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Svenska Afghanistankommittén är 
medlem i en Brysselbaserad organi-
sation – Enna – som brett samlar olika 
frivilligorganisationer som arbetar 
med frågor som rör Afghanistan. En 
eftermiddag träffar jag Marta de la 
Cera och Agnieszka Kazimierczuk 
som både arbetar på Enna-kontoret 
för att få veta mera.
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Claes jobbar på Jordbruksverket. 
I somras besökte han Bryssel och 
passade då på att titta upp på Ennas kontor.

Enna står för European Network of NGOs 
in Afghanistan. Marta och Agnieszkas 
lilla gemensamma kontorsrum ligger mitt 
i Bryssels EU-kvarter. Marta, som är från 
Spanien, har tidigare arbetet en kort tid 
för spanska regeringen med Afghanistan-
frågor delvis på plats i Afghanistan med 
implementering av olika samarbetsprojekt. 
Innan hon började på Enna i december 
2010 arbetade hon två år med lobbyingfrå-
gor i Bryssel för en jordbruksorganisation. 
Marta berättar vidare att Ennas goda rykte 
gjorde att Afghanistans EU-ambassadör 
valde att göra sitt första officiella besök i 
Bryssel hos just Enna. 
 – Ennas viktigaste roll är att vara träff-
punkt/kompentenscenter/mötesplats för 
Afghanistanfrågor, dels för dess medlem-
mar och andra som söker information dels 
i Ennas ständiga påverkansarbete för att 
Afghanistan ska kunna bygga en säker 
framtid, säger Marta.

Få personer får mycket uträttat
Förutom Marta och Agnieszka finns också 
Karl Torring. Han är dock huvudsakligen 
placerad på SAKs kontor i Stockholm, men 
har huvudansvaret för Ennas verksamhet. 
Karl besöker Bryssel några gånger i må-
naden. Dessutom finns också Paul van den 
Berg som är ordförande i Ennas styrgrupp 
som består av sex personer från de olika 
medlemsorganisationerna i Enna. De träf-
fas ungefär en gång per månad och planerar 
vilka olika arrangemang och frågor Enna 
ska fokusera på. Marta pekade på att Ennas 
styrka utgörs av att man samlar en bred 

kompetens inom Afghanistanområdet ge-
nom sina 16 olika medlemsorganisationer.  

Hur sker Ennas påverkansarbete i det 
dagliga Bryssel-arbetet? 
 – Bland EU:s institutioner är Euro-
piska rådet, kommissionen och EU-
parlamentet de viktigaste kontakterna, 
men också NATO-högkvarteret som ligger 
i Bryssel är av intresse, säger Marta och 
fortsätter: Europiska rådet är relativt svåra 
att påverka men oftast vill dock EU:s 
ordförandeland gärna göra något publikt 
seminarium med betoning på Afghanistan. 
 Marta lyfter bland annat fram den 
konferens i Budapest som arrangera-
des tillsammans med utrikespolitiska 
institutet i Ungern under landets EU-
ordförandeskap under våren 2011. Andra 
medlemsländer i EU som Enna samarbe-
tat med är Spanien och Nederländerna. 
 – När det gäller Europaparlamentet, 
fortsätter Marta, håller Enna återkom-
mande konferenser här. Den fjärde 
konferensen hölls 9-10 december 2009 
med temat ”Det civila samhällets roll i det 
afghanska statsbyggandet”. 
 Går man in på Ennas hemsida och 
tittar på de senaste nyheterna slås man 
av den strida strömmen av aktiviteter 
som det lilla Enna-kontoret levererar, till 
exempel pressmeddelanden och politiska 
rekommendationer om den så kallade 
överlämningspolitiken, brev till både 
Natos utrikesministrar och EU:s represen-

tant i Afghanistan samt olika seminarier 
med mera.   

Samarbete med SAK
Vad händer i höst? 
– Den 22 november kommer en internatio-
nell konferens samarrangeras med SAK. 
Den hålls  i Stockholm med titeln Afgha-
nistans framtid, säger Marta.
 Den andra personen som arbetar på 
Enna-kontoret är Agnieszka. Hon kommer 
ursprungligen från Polen och har arbe-
tat för Enna sedan september 2010 med 
informations- och administrationsfrågor. 
Hon har studerat internationell utveckling 
och så kallade svaga stater samt hoppas att 
snart få göra sin första resa till Afghanistan. 
Agnieszka menar att bland EU:s senaste 
medlemsstater i Östeuropa börjar det 
utvecklas flera frivillig organisationer som 
på lite sikt kan bli medlemmar i Enna.   •

Marta de la Cera (till höger) och Agnieszka Kazimierczuk på Ennas kontor i Bryssel.

Afghanistan – en del av Europa

Bland Ennas medlemmar kan nämnas 
SAK, Norska Afghanistankommittén, 
nederländska Cordaid och Oxfam Novib, 
franska Madera Oxfam Novib och danska 
Dacaar. Dessutom är det några nya 
medlemsorganisationer på väg in i Enna
samarbetet som till exempel Handicap 
International och Italienska Intersos.

Ennas medlemsorganisationer

Läs mer om Enna på www.sak.se


