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Afghanistansolidaritet landet runt


uttåg är det tyvärr inte frågan om för Sveriges del
2014. Ockupationen ska visserligen officiellt avslutas
då genom att stridande trupper tas hem. Men Natos
toppmöte i Chicago i maj i år (där Sveriges
statsminister inledningstalade) beslutade om en
fortsättning efter 2014. USA och dess allierade ska
finnas kvar i landet med stödjande trupper... Avtalet
innebär fortsatt krig. Och Sveriges regering har lovat
att svenska soldater ska finnas i landet efter 2014 som
stödjande trupper…Kriget i Afghanistan måste få ett
stopp. Det kan inte ske om utländska styrkor fortsätter
att finnas i landet. ..Historien visar att afghanerna alltid
bekämpar främmande ockupanter. Ska biståndet ge
någon bestående effekt måste kriget avslutas och det
kan bara ske genom att alla utländska trupper lämnar
landet.”

AFGHANISTANVECKAN STARTADE 3 OKTOBER

Ramazan Bashardost framträdde på Uppsala
Utrikespolitiska förening inför en fullsatt sal på
universitetet. Det var många ungdomar både infödda
svenskar och afghaner som kommit för att lyssna och ställa
frågor. Bashardost levererade en skoningslös kritik av
korruptionen i landet som göds att västs sk bistånd.

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/nagot-militart-uttag-ar-det-inte-fragan-omfor-sveriges-del-2014/
Efter mötet på universitet ordnades i all hast ett extra
möte för alla afghaner, på ABF i Uppsala, som inte kommit
in på första mötet eller som ville höra mer från Bashardost.



Lördag 13 oktober kl13 på ABF i Stockholm: Osaman
Abdul Basir, ung kvinnlig aktivist från Afghanistans
solidaritetsparti talar om situationen för Afghanistans
kvinnor. Mötet ingår i programmet Inspiration världen.
Se : http://inspirationvarlden.org/program/



Tisdagen den 9 oktober 2012, kl l9 i L i d k ö p i n g.
"Varför talar vi så lite om freden? Om Sveriges krig i
Afghanistan". Arrangör: Svenska kyrkan i Lidköping

Panelsamtal på ABF i Stockholm med representanter för
partiernas kvinnoorganisationer: Hur kan vi få ett slut på
kriget. Samtliga ville dra ned på Sveriges militära insats och
istället öka biståndet. Åsa Lindestam (s) och Bodil Ceballos
(mp) sa bestämt nej till svenska trupper i Afghanistan efter
2014 och avvisade utrikes- och försvarsministerns
utfästelser om ”stödjande” trupper efter 2014.

Fr v: Ingela Mårtensson ( moderator) , Åsa Lindestam (s),
Anna Steele (fp), Bodil Ceballos (mp), Viktoria Saxby ( c)
och Sissela Nordling Blanco (fi)


Sydsvenskan 2 oktober: Sveriges regering har lovat att
svenska soldater ska finnas i Afghanistan efter 2014
som stödjande trupper. Det skriver Lars-Gunnar
Liljestrand, ordförande i Föreningen
Afghanistansolidaritet, i en replik. I morgon inleder
föreningen en vecka där huvudkravet är:
Ta hem de svenska trupperna nu!…  ”Något militärt

Nyheter om Afghanistan


Guardian 1 oktober, intervju med NATOs
generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen:
Rasmussen underströk att inget ökat tillbakadragande

Ökningen (30 000 i början av 2010) av USA-trupper i
Afghanistan avslutades förra veckan. Förhållandena i
Afghanistan är i de flesta fall värre än då ökningen
startade. Slutsatsen kommer inte från
antikrigsmedlemmar. Den baseras på data som
nyligen släpptes från NATOs kommando i Afghanistan,
känt som ISAF, och som Danger Room kommit över.
Enligt de flesta mått som militären använder
misslyckades upptrappningen i Afghanistan med sitt
syfte: att stoppa talibanernas motstånd.

