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”Mina ord är likt en kraftlös fågel
Hamnat i orkanens öga
Med sina vacklande vingar
Kämpande mellan himmel och jord
Söker sig till skogens tystnad
För återfinnande av ro”
Farah Saighanis
http://mellanhimmelochjord.blogg.se/

Annelie Basta och Kristin Rådesjö i sina afghanska sjalar.
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Halla dar...

Text: Sara Brinkberg

Vad är Trade and Aid?

- Företaget startade 2007, efter att våra män kommit hem från Afghanistan där de varit Isaf-soldater. De hade med sig sjalar i present till oss. Folk var väldigt intresserade av dem, och kom fram och
frågade var de kom ifrån. Det var så vi kom på idén att börja sälja
likadana sjalar och samtidigt göra något bra för Afghanistan. De som
köper våra sjalar informeras om läget i Afghanistan och om Svenska
Afghanistankommitténs arbete. Samtidigt som de köper en sjal donerar de flesta en summa pengar som oavkortat går till Svenska Afghanistankommittén. Än så länge har vi inte tagit ut någon vinst själva.

Varför valde ni att samarbeta med just Svenska
Afghanistankommittén?

Mejladresser!

- Vi vill såklart samarbeta med en organisation som arbetar och är på
plats i Afghanistan. Svenska Afghanistankommittén är känd för att ha
en mångårig verksamhet i Afghanistan, och det känns viktigt för oss
att vi vet att pengarna verkligen kommer till nytta.

Vill du få information om SAKs
arbete och utvecklingen i
Afghanistan per epost?

bildfrågan

Hur kommer sjalarna till Sverige?

- Det första partiet kom med våra män. Via Svenska Afghanistankommittén fick vi sedan kontakt med en afghansk man som bott i Sverige.
Han är nu vår kontakt på plats och köper sjalar i och omkring Kabul.
Sjalarnas kvalitet och utseende varierar med säsongerna. På vintern
är de tjockare och i murriga färger, men nu när våren är på väg är
de tunna, vissa nästan genomskinliga, och i härliga, starka färger.
Mönstret kan vara både traditionellt eller mer modernt.

Hamid Karzai har blivit utsedd till världens bäst klädda man. Av vilket modehus?

Skicka in din mejladress till
SAK på info@sak.se

Vinnare av förra bildfrågan
Illustration: Carl Schönmeyr

Annelie Basta, som tillsammans med Kristin Rådesjö
driver företaget Trade and Aid och har valt att samarbeta med Svenska Afghanistankommittén.
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Jobba på SAK...
...alla tjänster
utannonseras
på www.sak.se

Håll utkik!
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Skicka ditt svar till katinka.wall@sak.se så ingår du i utlottningen av boken Afghanistan.
Glöm inte att ange din postadress.

#2–2010

#2–2010

Gudrun Larsson i Vålberg vann förra numrets Bildfråga genom att vara först med att
svara att Ahmed Rashid anser att Mulla
Omar befinner sig i Quetta. Boken Afghanistan med Anders Sundelin som redaktör
skickas på posten till Gudrun Larsson.
Mycket nöje!
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