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I september var det återigen dags för 
SAK att delta på årets Bok & biblio
teksmässa i Göteborg. I år var det ett 
tjugotal entusiastiska medlemmar 
som tillsammans med SAKanställda 
sålde lotter och böcker, spred infor
mation och värvade nya medlemmar. 

Text: Jasmine Amini

Jasmine gjorde under hösten prak-
tik på SAK och varit med och ar-
rangerat flera av SAKs evenemang.

Många frivilliga var med och hjälpte till 
och särskilt härligt var det att se två av 
våra yngre medlemmar, 13 och 15 år gamla, 
anlända till mässan på skateboards klockan 
åtta på morgonen för att vara med och 
göra en insats för Afghanistans folk.
 I år arrangerade SAK två seminarier. 
Det första med rubriken Kvinnor i demo-
kratirörelser och fattigdomsbekämpning, 
där Johanna Fogelström som SAK-
representant diskuterade ämnet med våra 
samarrangörer Sida och UN Women.
 Söndagsseminariet inleddes med att 
familjen Vahid-Reza bjöd på en fantastisk 
afghansk frukost. Över hundra hungriga 
och nyfikna gäster åt och lyssnade sedan 
på Sveriges främsta Afghanistanexpert 

tillika styrelseledamoten i SAK Anders 
Fänge som pratade om utmaningar och 
möjligheter i Afghanistan med SAKs Frida 
Engman. Om hur man trots en näst intill 
obefintlig rättsstat, korruption och taliba-
ner faktiskt ser framsteg inom områden 
som utbildning och sjukvård. 
 Genom välbesökta seminarier, stort 
engagemang från medlemmars sida, intres-
santa samtal med besökare, nya månads-
givare, försäljning av lotter och böcker 
resulterade årets mässdeltagande, trots 
neddragen mässbudget, i stor framgång. 
 Avslutningsvis vill SAKs styrelse och 
generalsekreterare framföra ett hjärtligt 
tack till SAKs medlemmar i Göteborg för 
en strålande insats på årets bokmässa. Det 
bekräftas återigen att det är frivilligt arbete 
som utgör grunden för framgång i SAKs 
arbete.   •

Frida Engman
föreningshandläggare

Svenska Afghanistankommittén

frida.engman@sak.se
08-545 818 49
0703-52 38 09

Den 15 oktober ordnade SAK i Uppsala stadens första afghanska filmfestival. Ett sextiotal 
besökare kom för att se en rad intressanta filmer och Uppsalas två dagstidningar skrev om 
evenemanget! Bilden visar Sayed Baha och Isabella Ekstam från SAK Uppsala.

Uppsala  | Afghansk filmfestival

I november arrangerades mänskliga 
rättighetsdagarna i Kulturhuset i 
Stockholm under temat ”Gränslösa 
rättigheter”. Ett tvådagars evenemang 
där ett femtiotal frivilligorganisationer, 
myndigheter och företag fanns på 
plats för att bland annat informera om 
sin verksamhet. SAK var på plats med 
en monter där vi delade ut informa
tionsmaterial, sålde böcker och hade 
många intressanta och givande samtal 
med besökare.

Text: Jasmine Amini

SAK arrangerade ett seminarium med ti-
teln Kvinnor i Afghanistan – andra klassens 
medborgare.
 Kvinnors ställning och situation i 
Afghanistan har ofta varit i fokus när man 
velat rättfärdiga internationella insatser 
i landet, såväl militära som civila. Den 
afghanska konstitutionen uttrycker klart 
och tydligt att kvinnor och män har lika 
rättigheter. Konstitutionen säger också 
att inga afghanska lagar får gå emot de 
islamiska sharialagarna. Detta innebär en 
motsättning eftersom främst den islamiska 
familjerätten inte ger lika rättigheter och 
rättsskydd åt kvinnor som åt män. Under 
seminariet diskuterades huruvida kvinnor i 
Afghanistan är en andra klassens medbor-
gare, vars rättigheter är en förhandlings-
vara där omvärldens säkerhetspolitiska 
intressen går först. Medverkande vid 
seminariet var Maria Leissner, demokrati-
ambassadör och ledamot i SAKs styrelse, 
Ann Wilkens, fd ambassadör i Afghanis-
tan/Pakistan och SAK-ordförande samt de 
båda studenterna Wais Waisy och Bahar 
Muhammad Sahi. Moderator var Johanna 
Fogelström, Sverigechef, SAK. Seminariet 
var välbesökt med närmare hundra åhö-
rare. Slutligen vill SAK skicka ett stort tack 
till alla frivilliga medlemmar som hjälpte 
till i montern!   •

Andra klassens 
medborgare

Bokmässan

Frida Engman i samtal med Anders Fänge.
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