ENGAGEMANG

Medlemsintervju
Sahar Mohamadi, 25, är ordförande
i lokalkommittén i Växjö. När hon inte
anordnar evenemang, temakvällar och
loppisar för SAK så läser hon master
i socialt arbete för att bygga på sin
socionomexamen. Hon arbetar även
som modersmålslärare i dari och persiska och i svenska som andraspråk.
Varför är du aktiv i SAK?

Jag tänkte att jag vill och kan bidra med något för barnen i Afghanistan, jag vill
hjälpa till så att deras rättigheter respekteras, och jag vill ge både ekonomiskt men
också av min tid.
Jag mötte SAK första gången på en afghansk kulturkväll 2009 som lokalkommittén anordnade. Någon månad senare gick jag på lokalkommitténs årsmöte, sen var
jag fast och det har jag varit sen dess. Jag kastades in snabbt men fick också mycket
stöd från andra mer erfarna i styrelsen.
Vad har ni för aktiviteter i Växjö?

Vi brukar anordna temakvällar, fira olika afghanska högtider som Bayram, och vi
anordnar föreläsningar om SAKs arbete eller andra Afghanistanrelaterade ämnen.
Vi har också en tradition att arrangera loppisar här i Växjö där vi säljer blandade grejer.. Sen har vi också haft samarbeten med Unga SAK. Det viktigaste är att visa att
SAK finns och hur vi hjälper människor i Afghanistan.
Under hösten planerar vi att ha en kulturkväll där Kajsa Johansson från riksstyrelsen kommer och föreläser, hon har arbetat för SAK i Afghanistan och doktorerar nu på Linnéuniversitetet i Växjö. Och så ska vi sätta igång våra loppisar igen.
Vilka frågor viktigast att SAK driver?

Barns och kvinnors rättigheter, och skolor. Barn är vår framtid, så det är absolut
viktigast!

Sahars 3 bästa
tips till aktiva!
1. Hitta din inre motivation för att hjälpa Afghanistan och jobba med de här frågorna. Utan
motivation kan man inte göra något.
2. Lär dig att älska att hjälpa andra.
3. Förmedla så mycket som möjligt om SAK och
om Afghanistan, ju fler medlemmar vi är desto
mer kan vi göra för Afghanistan.

TEXT: FILIPPA ALMLUND

Vi behöver din hjälp
– vad vill du veta om SAKs arbete 2015?
SAKS ARBETE GÖRS möjligt av många tusen
medlemmar och givare. När SAK skriver sin
årsrapport, verksamhetsberättelsen och bokslut, är ambitionen därför att ge bästa möjliga
rapport tillbaka till medlemmar och givare om
hur pengar och tid har använts. Vi vill tydligt
och nyanserat skildra både framsteg och motgångar, möjligheter och problem. SAK har fått
mycket uppskattning för sin rapportering, men
nu behöver vi våra medlemmars hjälp.
Vad vill du som medlem se mer av i verksam-
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hetsberättelsen? Är det något det är för mycket
av? Kan det bli tydligare? Har du andra synpunkter och förslag? Hör då av dig till Klas Bjurström på SAKs kansli på klas.bjurstrom@sak.se.
Om du inte läst verksamhetsberättelsen kan du
hitta den på vår webbplats www.sak.se under fliken Om oss/Dokument. Om du hellre vill få ett
tryckt exemplar så postar vi gärna ett till dig.
Om du har förslag och synpunkter är det till
stor hjälp för oss. Senast 30 november behöver
vi få dem.

