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Karin Johansson,  
24 år, studerar 
statsvetenskap på 
Uppsala Universitet.”vi gör det  

tillSaMMaNS”
hur blev du aktiv?
– Jag har alltid varit intresserad av 
 Afghanistan så jag och en kompis åkte 
dit sommaren 2013. Vi åkte till Mazare 
Sharif och Kabul och träffade olika MR
organisationer och journalister. Vid ett 
tillfälle fick vi till och med träffa Ashraf 
Ghani, en av de två presidentkandidaterna. 
Det var en lärorik resa! När jag kom hem 
bestämde jag mig för att engagera mig i 
SAK på riktigt.

har du erfarenheter av 
 föreningsliv sedan tidigare?
– Jag har bara varit passiv medlem. När jag 
gick på mina första möten med SAK var 
jag helt beroende av att andra uppmuntrade 
mig. Vi gör det tillsammans. Till exempel 
har Isabella Ekstam, som var ordförande 
förut, varit generös och delat med sig av 
både praktisk information och stöd. 

varför ska man bli aktiv?
– Många tänker nog att det tar för mycket 
tid att vara engagerad, men jag får tillbaka 

mer än vad jag ger. Det är meningsfullt och 
jag får kunskaper. Dessutom är erfaren
heter av ett aktivt föreningsliv  värdefullt i 
 arbetslivet. 

vilka frågor är mest intressanta?
– Jag brinner mycket för kvinnors 
 rättigheter, men förstår att många frågor 
hänger ihop. Via lokalkommittén får jag 
mycket ”på köpet” utöver mitt eget intresse. 
Det ger oss en bättre helhetsbild. 

om jag inte har några 
 förkunskaper, vad gör jag då?
– Jag försöker att inte skämmas för det jag 
inte kan, utan använder nyfikenheten som 
en drivkraft i stället. Det är ett bra sätt att 
lära sig nya saker på. Jag tror att det blir ett 
trevligt klimat om alla erkänner att de inte 
är experter. Då blir det lättare att samarbeta, 
och vi kan ju alltid bjuda in  personer med 
en viss spetskompetens att föreläsa för oss. 

vad är du mest peppad på just nu?
– Jag ser fram emot filmfestivalen i höst!

Efter ett år som medlem är  
Karin Johansson nu ordförande för 
Uppsala lokalkommitté.

Karins tips:
1. Samarbeta och fråga om hjälp när 
du inte förstår, så att du inte känner 
dig utanför. Det gäller även omvänt; 
de som sitter på erfarenheter kan 
bjuda in nya medlemmar så att de 
känner sig välkomna! 
2. Skäms inte för det du inte 
kan.  Hitta på sätt att höja er 
 gemensamma kunskap i stället.
3. Det är aldrig för sent att börja!

Hejmedlem!


