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• Hur är läget Lasse?
– Läget är intensivt. Mycket att göra 
de sista veckorna. Journalistbesök från 
Sverige, fältbesök, interna workshops, 
nytt nummer av vårt magasin Hemmat, 
slutrapportering och mycket annat.
 
• Du flyttar nu hem från Afghanistan efter 
1,5 år, varför det?
– Jag flyttar hem för att jag helt enkelt vill 
flytta hem. Av många skäl. Till exempel so-
ciala. Jag är 60 år och saknar min familj och 
vänner. Och ett något mindre säkerhetsin-
riktat liv. Inte minst kommer min 86-åriga 
mamma i Leksand att bli glad att jag kom-
mer närmare. Man kan säga att 1,5 år är en 
kort tid – men, det är också en ganska lång 
tid under så pass speciella förhållanden.
 
• Vad har varit mest givande under din 

tid som SAKs informationssamordnare i 
Afghanistan?
– Det är många saker som varit ovanligt 
givande. Alla nya kunskaper om ett av 
världens mest utsatta och samtidigt mest 
intressanta länder. Nya insikter om den 
cyniska världspolitik, som har så stor be-
tydelse för det här landet. Och inte minst 
alla fantastiska besök ute i landet, där vi 
har vår huvudsakliga verksamhet. Alla 
enastående skönhetsupplevelser och alla 
generösa och roliga människor jag mött. 
Att få se hur en stor, rutinerad och mycket 
professionell biståndsorganisation arbetar.
 
• Vad har varit jobbigast?
– Jobbigast har utan tvekan varit in-
stängdheten. För mig som är van vid att 
röra mig mycket och cykla överallt, varje 
dag. Även om SAK har en pragmatisk 

och vettig säkerhetspolicy, som gör att vi 
kan röra oss betydligt mer än de flesta 
andra, så frestar det på. Det blir mycket 
tid inomhus med synnerligen enkla nöjen. 
Dessutom har det varit ansträngande att 
ständigt påminnas om kriget. Alla tungt 
beväpnade män, alla murar, all taggtråd, 
alla offer som ständigt skördas. Att lyssna 
efter explosioner.
 
• Har du gjort några särskilda avtryck tror 
du, vad i så fall?
– Det ska väl andra bedöma, egentligen. 
Min ambition har varit att synliggöra SAK 
och vårt viktiga arbete så mycket som 
möjligt. Plus att ge ansikten åt afgha-
nerna. Att de i allmänhet är varma, fina 
människor med stort hjärta och alldeles 
vanliga drömmar om livet och framtiden. 
Jag har försökt jobba både gentemot både 

Lasse vänder hem
Efter 1,5 år i Afghanistan flyttar Lasse Bengtsson nu hem. Men han 
fortsätter sitt arbete för SAK och Afghanistan och kommer att besöka
landet igen. Afghanistan-nytt hörde sig för lite närmare.

I ett pass på väg till staden Jalalabad, öster om Kabul.
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Sverige och Afghanistan. Ska jag nämna 
en speciell sak, är det nog att jag fått igång 
vårt magasin Hemmat här nere, som just 
kommit ut med sitt andra nummer. Det är 
jag faktiskt stolt över.
 
• Nu när du jobbat ett tag i fält, ser du något 
SAK skulle kunna/borde göra annorlunda?
– Jag tycker att vi borde försöka visa våra 
goda exempel lite tydligare för andra, 
till exempel vårt mycket noggranna och 
ambitiösa arbete för hederlighet och anti-
korruption. En avgörande fråga för det 
här landet. Dessutom tycker jag vi skulle 
bli bättre på att samarbeta med andra or-
ganisationer. Och kanske knyta nya typer 
av människor till oss, inte nödvändigtvis 
enbart med erfarenhet av biståndsvärlden.