får  uppfattas  som  en  ”kapplöpning  mot  utgången”.  
Avslutandet av stridande operationer kommer att
följas från 2015 av NATO-ledd träning för de
afghanska säkerhetsstyrkorna vilket också kräver
fortsatt stationering av stridande enheter eller
specialstyrkor – ”möjliggörare” som de kallas på den
militära  jargongen.  ”Kärnan i uppdraget kommer att
vara utbildning och träning. Vi måste naturligtvis
försäkra oss om att våra tränare kan verka i en säker
miljö så vi behöver kapacitet att säkra att de kan
verka”,  sa  den  förre  danske  premiärministern  som  
utsågs till NATOs ledare 2009.




Jan Blomgren, SvD 30 september: Men sedan drygt
fyra år tillbaka har talibanerna och dess sympatisörer
återigen lyckats inte bara etablerat sig i södra och
östra Afghanistan utan har också ett avgörande
inflytande i dessa delar av landet. Deras inflytande är
så starkt att det är omöjligt att tänka sig ett framtida
Afghanistan utan att talibanerna är med och
bestämmer. Talibanerna har också byggt upp nya
träningscenter och koranskolor i svårtillgängliga
bergstrakter i västra Pakistan, nära gränsen till
Afghanistan. President Obama har inlett
trupptillbakadragandet från Afghanistan, vilket enligt
planen ska vara avslutat 2014. Men precis som i Irak
tänker sig USA att ha kvar militära baser. Det är
intressant att notera hur USA, trots att man börjat dra
tillbaka styrkor, fortsätter att bygga upp några av sina
mest strategiska baser. Enligt Nick Turse på den
amerikanska nätpublikationen TomDispatch har det
hittills under 2012 skrivits åtta nya stora kontrakt på
utbyggnader av baser, allt från kontrollcenter, nya
landningsbanor och fängelser vid antingen basen i
Kandahar eller Bagram. Bagram – beläget 65
kilometer norr om huvudstaden Kabul – är i dag
utbyggt som en mindre amerikansk stad med Burger
King, pizzerior, thairestaurang, moderna sjukhus, stora
träningsanläggningar och landets mest välutrustade
flygfält. Dessutom ett för tusentals afghaner fruktat
fängelse (i dag med 3000 fångar), där misshandeln
blivit så väl dokumenterad att sju amerikanska
soldater åtalats. Förutsättningarna för att USA ska
kunna stanna kvar i det så strategiskt viktiga
Afghanistan ser i dag ut att vara betydligt bättre
jämfört med i Irak. Barack Obama reste i maj i år
oannonserat personligen till Afghanistan för ett möte
med president Hamid Karzai och ett undertecknande
av  ett  ”strategiskt  partnerskap”  som  sträcker  sig  mer  
än tio år framåt i tiden. Om baserna kan hållas även i
ett delvis talibanstyrt Afghanistan återstår att se.
Effekten av USAs truppökning i Afghanistan, ett
misslyckande. (Danger Room 27 september).

Diagrammet ovan visar attacker från talibaner och
andra motståndsgrupper mot NATOs styrkor, månad
för månad. Augusti 2009 var stridssäsongens
maximum och den hetaste interna debatten inom
Obamaadministrationen ägde rum över
truppökningar. Samma period var antalet attacker
mot USAs och dess allierades styrkor med
handeldvapen, hemmagjorda bomber och raketer
omkring 2700. I augusti 2012 var antalet attacker
omkring 3000. I augusti 2009 använde motståndet
strax under 600 hemmagjorda bomber mot USAs och
dess allierades styrkor. I augusti 2012 var siffran strax
över 600 bomber.


