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SAK | Sverige

PS. Om du har Facebook hoppas jag att du gillar 

SAK! Där  lägger vi ut länkar och information. Om 

du inte redan tryckt på gilla-knappen, gör det! Du 

hittar oss på www.facebook.com/SvenskaAfghanis-

tankommitten

Ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något. Du har säkert hört den förut 
men denna välanvända devis stämmer 
trots allt bra, inte minst när det handlar 
om hur vi kan bli fler medlemmar. 
 
Fram till nästa årsmöte har SAK som mål 
att öka medlemsantalet med 20 procent. 
För att detta ska bli verklighet behöver vi 
hjälpas åt, och du har chans att bidra! Tänk 
efter om du har en kollega, vän, släkting el-
ler kanske granne som är intresserad av att 
bli medlem. Tillsammans kan vi se till att 
SAK som medlemsorganisation växer och 
blir en starkare röst i Sverige. 
 När året närmar sig sitt slut är det dags 
att förnya sitt medlemskap. År 2014 är av-
giften för ett årsmedlemskap 280 kronor. Är 
du 25 år eller under betalar du 110 kronor 
och är det flera i hushållet som är medlem-
mar betalar familjemedlemmar 100 kronor.  
Du som inte har ditt medlemskap på auto-
giro får ett inbetalningskort hemskickat i 
brevlådan. Om det är enklare för dig kan 
du betala medlemsavgiften med kort på vår 
hemsida: www.sak.se/betala-medlemskap-
med-kort, så glöm inte att betala avgiften 
för 2014.
 Ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något. Detta tog Ajda Dzambic fasta på när 
hon valde att starta en insamling till SAK 
på BetterNow. På rekordtid kom hennes in-
samling upp i 20 000 kronor. Läs mer om 
Ajda och hennes initiativ på sidorna här 
intill och starta gärna en egen insamling på 
BetterNow!  
 Avslutningsvis vill jag passa på att 
betona hur viktig du är som medlem!  
Ju fler vi är desto större skillnad kan vi 
göra för folket i Afghanistan. Ingen kan 
göra allt, men alla kan göra något. Vad kan 
du göra?  n 

Frida Engman
Föreningshandläggare

Hej medlem!

– Afghanistan fängslade mig direkt när jag 
kom hit första gången. Jag fascineras av vär-
men hos människorna och av humorn, trots 
krig och svårmod. Det var en oerhört spän-
nande utmaning. Och jag hyser fortfarande 
den största respekten och beundran för det 
afghanska folket och deras vilja att återupp-
bygga och utveckla landet.
     Med sina 42 år, har han bott halva sitt liv 
utomlands. Andreas växte till stor del upp 
i Sri Lanka och Indien där hans föräldrar 
arbetade med socialt arbete för kyrkan. 
De svenska rötterna har han i Halland och 
sin universitetsexamen tog han i Lund. I 
hemmet fanns tidskriften Afghanistan-nytt 
framme. Andreas far var medlem i SAK och 
en gång när Andreas bläddrade i tidningen 
såg han en intressant annons, SAK sökte ut-
vecklingsarbetare till Afghanistan.
    – Det var mer att jämföra med en prak-
tikanttjänst. Jag flögs direkt upp till vårt 
dåvarande fältkontor i Faizabad och visste 
lite om vad jag konkret skulle göra. Jag fick 
känna mig fram och hitta min roll.
    Andreas arbetade först utefter frontlinjen 
mellan talibanerna och den norra allian-

sen som behärskade området längst uppe 
i nordost. Det handlade om humanitärt ar-
bete längs med gränsen, att besöka flykting-
läger och säkra tillgången till vatten, sanitet, 
hälsovård och aktiviteter för barn. 
 – Vi koordinerade också stora vaccina-
tionskampanjer på båda sidor fronten, nå-
got de stridande parterna respekterade ge-
nom att utlysa temporära vapenstillestånd 
under kampanjdagarna.

