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SAK | Sverige

– Jag är tagen över att människor i 
alla åldrar ville skjuta till, från 13 till 
40-åringar, och allt från 20 kronor 
till flera tusenlappar. Jag känner en 
enorm tacksamhet till alla som bidrog 
och som spred insamlingen.

Ajda är på olika sätt engagerad i Loreens 
fansajt och efter att Loreen visat sitt enga-
gemang för organisationen var det väldigt 
många fans som hörde av sig till henne med 
viljan att hjälpa till. Genom att starta en 
egen insamling såg Ajda chansen att enga-
gera fansen och hon valde att göra insam-
lingen till äran av Loreens födelsedag. Nå-
got som ytterligare skulle sporra fansen till 
att bidra tänkte hon. Ajda satte från början 
som mål att samla in 3 000 kronor, men in-
såg ganska snart att det skulle bli mer än så.  
 En annan tjej som också valde att star-
ta en egen insamling är Hanna Persson. 
Hennes initiativ kom efter att ha sett do-
kumentärfilmen Frihet bakom galler.
 – Kvinnors rättigheter har engagerat 
mig i flera år på olika sätt, men efter att ha 
sett den här filmen stod jag inte ut längre. 
Dokumentären visar hur livsfarligt det är 
att födas som flicka i Afghanistan idag, hur 
de inte äger sina liv.         

 – Det kändes orimligt att gå omkring 
och ha den kunskapen utan att göra något 
åt saken. Jag tror helt enkelt på en rättvis 
värld för alla människor.

”Blir alldeles lycklig”
– Jag blir alldeles lycklig när jag ser hur 
mycket mina bloggläsare skänker! Hit-
tills har 40 flickor fått en skolplats i ett 
helt år genom vår insamling. Pengarna 
skulle aldrig ha betytt lika mycket för 
någon av oss. 

 För mig handlar det i huvudsak om 
medmänsklighet, säger Ajda. Alla män-
niskor, oavsett kön, etnicitet, nationalitet, 
religiös tillhörighet eller sexuell läggning 
förtjänar samma möjligheter och rättighe-
ter. Om jag på något sätt kan bidra till det 
är det bra. Hanna håller med.
 – Ja, alla som funderar på att engagera 
sig, ta bara steget och våga. Det är lätt att 
avvisa sina idéer för att man tror att det inte 
spelar någon roll, men det gör det!   n

Frida Engman

”Tror på en rättvis värld” 
Ajda och Hanna har samlat in 46 000 kronor – på bara några veckor!

Hanna Persson, 25 år (till vänster), driver den feministiska humorbloggen HanaPee på 
nojesguiden.se. Ajda Dzambic, 21 år, studerar reklam & PR på Stockholms universitet.

Dr Soraya Sobhran.

De 130 platserna till seminariet Afgha-
nistan and the future beyond 2014 på MR-
dagarna i november fylldes snabbt. 
 Ett par olyckliga besökare tvingades 
vända i dörren. På scen gläntade Dr Soraya 
Sobhran, kommissionär för kvinnors rät-
tigheter på Afghanistans oberoende män-
niskorättskommission (AIHRC), Torbjörn 
Pettersson, chef för Sidas avdelning för 
samarbeten med länder i konflikt och post-
konflikt, Aminulhaq Mayel, chef för SAKS 
utbildningsprogram, och Helene Lacken-
bauer, forskare på FOI, på dörren till Af-
ghanistans osäkra framtid. 
 Med hjälp av moderatorn Lasse Bengts-
son kunde de ge en nyanserad bild av läget. 

Torbjörn Pettersson 
menade att eko-
nomin kan bli mer 
avgörande än sä-
kerhet och de kom-
mande valen. 
 – Det har hänt 
så mycket de se-
naste tio åren att 
det är svårt att tro 
att det kan bli säm-
re, sa Dr Soraya Sobhrang och syftade på 
den teknologiska utvecklingen. Tillgång 
till internet, mobiltelefoni och satellit-tv 
ger den yngre generation en annan syn på 
världen.  n        Erik Halkjaer

Stort intresse för Afghanistan på MR-dagarna Ny medlemsavgift!
280 | kr årsmedlemskap

110 | kr ungdom upp till 25 år

100 | kr familjemedlem
          (på samma adress)

Den nya medlemsavgiften för 2014 är  
ett beslut av SAKs årsmöte 2013. 

För dig som har ditt medlemskap via auto-
giro innebär den nya medlemsavgiften  
att 24 kronor dras varje månad  
(tidigare 19 kronor). 

Tack för ditt stöd!

vem som helst kan starta en egen insamling på  Betternow.se
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• Hur kom du i kontakt med SAK? 
– Det var när jag skrev en uppsats om hur 
SAK arbetar med mänskliga rättigheter i 
Afghanistan. Jag intervjuade Harald Holst 
som är engagerad i Göteborgs lokalkom-
mitté, och blev medlem direkt.

