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Vilken är Afghanistans flagga? Vinnare av förra bildgåtan

2. 

Skicka ditt svar till markus.hakansson@sak.se så ingår du i utlottningen 
av standardverket Afghanistan. Glöm inte att ange postadress.

I förra numret av Afghanistan-nytt frågade vi 
efter vad den här mannen har på huvudet. Rätt 
svar var Pakol. Och det visste bland andra 
Kjell Andersson i Vinslöv som vann utlottnin-
gen bland de som kunde svaret. Kjell kan nu 
se fram emot en läsupplevelse utöver det van-
liga. Boken Afghanistan med Anders Sundelin 
som redaktör har redan skickats. Gratulerar!

1.
x. 

Historiskt förbud mot klustervapen
Den 30 maj kom 110 stater över-
ens om en historisk konvention 
som förbjuder klustervapen, 
vilka under årtionden har orsakat 
oerhört mycket mänskligt lidande. 
Konventionen förbjuder använd-
ning, produktion, lagerhållning 
och handel med klustervapen. 

t e x t :  j e n n y  a n d e r b e r g

b i l d :  b ö r j e  a l m q v i s t

Staterna förbinder sig dessutom att 
röja områden som är fulla av oexplo-
derade substridsdelar och att bistå 
människor och samhällen som drab-
bats. SAK har genom åren sett de 
fruktansvärda konsekvenser som klus-
tervapen orsakar civila. Omkring 98 
procent av dem som drabbas beräknas 
vara civila, av dessa är 40 procent barn. 
 – Konventionen innebär att 
klustervapen inte bara är moraliskt 
oacceptabla utan också blir förbjudna 
enligt den internationella humanitära 
rätten. När avtalet omsätts i praktiken 
kommer det att förhindra det enorma 
lidande som vapnen orsakar, säger Ha-
rald Holst , föreningsansvarig på SAK.
 I Afghanistan och många andra 
länder finns fortfarande oexploderade 
klustervapen på stora områden, vilket 

kan likställas med minfält. Det innebär 
att klustervapen fortsätter skörda 
människoliv långt efter att en konflikt 
är slut. I december kommer staterna 
att signera konventionen i Oslo. När 30 
stater har ratificerat, det vill säga god-
känts av respektive stats lagstiftande 
organ, träder konventionen i kraft.
 SAKs engagemang mot kluster-
vapen har pågått i flera år. I maj 2006 
arrangerade man tillsamman med 
Svenska Freds ett seminarium i Stock-
holm om klusterbombers konsekven-
ser.
 Nätverket mot klustervapen bilda-
des i juni 2007 i samband med ett riks-
dagsseminarium, och består föruom 

SAK av ytterligare tolv organisationer. 
Nätverket ingår i den internationella 
koalitionen mot klustervapen, Cluster 
Munition Coalition (CMC).
 Den 12 maj invaderades Sergels 
torg av 98 rödklädda och två gulkläd-
da personer. Genom manifestationen 
illustrerade nätverket mot kluster-
vapen att 98 procent av offren för 
klustervapen är civila.
 – Nu måste den svenska staten sna-
rast göra sin del av avtalet och påbörja 
processen med att skrota det svenska 
klustervapnet, säger Harald Holst. Att 
vi har nått så här långt på så kort tid vi-
sar att när vanliga människor gör något 
utöver det vanliga ger det resultat!   

Manifestation på Sergels torg i Stockholm. 98 rödklädda och två gulklädda visade på 
proportionerna där 98 procent av dem som skadas av klustervapen är civila.   
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