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Förra året bestämde Svenska Afgha-
nistankommitténs årsmöte att instifta 
ett nytt pris – Årets Afghanistanvän. 
Det ska tilldeles en individ eller organi-
sation med bas i Sverige som arbetat 
aktivt med (1) att inom något område 
verkat för att stärka solidariteten med 
det afghanska folket. (2) att motverka 
fördomar, eller stärka toleransen och 
förståelsen för afghanerna och deras 
land. (3) att stärka fred, mänskliga rät-
tigheter, och utveckling i Afghanistan.

– Jag blev verkligen glad och kände mig 
hedrad när jag fick reda på att jag blivit 
utsedd till årets Afghanistanvän av SAKs 
styrelse. Jag befann mig i London när  jag 
nåddes av meddelandet, säger Fatah Mo-
hammad som är tvåbarnsfar och lägger det 
mesta av sin fritid på arbete som syftar till 
att öka solidariteten med Afghanistan.
 Motiveringen till valet av pristagare 
löd: Fatah har ett långvarigt engagemang 
inom SAK, både i förbundsstyrelse och 
lokalkommitté, och i Afghanska PEN-
klubben. Fatah är en av initiativtagarna till 
den afghanska filmfestivalen som under tre 
dagar i december 2009 anordnades i sam-
arbete mellan Afghanska PEN-klubben, 
Nacka kommun, och SAK. Festivalen var 
mycket uppskattad av dess besökare och 
fick stor internationell uppmärksamhet. 
Med Fatahs egna ord: ”Syftet med film-
festivalen är dels att visa en annan bild 
av Afghanistan än den vi är vana att se i 
media, med talibaner och krig, och dels att 
medverka till ökad kunskap och förståelse 
för den afghanska kulturen och på så sätt 
bidra till en ökad positiv integration”. 
 – Priset kommer säkerligen att 
uppmuntra många andra som är engage-
rade i frågor som rör Afghanistan. Jag är 
verkligen glad och känner mig mycket stolt 
över att ha fått detta pris. Ett stort tack till 
styrelsen och SAK, avrundar Fatah.   •

Fatah Mohammad 
årets Afghanistanvän

Fatah Mohammad.

Harald i verkligheten och som matta.

kommer det alltså att fortsätta även om 
han nu går i pension.

Hyllad
Folk som pratar om ”kampen”. Folk som 
med glädje berättar anekdoter från förr. 
Folk som Harald brukar något fördoms-
fullt kanske inte ha modernitet som främ-
sta egenskap. Men Harald är en modern 
människa. Han ligger till stor del bakom 
den föryngring som skett inom SAK de 
senaste åren. Mitt första SAK-årsmöte, 
det 2004, bestod till allra största del av 
40-talister – inget fel med det, men om vi 
flyttar oss fram till det senaste årsmötet 
kan vi notera en tydlig skillnad. Ett resultat 
av Haralds idoga arbete, folk är märkbart 
yngre, 70- och 80-talister, ja även ungdomar 
födda på 90-talet, är i majoritet. Det är 
viktigt att de äldre finns kvar. SAK måste 
värna om sin erfarenhet men återväxt är 
också viktigt. Att det fylls på underifrån, av 
nya engagerade SAK-medlemmar. På hans 
sista medlemskonferens visste hyllningarna 
inga gränser och min tanke med den här 

artikeln var egentligen inte att hämnings-
löst stämma in i lovsången – jag inser nu 
att jag har misslyckats.
 Vid avtackningen på restaurangen 
Pelikan i Stockholm kom hela Stock-
holmskontoret. Även föräldralediga och 
pensionerade kolleger slöt upp. Efter ett 
kort tacktal av generalsekreterare Peter 
Brune var det så dags att överräcka pre-
senten och Harald sågs snart stå och rulla 
ut inget mindre än en afghansk självpor-
trättsmatta. Reaktionen blev ungefär ett 
gap-flabb men, drar mig till minnes, nog 
såg jag en liten tår i ögonvrån också. 
 Jag har ett stående erbjudande till 
Harald. Det är att vara redaktör för hans 
memoarer. Jag har aldrig någonsin träffat 
en person som levt ett så spektakulärt liv 
och samtidigt är en sådan god historiebe-
rättare. Det skulle bli en kioskvältare. Hör 
av dig Harald! 
 Tack för ditt engagemang. Du kommer 
att saknas av många.   
 Frida Engman, Sverigekoordinator för 
SAKs vänskolor, tar över efter Harald.   •


