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Verksamhetsberättelse 2021 
Stockholms Afghanistanförening 
 
Sammanfattning 
Verksamheten i lokalföreningen har under året påverkats av coronapandemin, 
vilket starkt begränsat möjligheten till fysiska möten och arrangemang under 
våren. Flera initiativ har ändå tagits som uppskattats av medlemmar och övriga 
intresserade. Vi har bl.a. genomfört två studiecirklar, fyra seminarier i samarbete 
med andra organisationer och en lyckosam mattbasar. Dessutom har arbetet för 
att nå ut via Facebook förstärkts genom att visa korta intervjuer för att belysa 
situationen i Afghanistan. 
Samtidigt så ledde talibanernas maktövertagande under sommaren till ett aldrig 
skådat mediaintresse för Afghanistan. SAK:s talespersoner intervjuades i många 
medier och SAK:s verksamhet uppmärksammades som aldrig tidigare. Detta 
ledde till ett stort uppsving i Afghanistaninsamlingen samtidigt som många nya 
medlemmar tillkom.  

 
Årsmöte 
Lokalföreningens årsmöte genomfördes digitalt den 23 februari 2021. 24 
medlemmar deltog och förhandlingarna leddes av Begmohammed Derakshande-
Tomadj. Till styrelse för 2021 valdes följande personer: 
 
PO Henricson (ordförande), Maryam Akbari, Peter Karlsson, Stephanie Kilander, 
Lennart Kotsalainen, Shirin Laji, Linda Nyström och Björn-Åke Törnblom valdes 
till ordinarie ledamöter. Veronique Piller och Maud Trad Sayyeda valdes till 
suppleanter.  
 
Till revisor omvaldes Kerstin Thornberg och Håkan Färje till suppleant. 
 
Till valberedning valdes Christina Lindholm (sammankallande), Börje Almqvist 
och Martin Hedberg. 

 
Styrelsens arbete 
Styrelsen höll sitt konstituerande möte 23 februari.  Shirin Laji har varit kassör 
och Lennart Kotsalainen sekreterare. 
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Styrelsen har haft nio protokollförda möten under 2021 varav fem hållits digitalt  
under första halvåret. Styrelsearbetet har fungerat bra trots förutsättningarna 
som begränsat möjligheten till aktiviteter med fysisk närvaro.  Närvaron har 
varit god förutom att Maryam Akbari lämnade styrelsen omedelbart efter 
årsmötet. 
 Styrelsemedlemmarna har fördelat arbetsuppgifterna utifrån eget intresse, 
kunskap och möjlighet att bidra till genomförandet av beslutad verksamhet. 
 

 Utåtriktad verksamhet 

 

Föreläsningar/seminarier 
Ett digitalt seminarium med SIDA:s tidskrift Omvärlden genomfördes 25 mars. 
Den Afghanistankunnige journalisten Göran Engström och SAK:s 
styrelseordförande Kajsa Johansson samtalade om det kritiska läget i landet och 
SAK:s bistånd. Samtalet leddes av Omvärldens redaktör Erik Halkjaer. Ett 
femtiotal tog del av direktsändningen på Facebook och hundratals andra var 
inne och tittade på videon efteråt. Omvärlden lade också ut livesändningen som 
podcast. 
 
SAK arrangerade i samarbete med Etnografiska museet ett uppskattat 
evenemang 10 november som samlade ett hundratal personer. Kvällen hade 
flera programpunkter och inleddes med ett samtal om talibanernas 
maktövertagande. Därefter följde tre korta presentationer om svenskar som rest 
och bott i Afghanistan på 50-60-70 talet. Kvällen avslutades med ett föredrag om 
det afghanska kulturarvet. 
 
SAK, RFSU och Kvinna till Kvinna ordnade 24 november ett seminarium om 
kvinnors och flickors situation i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande. 
Endast ett tiotal åhörare var på plats men långt fler kunde ta del av 
arrangemanget digitalt. 
 
Styrelsemedlemmen Björn-Åke Törnblom höll ett föredrag om det förändrade 
politiska läget efter talibanernas maktövertagande på Utrikespolitiska 
Föreningen 29 november vilket samlade ett 20-tal utländska och svenska 
studenter. Dessutom föreläste Björn-Åke, företrädesvis digitalt, vid elva andra 
tillfällen under hösten för skolklasser, föreningar m.m. vilket nådde ca 250 
deltagare. 
 

