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Håll utkik!

Unga SAK har bildats!
Första helgen i oktober träffades 
SAKs nybildade nätverk Unga SAK 
till sin första konferens. I Annebergs-
skolans matsal i Malmö möttes över 
40 engagerade unga SAK-medlemmar 
från hela landet, unga som ville dela 
med sig av sina fantastiska idéer 
och erfarenheter. Unga som vill göra 
skillnad! 

Text & bild: Azada Najafi, Marie D Weis 
och Samantha Jaoshan

Lördag morgonen började med en härlig 
frukost och sedan öppnades mötet. Reza 
Javid gav oss en intressant början på da-
gen genom att berätta om läget i Afgha-
nistan. Dagen fortsatte med intressanta 
diskussioner, lekar och många skratt.
 En viktig punkt som kom upp under 
helgen var information om skolinformatö-
rer som Frida Engman (ansvarig för väns-
kolor) höll. Det väckte stort intresse bland 
deltagarna, många blev direkt intresserad 
av att utbilda sig till skolinformatör för 
att kunna sprida kunskap om Afghani-
stan och den afghanska kulturen runt om 
landet.
  Under helgen presenterades även 
Unga SAKs ledningsgrupp: Shugufa Ah-
madzai, Kasim Husseini, Siwita M. Nasser, 
Samantha Jaoshan (sammankallande), 
Marie D Weis, Azada Najafi och från 
kansliet Frida Engman. Alla i lednings-
gruppen kunde inte delta under helgen, 
men vi som var där representerade hela 
gänget! Samantha berättade om planerna 
kring Unga SAK och tankarna kring 
nätverket.

 Vi hade en ganska lång diskussion om 
hur vi skulle vilja att Afghanistan ska se ut 
i framtiden, på vilket sätt vi kan ändra och 
förbättra saker och vad vi kan göra för 
ungdomar i Afghanistan. 
 Därefter visades det en film som 
Mojda Wais, ung tjej från Göteborg, hade 
gjort i form av intervjuer av afghanska tje-
jer under en resa till Afghanistan.  Filmen 
blev en riktig favorit bland deltagarna vi 
enades om att en kopia av filmen skulle 
skickas till de lokalkommittéer som så 
önskar. 
 På söndagseftermiddagen utvärdera-
des konferensen och alla deltagarna var 
nöjda och inspirerade att jobba vidare 
inom sin lokalkommitté.
 Ungdomskonferensen var mycket 
lärorik för alla deltagare. Vi ungdomar 

fick lära känna varandra genom samtal, 
diskussioner. Vi gjorde också olika typer 
av kommunikationsövningar. Azada 
ledde övningarna på ett mycket bra sätt. 
Centrala begrepp var tillit, respekt och 
förtroende men också att kunna visa och 
erkänna rädslor.
 Efter tre dagar av diskussioner och 
hårt jobb fick alla deltagande med sig en 
stark upplevelse hem. Alla inom Unga 
SAK lovade att ta ett större ansvar och bli 
mer aktiva och visa ett större engagemang 
inom.
 Ett stort tack för planerandet av 
konferensen vill vi ge till Malmötjejerna 
Heley, Siwita och Farishta som såg till att 
helgen klaffade perfekt, allt från lokal, 
övernattningsmöjligheterer till mat och 
program.   •

Unga SAK har nu bildats. Mannen i skinnväst i mitten på bilden är dock ingen ungdom. Det är 
Harald Holst, pådrivare och numera pensionerad föreningshandläggare.


