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T E X T :  B Ö R J E  A L M Q V I S T

– JAG SKA TA UPP FRÅGAN om pro-
tokollet för repatriering av afghanska 
flyktingar med regeringen och presi-
dent Karzai.
 Det sa Afghanistans utbildnings-
minister, Haneef Atmar, på ett möte, 
arrangerat av Afghanska Pennklubben 
i Nacka den 10 november, där han och 
andra afghaner som deltagit i SAKs 
internationella konferens, talade till 
drygt 180 svenska afghaner från olika 
delar av landet.
 Atmar förklarade att så som situa-
tionen är för närvarande i Afghanis-
tan, så blir nya återvändare bara en 
börda för Afghanistan. Däremot är 
exil-afghaner en ekonomisk resurs för 
familjerna i hemlandet. Dessutom är 
de en kunskapsresurs för Afghanistan 
i framtiden.
 Han berättade också om utbild-
ningsministeriets femårsplan och 

de nya möjligheterna till utbildning 
i Afghanistan. Dessutom utlovade 
han att de exil-afghaner som har 
en utbildning eller kompetens som 
det finns behov av i Afghanistan 
och som det saknas 
folk för i landet ska få 
exakt samma lön och 
förmåner som i Sverige 
om de är beredda att 
arbeta med sin spe-
cialkompetens under 
kortare kontraktstider 
i Afghanistan.
 Afghanistans ambassadör i Norge, 
Jawed Ludin, berättade att han i slutet 
av november ska diskutera frågan om 
repatriering av afghanska flyktingar 
med det svenska Migrationsverket. 
 Ludin avslöjade också att Afgha-
nistan inte har för avsikt att förlänga 
avtalet med tanke på den aktuella 
situationen i Afghanistan. Han sva-
rade också på frågor om situationen 

för återvändande flyktingar.
 Aziz Rafiee, chef för Afghan Civil 
Society Forum berättade bland annat 
om bristen på samarbete mellan de 
internationella styrkorna och den 
afghanska regeringen och att det inte 
finns någon kommunikation dem 
emellan.
 Horia Mosadiq, chef för den af-
ghanska människorättsorganisationen 
Human Rights Research and Advo-
cacy Consortium, där SAK är en av 
medlemsorganisationerna, berättade 
om den svåra människorättssituatio-
nen i Afghanistan.
 Författaren och grundaren av 
Afghanska Pennklubben Dr Akram 
Osman sa som sista talare till publi-
ken att de svenska afghanerna måste 
tåla varandra oavsett vilken region 
man kommer ifrån, vilket språk man 
talar eller vilken ideologi man har. 
 – Vi har ett gemensamt land som 
behöver oss, förklarade han.

Tvångsavvisningen i rampljuset

Haneef Atmar.
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