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Afghanistansolidaritet landet runt

delas lika mellan insamlingen till flickskolor och lokalt
arbete. Vi tar som alltid gärna emot inbjudan att prata
nuläget i Afghanistan eller spå om framtiden, visa film
eller vad du önskar. Använd dina kontakter, bjud in
oss! Fråga! Värva gärna en ny medlem –
opinionsarbetet och kunskaperna måste spridas. Bara
så blir vi starka nog att influera media och Riksdagen.

Ramazan Bashardost kommer till Afghanistanveckan
och framträder i Stockholm på ABF lördagen den 6
oktober kl 13. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
den 3 oktober kl 19 och Utrikespolitiska föreningen i
Göteborg den 4 oktober kl 17:30.

För 150 kr på plusgiro 33 13 24-4 (FAS) blir man
medlem i Föreningen Afghanistansolidaritet och får
fyra nummer av Afghanistan.Nu.

Ramazan Bashardost är en oberoende ledamot av
parlamentet i Kabul. Han ställde upp som oberoende
kandidat i presidentvalet 2009 och kom på tredje plats
av 38 kandidater. 2004-2005 var han
planeringsminister men tvingades avgå efter att han
kraftigt motsatt sig korruptionen och
penningströmmen som gick direkt i fickorna på NGOer
och regeringsmedlemmar. Bashardost är välkänd i
Afghanistan för sitt försvar av mänskliga rättigheter
och som en kraftigfull och orädd röst mot korruption.
Både i presidentvalet och i parlamentsvalet fick
Bashardost röster från alla etniska grupperingar.
Läs om hela programmet på: www.afghanistan.nu

Leif Öhman, Randijaur, visar hur
fredsaktivister firade internationella fredsdagen i Jokkmokk.

Nyheter om Afghanistan
AFGHANISTANSOLIDARITET i Skåne - september

I höst stödjer vi Afghanistankommitténs kampanj
"Sätt en flicka i skolan! Stöd tjejers rätt till utbildning!"

Kostnader för skolgång i Afghanistan:
200 kr – papper och pennor till en hel klass
400 kr – ett års skolgång för en elev
998 kr – sittmattor och vattenpump till en hel skola
60 000 kr – för att bygga en skola med 1 klassrum
Ta upp insamlingen och rätten till utbildning med dina
arbetskamrater, i din förening och familj! Du kan ge
ditt bidrag via bankgiro 332-6972.
Afghanistansolidaritet i Skåne, där du också kan stödja
vårt lokala arbete. Ange om du vill att ditt stöd ska



Kongressledamöter vill ha slut på kriget i Afghanistan.
(Army Times 20 september). En grupp
kongressledamöter från båda partierna krävde åter på
torsdagen ett slut på kriget i Afghanistan och
refererade till den storm av incidenter i vilken USAstyrkor har dödats av afghanska soldater vilket visar
att kriget inte har någon utsikt att lyckas. Uttalandet
kom från republikanen Walter Jones… Andra som
talade vid presskonferensen var demokraterna Peter
Welch, Barbara Lee, Jim McGovern och Dennis
Kucinich samt republikanen Ron Paul.



Parlamentsledamoten Paul Flynn visades ut ur
underhuset den 18 september för att ha sagt till
försvarsminister Phillip Hammond att han använde
brittiska soldater som mänskliga sköldar för
ministrarna rykte genom att skicka dem att dö
förgäves i ett krig som var förlorat. Han jämförde
Hammond och andra regeringsmedlemmar med
politiker under första världskriget ”som ljög och
soldaterna dog”. Paul Flynn vägrade ta tillbaka

möjligheter måste begrundas inkluderande om vi helt
enkelt måste dra oss tillbaka tidigt snarare än att ha
ett fortsatt blodbad som inte ger någon framgång” sa
McCain i onsdags. Hans kommentar kom två dagar
efter att ordföranden i kongressens
försvarsunderkommitté Bill Young (republikanerna)
krävde ett omedelbart tillbakadragande av
amerikanska styrkor från landet. ”Jag tror vi skall dra
oss ur Afghanistan så snabbt som vi bara kan” sa
Young i en intervju i måndags för Tampa Bay Times.
”Jag tycker bara att vi dödar barn som inte borde dö”.
Uttalandena från de två kongressledamöterna som
varit hökar i Afghanistanfrågan kommer när antalet
”insiderattacker” av afghanska trupper mot USA- och
NATO-styrkor stadigt ökar.

anklagelsen för att ljuga och blev utestängd från
parlamentet för fem dygn. Paul Flynns anklagelse
kom dagen efter att ett antal ledamöter krävde i
parlamentet att de brittiska trupperna omedelbart
skulle dras tillbaka från Afghanistan och inte vänta till
slutdatumet under 2014. Förre labourministern Denis
MacShane - som tidigare stött alla krig under de
senaste elva åren - frågade varför regeringen tillät
brittiska soldater att ”offras utan någon mening”. De
deltog i ett krig som inte kunde vinnas och som inte
gav någon strategisk fördel för Storbritannien, sa han.
Förre konservative ministern John Redwood sa:”Ta
hem trupperna till jul.”


