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Lokalkommittéerna 2010
Text: Sara Brinkberg

Efter 30 år finns fortfarande engagemang för Afghanistan
runtom i Sverige: här kommer några exempel på lokalkommittéernas aktiviteter i år.

Anders Lövheim:

Vi har haft ett arrangemang om
asylrätten där vi bjöd in riksdagsmän
från samtliga partier och tjänstemän
från migrationsverket. Vi har ett lokalt
nätverk här i stan med bland andra
kyrkan, Röda Korset och lokala
flyktinggrupper som hjälper folk. Det
var ett väldigt positivt arrangemang
som samlade nästan 200 personer.

Anders Boström:

Det kan vara svårt att få ihop bilderna av dagens Afghanistan, med både blanka bilar och fattigdom, skriver Elisabet Amcoff.

Folkets Hus i Göteborg. Här beskrevs ett helt annat Afghanistan. Två unga afghanska flyktingar berättade om hur de blivit
behandlade i sitt hemland och hur de fått fly för att inte bli dödade. I Sverige hade de inte blivit trodda av Migrationsverket,
så nu levde de gömda med utvisningshot över sig.
En av de unga flyktingarna berättade att han redan blivit
utvisad en gång till Kabul. Migrationsverkets tjänstemän
försäkrade honom om att det var säkert i Kabul och att han
kunde vända sig till svenska ambassaden eller till någon
hjälporganisation för att få hjälp. Men han kände ingen i Kabul
som kunde hjälpa honom och varken ambassaden eller någon
organisation ställde upp med stöd och hjälp. Däremot blev han
ofta kontrollerad av den afghanska polisen, som ifrågasatte vad
han gjorde i Kabul. När han berättade att han blivit utvisad från
Sverige, trodde de honom inte. De sa: ”Sverige är ett demokratiskt
och humant land, de skickar inte tillbaka någon till helvetet. Du
måste vara kriminell ” Till slut blev situationen så svår för honom att han med hjälp av vänner i Sverige kunde återvända”.
Den andra flyktingen var en ung kvinna som flytt till Sverige
med dödshot över sig, eftersom hon vägrar att gifta sig med en
äldre mäktig polischef. Han har beordrat att både kvinnan och
hennes familj ska dödas, och han har möjlighet att genomföra
det utan några rättsliga konsekvenser eftersom han är polischef. Han har redan mördat hennes morbror. Även denna berättelse vägrar Migrationsverket att tro på.
Vid hearingen deltog också en panel, som bestod av en politiker, en advokat och en journalist, alla med stor kunskap
och erfarenhet av den aktuella situationen i Afghanistan.
De bekräftade flyktingarnas berättelser och menade att de
var mycket trovärdiga. Det finns ingen rättssäkerhet i dagens
Afghanistan. Man måste skaffa sig beskydd på egen hand, vilket
är omöjligt om man är en ung, ensam och fattig person.
Tyvärr bekräftade panelen också att Migrationsverkets negativa
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inställning till afghanska flyktingar är vanlig. Handläggarna kräver
ofta intyg och offentliga handlingar som bevis på vad som hänt,
vilket ju visar på att de inte förstått vilken kaotisk situation som
råder i Afghanistan. Det finns ingen fungerande administration
att vända sig till. Någon i panelen undrade om inte detta visar på
att vi även har rättsröta i Sverige.

Motsägelsefulla bilder
Vilken av dessa bilder av Afghanistan är då sann? Båda bilderna stämmer överens med verkligheten, berättade en person
med egna erfarenheter från landet. Jag har stor förståelse för
att man vill lyfta fram det som är positivt i sitt hemland och
vara optimistisk över att utvecklingen går åt rätt håll. Men
det är också viktigt att ge stöd och utrymme för flyktingarnas
berättelser. De behöver känna att det finns de i Sverige som
tror på dem och som är beredda att hjälpa.
Häromdagen berättade jag för en person att jag är medlem
i SAK. Då tittade han misstroget på mig. Han tyckte att det
inte var någon mening med att engagera sig för Afghanistan.
”Det går väl inte att ändra på de där talibanerna”, sa han.
Tyvärr är han nog inte ensam om den inställningen. Om man
inte har tillgång till annan information än den svensk massmedia ger, så blir bilden av Afghanistan mörk och hopplös.
Hur ska man då kunna beskriva situationen i Afghanistan så
att den blir både saklig och engagerande? Jag tror att det krävs
balans mellan fakta och nära personporträtt som man kan
identifiera sig med. Jag tycker att Afghanistan-nytt ofta lyckas
mycket bra med detta. Men det viktigaste är att visa exempel
på att det är meningsfullt att engagera sig för Afghanistan. Det
går att förändra livssituationen för det afghanska folket. Vi
vanliga SAK-medlemmar måste bli bättre på att berätta om
allt det positiva som faktiskt sker, exempelvis att både barnoch mödradödligheten har sjunkit de senaste åren.
Det är viktiga nyheter!
#2–2010

Varje år har vi en afghansk vecka här
i Skövde anordnad av Helenaskolan
som har en vänskola i Afghanistan.
De ägnar under en veckas tid alla
ämnen i skolan åt landet, och sedan
samlar de in pengar. Dessutom ordar
vi årsmöten tillsammans med
systerorganisationer som Rädda
Barnen och bjuder in kända talare.