Inte samma säkerhetstänk som nu
– Vi hade inte samma säkerhetsregler då som 
nu. Ledningen visste nog inte alltid var jag 
befann mig och vilka krigsherrar vi träffade, 
säger Andreas och ler. Men det var en fantas-
tisk tid. Jag bodde med tio afghanska kolle-
ger. Det var utedass, fotogenlampor på kväl-
len och el-generator på dagen. Mejl fanns ju 
inte utan vi hade radiokommunikation.
 – Jag imponerades direkt av vilken ef-
fekt SAK hade. Vilken nytta vi gjorde och 
jag kände att jag ville delta i att utveckla 
arbetet. Jag lärde mig oerhört mycket.
 Efter drygt ett år som regionchef i Pul-
i-Khumri lämnade Andreas landet 2003 för 

Andreas Stefansson kom till Afghanistan för första gången år 2000. Han anlände 
under talibantiden och har sedan dess upplevt stora förändringar. Nu lämnar han 
landet efter tio år med tre år som landschef för SAK. I fortsättningen kommer han 
att arbeta som SAKs biståndssamordnare i Stockholm. 

– Jag tror på SAKs framtid i Afghanistan, säger Andreas Stefansson.

tio år i Afghanistan
På väg hem efter
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Andreas Stefansson är även trummis i 
punkbandet White City. Namnet kommer 
från den högsta säkerhetsnivån i Kabul 
som FN utlyser.
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Frida Engman
föreningshandläggare

Svenska Afghanistankommittén

att göra andra saker i Sverige och utom-
lands. Men 2006 erbjöds han jobbet som 
programchef i Kabul och kom tillbaka.
 – Jag kunde inte motstå tjänsten. Det 
var egentligen ett jobb som jag drömde om 
redan under min första period här, säger 
Andreas.
 Efter fyra år som programchef efter-
trädde han Anders Fänge som landschef 
och Andreas lämnar nu ett Kabul som han 
räknar som sitt hem.
 – För tre till fyra år sedan hände något. 
Då började jag säga ”hem till Kabul” när 
jag var på besök i Sverige.
 – Jag tror på SAKs framtid i Afghani-
stan. Jag har sett hur vi har gått ifrån att 
vara mer en humanitär organisation och 
leverantör av service, till att alltmer satsa på 
långsiktig utveckling och stärkandet av det 
lokala samhället. Vi har ett unikt förtroende 
hos lokalbefolkning och givarsamfund.
 – Den nya strategiska planen som ska 
börja gälla nästa år kommer delvis att inne-
bära ett nytt sätt att jobba. Vi blir mer in-

riktade på att arbeta mot byråd och lokala 
organisationer. Det gäller att stärka våra 
målgruppers kapacitet och röst, det civila 
samhället och demokratin.
 – Men SAK står också inför utma-
ningar. För en organisation med traditioner 
och en lång historia, gäller det att inte bara 
blicka tillbaks utan också tänka i nya banor. 
Dessutom att fortsätta att finna former för 
att verka i en osäker miljö.
 – Det känns extra bra när jag ser alla 
unga afghanska medarbetare. De kommer 
att bli en del av både det nya Afghanistan 
och det framtida SAK. Trots säkerhetspoli-
tiska problem och korruption, tror jag på en 
framtid för landet.

• Kommer du tillbaka?
– Mitt nya arbete på SAK i Stockholm 
kommer att innebära fortsatta resor till Af-
ghanistan, men ja, jag tror att jag kommer 
att arbeta här igen!  n

Anders Rosén
Informationssamordnare, SAK, Kabul

Andreas Stefansson på sina första resor till Afghanistan år 2000 och 2001.

Skänk ett ord  
slut för i år

Vi på Svenska Afghanistankommittén är 
i alla fall nöjda! 2 000 ord messades in. Det 
räcker till att sätta 200 flickor i skolan i ett 
helt år. Vi vill rikta ett stort tack till alla 
som skänkte ett ord och till årets författare 
vars  berättelse får fler flickor i Afghani-
stan att lära sig läsa och skriva. Tack för 
det! Vi ses nästa år! 
 Till dess, läs Pandorasnigelns 
Hemlighet på www.skankettord.se.  n

»Berättelsen blev 
nog inte bättre av 
alla konstiga ord 

som kom in, haha!” säger 
Kristina Ohlsson om sin 
medverkan i Skänk ett ord.
 

 

Kristina Ohlsson

Det finns fler anledningar att 
uppmärksamma författarinnan just nu. 
Sveriges Radios och UR:s gemensamma 
pris för bästa barn bok, som utses av 
en jury i sjätte klass, går i år till Kristina 
Ohlsson. Förutom äran består priset av en 
summa på 50 000 kronor, där författaren 
skänker större delen till SAK. 

Kristina Ohlsson får Barnens  
romanpris för Glasbarnen
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