Parlamentsledamöterna Paul Flynn, Jeremy Corbyn
och Caroline Lucas överlämnar ett Stop the War-brev
till David Cameron vid 10 Downing Street i mars 2012
med kravet om omedelbart tillbakadragande av
brittiska trupper från Afghanistan. Stop the War 19
september.




Tom Hayden : Om Mitt Romney är ovillig att stödja
USAs krigsplaner i Afghanistan måste politiken
verkligen ligga i spillror. Romney har klagat över att
sätta ”omogna sluttider” och menar att Barack Obama
har givit upp om ”seger” men har själv inte lyckats
komma med ett alternativ till den nu gällande 2014
tidpunkten som slut på amerikanskt och NATO-krig.
Afghanistan börjar bli det övergivna kriget, ett krig
utan någon ledare. Den officiella prioriteten nu tycks
vara att hålla den sköra Kabulregimen flytande under
en övergång till förhandlingar och ett nytt
arrangemang för maktdelning vid 2014. Valet av året
2014, två år efter detta års presidentval i november,
är en påminnelse om det tvåårs ”anständiga intervall”
som förhandlades fram av NixonKissingeradministrationen när den Sydvietnamesiska
klientstaten löstes upp och föll för fyrtio år sedan.
Peace Exchange Bulletin 18 september.
The Hill.com 19 september: Misskötseln av kriget i
Afghanistan av Obamaadministrationen har gjort det
så farligt att USA borde överväga att dra tillbaka alla
trupper från landet tidigt enligt senator John McCain
och andra medlemmar i kongressen. ”Jag tror att alla

Indiska Frontline 22 september: Ett oräkneligt antal
afghaner har gått under efter den amerikanska
invasionen. En ny rapport från Afghanistans
oberoende kommission för mänskliga rättigheter
(AHRC), som redovisar övergrepp begångna av
afghanska regeringen och krigsherrar från 1978 till
2011, säger att en miljon människor har dödats och
ytterligare 1.3 miljoner lemlästats. Många av
krigsherrarna som varit ansvariga för excesserna
under perioden var uppbackade av USA och de spelar
nu en viktig roll i landets politik. USA-ambassaden i
Kabul har vägrat offentliggöra rapporten och säger att
den kan ”riva upp gamla sår”. USA har skäl att vara
bekymrad över AHCR-rapporten med tanke på att
dess nära allierade krigsherrarna Mohammed Qasim
Fahim, Karim Khalili och Rashid Dostum sitter på
viktiga maktpositioner idag. Dessutom ger rapporten
detaljerad information om de nära förbindelserna
Washington hade med grupper som nu är med al
Qaeda.

AHCR


Danska Information 19 september: Den afghanske
regering og de internationale ISAF-sikkerhedsstyrker
bagatelliserer ofte de Taleban-loyale oprørsgruppers
styrke. Begge er også tilbøjelige til at overdrive den
reelle styrke hos den regeringstro afghanske
nationalhær, ANSF.F.eks. roste ISAF’s militære chef,
den amerikanske generalløjtnant John R. Allen, for
nylig, hvad han betegnede som »ANSF’s voksende
kapacitet og troværdighed«, mens ISAF’s talsmand,
den tyske brigadegeneral Günter Katz, kunne fortælle
journalister, at de afghanske styrker »bliver stedse
mere kapable.« Men her på hovedvejen nær
hovedbyen i Logar-provinsen er der talrige

