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Afghanistansolidaritet landet runt 

 Sista mötet under Afghanistanveckan var med 
Osaman Abdul Bashir från Solidarity Party i 
Afghanistan. Hon var inbjuden av Vänsterns 
Internationella Forum och talade om kvinnans 
situation i Afghanistan idag på ABF i Stockholm den 13 
oktober. 

 

Foto: Henrik R Persson 

Efter talibanernas fall återvände Osaman till sin 
hemby i Afghanistan, där hon fick bevittna 
ett brutalt kvinnoförtryck och "hedersmord".– Det är 
fenomen som fanns i det gamla Afghanistan, men som 
bekämpades aktivt ända sedan Afghanistan fick full 
självständighet från britterna 1919. Med krigen har de 
kommit tillbaka, sa hon. På frågan om hur Osaman 
ville kommentera att en svensk tankesmedja, 
knuten till arbetsgivarna (FriVärld som tillhör Timbro) 
föreslår förlängd militär närvaro som ett sätt 
att motverka våldet mot kvinnor svarar Osaman: – 
Deras intresse är väl att sälja vapen! Det finns bara ett 
sätt att bekämpa våldet och det är att göra kvinnorna 
medvetna. Det medvetandet kommer inte med 
bomber. Osaman uppmanade uttryckligen alla folk 
vars regeringar har trupper i Afghanistan att pressa 
dem att dra tillbaka trupperna. 
 

 Lördag den 13 oktober anordnade organisationen 
"Nato ut ur Norrbotten" i Luleå appelltal, 
flygbladsutdelning, tidningsförsäljning och sång vid 
Gula Paviljongen, Storgatan. Ämnet var "Sverige ut ur 
Afghanistan" med avslöjanden att den svenska 
regeringen har planer på att låta trupper bli kvar med 
Nato i Afghanistan även efter år 2014. 
I andra änden av Storgatan i Luleå hade 
"Försvarsmakten" slagit upp ett tält, och delade ut 
material för rekrytering av nya proselyter till den 

falnande organisationen. Vi betonade i våra tal att det 
måste bli ett slut på fjäsket för Nato, att trupperna tas 
hem omedelbart, att de militära samövningarna 
upphör och att verklig alliansfrihet upprättas. 
"Nato ut ur Norrbotten"  Luleå 

 
Nytt nummer av Afghanistan.Nu! 

I det nya numret av tidningen Afghanistan.Nu finns 
allt väsentligt om årets Afghanistanvecka, som nyss 
gått av stapeln . 

MÖTE OM AFGHANISTAN MED TUFF I TYRESÖ 29 okt. 

 
Shahpoor Omidy  (th i bilden ) och Lars-Gunnar 
Liljestrand var inbjudna att tala om situationen i 
Afghanistan och den svenska afghanistanpolitiken. 
 Shahpoor flydde med sin familj från Afghanistan för 7 
år sedan. Han berättade om sina upplevelser både 
under sin uppväxt i Afghanistan och under sina besök 
senare i landet. Situationen har för varje år blivit allt 
värre. Hans mormor avrådde honom att alls komma 
till Afghanistan i september på grund av den bristande 
säkerheten. Han och hans familj var från början 
positiva till den amerikanska ockupationen då man 
hoppades på ökad frihet. Sedan har han ändrat 
uppfattning och är nu emot de utländska trupperna 
som orsakar förödelsen i landet och håller det 
korrupta systemet under armarna. Intrycken är att 
opinionen i landet mot den amerikanska 
ockupationen ökar och att talibanerna vinner 
inflytande. Han tror inte på talet om att USA lämnar 
landet 2014. Med egna ögon såg han bara för ett år 
sedan hur amerikanarna fortsatte bygga jättelika 
baser i landet. Lars-Gunnar från Föreningen 
Afghanistansolidaritet talade om svenska regeringens 
politik och risken för svenskt deltagande i 
fortsättningskriget efter 2014.  

Till skillnad från de många utländska NGOer som är 
med i biståndskarusellen på regimens villkor skickar 

http://www.afghanistan.nu/news/view.asp?ID=635


TUFF sina penningbidrag direkt till en by i Afghanistan 
där det kommer behövande till godo. 