• Varför är du medlem? 
– För att det är en organisation som jobbar 
långsiktigt och har det afghanska folkets 
förtroende. Dessutom arbetar SAK på ett 
sätt som är förenligt med mina värderingar, 
det vill säga genom att hjälpa befolkningen 
helt politiskt och religiöst oberoende och 
med transparens i sitt arbete. 

• Vilka frågor intresserar dig mest? 
– Utbildning och kvinnors rättigheter, efter-
som det är nyckeln till en positiv utveckling.

• Hur ser ditt engagemang ut?
– Jag har föreläst och deltagit i paneldis-
kussioner, bland annat Almedalsveckan på 
Gotland, Bok- och biblioteksmässan i Gö-
teborg och den internationella fredskonfe-
rensen International Peace Bureau Trien-
nial Gathering 2013. Jag träffade också 
Loreen inför hennes resa till Afghanistan 
angående kvinnors situation i landet.

• Berätta om ditt bästa minne med SAK?
– Det var nog årsmötet 2013! Det var en 
fin känsla att vara en del av en sådan ge-

menskap tillsammans med människor med 
många olika bakgrunder och olika åldrar 
som samarbetar för ett gemensamt mål, att 
göra skillnad för det afghanska folket.

• Varför ska man ska bli medlem i SAK? 
– För att göra skillnad för de som saknar 
många av de grundläggande saker som vi 
ofta tar för givet. Medlemskap och enga-
gemang i SAK är ett sätt att vara en del av 
en lösningen på vissa av världens problem 
istället för en passiv åskådare.

• Vad är SAKs största utmaning framöver?
 – Den bristande säkerheten i Afghanistan 
som håller tillbaka all positiv utveckling. 
Det är den största utmaningen för landet 
och även för SAK. n    Frida Engman

Träffa en medlem

”Jag vill vara en 
del av lösningen”

När Bok- och Biblioteksmässan i Göte-
borg slog upp portarna för året fanns SAK 
på plats med både bokbord och ett intres-
sant seminarieprogram. SAKs traditions-
enliga afghanska frukost var som alltid 
välbesökt och många kom för att lyssna till 
frukostseminariet med Anna-Karin Johans-
son, Freshta Dost, Navid Samadi och Peter 
Brune i panelen. 
 Lasse Bengtsson modererade samtalet 
som handlade om Afghanistan efter 2014. 
SAKs medlemmar i Göteborg gjorde en 
fantastisk insats i montern med att prata 
med intresserade mässbesökare, sälja böck-
er, dela ut material och sälja lotter. Utöver 
aktiviteten i och kring SAKs monter sked-
de flera seminarier med varierat innehåll. 
Bland annat talade Gustav Fridolin med 
Lasse Bengtsson om hans kommande bok, 
och fotografen Lisa Brunzell berättade och 
visade en fotoutställning med bilder tagna av 
kvinnor i Afghanistan.  Bok- och Biblioteks-
mässan innebar även startskottet för årets 
omgång av kampanjen Skänk ett ord.  n

Frida Engman

På Bokmässan 
i göteborg

SAK | Trekantsv 1, 6 tr, 117 43 Stockholm 
08-545 818 40 | info@sak.se 
SAKs personal se: www.sak.se/kontakt

Lokalkommittéer
GÖTEBORG Linnea Larsson 070-757 79 70,
linnealarsson2010@hotmail.com

JÖNKÖPING Claes Renström 070-310 23 74,
claes.renstrom@hotmail.se

LUND Anders Davidson 073-645 05 71,
anders.davidson@telia.com

MALMÖ Ilse Cort Wahlroos 073-325 44 81,
ilse.wahlroos@telia.com

SKELLEFTEÅ Anders Lövheim, 0910-502 46,
070-686 16 38, a.lovheim@hotmail.com

SKÖVDE/SKARABORG Anders Boström
0501-784 75, 
anders.g.bostrom@svenskakyrkan.se

STOCKHOLM Sara Brinkberg
stockholm@sak.se

SUNDSVALL Anna Westin 060-61 24 72,
070-202 06 28, anna.m.westin@hotmail.com

SÖDERTÄLJE Hans L Hansson 08-550 190 10,
070-342 69 20, hassehansson@gmail.com

UPPSALA Isabella Ekstam 073-785 19 23,
isabella_ekstam@hotmail.com

VÄNERSBORG Anna-Clara Spånberg
annaclara.spanberg-Backemo@skanova.se

VÄXJÖ Sahar Mohamadi 0757-10 58 71,
sahar_ros2004@hotmail.com

Bor du på annan ort så finns en lista på kon-
taktpersoner på www.sak.se/lokalkommitteer

Kontakta SAK

Ålder | 27
Medlem i SAK sedan | 2012
Pluggar | Mänskliga rättigheter och har en 
fil.kand-examen i Medier och kommunikation
Arbete | Läxhjälp för  ensamkommande 
flyktingar

Freshta Dost

SAK på Bokmässan. En bild på en afghansk 
flicka visade besökarna vägen till SAKs monter. 

”Tror på en rättvis värld” 
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