vi har. Det är
till exempel mindre än ett år sedan vi
unga hade en egen träff i Sverige. När
vi undrade om de kan hjälpa oss med
råd och tips ﬁck vi svaret att det gör
de gärna. Ett sätt är att vi ökar samarbetet framöver och deltar i varandras
aktiviteter.
Norska Afghanistankommittén
är inte lika stark som SAK i Sverige.
När SAK ordnar konferenser och
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Vad hette han?
Traditionellt har Afghanistans styresmän alla varit
pashtuner, oavsett styrelseskick. Så har det varit
under kungadömet, under
republiken och under kommuniststyret. Men det ﬁnns
ett undantag från regeln.
Under en kort tid erövrade
en tadjik makten i Kabul.
Vad hette han?
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Yeganeh, Narges och Hossein är medlemmar
i Göteborgs lokalkommitté.
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träffar och tar initiativ så är det ganska naturligt att vi ungdomar deltar.
Vi hade en ungdomsträff i Göteborg
i våras och till våren kommer vi att
följa upp året som gått och prata om
hur vi går vidare. Det blir trevligt att
då kunna få med ungdomarna från
Norge.
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efter vilken maträtt som brukar kallas Afghanistans nationalrätt. Rätt svar var Kabuli Pillau.
Och det visste bland andra Ingegerd Hultin i
Vetlanda som vann utlottningen bland de som
kunde svaret. Ingegerd kan nu se fram emot
en läsupplevelse utöver det vanliga. Boken
Afghanistan med Anders Sundelin som redaktör har redan skickats. Gratulerar!
31