 

Thage G Peterson talar om freden : 

Jönköping Tisdagen den 13 nov 2012 kl 09-11 Lokal: 
Stadsbiblioteket Arr: Socialdemokraterna i Jönköping 

Visby Måndagen den 19 nov 2012 kl 14 

Lokal: Arbetarrörelsens Hus Arr: Socialdemokraterna 

på Gotland i samarbete med ABF 

 

 

 

Peter Hjukström , veteranen i solidaritetsarbetet för 
Afghanistan , tidigare förbundssekreterare i Svenska 
Afghanistankommittén, talar om varför Sverige bör 
dra hem trupperna. Hembygdsgården i Gnesta 14 
november kl 18:30. Arrangör : Föreningen 
Afghanistansolidaritet. 

 

 

Nyheter om Afghanistan 

 Counterpunch 18 oktober: Sex barn attackerades 
förra veckan i Pakistan och Afghanistan . Tre av dem 
tonåriga flickor på en skolbuss i Peshawar, i den 
stamdominerade regionen i västra Pakistan. De sköts 
och skadades allvarligt av två talibanska beväpnade 
män som var ute efter Malala Yousufzai, en 14-årig 
flicka som modigt krävt flickors rätt till utbildning. Hon 
vårdas nu på sjukhus i Storbritannien och de övriga 
två på sjukhus i Pakistan…De andra tre hade inte 
samma tur. De dödades i söndags då de var ute och 
samlade bränsle genom en flygattack av ett USA-plan i 
Nawadistriktet i Helmandprovinsen i Afghanistan. 
Bombningen beskrevs av militären som en 
”precisionsattack” mot talibaner som påstods lägga ut 
en vägbomb. 

 

 

Sveriges Afghanistanpolitik 

 Maria Hagberg, internationell kvinnorättsaktivist med 

erfarenhet från Irak och Anders Davidson, 

afghanistanaktivist med erfarenhet från Afghanistan 

svarar på en artikel av Susanna Birgersson i DN 28 

september: Förvisso har svensk militär närvaro 

motiverats med att den skulle främja kvinnornas 

situation; inte bara svensk, redan Barbara Bush 

stödde sin makes och presidents vedergällning med 

hänvisning till talibanernas syn på och förtryck av 

kvinnor. Vi var redan då skeptiska till militära insatser 

för att leda afghanska flickor i handen till skolorna 

och ser mer än ett årtionde senare inte någon 

anledning att revidera denna skepticism. Vi kände 

igen brännsvinsadvokatyren från åren med sovjetisk 

ockupation: kvinnan förtrycks av fundamentalister 

och traditionalister (läs idag: talibaner och brutal-

patriarkala värderingar).Här närmar vi oss den 

egentliga kärnfrågan, den som måste diskuteras: Hur 

har vi i tio år kunnat tro att krig kan främja kvinnors 

rättigheter?... Bomberna förmodas ha lyft kvinnorna 

ur helvetet, men de har det senaste årtiondet istället 

slitit sönder många afghanska kvinnors och familjers 

liv. 

Det går inte – som tankesmedjan gör – att stanna vid 

att kräva strategier av Carl Bildt och Gunilla Carlsson, 

även om de ytterst bär ansvaret. 

http://sydasien.se/politik/glom-inte-kvinnorna-i-

kabul-men-de-andra-da/ 

 Fejkforskning för krig. Klas Sandberg skriver om 
tankesmedjan Frivärlds rapport ”Rätt till en 
framtid?”: Rapporten skapade omgående en liten 
kedjereaktion i massmedia. Med den i högsta hugg 
skrev Katarina Tracz, en av projektledarna på 
Timbro/Frivärld en debattartikel i Expressen den 24 
september, hänvisade till den egna rapporten och fick 
ett välvilligt genmäle från biståndsminister Gunilla 
Carlsson. Hela manövern är kalkerad från konservativa 

tankesmedjor i USA…Innehållet är förutsägbart. De 
afghanska kvinnorna hade det eländet under 
talibanerna (rimligt nog). Interventionen 2001 var en 
räddning (att det var nästan lika illa under 
krigsherrarna som föregick, och efterträdde, 
talibanerna förbigås). Nu hotade allt att rasa när Nato 
drar sig tillbaka 2014, om man inte stannade kvar och 
fortsatte fälttåget, på ett eller annat sätt. ”Sverige har 
god ekonomi och erfarna soldater och poliser som kan 
utbilda och övervaka de lokala afghanska styrkorna.” 
Som sagt, ett hopkok, en tunn och tendentiös rapport 
men ett hopkok som fått en förtroendeingivande 
inramning. Och i det offentliga samtalet är det 
dessvärre ofta just det som räknas. 

