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Årets Bokmässa i Göteborg var den 
25:e i ordningen sedan starten 1985. 
SAK har faktiskt deltagit nästan lika 
många gånger. Internationella torget 
på Bokmässan är däremot en relativt 
ny företeelse. Där har vi varit med 
allt sedan starten för några år sedan 
och SAKs närvaro var denna gång 
lika påtaglig som tidigare år. ”Torget” 
är en viktig arena där allmänhet och 
fackfolk möts kring det gemensamma 
intresset av böcker, intressanta semi-
narier och utrikesfrågor.

Text: Julie Chowdhury

Julie var projektledare för SAKs 
insatser på Bokmässan. Julie har 
nu efter två år slutat arbeta för SAK. Lycka till 
framåt önskar Afghanistan-nytt och SAK. 

SAK bjöd besökarna på många inspire-
rande seminarier. Det märktes att Afgha-
nistan var ”hett”. Alla våra seminarier drog 
stor publik. Intresset för SAK-montern 
var likaså stort. Som vanligt servades be-
sökarna av många pigga SAK-ungdomar 
men också av en och annan ärrad veteran. 
Några var medlemmar sedan SAK drog 
igång arbetet för snart trettio år sedan. 
Dessa uppskattar storligen den föryngrig 
som pågår inom SAK.
 Bland allt myller av människor, böcker 
och engagemang drogs seminarieprogram-
met igång. Först ut var Med Allah som hjälp 
i samarbete med Rädda Barnen. Marlene 
Hugosson berättade om villkoren för flick-
ors utbildning i Afghanistan. Marlene be-
rättade också om hur SAK funnits på plats 
och arbetat under alla år, trots pågående 
krig och konflikter. Mats Lignell deltog 
från Rädda Barnen och Agneta Carlsson 
från Global Reporting. 
 Anders Hagwall från Sida och SAKs 
Johanna Fogelström diskuterade på ett 
annat seminarium möjligheter och hinder 
för att bedriva ett effektivt biståndsarbete 
i konfliktdrabbade länder.
 Den prisbelönte afghansk/franske för-
fattaren Atiq Rahimi skapade ett myller av 
rörelse och aktivitet när han intog scenen. 
Med sin öppenhet och ståtliga hatt bidrog 
han till att en hel svärm av fans flockades 

runt SAK-montern för att få hans nya bok 
Tålamodets sten signerad. En särskild eloge 
till Zalmai Herman, SAK-frivillig, som ge-
nom ihärdigt arbete ensam säkert sålde 
hälften av de femtiotal böcker som gick åt.
 Jämställdhet och den afghnska kvin-
nans roll kom upp på olika sätt. Mödra-
dödligheten diskuterades tillsammans med 
Unifem och Amnesty. SAKs ordförande 
Ann Wilkens var moderator i ett samtal 
mellan Katarina Bergehed, Rigmor Mjör-
nell och Gunilla Ek.
 Ett annat seminarium tog upp Sexuellt 
våld som en del av krigets vardag. Anna 
Koblanck, DN-korrespondent, diskute-
rade sina erfarenheter från Afrika med 
Ann Wilkens och Maria Stern från Insti-
tutionen för globala studier vid Göteborgs 
universitet. Ann Wilkens berättade om si-
tuationen i Afghanistan och sa bland annat 
att det inte främst är talibanerna som står 
för våldtäkterna utan oftast de krigsherrar 
som USA samarbetar med. 

Favorit i repris
Så blev det till slut söndag morgon och den 
av alla efterlängtade afghanska frukosten. 
SAK bjöd traditionsenligt på en färgspra-
kande frukostbuffé, en stor upplevelse för 
besökarna på Internationella torget. Folk 
köade så långt ögat kunde nå och möttes 
framme vid bufféborden av glada SAK-
aktiva i fina folkdräkter. Familjen Vahid 
Reza hade tillsammans med några vänner 

gjort ett fantastiskt nattligt arbete för att 
förbereda frukosten och ska ha ett stort 
varmt tack för sin insats. Med ögon och 
mage mättad intogs så stolarna framför 
den stora scenen. Stolarna räckte inte på 
långa vägar, varför många blev stående. 
Det var dags för SAKs frukostseminarium 
Vägen ut ur kaos, en omskrivning av titeln 
på Ahmed Rashids bok Vägen mot kaos. 
Medverkade var före detta utrikesminister 
Pierre Schori, general Anders Lindström, 
doktor Djallalzada Wais samt Ann Wil-
kens. SAKs generalsekreterare Torbjörn 
Pettersson agerade moderator. 
 När Pierre Schori avslutningsvis utta-
lade sig om SAKs arbete i Afghanistan och 
sa att mer stöd bör ges till organisationen 
spreds en våg av applåder från publiken.
 Den glada och energiska monterper-
sonalen, utöver några SAK-anställda ett 
närmare trettiotal frivilliga, lämnade starka 
intryck på alla som besökte Internationella 
torget. Många medlemmar och faddrar vär-
vades, böckerna gick åt i en strid ström och 
satsningen på stöd åt flickornas utbildning i 
Afghanistan drog in 8 000 kronor. Montern 
var för övrigt dekorerad på temat ”flickors 
utbildning”. SAKs framträdande på Bok-
mässan i Göteborg 2009 var i alla 
avseenden en stor framgång.   •

Schori: ”Mer stöd borde ges till SAK”

Med hjälp av författaren Atiq Rahimi (t v) och den afghanska frukosten (mitten) drog SAK 
mycket folk under Bokmässan. Familjen Reza med vänner (t h) i traditionella afghanska dräkter. 
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Köp romanen Tålamodets sten 
på www.sak.se/butik
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