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Afghanistansolidaritet landet runt

framstå som att de afghanska styrkorna är bättre
förberedda för den dag då de utländska styrkorna
lämnat landet. GAO säger att ändringen ökade
antalet afghanska enheter som har högsta graden
av förmåga. I den senaste av halvårsrapporten till
kongressen – som gavs ut i april 2012 – sa
Pentagon att afghansk polis och soldater
”fortsatte att göra substantiella framsteg”.
Rapporten sa att 15 av 219 enheter i Afghanistans
nationella armé var i stånd att operera enligt
högsta nivån – ”självständigt med stöd ” av
utländska rådgivare. Omkring 40 av 435
polisenheter fick samma betyg. Men GAO
påpekar att högsta graden som Pentagon
definierade vid början av 2011 var ”självständigt”
– vilket betydde att afghanska enheter kunde
utföra ett stort antal säkerhetsoperationer och
andra uppgifter utan något stöd från
koalitionsstyrkor. GAO varnar att ”åtskilliga
långsiktiga utmaningar kan påverka uthålligheten
och kapaciteten hos de afghanska styrkorna.”
Man säger att dessa utmaningar inkluderar
kostnader, brister i nyckelkompetens hos de
afghanska styrkorna och ”begränsad
ledningskapacitet” hos den afghanska regeringen.
…Dessutom hävdar GAO att afghanska försvarsoch inrikesministerierna , som har ansvaret för
armén och polisen, fortsätter att kräva
koalitionsstöd för att klara sina
säkerhetsoperationer. Radio Free Europé 25 juli.

ERBJUDANDE TILL AFGHANISTANSOLIDARITETS
MEDLEMMAR: RESESTIPENDIUM OM DU DELTAR PÅ
FREDSSEMINARIET I DEGERFORS 3-5 AUGUSTI.
Föreningen bjuder på resestipendium om 500 kr till
max 20 medlemmar. Seminariet behandlar krigen i
Afghanistan, Irak, Jugoslavien, Libyen och hoten mot
Syrien och Iran.
Anmäl dig till: lars-gunnar.liljestrand@telia.com , först
till kvarn…
Läs om seminariet Nordiska fredssamtal i Degerfors
med en rad kända talare : Thage G Peterson, Anders
Ferm, Maj-Britt Theorin , Jan Myrdal m fl
http://www.afghanistan.nu/news/view.asp?ID=629

NYTT NUMMER AV AFGHANISTAN.NU är ute.
Olof Buckard skriver om Hillary lintons besök i
Stockholm. Artiklar om uranvapen i
Afghanistan, kvinnornas situation i Afghanistan
mm. Gå med i Föreningen
Afghanistansolidaritet för endast 150 kr och då
får man tidningen samt skriften ”Sverige i krig
igen”. Sätt in på plusgiro 33 13 24-4, FAS och ange



USAs representanthus röstade för en massiv 606
miljarder dollar militärbudget. Budgetproblemen
och jättelika Pentagonbudgetar verkade inte ha
påverkat representanthuset . Med 326 röster mot
90 antogs en ny jättelik budget…Lagförslaget skall
också antas av senaten för att träda i kraft men
lite talar för att det inte skall gå igenom.
Antiwar.com 19 juli.



Kongressen debatterar Pentagons budget
(Reuters 19 juli). Fördömande kriget i Afghanistan
som ett slöseri med liv och pengar debatterade
USAs lagstiftare om de skulle godkänna 608
miljarder dollar för nästa år. En rad av krigströtta
lagstiftare från båda partierna uttryckte vrede
över regeringen Karzais korruption, tvivel på
någon framgång för att lösa konflikten och
utmattning över de aldrig avslutande kostnaderna
i liv och materiella värden. ”Jag kan inte fortsätta
stödja en lag om att skicka miljarder efter
miljarder dollar till Afghanistan” sa republikanen
Walter Jones vars valkrets i North Carolina

att det gäller medlemskap.

Nyheter om Afghanistan


Amerikanska regeringens revisionsverk
,Government Accountability Office (GAO) säger
att ett Pentagonbeslut att ändra bedömningen av
afghanska poliser och soldater har hjälpt till att ge
en mer positiv bild av förmågan hos de afghanska
säkerhetsstyrkorna. .. Kärnan i GAOs uttalande är
att ändringen i Pentagons definition av
”beredskap/förmåga” (readines) får det att

innefattar marinkårens största bas Camp Lejeune.
” Det är dags att kongressen lyssnar på de 72%
amerikaner som säger ´ta hem trupperna nu, inte
senare´”.

Internationella solidaritets- och
fredsaktioner
Bradley Mannings försvarsadvokat, David E. Coombs,
hävdar att övergrepp som Manning fått utstå, som
isoleringscell under nästan ett år var klart olaglig och
utlovade en 100-sidig inlaga som kommer att ta upp
detaljerade uppgifter om förhållandena som Manning
levat under i sin internering vid Qanticofängelset.
Men militärdomaren Denise Lind blockerade Coombs
försök att inkalla ett nyckelvittne, USAS utredare av
tortyr Juan Mendez som försökt få fri kontakt med
Manning år 2011 men blivit stoppad av militären.
Andra fall har avslöjat övergrepp men ”Mannings
behandling borde chockera domstolens samvete” sa
Coombs. Herald Sun 20 juli.

Bradley Manning

Tips och aktiviteter
Joshua Phillips bok om hur krigen i Irak och
Afghanistan påverkat amerikanska soldater finns nu i
pocket.

http://noneofuswerelikethisbefore.com/

Joshua Phillips var inbjuden gästtalare på förra årets
Afghanistanvecka. Phillips avslöjar hur USA använder
tortyr mot fångar i krigen.

Nästa nyhetsbrev kommer den 2 augusti
Har Du förslag på material för nyhetsbrevet – skicka
gärna till nyheter@afghanistan.nu

