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hektisk. De flesta marschdeltagarna, 
däribland jag själv, var nu helt slut-
körda. Men tack och lov hade många 
hundra nya själar anslutit sig till oss 
för att visa sin solidaritet och med-
känsla. Det gjorde att vår sista dags, 
onsdagens, demonstration blev riktigt 
stor och för trafiken ganska proble-
matisk. 

PRECIS SOM PLANERAT kom vi 
fram till Mynttorget klockan 16 där 
representanter från olika partier 
skulle hålla tal. Vi fick spänna mycket 
trötta öron för att lyssna på några 
fina och hoppingivande tal men några 
avgörande besked eller löften fick vi 
aldrig. Talarna representerade bland 
andra Svenska Afghanistankommit-
tén, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 
Folkpartiet, Socialdemokraterna och 
Föreningen Afghanistansolidaritet.

 Med de talen vi hörde verkade  
våra svullna fötter och illamående 
inte vara förgäves. Men hur länge vi 
än väntat har vi inte fått något gläd-
jande besked vare sig från riksdagen 
eller från Migrationsverket. 

MEN DE MARSCHERANDE hade 
bestämt sig: Vi vägrar att att återvända 
till kriget i Afghanistan! Flera av dessa 
personer beslutade också att hunger-
strejka på Sergels torg, vilket de gjorde 
mellan den 4 och den 13 augusti. Då 
man insåg hur allvarligt läget var bör-
jade hela mediekåren rapportera på 
plats om läget för de strejkande. Ändå 
fick vi samma omänskliga svar från 
Migrationsverkets verksamhetschef 
Eugène Palmér. Enligt henne kommer 
verket inte att ändra sitt beslut om 
tvångsavvisningen av afghaner men 
man ska se till att det genomförs på 

ett ”vettigt sätt”. Nu vet jag inte vad 
man syftar till, ska man till döden så 
spelar det väl ingen roll om processen 
genomförs på ett vettigt eller ovettigt 
sätt. 

SVERIGE SOM under så många år 
varit ett banbrytande land när det 
gäller mänskliga rättigheter får akta 
sig för att bli ett land där skydd till 
behövande inte prioriteras. Nu räcker 
det med absurditeter och nu är det 
hög tid att man börjar tänka på att 
ta tillbaka sin framskjutna placering 
beträffande solidaritet och mänskliga 
rättigheter. 
 Stoppa avvisningen till kriget i 
Afghanistan!

Reza Javid från Örebro var en av initiativtagarna till 

manifestationen. Reza är född i Ghazni 1986 och 

kom till Sverige för fyra år sedan.

En humanitär katastrof har tornat 
upp sig i Afghanistan och Migra-
tionsverket har nyligen tagit ett 
beslut som riskerar att ytterligare 
förvärra situationen. Verket beslöt 
att ensamkommande män från Af-
ghanistan ”borde kunna återsän-
das med tvång inom överskådlig 
framtid, eftersom ensamma män 
har bra förutsättningar att återinte-
greras i Afghanistan”.

T A L  A V :  B E N G T  K R I S T I A N S S O N

Sedan i våras pågår (alldeles oavsett 
svenska myndigheters beslut förstås) 

en massiv tvångsrepatriering av af-
ghanska flyktingar från både Pakistan 
och Iran, med över 100 000 afghaner 
återsända till Afghanistan från Iran 
under de senaste fem månaderna. De 
flesta som skickas hem är unga män 
men drygt 22 000 har varit kvinnor 
och barn. Många har bara plockats 
upp från gatan eller arbetsplatsen och 
inte ens tillåtits ta sina ägodelar med 
sig enligt FN, vars flyktingråd UN-

HCR redan har påtalat att otillräck-
ligt med bostäder, mat, vatten och 
hälsoinrättningar utgör problem för 
de återvändande. De iranska myn-
digheterna har förklarat att de avser 
att repatriera runt en miljon fram till 
mars 2008.
 Enligt beslut i Pakistan kom-
mer fyra större läger för afghanska 
flyktingar att stängas under somma-
ren och tidig höst. Dessa stängningar 

”Låt asylsökande  afghaner stanna!”

”En huminatär katastrof!”
I samband med demonstratio-
nen för asylsökande afghaner 
hölls flera apelltal på Mynttorget 
i Stockholm. Här läser du SAKs 
generalsekreterares tal om det 
absurda i att tvångsavvisa 
afghanska flyktingar.

SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson talar på Mynttorget.
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innebär en ytterligare belastning på 
det bräckliga afghanska samhällets 
förmåga att ta hand om stora befolk-
ningsströmmar. Sammantaget finns 
runt fem miljoner flyktingar i Iran och 
Pakistan, som nu alla hotas av tvångs-
repatriering.

