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SAK | Sverige
Våren står för dörren och med den 
nya tillfällen till engagemang för folket 
i Afghanistan. Det nya året inleddes 
med en riktig energikick. 16 av SAKs 
yngre entusiastiska medlemmar kom 
då till kansliet i Stockholm för att prata 
om insamling och SAKs kampanj för 
2012 som du kan läsa mer om på före-
gående uppslag. De vill alla vara aktiva 
i insamlingsarbetet och bidra till att 
fler flickor får möjlighet att gå i skolan 
i Afghanistan. Jag hoppas att denna 
entusiasm smittar av sig och att vi blir 
riktigt många som tar del i insamlings-
arbetet i år! Mer information om hur 
du kan delta kommer att meddelas via 
lokalkommittéerna senare i vår. 

Våren innebär årsmötestid, dels äger alla 
lokala årsmöten rum före den sista mars, 
dels pågår planeringen för SAKs centrala 
årsmöte som i år äger rum i Stockholm. 
Se kallelser till de lokala såväl som det 
centrala årsmötet här bredvid. 
 Lasse Bengtsson som arbetat som 
SAKs informatör i Kabul kommer nu 
hem till Sverige. Tillsammans med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan ordnar SAK 
föreläsningskvällar med Lasse Bengtsson 
på några orter i Sverige under mars må-
nad. Håll utkik på SAKs hemsida för att 
se om han kommer till din ort. Runt om i 
landet planeras många lokala aktiviteter – 
insamlingar, föreläsningar och en matlag-
ningscirkel är något av allt som äger rum i 
vår. I kalendariet på SAKs hemsida ser du 
vilka evenemang som är på gång.
 Vi är många aktiva medlemmar i 
SAK, men vi vill gärna bli fler! Kanske 
funderar du på att bli aktiv i SAK eller vill 
veta mer om vad det innebär? Du är alltid 
välkommen att kontakta SAKs kansli så 
berättar vi mer och sätter dig i kontakt 
med andra medlemmar. Med förhoppning 
om ett engagerat SAK-år 2012. •

Frida Engman
föreningshandläggare, SAK

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.

Hej medlem!

sid 22-25

Frida Engman, Svenska Afghanistan-
kommitténs föreningshandläggare har 
träffat Eva Olsson – en av SAKs alla 
engagerade medlemmar, tillika före 
detta ledamot i SAKs styrelse.

• Hej Eva, hur började ditt engagemang i 
SAK?
– I mitten av 80-talet var jag student i Karl-
stad och utanför affären där jag brukade 
handla stod några från SAK och delade 
ut material. Jag liksom många andra var 
upprörda över att Sovjet ockuperat Afgha-
nistan så jag blev glad när jag fick syn på en 
organisation som engagerade sig. Om jag 
minns rätt gick jag med som medlem då. 

• Vad var det som gjorde att du blev aktiv?
– När jag börjat arbeta som lärare i Sköv-
de fick jag en dag syn på en affisch om ett 
möte där man skulle tala om Afghanistan 

så jag gick dit. Samma kväll bildade vi en 
lokalkommitté. Sedan dess har jag varit 
aktiv i SAK. Jag tror att vi aktiva medlem-
mar drivs av känslan att man som enskild 
individ eller lokalkommitté kan göra 
något konkret för att försöka förbättra 
tillvaron för andra människor samtidigt 
som vårt eget intresse för Afghanistan 
växer ju längre vi håller på. 

• Hur ser ditt engagemang i SAK ut idag?
– Jag är vice ordförande i SAK Skövde/
Skaraborg och vi ordnar bland annat en 
del föredrag och deltar i Kulturnatten. 
Det jag brinner mest för är dock vänsko-
learbetet. Helenaskolan i Skövde, där jag 
arbetar deltid, har en vänskola i Afgha-
nistan. Flera av mina kolleger är enga-
gerade och vi ordnar en temavecka varje 
vår kring Afghanistan. Eleverna brukar 
genomföra ett dagsverke i maj och tjäna 

”SAK viktigt för 
samhällsbygget”
Eva Olsson, lärare från Skövde, har varit 
engagerad i SAK sedan mitten av 1980-talet.

