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Den sista veckan i augusti åkte 
fem medlemmar från Svenska 
Afghanistankommittén till Roosta 
semesterby i Estland för att delta 
i ett seminarium om EU:s utveck-
lingspolicy. 
 – Veckan har varit intressant 
och lärorik. Vi har haft föreläs-
ningar, filmvisningar och semina-
rier på olika teman. Jag kommer 
att ha användning av dessa tips 
och idéer i mitt arbete i skolan, 
säger Karin Israelsson, som arbe-
tar som administratör på en skola 
i Sundsvall och är engagerad i 
SAKs vänskoleprojekt. 
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Seminariet är en del i samarbetet 
Finland, Estonia and Sweden – together 
for development (Fest), ett projekt som 
drivs av organisationen Concord som 
fungerar som ett nätverk för europe-
iska frivilligorganisationer. Omkring 
60 personer från Finland, Estland och 
Sverige träffades för att diskutera ut-
vecklingsfrågor, byta erfarenheter och 
knyta kontakter för nytt eller fortsatt 
samarbete. Utöver diskussioner och 
seminarium fick deltagarna även möj-
lighet att umgås och fika med vänner 
från grannländerna. En kväll till-
bringades i bastun och på avslutnings-
kvällen spelades det estnisk folkmusik 
och alla deltagare dansade ringdanser 
innan det blev öppet dansgolv. Evelina 
Taipale var en av omkring 15 deltagare 
från Finland. Hon arbetar för Partier-
nas internationella demokratisamar-
bete, Demo.
 – Det mest intressanta var när 
vi fick till open-space-diskussioner, 
då gjorde sig deltagarna hörda och 
diskuterade fritt. Ibland har andra 
enskilda organisationer redan tacklat 
de problem som vi möter i vår organi-
sation, och då kan vi hjälpa varandra, 
säger hon.

 Deltagarna kom från olika enskilda 
organisationer, men också från statliga 
myndigheter i Estland och Finland. 

Parisagendan
Tre områden som diskuterades speci-
ellt, med utgångspunkt i Parisagendan 
var: biståndseffektivitet, handel och 
utveckling, samt klimat, miljö och 
utveckling. 
 Karin Israelsson blev speciellt 
inspirerad av Leif Packalén från orga-
nisationen Wold Comics som visade 
hur man gör tecknade serier som 
påverkar samhället. 
 – Bilder är så bra när man har 
med barn att göra och fungerar väl 
också när man inte kan varandras 
språk. Med enkla bilder och korta 
kommentarer kan man göra saker 
och ting förståeliga. Det är också en 
sak vi har användning för i skolan. 
Nu har vi fått en instruktion och en 
infallsvinkel genom FEST-projektet, 
säger hon.
 Tessan Nordeman från Centrum 
för Internationellt ungdomsutbyte 

tyckte att presentationen av Mark 
Farmaner från Burma Campaign, var 
mest givande under konferensen.
 – Det har varit roligt att träffa 
folk från andra organisationer och 
länder för att utbyta tips och erfaren-
heter. En trevlig överraskning var att 
man fick lära sig att göra kampanjer 
och sprida information. Det tror jag 
absolut att jag kommer ha nytta av i 
framtiden, säger hon.
 Förutom Karin Israelsson, Sunds-
vall, så deltog även jag själv (Sofie 
Hedman, Stockholm), Emil Jensen, 
Sundsvall, Björn Westerfors, Lund 
samt Hamid Zafar, Göteborg, vid 
seminariet. 
 Tilläggas bör att Tessan Nord-
eman, inspirerad av SAK-kontakten 
under seminariet, numera är medlem 
i SAK.   

Sofie Hedman deltog förra året 

i SAKs medlemsresa till Afghani-

stan. Sofie är medlem i SAK och 

aktiv i Stockholmskommittén.

Simultankapacitet: Björn Westerfors (mitten) lyssnar, antecknar och poserar.

Utveckling på tapeten när 
SAKs unga åkte till Estland
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