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ENGAGEMANG

Varför blev du engagerad i Afghanistan?
Den första gången jag träffade afghaner var när jag job-
bade som SFI-lärare i Malmö. Utifrån deras sätt att vara 
och deras berättelser om sitt hemland blev jag intresse-
rad och ville veta mera. När jag sedan flyttade till Göte-
borg upptäckte jag SAK. Då kändes det väldigt naturligt 
att bli medlem för att få mer kunskap och kanske kunna 
hjälpa till.

Hur ser ditt engagemang ut? Varför just SAK?
Jag har valt att engagera mig i SAK för jag har förtroende 
för SAKs sätt att arbeta. Jämfört med andra organisatio-
ner så har det varit lätt att få kontakt med kansliet, när 
jag har letat efter aktuell information om SAKs arbete. Jag 
har även kunnat få direktkontakt med kansliet i Kabul. 
Det har varit särskilt viktigt för mig när jag skrivit motio-
ner till SAKs årsmöten. Och man lär känna engagerade 
människor, inte minst afghaner.

Medlemsintervjun

3 tips till aktiva!
1. Försök att lära dig förstå Afghanistans historia och 
kultur (det är ett spännande pussel som aldrig tar slut).

2. Lär känna afghaner i Sverige, de bär på så många 
berättelser.

3. Visa tydligt att du som SAK-medlem inte tappat hop-
pet om Afghanistan. Våga hoppas!

Elisabet Amcoff har varit aktiv i 
Göteborgs lokalkommitté i mer än 
ett decennium och kommer aldrig 
ge upp hoppet om Afghanistan.

Du har gjort din egen väska med SAK-motiv på, vad 
brukar du få för reaktioner på den?
Jag märker att många läser vad som står, men de säger 
inget... (de är ju svenskar). Jag sydde väskan för jag tycker 
det är viktigt att vi syns tydligt. Numera klarar jag inte 
att gå med bössor eller demonstrera, eftersom jag haft en 
stroke. Så jag försöker vara aktiv på andra sätt, som att 
skriva motioner och informera om SAK på olika sätt.

Vad har varit det mest givande under din tid i SAK?
Möten med människor! Framför allt med afghaner som bor 
i Sverige eller när SAKs afghanska personal från Kabul är på 
besök. Ett möte som var extra intressant var med SAKs förre 
utbildningschef – även jag har ju en pedagogisk bakgrund.

Varför är det viktigt att fortsätta stödja Afghanistan?
Därför att många afghaner nu börjat tappa hoppet. Jag 
har varit så imponerad över det hopp som afghanerna 
har visat under alla år av krig. Vi måste nu tydligt visa att 
vi inte gett upp om en bättre framtid för Afghanistan. Vi 
måste vara tydliga i Afghanistan, men även mot maktha-
vare i Sverige.
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