• I din blogg har man kunnat följa dig i ditt 
arbete och din vardag. Vilket/vilka är de 
starkaste intrycken som du kommer ta med 
dig hem?
– Ja, det är nog, som jag var inne på tidi-
gare, att befinna sig ut i världen, verkligen 
vara en del av den komplicerade och så 
spännande världen. Jobba för en bra sak. 
Lära sig att uppskatta saker mer. Inte ta 
saker för givet.
• Kommer du åka tillbaka nångång tror du?
– Jag kommer säkerligen att åka tillbaka. 

Det är på det sättet med det här landet, 
att man liksom vill veta hur det går. Både 
för landet – och för de människor som 
gjort intryck på en.
 
• Vad ska du göra när du kommer hem?
– När jag kommer hem i mars, ska jag 
fortsätta att jobba för SAK en tid till. 
Både med föreläsningar runt om i Sverige 
och en del tankar om vårt informations-
arbete. Men sedan ska jag åka tillbaka 
till Afghanistan redan i april-maj för att 
– tillsammans med en gammal kollega 
från tv – filma vår verksamhet ute i landet. 
Dokumentation som bland annat ska visas 
och användas i samband med vårt 30-års-
jubileum här nere nu i år. Men sedan ska 
jag lyssna på koltrastarna i stället för på 
möjliga explosioner, njuta av vitsipporna, 
glädjas åt mina närmaste – och cykla!   •

Lasse Bengtsson kommer att föreläsa på några 

orter i Sverige under mars månad samt i Stockholm 

den 27 maj. I kalendariet på SAKs hemsida får du 

mer information.

I ett pass på väg till staden Jalalabad, öster om Kabul. Tillsammans med Afghanistans störste crickethjälte, Raees Ahmadzai.

Du läser fortfarande Lasse Bengtssons 
betraktelser från jobbet, vardagen och 
livet i Afghanistan på bloggen på SAKs 
hemsida: www.sak.se

Varför Afghanistan?
Varför SAK?
Afghanistan är ett land med stora be-
hov. Mödradödligheten är bland den hög-
sta i världen och i inget annat land dör 
så många barn som i Afghanistan – vart 
fjärde barn fyller aldrig fem år. Därför ut-
bildar Svenska Afghanistankommittén 
(SAK) barnmorskor i Afghanistan. Det är 
kvinnor som kommer, ofta långväga, till 
SAKs skolor för en två år lång utbildning. 
Efter examen återvänder de sedan till 
sina hembyar och praktiserar sina kun-
skaper. Detta är ett exempel på vad SAK 
gör i Afghanistan.

De flesta i Afghanistan kan inte läsa 
eller skriva. Därför bygger och driver SAK 
skolor från första klass till tolfte. SAK tror 
att utbildning är vägen ur fattigdomen. En 
utbildad befolkning kan i högre utsträckn-
ing bidra till och bli en del av utvecklingen 
av landet i framtiden. 

Svenska Afghanistankommittén är 
en biståndsorganisation som sedan 30 
år arbetar i Afghanistan. Ett arbete som 
bedrivs inom utbildning och hälsovård 
men också inom landsbygdsutveckling 
och rehabilitering av människor med 
funktionsnedsättning. Övergripande är 
arbetet för mänskliga rättigheter och 
jämställdhet. 

SAK är en stor och viktig organisation i 
Afghanistan med över 6 000 anställda, 
varav över 99 procent är lokalanställda 
afghaner. SAKs verksamhet riktar sär-
skilt in sig på att nå de allra mest utsatta 
grupperna. Därför bedrivs arbetet på den 
fattiga afghanska landsbygden, särskilt 
inriktat på kvinnor, barn och människor 
med olika former av funktionsnedsättning. 
Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete 
med lokalbefolkningen.

SAK grundades 1980. Läs mer om vår 
verksamhet på www.sak.se

Du kan stödja vårt arbete genom att 
sätta in en gåva på 
PG 90 07 80-8

Tack!