Eva Olsson.
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ihop över 60 000 kronor till sin vänskola. 
Det tycker jag är väldigt bra gjort av 
dem. Deras insats ger mig inspiration. 

• Vilket av SAKs program i Afghanistan 
intresserar dig mest?
– SAKs utbildningsprogram intresserar mig 
mest, eftersom jag är lärare och engage-
rad i vänskolearbetet. Genom det arbetet 
skapas kontakter mellan elever så att 
förståelse och kunskap ökar om likheter 
och skillnader i levnadsförhållanden. De 
svenska eleverna lär sig också att man som 
enskild människa kan göra skillnad genom 
att de faktiskt stödjer en skola i Afghanis-
tan. För SAKs del ger vänskolearbetet en 
möjlighet att få in pengar till skolverksam-
het i Afghanistan och tillfällen att sprida 
information om Afghanistan och SAK. 
Även SAKs arbete för människor med 
funktionsnedsättning är mycket angeläget. 

• Vad anser du gör SAK till en organisation 
värd att stödja?
– Det bästa med SAK är att nästan alla 
anställda i Afghanistan är afghaner. På 
så sätt skapas många att arbetstillfällen 
och utbildningsmöjligheter, och verk-
samheten blir hållbar i även på lång sikt. 
I SAK finns mycket samlad kunskap om 
Afghanistan. SAKs arbete för utbildning 
och hälsa är förstås mycket viktigt för de 
individer som får möjlighet att gå i skolan 
eller få sjukvård men också för hela sam-
hällets uppbyggnad. 

• Vad anser du vara SAKs största utmaning 
framöver?
– I Afghanistan är det att kunna bedriva 
verksamheten trots säkerhetsläget. I Sve-
rige att hålla intresset för Afghanistans ut-
veckling vid liv och att engagera såväl nya 
som gamla medlemmar till aktivt arbete. 

• Om man bor i Skövde/Skaraborg – hur 
ska man gå tillväga om man vill bli aktiv?
– Man kan höra av sig till oss - kontaktupp-
gifter finns i denna tidning. Det går också 
att kontakta SAKs kansli i Stockholm så ser 
de till att kontakt skapas. Man kan välja att 
engagera sig på olika sätt och i olika grad – 
alla insatser behövs och är välkomna!   •

Svenska Afghanistankommittén | 08-545 818 40 | info@sak.se | www.sak.se

SAK kallar härmed till ordinarie årsmöte i Stockholm.
Lördag 26 maj kl. 10-18 | Alla Kvinnors Hus (Svartensgatan 3)
Ombud som valts vid lokalkommittéernas årsmöten har rösträtt. Övriga 
medlemmar är välkomna att delta med närvaro, yttrande- och förslagsrätt. 
Motioner ska skickas till kansliet senast den 31 mars. Årsmöteshandlingar 
kommer i år att skickas primärt via e-post till ombud och lokalkommittéer. 

Årsmöteshandlingar och mer information om årsmötet kommer att finnas 
tillgängligt på www.sak.se. Papperskopia på årsmöteshandlingar kan 
beställas genom att kontakta SAKs kansli: info@sak.se
 
Varmt välkomna till Stockholm!

Årsmöte | 2012

30 år i Afghanistan
– En dag om SAKs insatser –
Välkommen till en intressant dag som belyser SAKs arbete i Afghanistan. 
Lasse Bengtsson visar en film och bidrar med reflektioner från hans tid 
i Afghanistan. Öppet för allmänheten. Ta med vänner och bekanta!
Programmet i sin helhet och mer information på www.sak.se

Söndag 27 maj | kl. 10-14


