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Tack för mig!
Snart sex år med SAK som generalsekreterare – och dags att summera ytterligare 

en fas av ens liv. Att pensionera sig påminner lite om att få ett forskningsstipen-
dium – lön för att under fria former få stilla sin nyfikenhet, få tid att sätta sig in 

i de många ”uppskjutna frågorna” och att förverkliga en del av de intressen som inte 
fått stort utrymme under ett hektiskt arbetsliv. Det är inte alls tråkigt.  Tråkigt känns 
däremot uppbrottet från en stimulerande arbetsmiljö, utmanande och ansvarsfulla 
dagliga arbetsuppgifter och kanske allra mest – att inte på nära håll och initierat 
kunna följa utvecklingen i Afghanistan genom en av de mest välrenommerade 
organisationerna där, Svenska Afghanistankommittén. Kommittén spelar en så viktig 
roll för afghanernas möjligheter till utveckling och uppbyggnad. Under sina 28 år av 
uthållig verksamhet har kommittén grundlagt ett stort förtroende hos den afghanska 
befolkningen och uppskattningen för insatserna är också mycket stor, från vanligt folk 
och från de nya myndigheterna som vuxit fram.  Kraven på SAK har varit och är stora, 
liksom förväntningarna. SAKs  framgångar har varit rejäla – men inte lika glädjande 
på alla områden. Medan vi kan vara mycket stolta över de många flickor som ström-
mar till våra skolor och våra insatser för afghaner med funktionsnedsättning och mer 
därtill, är det bekymmersamt att våra framsteg inom mödra- och barnhälsovården 
(reproduktiv hälsa) inte är mera slående. Här måste SAK ta krafttag, öka sina insatser 
och säkra goda resultat.

sak har tagit många krafttag och visat att ansträng-
ningar ger resultat. I Sverige ökar medlemsantalet och är det största 
någonsin och en önskad föryngring äger rum. Resultatet från SAKs 
egen insamling klättrar uppåt i en stabil trend åt rätt håll. I Afgha-
nistan har vi nyligen avslutat en omfattande omorganisation för att 
vara ännu bättre rustade att tjäna det afghanska folket. Det var en 
nödvändig anpassning till de omständigheter som råder i Afgha-
nistan – många givare, ännu fler genomförare och en internationell 
konkurrens mellan de tekniskt skickligaste och mest drivna organi-
sationerna. SAK är nu en väl sammanhållen, professionellt präglad 
organisation både i Sverige och Afghanistan. Det svarar mot de krav 
som SAKs medlemmar och givare ställer  på en modern bistånds-
organisation. Men SAK är också opinionsbildare, inte minst i den 
kraftfulla rollen som ”kunskapscentrum” om Afghanistan. SAK förser nu media, 
politiker, universitet och högskolor, gymnasieelever och en afghanistanintresserad 
allmänhet – och inte minst våra egna medlemmar – med kunskap, information och 
analys  av förhållandena i Afghanistan. De internationella konferenserna och lokala 
seminarierna, som vuxit i omfattning, spelar också en viktig roll i kunskaps- och infor-
mationsspridningen, liksom bokutgivning och försäljning.  SAK  har aldrig varit så väl 
känt hos den svenska allmänheten som nu. Ansträngningar ger resultat. 

jag kom inte till något dukat bord precis när jag började som general-
sekreterare på SAK. Men under årens lopp har jag tillsammans med goda medarbe-
tare i både Afghanistan och Sverige och, inte minst en mycket bra styrelse under Lena 
Hjelm-Walléns ledning,  haft medlemsrörelsen i ryggen när SAK har etablerat en ny 
ledningsstruktur och nya styrinstrument. Verksamheterna i Afghanistan och Sverige 
är integrerade delar av en och samma organisation med en plattform för den nya 
tiden, med stadgar, policy och strategier som skapar samstämmighet mellan med-
lemsrörelse och fältarbete. Det är jag stolt över att ha fått medverka till. Och jag är 
ödmjukt förhoppningsfull om en fortsatt gynnsam utveckling av SAK. Utsikterna är 
mycket lovande. SAK är i goda händer i både Afghanistan och Sverige. Det är därför 
med klar optimism som jag tackar för mig och mina år på SAK och för allt stöd och 
all uppmuntran jag fått under årens lopp.

b e n g t  k r i s t i a n s s o n ,  g e n e r a l s e k r e t e r a r e ,  s a k
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