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Guantánamo är någonting mer än 
namnet på en liten ort på Kuba där 
cirka 500 fångar, flertalet afghaner, 
hålls i fängsligt förvar i åratal, utan 
rannsakan och dom och utan kon-
takt med yttervärlden. Namnet har 
blivit en symbol för supermaktsar-
rogans och likgiltighet för mänskli-
ga rättigheter och för krigets lagar.

T E X T :  C A R L  S C H Ö N M E Y R

Likgiltigheten måste brytas. Guantá-
namo representerar en mentalitet och 
ett förfaringssätt som återfinns över-

allt i Afghanistan. Fångars mänskliga 
rättigheter kränks dagligen av olika 
makthavare och bristen på rättssäker-
het breder ut sig alltmer. Vad betyder 
detta för Afghanistans framtid?
 Kring detta tema anordnade SAK 
och Svenska Amnesty ett semina-
rium den 11 maj i Stockholm, betit-
lad ”Afghanistan och Guantánamo 
– Mänskliga rättigheter i kriget mot 
terrorismen”. Gösta Hultén, känd för 
sitt energiska arbete för att mobilisera 
opinionen här hemma till förmån för 
den svenska Guantánamofången som 
sedermera frigavs, talade om förhål-

landena i interneringslägret och om de 
förhörsmetoder som använts där. Sve-
riges hållning har varit kritisk, menade 
talaren, men inte tillräckligt pådrivan-
de. Vi får inte ta risken att betraktas 
som medansvariga, undersök Hultén. 
 Pål Wrange, folkrättsrådgivare på 
UD, redogjorde för den rättsliga bak-
grunden till situationen i Guantánamo, 
Bagram och liknande förvaringsläger. 
Där hålls sådana fångar som amerika-
narna varken betraktar som ”civilbe-
folkning” eller som ”krigsfångar” och 
för vilka alltså inga speciella folkrätts-
liga skydd kan åberopas.
 Det framhölls under seminariet att 
det stora problemet dock inte utgörs 
av Guantánamolägret på Kuba utan 
av situationen i Afghanistan, där 
tusentals människor berörs av den 
bristande rättssäkerheten i landet. 
Om detta talade Fahim Hakim, 
biträdande chef för Afghanistans 
kommission för mänskliga rättigheter, 
en afghansk frivilligorganisation som 
SAK samarbetar med. 
 Talaren presenterade en oroande 
bild. En svag och bräcklig, statlig 
rättsapparat sviktar under trycket från 

Fahim Hakim från Afghanistans kommission för mänskliga rättigheter besökte nyligen Sverige 
och pratade på seminariet om mänskliga rättigheter med fokus på fånghantering.

Inte bara Guantánamo
Om mänskliga rättigheter – fokus på fånghantering
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regeringsfi entliga islamistiska gerilla-
förband, krigförande koalitionstrupper 
och deras ledning samt olika krigsher-
rar med egna miliser och ibland också 
egna, privata fängelser som inte är 
föremål för någon insyn från myndig-
heternas sida. 
 De reguljära fängelserna, som 
fi nns i alla landets 34 provinser, in-
rymmer 8 409 fångar. Förhållandena 
är ofta svåra för de intagna, inte 
minst för kvinnor med medföljande 
barn. Personalen är outbildad och 
lågavlönad; korruption är vanlig. 
Fångars rättigheter är ett i stort sett 
okänt begrepp. Olika kategorier 
blandas i trånga utrymmen, män och 
kvinnor, barn och vuxna, kriminella 
och politiska fångar. I de privata 
fängelserna är förhållandena betyd-
ligt sämre och någon insyn är i regel 
inte möjlig.
 Det gäller också den USA-ledda 
koalitionens förhörs- och färvarings-
centra i Bagram och på andra platser. 
Den afghanska människorättskommis-
sionen hoppas kunna besöka Bagram i 
juni i år, vilket vore ett stort framsteg. 
Kommissionen har kunnat inregistrera 
vissa framgångar också beträffande 
de privata fångelserna. Sålunda har 
36 fängelser stängts som resultat av 
kommissionens arbete. Mot bakgrund 
av vad man nu vet om förhållandena 
i Afghanistan beträffande behandling 
av fångar måste frågan ställas: Hur 
påverkar dessa förhållanden Isaf-för-
bandens roll? Vem har ansvaret för 
behandlingen av de fångar som kan 
tänkas bli tagna av exempelvis norska 
eller svenska soldater?
 I Norge har sådana frågor ställts 
och likaså diskuterats i Stortinget, 
meddelade Petter Eide, generalsekre-
terare i Norska Amnesty. I Sverige 
har något liknande ännu inte ägt rum. 
Det förefaller vara hög tid att ta upp 
en diskussion också i vårt land.
 Seminariet inleddes av SAKs 
generalsekreterare Bengt Kristians-
son och avslutades under ledning 
av Svenska Amnestys 
generalsekreterare Carl 
Söderbergh. 