Anna Westin:

Vi hade en stor fotoutställning
som heter ”Älskade Afghanistan” som
visades på Mittuniversitetet och nu ska
visas på flera andra ställen. Jag hoppas
att vi under hösten kan passa på att
speciellt uppmärksamma Svenska
Afghanistankommittén 30 år vid en
lokal filmfestival som vi planerar arrangera.

Nils Wahlström:

Vi har gjort mycket genom åren eftersom vi
var en av de första lokalkommittéerna. Vi är
inte riktigt 30 år, men nästan så gamla. Vad
vi fortfarande gör är att samla in pengar till
Världens barn, och så har Vänersskolan en
vänskola i Afghanistan. Vi på lokalkommittén
hjälpte också en av lärarna på skolan att
göra en utställning som sedan visats på flera
bibliotek. I höst ska vänskoleprojektet ha en
samling här och representanter från flera
länder kommer.

Anna Fayeq:

Vi planerar att ha ett större
kulturellt engagemang i höst.
Vi har också haft en
medlemsträff i februari och
en filmvisning.

Hans Hansson:

Förutom årsmötesformalia har vi haft ett
utåtriktat möte som var ett samarrangemang med Wendelas vänner under vårt
årsmöte. Med våra mått mätt så var det
ett välbesökt möte, med cirka 25-30
personer. I lördags deltog vi också i en
städdag som kommunen arrangerar för
att stödja föreningsverksamhet.

Jonas Möller Nielsen:

På fredag har vi afghansk
kulturkväll med mat och musik där vi
berättar om kommitténs arbete. Vi har
också planerat in en filmvisning
längre fram i vår.

Lars-Göran Edvardson:

Sahar Muhamadi:

Vi har ungdomsmöte flera
gånger om året där de yngre i
lokalkommittén kan sitta ner
och prata om vilka förbättringar
de tycker kan göras för kvinnor
och barn i Afghanistan. Just nu
håller vi på att sammanställa
och lägga fram förslag inför
årsmötet i Stockholm.
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Lunds lokalkommitté anordnade en Afghanistanvecka nu i mars tillsammans med biblioteket och
bibliotekets vänner. Under fyra dagar stod vi för
arrangemangen som bland annat innefattade
diskussioner om ISAF-styrkans vara eller inte
vara i Afghanistan, kvinnors ställning och asylfrågor. Vi hade också filmvisning och poesiafton.

Ilse Wahlroos:

Vi har i samband med våra aktiviteter berättat om kommitténs
långa erfarenhet i Afghanistan. Mycket har hänt och
förändrats under den tiden. Man blir lätt nedslagen av
rapporteringen i media, men det har hänt väldigt mycket.
Kommittén har gjort en enorm skillnad. Ofta söker vi efter den
stora nyheten, men den största skillnaden finns i folks
vardag: barn som fått en benprotes och lärt sig att läsa och
skriva till exempel. Detta försöker vi lyfta i alla sammanhang.
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kontakta

Text: Sara Brinkberg

Klockan nio på morgonen öppnades portarna
till Alla kvinnors hus i ett regnigt Stockholm. En
timme senare, efter kaffe, handslag och kramar,
förklarade Svenska Afghanistankommitténs ordförande Ann Wilkens årsmötet öppnat.
–Det senaste året har kommittén varit i fokus både i internationell och nationell debatt. Vi har haft medvind med ökande
medlemstal och större fokus på våra frågor. Baksidan är att utvecklingen i Afghanistan inte är lika positiv, sade Ann Wilkens
i sitt öppningstal.
Anders Fänge, platschef i Afghanistan, tog sedan över ordet.
- Vi har inte bara lyckats upprätthålla arbetet, utan även expanderat och klarat av säkerhetsfrågor på ett sätt som ofta
förvånar folk. De anställda är i allmänhet stolta att arbeta för
SAK. Dels på grund av ett mångårigt gott rykte i Afghanistan,
dels för att man är anställd av en medlemsrörelse i Sverige.
Vetskapen om en folkrörelse gör dem extra stolta. Det är en
klar länk från folk till folk.
Ann Wilkens tyckte att det var roligt att så många motioner
inkommit till mötet. Motionen om att i större utsträckning
stödja Afghanistans ekonomiska utveckling och motionen om

att införa suppleanter i styrelsen var några av de frågor som
engagerade många. Styrelsen ska under nästa år fördjupa sig
i möjligheten att utveckla SAKs stöd till ekonomisk utveckling i Afghanistan. Motionen angående suppleanter bidrog till
en stadgeändring som i praktiken innebär att fyra suppleanter
kommer att ingå i styrelsen. Protokollet från årsmötet publiceras
på hemsidan.

