Medlemsintervjun

Jan-Inge Bengtsson, ordförande i

Stockholms lokalkommitté vill återuppväcka
drakfesterna på Gärdet - med afghanskt stuk!
Hur upplever ni intresset för Afghanistan?
Det svåra är att hitta publiken, när vi väl har
gjort det är det inte svårt att få den intresserad. Vi har satsat på att berätta om de senaste
årens positiva utveckling inom allt från utbildning, hälso- och sjukvård och rent vatten till
bättre vägar och den ökande mobiltelefonin.
Men också om hoten mot framstegen, och
det har fallit väl ut.
Vad har ni på gång nu?
Vi tänker så här: Styrelsen är ungefär lika stor i
alla lokalkommittéer, och då blir det lätt så att
styrelsens ork avgör hur stor verksamheten
blir. I Stockholm är vi 1 100 medlemmar. Om vi
organiserar självstyrande arbetsgrupper kring
olika uppgifter kan fler personer bli kontinuerligt aktiva. I dag har vi tre sådana grupper. En
genomförde en kulturbasar i mars, en sammanställer en studiecirkel om Afghanistan
och en arbetar med hur vi ska ge grundskolor
information. Det finns många idéer till andra
grupper som skulle kunna jobba med till
exempel insamling, försäljning, sociala medier
och drakflygning.
Drakflygning, berätta mer!
Jag har en dröm om att återuppväcka
1970-talets drakfester ute på Gärdet, fast med
afghanskt stuk. Då måste jag få unga afghaner att tända på idén och det har jag tyvärr

inte lyckats med än. Men vi hade en mindre
förövning i Hagaparken i Stockholm i höstas,
jag hoppas att det blir mer av det!
Hur lyckades stockholmskommittén
genomföra närmare 30 föreläsningar 2014?
I Stockholm är det svårt att arrangera föreläsningar på egen hand, vi når sällan utanför vår egen krets. Därför har vi gjort det till en
strategi att knyta oss till andra, redan befintliga plattformar. Om inte berget kommer till
Muhammed, får Muhammed komma till berget. Vi har letat adresser på internet och
erbjudit våra tjänster genom mejl till aktörer
som brukar ha föredrag på programmet, som
Pensionärernas riksorganisation, SPF seniorerna, Aktiva seniorer, Rotary och Lions. Flera
av dem har nappat.
Vi har också sett till att finnas på ABF-huset i
Stockholm. Det är ett fantastiskt kultur- och
debattcentrum med ungefär 20 arrangemang varje vecka i olika ämnen. Där finns en
intresserad allmänhet som hänger med i tiden
och är aktiva på olika håll i samhället. I höstas satsade vi på en föredragsserie där med
tre program. Det var lyckat! I vår har vi fem
program. Ambitionen är en folkbildning kring
Afghanistan, med hög kvalitet förstås!
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Engagemangstips!

1

Bjud in till föreläsning med före detta
soldater som varit i Afghanistan. Det gjorde
vi på lokalkommittén i Stockholm och det
var populärt. De var kritiska till vad de varit med
om och besvikna på att försvarsmakten inte
ville ta till sig deras erfarenheter.

2

Läs Anand Gopals bok No good men
among the living. Vi behöver hela
tiden påminnas om afghanernas eget
perspektiv, annars kan vi inte förstå situationen
fullt ut.

3

Visa ditt engagemang med en afghansk
matta! Det finns fina begagnade mattor
på auktionsfirmorna.
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