Offentliggjorda dokument avslöjar att USAS militär
kallar  Assange  ”Fiende  till  staten”.  Det  är  samma  
beteckning som al Qaeda fått och det betyder att
Assange kan dödas eller hållas fängslad utan
rättegång. Dokumenten släpptes med hänvisning till
lagen om informationsfrihet som krävdes för en
undersökning av en informationsanalytiker inom USAs
flygvapen som påstods givit stöd till WikiLeaks och
deltagit i demonstrationer till stöd för
Assange…Assanges  amerikanska  advokat  Michael  
Ratner menar att denna beteckning har mycket farliga
följder och kan tolkas som grönt ljus för att döda eller
spärra in Assange utan anklagelser eller
rättegång.”Det  framstår  som  om  Julian  Assange  och  
WikiLeaks är ´fienden´. En fiende hanteras enligt
krigslagarna vilket kan innebära dödas, infångas,

spärras  in  utan  rättegång  etc.”  varnade  
Ratner.Antiwar.com 26 september.


Anders Davidsson , zitzer.se: Obama ljuger om
drönarattacker. En rapport visar att USA ljuger i sin
statistik över dödade civila genom obemannade
flygplan, så kallade drönare. De är många fler än vad
som sägs officiellt. Drönarattackerna skadar dessutom
en hel region i Pakistan: barn vågar inte gå till skolan
och vuxna går inte på bröllop, begravningar eller
undviker att delta vid affärsförhandlingar. De vågar
inte träffas i grupp. Rapporten visar att drönarna
kommer i vågor. De som kommer till undsättning
dödas vid den andra omgången. Kanske viktigast av
allt, rapporten dokumenterar hur propagandan
tränger in i massmedia. Den för medborgarna bakom
ljuset och får dem att tro på rena myter om drönarna.
Det kanske värsta exemplet på hur dessa myter
understöds är det journalistiska bruket av begreppet
"militanta" för att beskriva offren för
drönarattackerna, även när dessa förmedlare av
förment neutrala nyheter inte kan ha en aning om
vem eller vilka som dödades eller om begreppet ens
är korrekt (det är faktiskt lika odefinierbart som
"terrorist"). Denna mediapraxis blev särskilt oursäktlig
sedan New York Times i maj avslöjade att Obama
godkänt en omtvistad metod att räkna civila offer: "De
räknar faktiskt alla män i vapenför ålder i en zon
öppen för drönarattacker som stridande." Rapporten
är skriven av två juridiska fakulteter: Stanford och
New York University med hjälp av ett fristående
institut i England och personer på plats i Pakistan.

Sveriges Afghanistanpolitik


Stockholms arbetarkommuns representantskap antog
den 29 september en motion till nästa s-kongress om
kriget i Afghanistan: Kriget i Afghanistan har nu pågått
längre än de två världskrigen tillsammans. Antalet
döda och sårade afghaner är okänt men det rör sig om
tiotusentals. NATO-koalitionen, av vilken Sverige är en
del, har i direkta stridshandlingar förlorat tusentals
soldater plus ett betydande antal sårade och
traumatiserade. Skadan fysiskt och mentalt är enorm,
kostnaderna närmast ofattbara…Vi yrkar mot denna
bakgrund:
1. Att Sverige skyndsamt avslutar sin militära insats i
Afghanistan.
2. Att en plan utarbetas i samarbete med Svenska
Afghanistankommittén för att samordna Sveriges
samlade politiska, diplomatiska och
biståndsrelaterade resurser till stöd för Afghanistans

folk.
3. Att samråd inleds med likasinnade länder som för
ett mer effektivt bidrag till det stödprogram som FN
och regionen utvecklar.
4. Att Sverige engagerar sig i EU:s civila program i
Afghanistan för uppbyggande av afghansk civil
kapacitet,
stärkande av provinsstyrelserna, stöd till valreformer,
återintegrering i samhället av f d upprorsmän,
ekonomisk utveckling samt förstärkt stöd till en civil
polisstyrka genom EU:s polismission i landet.
5. Att ett program för utvidgat stöd åt de
hemvändande soldaterna utarbetas i samråd med
veteranförbundet
Fredsbaskrarna Sverige.
6. Att en genomtänkt strategi utarbetas för att stödja
de afghanska kvinnornas medborgerliga och
mänskliga
rättigheter
7. Att Sverige enbart sänder trupp under FN-mandat.
8. Att en utredning tillsätts av Sveriges totala militära
insatser liksom om biståndet i Afghanistan.