Carl Schönmeyr är styrelsemed-

lem i Svenska Afghanistankom-

mittén.

Kvinnor om kvinnor  
i parlamentet

– Jirgan (rådet) i min stam beslu-
tade att kvinnorna fi ck rösta på 
mig så att jag skulle komma in i 
parlamentet på kvinnokvoten. Då 
sa jag åt dem att det ska de inte 
göra. De har inte träffat mig. Ni 
ska rösta på mig om ni har träf-
fat mig och tror på det jag tror på, 
berättar Saima Khogyani.

T E X T  &  B I L D :  B Ö R J E  A L M Q V I S T

Saima kommer från det traditionella 
Khogyanidistriktet i Nangaharpro-
vinsen i östra Afghanistan. Hon och 
fem andra kvinnliga parlamentariker 
besökte Stockholm under en vecka i 
mars på inbjudan av Svenska institutet 
för att lära sig om svensk förvaltning, 
samhällsstruktur och politik. 
 För Saima och 
fl era av de andra 
är politiken en 
helt ny värld. När 
hon bestämde sig 
för att kandidera 
till parlamentet sa 
hennes föräldrar 
först tvärnej. På 
inga villkor skulle 
hon skämma ut fa-
miljen. Men Saima 
gav sig inte. Det 
slutade med att 
jirgan för Khogi-
anistammen tog ställning i frågan. Då 
hade pappan ändrat sig. Dottern var 
ju faktiskt en kompetent person som 
arbetat för biståndsorganisationer i 
över tio år. Dessutom låg det där med 
politik i familjen även om det ald-
rig tidigare hade förekommit någon 
kvinnlig politiker vare sig i familjen 
eller inom stammen. Däremot hade 
hennes farfar suttit i kung Zahir Shahs 
parlament, som upplöstes vid statskup-
pen 1973. 

 – Sex av mina far- och morbröder 
låste in sig därhemma av skam. Övriga 
följde med till jirgan och stöttade mig, 
berättar hon.
 Trots stödet från familjen var det 
inte lätt att kampanja. Mullor 
talade emot henne eftersom 
hon är kvinna.
 – Det spreds till och med 
ett rykte att jag dödats av min 
familj, så jag var tvungen att gå 
ut i radio och tv och berätta att 
jag var vid liv. Jag kampanjade 
till och med i Tora Bora och 
folk där röstade på mig. Dem 
ska jag arbeta speciellt för. 
Det är mycket viktigt. Om vi 
inte bistår dem kommer de istället att 
stödja talibanerna och al-Qaida.
 Att folk räknar med att hon ska 

utföra underverk 
för sitt fattiga och 
opiumodlande 
distrikt som ofta 
ligger i konfl ikt 
med staten tror 
hon inte.
      – Jag förkla-
rade vad arbetet i 
parlamentet går ut 
på och att jag inte 
kan utlova byg-
gandet av sjukhus 
och annat. Jag 
lovade att göra 

vad jag kan och vad som ryms inom 
lagens ramar. Lagen tillåter blan annat 
att föra fram folkets klagomål.
 – De amerikanska raiderna mot 
folks hem har skapat en negativ 
inställning till USA. Det är bara att 
ringa amerikanarna och påstå att 
al-Qaida setts till så dyker de upp och 
genomsöker hus och förhör folk. Ib-
land tar de folk till basen för förhör. 
Om de tar med sig kvinnor till förhör 
leder det till ödesdigra konsekvenser 

Jag trodde inte 
att någon skulle 
lyssna på mig, 
men krigsherrar 
och andra har 
förstått att de 
måste lyssna...

”

Afghanska parlamentariker besökte Sverige
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