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afghanistan-nytt är SAKs medlemstidning. Mot-
tagare är således medlemmar i SAK men även Afgha-
nistanfaddrar och ett antal prenumeranter. Tidningen 
har utkommit sedan 1980 och jag har haft förmånen 
att vara dess redaktör från och med nr 2, 2004. Sedan 
dess har det blivit ytterligare 29 nummer, varav min 
eminenta kollega Katinka Wall tog över redaktörssto-
len och gjorde två nummer under min föräldraledig-
het 2010. Du håller det 30:e i din hand, vilket är det 
sista numret med mig som redaktör. 
 Syftet med tidningen har varit och är att ge en 
annan bild av Afghanistan än den som ges i annan 
media. Förhoppningsvis en mer nyanserad bild. Men 
tidningen vill förstås även berätta om framgångar och 
utmaningar i SAKs arbete. 
 Jag vill också passa på att tacka er läsare och kan-
ske ett särskilt tack till er som hört av er med omdö-
men och synpunkter genom åren – positiva som nega-
tiva. Alla behöver vi feedback på det vi gör och det är 
min förhoppning att tidningen har utvecklats under 
de år jag haft rollen som redaktör. Tack också till alla 
ni som medverkat i Afghanistan-nytts redaktionsråd 
och som kommit med kloka synpunkter och tankar 
kring innehåll och utformning.  
 För att en tidning ska uppfattas som levande och 
samtida krävs ibland vissa förändringar. Vid två till-
fällen har jag lanserat en ny kostym för Afghanistan-
nytt, där den senaste förändringen trädde i kraft i och 
med nr 1, 2009. Kanske är det snart dags för ännu en 
uppdatering – men det lämnar jag till min efterträdare 
att fatta beslut kring. 
 Från och med nästa nummer heter redaktören 
Carla Da Costa Bengtsson. Jag hälsar dig välkommen  
Carla och önskar dig lycka till med tidningen och allt 
annat.   • 
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