DEN AFGHANSKA regeringen har 
vädjat att låta repatrieringen gå grad-
vis och utsträckt över tid och kopplas 
till bistånd för att möjliggöra värdiga 
omständigheter för ett återvändande. 
Denna begäran har hitintills klingat 
ohörd. Återvändande flyktingar mö-
ter nu stora svårigheter och utsätts för 
exceptionella umbäranden.
 Vi i Svenska Afghanistankommit-
tén vet att det finns många tecken på 
framsteg i uppbyggnaden av landet 
– våra 6 000 fältarbetare inom hälso-, 
utbildnings- och handikappområdena 
i 16 av Afghanistans 34 provinser 
vittnar dagligen om det. Själv har 
jag också under de senaste fem åren 
regelbundet rest runt i olika delar av 
landet, senast i juni månad i år, och 
kan bekräfta de många framstegen.
Men till bilden hör också att arbets-
löshet, fattigdom och hemlöshet är ut-
bredda problem i Afghanistan, liksom 
brist på lag och rätt och detta accen-
tueras ytterligare av den pågående 
tvångsrepatrieringen från Iran och 
Pakistan.

TILL DETTA KOMMER dessutom 
det pågående USA- och Nato-ledda 
kriget och det talibanledda motståndet 
– alla parter involverade i terror mot 
civilbefolkningen – och den bristande 
säkerheten i flera delar av landet.
 I detta läge är det inte rimligt att 
skicka tillbaka afghanska flyktingar, 
vare sig unga ensamkommande män 
eller andra, från Sverige till Afgha-
nistan. SAK kräver att avvisning av 
afghanska flyktingar ska stoppas.
 Läget i Afghanistan måste stabi-
liseras och nödvändiga insatser göras 
för att undvika att förvärra en humani-
tär katastrof till följd av den pågående 
massiva tvångsrepatrieringen.
 Därför, Sveriges regering och 
svenska myndigheter: Låt afghanska 
flyktingar stanna i Sverige!  Stoppa 
den pågående avvisningen av 
afghaner!

Afghanistan
är ett av de länder som behandlas i boken FN:s millen-
niemål – människorna bakom siffrorna. Malin Lager, SAK:s 
informatör i Kabul, berättar om Fatima och hennes son som 
räddades till livet tack vare att han kom till sjukhuset i tid.
   Övriga berättelser kommer från Vietnam, Kenya, Sri Lanka, 
Colombia, Sydafrika och Kambodja. Berättelserna anknyter 
till FN:s millenniemål och handlar om människors vardag 
och deras kamp för ett bättre liv. 

 Medlemmar i SAK får köpa boken för 50 kr. 
 Ordinarie pris 75 kr.

SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Tel: 08-462 25 40 · info@fn.se · www.fn.se

T E X T :  P E T E R  H J U K S T R Ö M

Radiohjälpens insamlings-
kampanj Världens Barn 
genomförs i år för nionde 

året tillsammans med femton organi-
sationer som bedriver internationellt 
bistånd. Under åren 1997-2006 har 
drygt 720 miljoner kronor kunnat 
samlas in. Att repetera en insamlings-
kampanj är inget självändamål. Men 
alla vet vi hur situationen ser ut för 
miljoner och åter miljoner barn och 
unga i vår omvärld. Allt för många 
unga undandras rätten till utbildning, 
allt för många unga får aldrig möta 
en doktor vid sjukdom, allt för många 
unga berövas helt enkelt rätten att få 
växa upp och möta framtiden under 
mänskligt värdiga former. 
 Det är därför helt enkelt nöd-
vändigt med fortsatta och förstärkta 
insatser för att mobilisera pengar och 
engagemang för en rättvisare och 
värdigare världsordning för världens 
barn. Därför är det också viktigt att 
Världens Barn-kampanjen fortsätter 
att utvecklas.
 En väl känd krisfaktor som slår 

särskilt hårt mot barn är väpnade 
konflikter – krig. 
 I vår omvärld har under de se-
naste tio åren:
• Två miljoner barn dödats i krig 
• Mer än en miljon blivit föräldralösa 
• Sex miljoner fått allvarliga fysiska 
skador 
• Tio miljoner fått allvarliga psykiska 
skador 
• Mer än 20 miljoner barn tvingats på 
flykt - inom sina hemländer eller till 
grannländer 
• 800 barn dödats eller skadats varje 
månad av personminor
 Allt för många av dessa barn är 
afghanska. 

ÅRETS VÄRLDENS BARN-kampanj 
genomförs i ljuset av stora föränd-
ringar. Antalet organisationer som 
i år samarbetar direkt med Radio-
hjälpen kring kampanjen uppgår till 
rekordstora 15. Tre gamla samarbets-
organisationer (däribland SAK) har 
efter 7-8 väl genomförda kampanjer 
i år fått lämna plats åt sex helt nya 
organisationer – organisationer som i 
vissa fall ”knackat på dörren” under 

Krig och konflikt slår  hårt mot världens barn
Om vikten av fortsatt stöd
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