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Migrationsverket och Sveriges 
regering fortsätter envist att 
tvångsrepatriera afghanska 

flyktingar boende i Sverige. Svenska 
Afghanistankommittén, SAK, har vid 
upprepade tillfällen krävt att afghans-
ka flyktingar inte tvingas återvända i 
den situation som nu råder och som 
präglas av osäkerhet och instabilitet. 
Både FN:s flyktingråd UNHCR och 
afghanska myndigheter vill förhindra 
en än allvarligare humanitär kris i 
landet än den som råder idag. 

sak anser att det är oansvarigt av 
Sverige att vara en av de stater som 
spär på problemen med flyktingmot-
tagandet i Afghanistan och omänsk-
ligt gentemot de afghaner som nu 
står under avvisningshot. Afghanska 
myndigheter har under en tid vädjat 
om en repatriering i en takt som ger 
tid för återuppbyggnad och ett värdigt 
mottagande. Sådana förutsättningar 
saknas idag. Väpnad konflikt gör idag 
återvändandet till flera delar av landet 
omöjligt av säkerhetsskäl. Det finns 
redan 100 000-tals internflyktingar i 
områden där regeringsfientliga taliba-
ner härjar och amerikanska soldater 
jagar al-Qaida-anhängare.Migrations-
verkets vägledande beslut innebär att 
det slås fast att det råder ”inre väpnad 
konflikt” i delar av södra och sydös-
tra Afghansistan, varmed avses sex 
provinser, till vilka inga avvisningar 
kommer att ske. Verket har istället 
undersökt om det finns ett ”inre flyk-
tingalternativ” det vill säga någon del 
av landet dit en avvisad person kan 
hänvisas att leva som flykting. Kabul 
har av Migrationsverket befunnits 
vara en lämplig sådan plats. SAK delar 
inte denna syn. Flyktingsituationen i 
Kabul är i det närmaste en humanitär 
katastrof. Under senaste decenniet har 

befolkningen mångdubblats. Det rå-
der stor brist på bostäder, arbete, mat 
och vatten. Trångboddheten är enorm 
och kriminaliteten ökar lavinartat. 
Och rättsskipningen fungerar inte ens 
i huvudstaden. Möjligheten till försörj-
ning för en nyanländ är obefintlig och 
säkerheten för den egna personen 
är, liksom rättssäkerheten, mycket 
dålig. Allt detta gör det extremt svårt 
för någon utan befintlig familj eller 
annat socialt nätverk att etablera sig i 
Kabul. En sådan person tvingas för sin 
överlevnad vidare till hemtrakterna 
– alltså till den väpnade konfliktens 
område. Förutom att vara personliga 
tragedier för de avvisade männen 
innebär det också att Sveriges hand-
lande bidrar till ett försvårande av en 
lösning på den långvariga konflikten i 
Afghanistan. Om man skickar tillbaka 
flyktingar till andra ställen i landet 
än där de kommer från, det vill säga 
s man skapar internflyktingar, ökar 
risken för destabilisering ytterligare. 
Rekryteringsunderlaget till talibaner 
och andra militanta grupper blir bara 
större, och detta, i så fall, med svensk 
hjälp. 

i detta läge är det inte rimligt att 
skicka tillbaka afghanska flyktingar, 
vare sig unga ensamkommande män 
eller andra, från Sverige till Afgha-
nistan. Svenska Afghanistankommit-
tén anser att avvisning av afghanska 
flyktingar ska stoppas tills dess läget i 
Afghanistan har stabiliserats och nöd-
vändiga insatser hunnit göras för att 
undvika en annalkande humanitär ka-
tastrof till följd av den pågående mas-
siva tvångsrepatrieringen. SAK kräver 
att tvångsavvisningarna av afghaner 
boende i Sverige upphör nu!   

Uttalande från SAKs årsmöte i Stockholm den 24 maj.

Uttalande: Stoppa 
tvångsavvisningarna
till Afghanistan!

med två av killarna i deras lägenhet 
fick jag frågan: Johanna, är du aldrig 
rädd för oss? 
 – Nej, svarade jag men det är 
många svenskar som har frågat mig 
samma sak. 
 Jag åker alltid ensam till de här 
killarna. Jag har varit ensam med 
en, två, fem ensamma desperata och 
rädda unga män. Men aldrig har jag 
känt mig i underläge eller utsatt, 
tvärtom blir jag behandlad med kär-
lek och respekt. Men jag kan nog inte 
ens räkna alla gånger svenskar har 
frågat mig om det jag gör verkligen 
inte är farligt. Det handlar om respekt 
och tillit, jag har ingen anledning och 
gå in i de här personernas liv med ett 
uppdrag, att jag ska förändra eller 
hjälpa. Jag har inget uppdrag. Jag vill 
bara försöka göra livet lite enklare i 
en svår situation. 
 Mitt mål är givetvis att alla i vårt 
land ska inse vad som håller på att 
hända och faktiskt inse att det som 
pågår är bortom all sans. För mig och 
många med mig är det självklart att 
det inte råder några tvivel om de här 
killarnas rätt att få stanna i vårt land. 
De är en del av vårt samhälle, de har 
bidragit till det under flera år och de 
ska få fortsätta med det. 
 Jag intalar mig själv att oavsett vad 
som händer har jag gjort vad jag har 
kunnat för att de här människorna 
ska veta att det finns någon som 
bryr sig och någon som kommer att 
sakna dem om de måste åka. Om de 
får stanna kommer det finnas någon 
som kommer att fälla tårar av glädje. 
Jag önskar att fler människor vågar 
stå upp för andra och vågar släppa 
in andra i sina liv. Jag får så otroligt 
mycket av mina vänner, de kommer 
att vara mina vänner oavsett vad som 
händer. 
 Det här är en betraktelse på 
situationen från en gräsrot. En gräsrot 
som kommer att fortsätta kämpa för 
att mina killar ska få stanna. Som en 
vis man brukar säga; varje minut de 
stannar är en seger. Ännu har många 
minuter gått och många segrar har 
det blivit. 

Johanna Eriksson, 28, från Vetlanda är SFI-lärare 

(Svenska för invandrare).
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