http://sydasien.se/politik/glom-inte-kvinnorna-i-kabul-men-de-andra-da/
http://sydasien.se/politik/glom-inte-kvinnorna-i-kabul-men-de-andra-da/


Klas Sandberg 

…Genom att sända samma budskap från skenbart 
olika avsändare lyckades ett litet antal mycket aktiva 
framstå som en veritabel opinionsstorm. Kanske 
hjälper det om man låter bli att tänka på 
tankesmedjor som något slags forskningsinstitut. Vad 
det handlar om är snarare ett slags reklambyråer, 
politiska reklambyråer. De anställda agerar närmast 
som copywriters. Precis som copywriters, eller 
reklamskribenter, är deras jobb att hitta den vinkling 
som gynnar uppdragsgivaren. Den viktiga skillnaden 
att en reklambyrås uppgift är att marknadsföra 
kundens varor, en tankesmedja har som uppgift att 
leverera den samhällsdebatt kunden vill ha. 

http://arbetaren.se/artiklar/fejkforskning-for-krig/ 

Övriga inläggg i Arbetaren: 
http://arbetaren.se/artiklar/vad-gor-vi-at-

kvinnornas-situation-i-afghanistan/ 

http://arbetaren.se/artiklar/svar-direkt-later-som-

ockupationsproklamationer/ 

 Flamman (v) 11 oktober om NATO-chefen Fogh 
Rasmussens uttalande om eventuellt påskyndat 
tillbakadragande: – Jag tror att han ville skyla över lite 
det faktum att Storbritannien har valt att kraftigt 
börja dra tillbaka sina trupper nästa år och Frankrike 
kommer ta hem sina i slutet på året. De besluten 
motsvarar inte alls något ändrat säkerhetsläge, utan 
baseras helt på hemmaopinionen, säger Lars-Gunnar 
Liljestrand.  

Miljöpartiet och Socialdemokraterna gjorde upp med 
regeringen om trupper i Afghanistan fram till 2014 
och har i tidigare sammanhang sagt att man inte vill 
inte se några trupper i landet efter det.– Vi vill inte se 
några trupper efter 2014 utan vi vill se en 
nedtrappning av det militära och en upptrappning av 
det civila, säger Pontus Hummelman, pressekreterare 
för Miljöpartiet, till Flamman. Han säger att 
Miljöpartiet inte vill ha några som helst trupper i 
Afghanistan efter slutdatumet, oavsett om de är 
stridande eller inte.– Kommer det en fråga från 
afghanska myndigheter till svenska där man önskar 
militär närvaro måste vi ta ställning till det, men det är 
inget vi kommer att föreslå och frågan är inte aktuell, 
säger han vidare. 

 

 

 

Internationella solidaritets- och 
fredsaktioner  

Manifestation i London mot kriget. Uppläsning av 
namnen på de dödade soldaterna: 

http://stopwar.org.uk/index.php/afghanistan-and-
pakistan/1980-why-is-david-cameron-still-sending-
british-troops-to-kill-and-be-killed-in-afghanistan 

Stop the War Coalition 28 oktober 

Tips och aktiviteter 

Tommy Sjöberg tipsar om afghanska filmer. SEH 

NOKTAH (Three dots) 55 min 

http://www.youtube.com/watch?v= 

mg1h6ngbkLU&feature=channel&list=UL Berättar den 

sorgliga historien om en kvinna som heter  

Gul Afrooz och bor i Heratprovinsen i Afghanistan 

längs gränsen till Iran och kämpar för att uppfostra 

sina tre barn. Även om hon är förlovad med sin 

älskare Firooz, tvingas hon att gifta sig en gammal 

krigsherre, en Khan. Fångad i traditionella strukturer, 

skickar Khan henne till Iran som drogkurir för 

opiumsmuggling och hon arresteras. 

 

Nästa nyhetsbrev kommer den 8 november 

Har Du förslag på material för nyhetsbrevet – skicka 

gärna till nyheter@afghanistan.nu 
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