Den nya styrelsen:
Ann Wilkens omvaldes som styrelseordförande
Lena Asplund, Sollefteå
Natasja Brieger, Uppsala
Lotta Hedström, Lund
Peder Jonsson, Stockholm
Hans Linde, Göteborg
Djallalzada Wais, Lerum

Suppleanter:
Niklas Liljegren, Göteborg
Siwita Nasser, Malmö
Christer Persson, Stockholm
Azada Najafi, Göteborg

Goda diskussioner på årsmötesseminariet
Text: Jane Karlsson

Dagen efter årsmötet träffades många av årsmötesdeltagarna igen för att fördjupa sig i mänskiga
rättigheter och jämställdhetsfrågor. Eftermiddagen ägnades åt att hitta former för skolengagemang bland medlemmarna.
Med anledning av SAK:s nya strategi för mänskliga rättigheter och jämställdhet som antogs av årsmötet hade Fatima Faizi
från SAKs Kabulkontor inbjudits. Moderatorn Lotta Hedström intervjuade henne om hennes arbete och medlemmarna
inbjöds att ställa frågor. Det kan konstateras att Fatima Faizi
inte har ett lätt jobb och att det kommer ta tid att skapa verklig, praktisk förändring. Intressanta jämförelser med Sverige
konstaterade att vi inte heller här har nått ända fram och att
allt kanske inte går att, eller bör, exporteras. Den nya suppleanten till styrelsen Siwita M Nasser sammanfattade med att
referera till profeten Muhammeds hustru som var en självständig
affärskvinna. Med den nya strategin för mänskliga rättigheter
och jämställdhet i hamn fortsätter nu Fatima Faizi och vi andra
vårt arbete för att förbättra förhållandena i Afghanistan.
36

Efter lunch övergick seminariet till att handla om hur vi vill
och kan sammanföra det vänskolearbete och övrig skolinformation SAK genomför idag med medlemmarnas frivilligarbete. Att utbilda om Afghanistan ligger i linje med SAKs
målsättningar om att främja solidaritet med det afghanska
folket och också med skolans uppdrag där läroplanen särskilt
nämner internationalisering och förståelse för andra kulturer.
Göteborgskommittén lyfte frågan i en motion och styrelsens
positiva svar bifölls av årsmötet. Detta innebär bland annat att
SAK ska utbilda skolinformatörer som kan stärka och sprida
information och kunskap om Afghanistan och SAKs biståndsarbete bland svenska skolor. Lokalkommittéer och enskilda
medlemmar uppmanas att diskutera om och hur de vill engagera sig för att sätta Afghanistan på schemat. Se gärna: www.
sak.se/skolor och kontakta vänskoleprojektets personal och
föreningshandläggaren med frågor, idéer och intresseanmälningar. Jane Karlsson: jane.karlsson@sak.se, Frida Engman:
frida.engman@sak.se och Harald Holst: harald.holst@sak.se.
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Lokalkommittéer
GÖTEBORG Jonas Möller Nielsen, 0340-156 40,
0709-68 63 93, jonas@mollernielsen.se
LUND Peter Korlén, 0731-54 26 01
peterkorlen@hotmail.com
MALMÖ Ilse Wahlroos, 0733-25 44 81
Ilse.wahlroos@telia.com
SKELLEFTEÅ Anders Lövheim, 0910-502 46,
070-686 16 38, a.lovheim@hotmail.com
SKÖVDE/SKARABORG Anders Boström,
0501-784 75, anders.g.bostrom@svenskakyrkan.se
STOCKHOLM Anna Fayeq, 08-777 86 53,
0739-86 86 87, stockholm@sak.se
SUNDSVALL Anna Westin, 060-61 24 72,
070-202 06 28, anna.m.westin@hotmail.com
SÖDERTÄLJE Hans Hansson, 08-550 190 10,
070-342 69 20, Hans.L.Hansson@telia.com
UPPSALA Isak Bergdahl, 070-543 87 86,
isak.bergdahl@elaborator.se
VÄNERSBORG Nils Wahlström, 0521-674 63,
nils.wahlstrom@comhem.se
VÄXJÖ Sahar Mohamadi, 0767-10 58 71
sahar_ros2004@hotmail.com