vidnesbyrd, som bekræfter det, som mange afghanere
mener: At det er oprørerne snarere end
koalitionsstyrkerne eller den afghanske præsident
Hamid Karzais styrker, der kontrollerer store dele af
landet. Det var således under en halv kilometer fra
den afghanske hærs nærmeste kontrolpost, at
journalisten og hans chauffør blev tilbageholdt af
Taleban. Episoden rejser ikke kun spørgsmål om den
lokale sikkerhed i Logar, men også om forholdene i
Afghanistans hovedstad, Kabul, som stadig flere
afghanere ser som stadig mere usikre på grund af den
tiltagende usikkerhed i provinserne omkring den
afghanske hovedstadsregion, herunder Logar. ..Haji
Asif, som Information taler med i Kabul by ved siden
af udfartsvejen mod syd, fortæller, at bilister risikerer
at løbe ind i problemer allerede få kilometer fra
hovedstaden. »Den afghanske regering er som en fugl
i et bur,« tilføjer Asif. »Regeringen er låst inde og kan
ikke tage nogen steder hen.« Läs hela artikeln på:
http://www.information.dk/311514

ABF-huset 6/10 kl 13 Ramazan Bashardost,
presidentkandidat
ABF-huset 13/10 kl 13:15 Osaman Abdul Basir,
kvinnoaktivist

Internationella solidaritets- och
fredsaktioner


TRUPPERNA HEM TILL JUL! Afghanistanprotest 7
oktober kl 13 på Trafalgar Square i London. På 11årsdagen av starten på kriget mot Afghanistan
organiserar Stop the War en ceremoni med
namngivning av de döda. Ceremonin leds av Joan
Humphries vars sonson dödades i Afghanistan.
Hon kommer att uppträda med
parlamentsledamoten Paul Flynn som nyligen
utvisades från underhuset för att han anklagade
regeringen att ha ljugit om Afghanistan.

Sveriges Afghanistanpolitik
Stefan Lindgren Nyhetsbanken 24 september: "Efter
tio år av internationell militär närvaro tyder mycket på
att tillbakadragandet av trupper tonar ner betydelsen
av kvinnors fortsatta situation."
Detta skriver Katarina Tracz, projektledare för
tankesmedjan Frivärld påhejad av krigsbesjungare
som Joanne Hildebrandt.
Sug på den meningen!
Om tillbakadragandet "tonar ner" kvinnors betydelse,
måste fortsätt militär närvaro - fortsatt utländsk
ockupation - "tona upp" kvinnors betydelse.
Föreningen Afghanistansolidaritet frågar på en affisch
inför långa Afganistanveckan 3-13 oktober VAD BLEV
BÄTTRE? av 11 års Nato-ockupation.
Frågan är inte bara retorisk:
Mycket blev bättre:
TILLGÅNGEN PÅ NARKOTIKA
TILLGÅNGEN PÅ KVINNOR ATT KÖPA
TILLGÅNGEN PÅ ALKOHOL
TILLGÅNGEN PÅ Pucci, Gucci, Fendi, Missoni, Armani,
Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Prada
TILLGÅNGEN PÅ AFGHANSKA FORNMINNEN TILL SALU
TILLGÅNGEN PÅ UPPDRAG FÖR SAMVETSLÖSA
JOURNALISTER
TILLGÅNGEN PÅ VÄLAVLÖNADE NGO-UPPDRAG I
LUFTKONDITIONERADE KONTOR
Men bad verkligen afghanerna om dessa välsignelser?
Har principen i FN-stadgan om folkens
självbestämmande upphört att gälla? När skedde
detta, fru Tracz?
Under Afghanistanveckan kommer flera ledande
afghanska personligheter till Stockholm. Ta chansen
att träffa dem och höra deras mening!

Foto : Stop the War


Stoppa USAs aggression och fortsatta krig mot
världen! Inte i vårt namn! Obama utvidgade USAs
krig mot folket i Afghanistan som började för 11 år
sedan av Bushregimen och som nu är det längsta
kriget i USAs historia. USAs ockupation genomförs
inte bara med militär personal och legosoldater
men i allt högre grad av specialstyrkor och
obemannade drönare. USA fortsätter fängsla och
på obestämd tid kvarhålla människor utan rättslig
prövning, genomför nattliga räder i hemmen som
terroriserar oskyldiga och leder till förhållanden
som gör situationen svårare för kvinnor än före
USAs invasion. Detta krig måste ta slut nu , inte
2024 ett datum som Obama och Karzai kommit
överens om, och inte vid något obestämt datum i
framtiden! Lördag/söndag 6/7 oktober måste
uppmärksammas med protester världen över mot
USAs krig. Stop these Wars

Tips och aktiviteter
Nästa nyhetsbrev kommer den 4 oktober. Har Du
förslag på material för nyhetsbrevet – skicka gärna till
nyheter@afghanistan.nu

