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SAK | Sverige
Vintern är här och bakom oss lägger
vi en höst fylld av medlemsaktivitet
och engagemang. Några exempel är en
lyckad och välbesökt filmkväll i Sunds
vall, och även i Stockholm har man haft
filmkväll med gott gensvar. I Göteborg
arrangerades en regional medlems
konferens för att söka samarbete med
medlemmar som verkar inom samma
region. I Lund belyste man Afghanistan
under två veckor på stadsbiblioteket
och i Uppsala har man haft stadens
första afghanska filmfestival. Fler av
höstens händelser och aktiviteter kan
du läsa om på kommande sidor.
SAKs verksamhet i Sverige befinner sig
i en tid av utveckling. Hur organiserar vi
oss på bästa sätt kring engagemanget för
Afghanistan i Sverige? Ska vi ha årsmöte
vartannat år och hur tar vi tillvara på den
energi som våra ungdomsmedlemmar har?
För att få ett underlag att jobba vidare med
har vi under hösten gjort en enkät med
frågor om SAK som medlemsorganisation.
989 personer svarade på enkäten vilket är
ett fantastiskt resultat som visar på vilket
engagemang som finns för SAK i Sverige.
Tack till alla er som tog er tid att fylla i enkäten! Resultatet kan ni läsa om i artikeln
på sidan 34. I slutet av oktober hade vi en
medlemskonferens där vi diskuterade vilka
lärdomar vi kan dra av enkätresultatet.
Tillsammans jobbar vi för att SAK även
framåt ska vara en organisation med stolta
och engagerade medlemmar!
Under 2012 har SAK i Sverige som
målsättning att samla in pengar så att
2012 nya flickor kan börja skolan. Det
innebär att vi tillsammans behöver samla
in en miljon kronor! Det är fortfarande
alldeles för många flickor som aldrig
fått en matteläxa. Som aldrig suttit i en
skolbänk. Som aldrig fått lära sig skriva.
Det finns mycket kvar att göra och i det
arbetet behövs SAKs medlemmar! •
Frida Engman | föreningshandläggare
PS. Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2012
och tipsa alla du känner om att bli medlemmar.
Ju fler vi är, desto större skillnad gör vi!
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Markus Håkansson

Hej medlem!

sid 22-25

Afghanistans utbildningsminister Farooq Wardak i samtal med biståndsminister Gunilla Carlsson.

Afghanistans framtid
– Låt oss bringa säkerhet i Afghani
stan genom utbildning, sa utbild
ningsminister Farooq Wardak på
SAKs internationella konferens
Afghanistans framtid på Etnografiska
museet i Stockholm den 22 november.
Text: Markus Håkansson

SAKs generalsekreterare Peter Brune
öppnade konferensen och som vanligt
hölls många intressanta presentationer
och diskussioner under dagen.
– Freden i Afghanistan får inte komma på bekostnad av mänskliga rättigheter,
kvinnors rättigheter eller yttrandefrihet sa
människorättsaktivisten Horia Mosadiq,
från Amnesty International och fortsatte:
– Bristnade koordinering bland de utländska aktörerna gör att det afghanska folket kommer i kläm, igen. Insatserna måste
koordineras bättre, uppmanade Mosadiq.
– Från Sveriges håll kommer vi att
lägga resurser på att bekämpa korruptionen som enligt vissa bedömare är ett större
hinder mot landets utveckling än kriget, sa
Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson.
Utbildningsminster Wardak som för
övrigt är tidigare SAK-anställd och av
många pekas ut som trolig efterträdare till

president Karzai passade också på att vädja
till den svenska regeringen att satsa mer på
utbildning och mindre på militär närvaro.
– Idag går 8,4 miljoner barn i skolan i
Afghanistan – en fantastisk siffra, aldrig
tidigare har så många barn gått i skolan, sa
Wardak med eftertryck och stolthet.
På konferensen talade också SAKs
platschef Andreas Stefansson, SAKs utbildningschef i Afghanistan Mayel Aminulhaq, journalisten och tv-programledaren
Shakeb Isaar, Ahmad Jawid Mojadidy från
Afghanistans ambassad i Oslo, Wagma
Yameen, expert på flickors utbildning samt
SAKs styrelseledamot och den fd ambassadören Torvald Åkesson. Medverkade på
konferensen gjorde också eleverna Tova
Lundgren och Morris Andersson. Eleverna
som går i åttonde klass på Montessoriskolan Älvkullen läste upp ett utdrag från det
manifest som elever på skolor som ingår
i SAKs vänskoleprojekt skrivit. Därefter
överlämnades det till ministrarna Wardak
och Carlsson under stora applåder (läs mer
på sidan 38). Modererade under dagen
gjorde Sveriges Radios Agneta Ramberg
och SAKs Johanna Fogelström. •
Läs talen i sin helhet på www.sak.se
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