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3 tips
till aktiva!

1

Fråga andra
organisationer,
företag och föreningar lokalt om de
vill hjälpa till med en
aktivitet om Afghanistan.

2

Be dem som
arrangerar en
aktivitet där du företräder SAK skänka
pengar till SAK i
stället för att betala
arvode.

3

Baka bullar eller
laga mat som du
säljer, och prata om
SAK med dem som
köper.

Shirin Persson är vice ordförande för SAK. Hon har varit aktiv medlem
sedan 1980-talet och har arbetat med Afghanistan för bland annat
Rädda barnen och FN:s Afghanistaninsats, UNAMA.

”Skapa aktiviteter att samlas kring”
Vad ska man göra om man vill engagera sig lokalt för SAK och Afghanistan?

– Vi försöker sedan en tid ge stöd åt ett par
aktiva medlemmar i Örebro som vill skapa en lokalkommitté. Det är viktigt att man
inte börjar med att tänka på protokoll och
möten, utan mer på hur man ska uppmuntra människor att engagera sig. Det kan
man göra genom att skapa aktiviteter som
folk kan samlas kring. Så småningom kanske det blir en lokalkommitté eller en större
grupp människor som tillsammans genomför aktiviteter för att gynna Afghanistan.

Varför är det viktigt med lokalt engagemang?

– Det är ett sätt att öka kunskapen om,
och väcka och behålla intresset för, Afghanistan bland de som i dag möter afghaner
i sin vardag. Det kan vara gode män, anställda på Migrationsverket, kommunsamordnare, elever och lärare i skolan eller familjer som tar hand om ensamkommande
barn. Vi behöver förmedla att allt inte bara
är krig och elände i Afghanistan. Det finns
bland afghanerna en otrolig vilja och kraft
att försöka gå vidare och framåt.

Om man vill samlas kring en aktivitet,
vad ska man börja med?

– Det är bara lokalinvånarna som vet
vilka möjligheter till samarbeten, samverkan och engagemang som finns lokalt.
Man kan jobba med universitet, högskolor,
studieförbund, kulturföreningar, filmklubbar, idrottsrörelser, företag eller afghanska migranter lokalt. SAKs föreningsutskott
skulle kunna hjälpa till genom att förmedla talare och bilder till en serie föredrag
och utställningar som sedan kan hållas på
olika platser ute i landet. ERIK HALKJAER
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Jag brukar hålla föredrag
och prata om SAK och
situationen i Afghanistan i olika
sammanhang. Det kan vara
större träffar för integrationssamordnare från kommuner
eller på mindre möten ute i lokalsamhällen.
Just nu är det ett stort intresse för Afghanistan.
Anders Rosén, tidigare SAK-anställd
och numera aktiv medlem i Mora.
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Eftersom jag och min
familj ursprungligen kommer från Afghanistan är det
viktigt för oss att berätta om
SAKs arbete där. Vi brukar baka
bullar och laga mat, som vi sedan säljer till grannar eller på stan. Samtidigt
delar vi ut broschyrer och uppmuntrar folk att
stödja SAK.

Arezo Akbari, aktiv medlem i Östersund.
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SÅ GÖR VI!

