afghanistan-nytt

SAK | Sverige

För en stor SAK

SAKs Frida Engman har träffat Farishta – en ung och engagerad
SAK-medlem med något alldeles speciellt på gång.
• Hej Farishta, du håller på med ett spän
nande projekt i skolan – berätta!

– Jag går sista året i gymnasiet på naturvetenskapliga linjen på S:t Petri skola i
Malmö. Som projektarbete har jag satt
igång en insamling till SAKs arbete för
människor med funktionsnedsättning. Målet är att samla in 50 000 kronor och det
gör jag främst genom SAKs sms-tjänst,
men även genom att arrangera en gala där
biljettintäkterna går till projektet. Utöver
det informerar jag, samlar in pengar i bössor, säljer kakor och söker sponsorer.

• Varför har du valt att engagera dig i SAK?

– För några år sedan läste jag boken Fred!
100 röster mot våld och krig av Saam
Kapadia & Jeppe Wikström. Jag var inte
så insatt då, men boken hade många bilder
från Afghanistan och genom den fick jag
insikt i situationen. För två år sedan åkte jag
till Pakistan med min mamma. För mig som
är född och uppvuxen i Sverige var det en
helt ny värld! Jag fick gång på gång höra att
det var så mycket bättre i Pakistan än i Afghanistan. Det berörde mig och jag tänkte
– hur kunde det vara värre än det jag såg?

•

Varför har du valt att pengarna ska gå till
SAKs arbete för människor med funktion
snedsättning?

– För jag tycker att det helt klart är det
bästa arbetet SAK gör i Afghanistan.
Dessutom jobbar jag själv för en kvinna
med funktionsnedsättning som lärt mig att
se livet från andra perspektiv.

•

Varför tycker du att det är viktigt att bry
sig om Afghanistan?

– Jag tycker att det är viktigt att man satsar på alla länder som har en historia full
av krig. Vi måste hjälpas åt, vem har gett
oss i Sverige rätten till ett mer värdigt och
bättre liv än de som bor i Afghanistan?
Varför ska vi sitta här och vara stolta över
vår situation och inte bry oss om hur vårt
folk har det där nere? Jag tycker att vi
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borde tänka om, svenskar som afghaner.
Tänk om Sveriges befolkning kunde skänka varsin krona, vi hade varit uppe i mer
eller mindre nio miljoner, vi hade nästan
kunnat bygga upp ett helt samhälle!

•

Vad ska man göra om man vill stödja ditt
projekt?

– Man kan smsa ”rehab” till nummer
72 930. Det kostar 20 kr + eventuell trafikavgift. Man kan även sätta in valfri summa
på SAKs insamlingskonto 90 07 80-8. Man
skriver då ”rehab” i meddelandefältet. Vet
man med sig att det finns något företag eller stiftelse som är givmilda med sponsring
så är man välkommen att höra av sig till
mig*. I kalendariet på www.sak.se kommer
man att kunna se tid och plats för min gala.

• Vad är målet med projekt?

– Det främsta målet är att samla in pengar
till SAKs arbete för människor med funktionsnedsättning. Ett annat syfte är att
uppmuntra andra ungdomar att engagera
sig och göra liknande projekt. Jag vill visa
att ingenting är omöjligt! Jag tycker det
är synd att många av dagens ungdomar
är lata, för upptagna med datorn och allt
vad det är. Innerst inne tror jag att alla vill
engagera sig.

•

Avslutningsvis, är det något annat du vill
berätta om?

– Ja, jag vill skicka en uppmaning och påminnelse till alla föräldrar. Jag hade aldrig
lyckats med mitt projekt om det inte hade
varit för mina föräldrars uppmuntran och
alla andra vuxna runt omkring mig. Jag
har alltid fått uppmuntran för allt bra jag
gjort, och det har fått mig att vilja driva
fler projekt och saker och ting framåt. Så
jag tycker att alla föräldrar bör uppmuntra
sina barn mer, det skapar en kämparglöd
som i sin tur driver ungdomar till att vilja
göra mer. Det blir en dominoeffekt. •
* Farishtas e-postadress är: fariishta-@live.se

Farishta Sulaiman.
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Därför är jag
medlem i SAK!