Maria Hagberg och Anders Davidsson, fib.se 30
september: Det sägs mycket klokt i den rapport
Katarina Tracz skriver om i måndagens Expressen:
Afghanistans kvinnor hotas och trakasseras. Katrina
Tracz visar i sin artikel själv på hur svår kvinnornas
situation är i detta fattiga, krigshärjade land långt
borta. Att Katarina Tacz gör det med annat än goda
avsikter har vi inga skäl att anta, men hon följer i en
tradition av att ”rädda  kvinnorna”  i  Afghanistan, som
går tillbaka till Laura Bush och tidigare Leonid
Brezjnev; ja, ända till de brittiska försöken att erövra
landet på 1800-talet. Men  kopplingen  ”engagemang
för  Afghanistan  kvinnor”  och  ”militär  insats”  är  för  oss  
knappast glasklar. Nu när det för många till nyligen
otänkbara tillbakadragandet annonserats är det
kanske dags att erkänna att vi inte kan garantera
kvinnors mänskliga rättigheter genom att föra krig och
stödja personer som inte förstår de mänskliga
rättigheterna  och  attackerar  kvinnors  rättigheter…Vi  
som verkligen bryr oss kan inte stanna vid att kräva
strategier av Carl Bildt och Gunilla Carlsson, även om
de ytterst bär ansvaret; vi måste även fråga oss varför
vi i tio år trott att krig kan främja mål et kvinnors
rättigheter. Vi måste våga vara självkritiska och
ompröva den grund för engagemanget i Afghanistan
som göts i betong efter den 11 september 2001. Det
är en mental mur lika nödvändig att rasera som den
som klöv Europa i ett Öst och ett Väst.

Internationella solidaritets- och
fredsaktioner
Stop the War 25 september: Ockupationen av
Afghanistan har passerat en gräns. Måndagens Daily
Mirror rapporterar om en opinionsundersökning som
visar att fyra av fem britter anser att kriget har varit
ett meningslöst offrande av liv och bara en av tio
tycker att kriget varit rätt. 52% vill att trupperna tas
hem omedelbart och att David Camerons tidtabell
skall skrotas.

Detta är en majoritet enligt undersökningen som vill
ha ett omedelbart tillbakadragande – en uppfattning
som knappast alls finns representerad i
mainstreampolitiken eller i media. Detta visar en
växande realism om vad krig och ockupation verkligen
innebär: misär för vanliga afghaner, ett ökande antal
dödade och en känsla bland soldaterna att kriget är
förlorat.  (  se  The  Mirror  :  ”Ta  ut  våra  hjältar  från  det  
meningslösa kriget i Afghanistan  nu.”
http://bit.ly/OobT0f). Attacken mot Camp Bastion för
två veckor sedan avslöjade svagheten hos NATOs
styrkor och motståndets underliggande styrka. Denna
attack och de fortsatta gröna mot blå dödandet
markerar en vändpunkt i opinionen. Vi måste nu öka
vår kampanj att avsluta kriget och ockupationen. Vi
uppmanar alla våra supportrar att göra allt som är
möjligt för att öka trycket att ta hem trupperna till jul.
Det finns en namnlista som uppmanar till att ta hem
trupperna på bit.ly/OScCH9.
Medlemmar av Militärfamiljer har skrivit ett öppet
brev till David Cameron och krävt att han tar hem
trupperna till jul. Aktionen kommer att startas helgen
på årsdagen av invasionen den 7 oktober.
Det  kommer  att  hållas  en  ”Namnge  de  döda”ceremoni på Trafalgar Square den 7 oktober kl 13
organiserad tillsammans med Afghaner för fred. Vid
ceremonin framträder Joan Humphries vars sonson
dog i Afghanistan.

Tips och aktiviteter
Nästa nyhetsbrev kommer den 1 november
Har Du förslag på material för nyhetsbrevet – skicka
gärna till nyheter@afghanistan.nu