Bli fadder du med!
Skicka in redan i dag.
klipp ut, lägg i kuvert och posta

Årsmötet 2010

Kontaktpersoner
ARVIKA Curt Larsson, 0570-230 93
BORÅS Jan Svenningson, 033-41 12 94
ESKILSTUNA Hasse Mälberg, 016-14 95 89
FÄRILA Birgitta Sundborg, 070-662 32 12
GOTLAND Lars Grahnström, 0498-26 15 77
GÄLLIVARE Margareta Hedberg, 0970-161 16
GÄVLE Sultan Safi, 070-259 29 20
HALMSTAD Birgitta Borulf, 035-12 98 02
HELSINGBORG Marie Weis, 0703-23 22 39
HUDIKSVALL Sven Johansson, 0650-133 77
HÄRNÖSAND Bertil Pettersson, 0611-55 07 27
JÖNKÖPING Claes Renström, 070-310 23 74
KARLSKRONA Jamila Zamir, 0761-36 64 95
KARLSTAD Inga-Lill Fjällsby, 054-83 44 37
KUNGÄLV Eva Sylvan, 0303-22 00 57
KUNGSHAMN Ida Hammar, 076-771 20 50
KÖPENHAMN Shamail Haydar, shamille_71@hotmail.com
LIDKÖPING Anneli Johansson, 0510-219 92
LINKÖPING Noorollah Moosawi, 013-27 46 23
LJUNGBYHED Zarlasht Hashemi, 070-888 59 71
LULEÅ Mats Danielsson, 0920-970 11
MARIESTAD Nasratullah Safi, 0737-24 98 56
MÖLNDAL Andreas Köbi, 0704-40 56 82
NORA Olle Viktorsson, 019-22 22 07
PITEÅ Bo Persson, 0911-164 33
STRÄNGNÄS Peter Hjukström, 0159-230 41
STRÖMSTAD Peder Adamsson, 0526-602 44
TOMELILLA Karina Lundgren, 0417-102 53
TRELLEBORG Bodil Francke Olsson, 0410-33 40 13
TJÖRN Zohra Miakhil, 0735-87 33 47
UDDEVALLA Ann-Marie Bengtsson, 0702-79 69 67
UMEÅ Mohammad Fazlhashemi, 070-542 91 64
VARBERG Björn Mellquist, 0731-82 00 33
ÖREBRO Johan Nyström, 0708-39 42 25
ÖSTERSUND Sumiyah Bhaduri, 076-139 00 85
SAKs kontor i Stockholm
Karolina Andersson, ekonomihandläggare, 08-545 818 46
Elin Asplund, register, medlemsfrågor, 08-545 818 59
Klas Bjurström, adm sekr, 08-545 818 42
Eva Engelsöy, personalansvarig, 08-545 818 44
Frida Engman, vänskolor Sverige, 08-545 817 36
Johanna Fogelström, kanslichef, 08-545 818 58
Harald Holst, föreningsansansvarig, 545 818 49
Jane Karlsson, projektled vänskolor 08-545 818 54
Chris Ormalm, biståndshandläggare, 08-545 818 43
Torbjörn Pettersson, generalsekreterare, 08-545 818 50
Annelie Renqvist, kansliassistent, 08-545 818 48
Katinka Wall, info, press, redaktör, 08-545 818 57
Madeleine Dahlbom, ekonomiassistent, 08-545 818 47
Epost till personalen: fornamn.efternamn@sak.se
Svenska Afghanistankommittén, SAK
Trekantsvägen 1, 6 tr. 117 43 Stockholm.
# 2 –08-545
2 0 1 0 818 40 | Fax 08-545 818 55
Tel
Epost info@sak.se | Hemsida www.sak.se

Betalning via autogiro.
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av Svenska Afghanistankommittén för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, autogiro. Banken är inte
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om
gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till
annat konto i banken eller till konto i annan bank.
Jag ska senast bankdagen innan förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från
mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om jag i god tid innan förfallodagen
fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om jag godkänt uttaget i samband
med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken
och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att
uppgifterna ur bankens register om kontots nummer och adress får koordineras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen
återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar innan förfallodagen.

medgivande autogiro
Ja, jag vill bli fadder i SAK!
100 Kr

200 Kr

300 Kr

Annat belopp

Kr

Överförs sista bankdagen i varje månad

Jag vill även bli medlem i SAK (19 kr/mån av angivet belopp).
Skriv tydligt!
Bank
Kontonr (har du personnummerkonto behövs inte clearingnr)

Personnr, 10 siffror (krav från bankgirocentralen)

Namn
Gatuadress
Postadress
Telefon
Epost
Jag godkänner villkoren (ovan) för betalning via autogiro

Namnteckning
Ort och datum
Skickas portofritt till: SAK, svarspost 1101 355 00, 110 43 Stockholm
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