a f g h a n i s ta n - n y t t

afghanistan - nytt gratulerar

Sixten Heppling, 90 år

det var samma engagemang som
i början av 1980-talet fick honom att
acceptera ledarskapet för SAK vid en
tidpunkt då vår lilla organisation riskerade att helt marginaliseras på grund
av resursbrist samt politiskt och opinionsmässigt ointresse. Som SAKs ordförande – den andre i tidsföljden – kunde
Sixten tillföra organisationen sin långa
erfarenhet som opinionsbildare och
biståndsadministratör på hemma
plan under 1950-talet och dessutom
en ovärderlig lokalkännedom och
kunskap om Afghanistan, förvärvad

Sixten Heppling när han förra året besökte
SAKs internationella konferens i Stockholm.

under tjänstgöring där som UNDP:s
platschef 1962-1965. Den fortsatta karriären i UNDP hade sedan fört Sixten
till Ankara, Genève och New York och
gjort honom till den främste specialist
på multilateralt bistånd som Sverige

bildfrågan

sixten hepplings yrkesliv har varit
ett liv i biståndets tjänst. Han hör
till de svenskar som varit med om
att skriva biståndshistoria alltsedan
han på allvar kom in i internationellt
arbete för mer än 50 år sedan. Hans
många vänner inom och utom SAK
gratulerar på födelsedagen och hoppas att han fortsätter att dela med
sig av sina rika erfarenheter till dagens aktiva
biståndsintresserade och
Afghanistanvänner.
Carl Schönmeyr är en av SAKs
grundare och medlem av styrelsen.

Vinnare av förra bildfrågan
klas bjurström

D

en 15 december är ett datum som borde uppmärksammas av varje minnes
god medlem av SAK. Då
fyller nämligen Sixten Heppling, en
av kommitténs förgrundsgestalter
under genombrottsåren, 90 år. Han
firar dagen i Åhus där han numera är
bosatt och han gör det vid god vigör
och med oförminskat intresse och
engagemang för Afghanistan och den
internationella utvecklingen.

hittills kunnat uppvisa.
Som SAKs ordförande gav Sixten
Heppling sitt helhjärtade stöd till
organisationens utveckling till en
politiskt brett förankrad, frivillig
biståndsorganisation med egen fältverksamhet, med Peshawar i nordvästra Pakistan som operativ bas. Han
inledde också det nära och förtroendefulla samarbete med Sida och UD
som varit en förutsättning för SAKs
senare expansion.

markus håkansson

text: carl schönmeyr

Vad heter den svenska
översättningen av
Ahmed Rashids
nya bok?
1. Vägen mot kaos
X. Vägen mot Laos
2. 7 år efter Bonn
Skicka ditt svar till markus.hakansson@sak.se så ingår du i utlottningen
av standardverket Afghanistan. Glöm inte att ange postadress.
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I förra numret av Afghanistan-nytt frågade
vi efter hur många så kallade byklasser SAK
driver idag. Rätt svar är drygt 1 000. Och det
visste bland andra Sonja Alexandersson i
Skövde som vann utlottningen bland de som
kunde svaret. Sonja kan nu se fram emot
en läsupplevelse utöver det vanliga. Boken
Afghanistan med Anders Sundelin som redak
tör har redan skickats. Gratulerar!
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