Digitala sändningar 
Styrelsen bildade en social mediagrupp för att hitta nya former för att intressera 
och engagera folk kring Afghanistan och biståndet, särskilt i brist på möjligheter 
till publika arrangemang under våren. Fem intervjuer med SAK anställda 
(Andreas Stefansson, Daniel Madhani, Khalid Fahim, Syed Jan Mahmood, Enayat 
Adel) visades på vår Facebooksida. Dessutom visades Maryam Akbari’s vlogg och 
Anders Fänge berättade historier från Afghanistan vid två tillfällen.  
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En kväll om Afghanistan. Återblickar 

från 50, 60 och 70-talet 

November 10, 2021 

 
 
 

 
Studiecirklar 
SAK Stockholm arrangerade under året två studiecirklar i samarbete med 
studieförbundet Folkuniversitetet. Boken Förstå Afghanistan användes som 
studiematerial. Ett tiotal deltagare träffades digitalt sex gånger under våren 
medan cirkeln under hösten kunde genomföras med ett tiotal deltagare på plats. 
Studiecirklarna leddes av Per Olov Henricson. De flesta av deltagarna anmälde 
sig till cirklarna för att få mer kunskap om Afghanistan efter att ha lärt känna 
afghanska flyktingar. 
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Insamling 
Insamlingsverksamheten har varit framgångsrik trots de begränsade 
förutsättningarna och 60 000 kr överfördes till Afghanistaninsamlingen som ett 
resultat av de samlade insatserna under året. Lokalföreningen har även deltagit i 
den centralt anordnade Morsdagskampanjen i maj månad och Världens Barn 
insamlingen under hösten.  
 
Kampanjen #moveforafghanistan kom att hamna i skymundan p.g.a. den 
dramatiska utvecklingen under sommaren när kampanjen genomfördes.  
 
Vi genomförde kampanjen ”Flygande mattan” under oktober månad då 
intresserade fick lägga bud på mattor och fototavlor som såldes vid auktionen 23 
oktober. Intäkterna från försäljningen var ca 30 000 kr. 
 
Vi deltog på arrangemanget ”Schysst Jul” som traditionsenligt hölls på ABF första 
helgen i december. Vi sålde framför allt saffran och med övrig försäljning blev 
det ett bra överskott på ca 15 000 kr. 
 
Lokalföreningen har sålt 31 exemplar av SAK:s bok Förstå Afghanistan under 
året vilket givit ett visst överskott. De flesta av dessa böcker såldes till deltagarna 
i de två studiecirklar som anordnades och övriga vid olika arrangemang.  
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Interna aktiviteter 
 
Lokalföreningen hade 892 medlemmar vid den officiella avstämningen 4 mars 
2021 vilket var en ökning av medlemsantalet med 22 medlemmar från året 
innan. Det har tillkommit ca tre hundra nya medlemmar under året som ett 
resultat av den ökade uppmärksamheten för Afghanistan och SAK. Det kommer 
att bli en utmaning att behålla medlemmarna när intresset för landet kan komma 
att minska nu när den internationella närvaron är minimal i landet. 
 
Ett 20-tal personer är aktiva av lokalföreningens medlemmar i den lokala 
verksamheten. 
 
För att få fler att delta aktivt i lokalföreningens arbete ordnade styrelsen ett 
möte med 8 nya medlemmar 22 september. Förutom en presentation av SAK:s 
verksamhet i Sverige och Afghanistan fick deltagarna lyssna på två afghaner som 
arbetat på svenska ambassaden i Kabul innan de tvingades att lämna landet i 
samband med talibanernas maktövertagande. 
 
Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom utskick via e-post till de 
medlemmar som uppgivit e-postadress. Dessutom används SAK:s hemsida och 
Facebook för att informera om alla våra arrangemang. Vårt konto på Facebook 
stängdes ned av en för oss okänd anledning under 2020 och vi har fortfarande 
inte hittat tillbaka till alla som tidigare gillat vår sida på Facebook.  
 
SAK:s årsmöte genomfördes digitalt 29 maj för andra året i rad och ca 15 av våra 
medlemmar i Stockholm deltog. Det var andra gången som samtliga medlemmar 
hade möjlighet att rösta vid årsmötet eftersom lokalföreningarnas delegatsystem 
avskaffades vid årsmötet 2019.  
 
Styrelsen har varit representerad genom en eller flera ledamöter på samtliga 
SFK-möten (Samverkan Förening Kansli) som genomförts under året. 
Detta är det centrala organ där lokalföreningarna kan samverka med 
tjänstemännen på kansliet och vid behov den centrala föreningsstyrelsen. 
 

Slutord 
Verksamhetsåret kom att präglas av coronapandemin och talibanernas 
överraskande maktövertagande under sommaren. Verksamheten under hösten 
har varit mycket aktiv och vi har dragit nytta av det fokus som varit på 
Afghanistanfrågan. SAK har ett brett stöd i Sverige och allt fler har fått upp 
ögonen för vår framgångsrika verksamhet i Afghanistan. Vår utmaning blir nu att 
vidmakthålla och förändra detta ofta passiva intresse till ett långsiktigt 
engagemang för Afghanistans folk. 
 
 
Styrelsen 
Stockholms lokalförening 
25 januari 2022 