Har du inte redan förnyat ditt medlemskap i SAK för 2012 är det
hög tid att göra det nu! Du gör det enkelt på www.sak.se

Sylvia Ågren, 25, Luleå
Gör: Specialistofficer, Försvarsmakten

– Jag har sett resultat av det
fantastiska arbete som
SAK gör på plats. Det vill
jag vara en del av. Det
känns bra att kunna hjälpa
Afghanistan från hemmaplan.
Varje krona och varje röst som
försöker hjälpa Afghanistan är otroligt viktig.
Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Se bara
på vad SAK lyckats med hittills! Resultaten
talar för sig själv. •

Mojda Wais, 22, Göteborg

Johan Floderus, 21, Oxford, England

Allan Norlander, 89, Göteborg

Gör: Studerar till lärare

Gör: Studerar politik, filosofi & ekonomi

Gör: Fd lärare, lärarutbildare, skolledare

– Jag har alltid önskat hjälpa
människor som inte har det
lika bra som oss i väst.
Genom att vara medlem
och aktiv i SAK uppfyller
jag min önskan. Jag är även
medlem i SAK för att organisationen bidrar till grundläggande mänskliga
behov som sjukvård och utbildning. Ett annat
skäl är att SAK arbetar med mitt hemland. Jag
får mer kunskap och kännedom om mitt folk
genom att vara medlem i SAK. •

– Få biståndsorganisationer
kan skryta med de resultat
som SAK åstadkommit.
Att arbetet sker i en så
utmanande miljö som Afghanistan gör resultaten än
mer imponerande. Jag som
medlem i SAK har en mycket större möjlighet
att hjälpa till att knuffa världen i en bättre
riktning än vad jag skulle ha haft som medlem
i någon annan jämförbar organisation. Det
känns stort. •

– Genom en stark medlemsrörelse blir SAK slagkraftig
och kan göra sin röst hörd
i debatten, särskilt kring
vikten av insatser för att
öka jämställdheten. Genom
medlemskapet får man också del
i det lokala arbetet, lära känna människor med
samma engagemang, såväl ”gammalsvenskar”
som ”nysvenskar”. Medlemskapet ger mig så
mycket och är väldigt stimulerande för en människa i min ålder. •

Isabella Ekstam, 24, Uppsala

Björn Åhlin, 27, Lund

Lena Hjelm-Wallén, 68, Sala

Gör: Översättare på Egyptens ambassad

Gör: Pluggar juridik

Gör: Ordförande för Palmecentret (fd utrikes

– Som medlem i SAK kan
man påverka. På årsmötet
har man rösträtt och
kan på så vis påverka
styrelsens utformning och
andra årsmötesbeslut. Som
medlem får man även ta del av
spännande aktiviteter, såsom, filmkvällar, kulturkvällar och föreläsningar. Dessa aktiviteter
skapar tillfällen att knyta kontakter och lära sig
mer om Afghanistan. •

– Som medlem i Svenska
Afghanistankommittén har
man en direktlina till vad
som händer i verksamheten - genom tidningen,
förstås, men även genom
den direkta påverkan man kan
ha på medlemsmöten. Att rent formellt bli
medlem stödjer även organisationens yttre
legitimitet vilket till exempel kan bidra till att
insamlingen ökar. •

minister, vice statsminister & SAK-ordförande)

Dags att nominera kandidater
till SAKs solidaritetspris!
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Kriterierna för pristagaren
Individ eller organisation med bas i Sverige som arbetat aktivt med:
- att inom något område verkat för att stärka solidariteten med det afghanska folket
- att motverka fördomar, eller stärka toleransen och förståelsen för afghanerna och deras land
- att stärka fred, mänskliga rättigheter, och utveckling i Afghanistan
Deadline för att komma med nomineringar är den 1 april och nomineringarna skickas
till Nader Barekzai i priskommittén: naderbarekzai@hotmail.com
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– Genom medlemskapet är
jag en del av SAK och känner samhörigheten med
andra som är intresserade
av Afghanistan och vill
driva SAKs frågor. Eftersom
jag vill stödja SAKs verksamhet
i Afghanistan och få pålitlig information om
utvecklingen i Afghanistan så är jag SAKmedlem. •

SAK på
facebook!

www.facebook.com/SvenskaAfghanistankommitten
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