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ENGAGEMANG Medlem

Hallå
där medlem!

Marie Westerberg,
från Malmö
lokalkommittés
styrelse, är peppad
inför Afghanistanveckan i Skåne.

Maries tips:
1. Gör bara gör! Tänk inte
så mycket och hoppa över
onödiga moment som tar tid
och energi. Allt som görs är till
nytta för organisationen.
2. Ha kul! Ta inte på dig mer än
du orkar, det måste kännas roligt och lustfyllt. Om engagemanget blir ett krav rinner det
snabbt ut i sanden.

”Gör bara gör!
Hur blev du aktiv?

Jag har varit engagerad i olika frivilligorganisationer de senaste tio åren. För några år sedan
började jag jobba som socialantropolog med
ensamkommande flyktingar, många av dem
afghaner. Då ville jag lära mig mer. I min jakt
på mer kunskap hittade jag SAK, och efter att
ha deltagit på den internationella konferensen
2010 bestämde jag mig för att engagera mig i
organisationen.

Vad driver dig?

SAK är en organisation som jag har stort förtroende för. Jag tycker om att en så stor del av
de anställda är afghaner och att organisationen är noga med att redovisa vad pengarna
går till. Detta vill jag hjälpa till att sprida kunskap om.

Vilka utmaningar stöter du på?

Man måste se till de förutsättningar man

har när man planerar en aktivitet. Ibland
har jag tio olika idéer, men bara förutsättningar att genomföra en av dem. Det gäller att utgå från de avgränsande möjligheterna. Annars är en risk att man gör
mycket men får litet resultat. Då är det
inte roligt längre.

Vad är på gång just nu?

Måndagen den 17 november börjar Afghanistanveckan i Skåne. Lokalkommittéerna i
Malmö och Lund har gått ihop för att under en
vecka informera och upplysa om SAKs arbete
och försöka få nya medlemmar. Jag tror att
om man går ihop regionalt får man större
gehör och kan attrahera fler intresserade.
Vi kommer visa utställningar, filmer med efterföljande samtal och arrangera föredrag i sex
olika städer i Skåne. Det ska bli väldigt roligt.
Förhoppningsvis kommer Afghanistanveckan
bli en årlig tradition. v
ronja ekström
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