Hej
medlem!
Det finns många sätt att
engagera sig för Afghanistan.
Lennart Larssons arbete är ett
exempel på hur en enskild
person kan göra stor skillnad.

Fem år med
Lennart Larsson!

Flera dagar i veckan sedan fem år tillbaka
arbetar Lennart Larsson ideellt på SAKs kansli.
Där avlastar han kollegorna med allt från
interna möten till externa aktiviteter och distribuering av material som tidningen Afghanistan-nytt.
Hur blev du aktiv i SAK?
Jag har alltid varit intresserad av internationella frågor och läste utvecklingsstudier på
universitetet. Dessutom var jag engagerad i
Emmausrörelsen. Där låg fokus på Palestina,
Sydamerika och Afrika, men eftersom Afghanistan var väldigt mycket på tapeten just då
blev jag nyfiken. Jag hade dessutom kontakter inom SAK och på så sätt blev jag aktiv i
organisationen.
Varför är Afghanistan intressant?
Afghanistan befinner sig i en mycket svår
och komplex situation och har gjort så under
lång tid. Det är ett väldigt speciellt land. Jag
har rest mycket i Filippinerna. Även om det
finns många olikheter mellan länderna när det
kommer till kultur och religion så är många av
problemen samma som korruption, fattigdom
och etniska inbördes konflikter. Det är intressant att jämföra.

Vad driver dig i ditt engagemang?
Känslan av att göra en insats. Att inte göra
någonting alls är inget alternativ för mig! Det
är skönt att kunna bidra, samtidigt som det är
intressant att följa utvecklingen. Mycket har
hänt både i Sverige och i Afghanistan under
de fem år jag har varit aktiv. Jag har gått igenom en hel del tidningar och protokoll från
organisationens start 1980 fram till nu. Det
som slår mig är den stora anpassningsförmågan som har gjort att SAK har kunnat
verka i den komplexa situationen i landet så
länge, trots att förutsättningarna ändrats flera
gånger.

Lennarts tips!

1) Läs. Det är bra att ha kunskaper om hur
situationen ser ut och om landets utveckling.
2) Ta del av organisationen. Gå på möten och
evenemang som organisationen ordnar. Där
kan du lära dig mycket. 3) Knyt kontakter med
andra som delar dina intressen och engagemang. Känner du någon som är engagerad?
Prata med den personen och be om tips och
hjälp med det du vill göra.

Har du något roligt minne att dela med dig
av från dina år med SAK?
Något jag gjort mycket är att sälja in så kal�lade pluggannonser. Om tidningarna har för
få annonser inför tryck kan SAK få annonsera
helt gratis på den tomma platsen, till ett värde
av hundratusentals kronor. En del journalister jag ringt till vet vad SAK jobbar med, andra
inte. Därför får jag ibland lite udda frågor om
organisationen. En gång frågade någon om vi
företräder al-Qaida. Då fick jag förklara att så
inte är fallet.
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