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ministeriet för flyktingar och åter-
vändande dit man kan vända sig om 
hamnar i rättsskyddsproblem. Proble-
met är att ingen har hört av sig så vi 
vet inte vad som hänt de som kommit 
tillbaka. Har de klarat sig, sökt sig till 
osäkra områden där de har släktingar 
eller har de tagit sig illegalt över grän-
sen till Pakistan, undrar hon.
 Sedan 2002 har cirka 4,8 miljoner 
människor återvänt från framför allt 
grannländerna Pakistan och Iran, men 
strömmen har minskat dramatiskt de 
senaste åren. De som nu återvänder 
är till stor del flyktingar som mer eller 
mindre tvingas tillbaka av omständig-
heter i asyllandet. De flesta flyktingar 
i grannänderna vill inte återvända 
till Afghanistan under nuvarande 
omständigheter och enligt en studie 
genomförd av UNHCR och den pa-
kistanska regeringen för ett år sedan 
där man undersökte registrerade 
flyktingar (2.15 miljoner människor), 
framkom att hela 82 procent inte 
hade några planer på att återvända 
till hemlandet inom en snar framtid. 
 De viktigaste skälen var bristen på 
säkerhet (41 procent), brist på bostad 
(30 procent) och brist på försörj-
ningsmöjligheter (24 procent). Cirka 
90 procent av de tillfrågade saknade 
mark att bruka om de skulle återvän-
da.
 Det var innan det senaste årets 
ökade säkerhetsproblem och innan 
landet återigen drabbades av svår 
torka som lämnat miljontals männis-
kor i akut nöd.
 – Under de senaste månaderna har 
situationen i Kabul allvarligt förvär-
rats med ständiga attacker, själv-
mordsbombningar och kidnappningar. 
Juli var den värsta månaden hittills 
säkerhetsmässigt. De skedde en helt 
oväntad ökning av säkerhetsrelaterade 
incidenter. Nu i augusti har det varit 
ändå värre och det ser ut som om det 
kommer att bli mycket värre innan det 
kan bli bättre, säger Aurvasi Patel.
 FN har idag, på grund av den 
bristande säkerheten, 
inte heller möjlighet att 
verka i mer än halva 
Afghani stan.   

Börje Almqvist är Afghanistan-

expert och styrelsemedlem i SAK.

Den 11 september stod Sunds-
valls Afghanistankommitté vid 
lunchtid på stora torget i Sunds-
vall som arrangör för en mani-
festation på temat: ”Skicka inte 
afghanska flyktingar i döden!” 
Initiativet till manifestationen kom 
ur det faktum att vår vän Dadkho-
da Qalandari, 22 år, som har varit 
i Sverige i fyra år nu sitter i förvar 
i Gävle i väntan på avvisning med 
tvång.

t e x t :  a n n a  w e s t i n

Dadkhoda, ursprungligen från Par-
wan i Afghanistan, bor till vardags i 
Sundsvall där han numera har fast 
arbete som hotellstädare och egen 
lägenhet. Han har svensk flickvän och 
svenskt körkort. Dadkhoda har varit 
aktiv i Sundsvalls Afghanistankom-

mitté i tre år och sitter sedan två år 
tillbaka i styrelsen. Att skicka till-
baka en ensamstående ung man som 
Dadkhoda till Kabul i Afghanistan 
är detsamma som att skicka honom i 
döden. 
 Vid manifestationen talade elva 
representanter från skilda organisa-
tioner som Svenska Afghanistankom-
mittén, Socialdemokraterna, Miljö-
partiet, Vänsterpartiet, Sundsvalls 
Asylkommitté och Röda korset mot 
avvisningarna av afghanska flyktingar. 
Även Ahmad Mahmoud och Amyn 
Khawari Höglin som är afghanska 
flyktingar talade vid manifestationen. 
Under manifestationen turades flyk-
tingar om att hålla upp en banderoll 
med texten: ”Stoppa utvisningar av 
flyktingar till Afghanistan.”
 Jenny Anderberg, chef för SAKs 
Sverigeverksamhet, berättade om det 

Är det rimligt att skicka 
människor till ett land 
där det smäller bomber?
Viktig manifestation i Sundsvall
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Vid en manifestation i Sundsvall den 11 september krävdes att afghanska flyktingar ges 
permanent uppehållstillstånd i Sverige, att Sverige ökar sitt civila bistånd till Afghanistan samt 
att Sveriges regering ger kraftfullt stöd åt FN i Afghanistan och medverkar till en rimligare balans 
mellan militära och civila insatser i landet.
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försämrade läget i Kabul och sa att 
där man får räkna med att plötsligt 
höra en stor smäll från någon bomb 
som briserar i närheten. 
 Siv Persson från SAK i Sundsvall 
bad Migrationsverket att lyssna på 
dem som vet, att tänka med hjärtat 
och inte stela paragrafer. 
 – Vi socialdemokrater är inte 
felfria och har inga illusioner om att 
flyktingpolitiken inte skulle vara svår 
men vi kan aldrig överge de humani-
tära principer som styr vår ideologi, 
sa Joao Pinheiro, ledande socialde-
mokratisk politiker i Sundsvall i sin 
apell.
 Pinheiro sa sig inte heller vara 
stolt över hur våra svenska myndighe-
ter underkänner UNHCR:s bedöm-
ning av läget i Afghanistan idag. Han 
vädjade till regeringen och migra-
tionsdomstolen att ompröva beslutet 
om utvisning av Dadkhoda och andra 
asylsökande flyktingar som saknar 
familjeanknytning.

Permanent uppehållstillstånd
Kraven vid manifestationen var att 
afghanska flyktingar ges permanent 
uppehållstillstånd i Sverige, att Sve-
rige ökar sitt civila bistånd till Afgha-
nistan samt att Sveriges regering ger 
kraftfullt stöd åt FN i Afghanistan 
och medverkar till en rimligare balans 
mellan militära och civila insatser i 
landet.
 Manifestationen hade stort ge-
nomslag i media. Flera inslag sändes i 
Radio Västernorrland och i lokala tv-
sändningar. Lokalradion intervjuade 
rättschefen på migrationsverket med 
anledning av sundsvallbornas protes-
ter mot avvisningshotet mot Dadk-
hoda. 
 Flera av talarna riktade stark 
kritik mot den landanalys som 
migrationsverket gjort. SAK hävdar 
att hela landet berörs av den väp-
nade konflikten och att läget i Kabul 
på intet sätt kan sägas vara tryggt. 
Intervjun med rättschefen är mycket 
avslöjande för deras hållning om att 
det råder väpnad konflikt endast i 
delar av landet.   

Anna Westin bor i Sundsvall och är före detta med-

lem av SAKs styrelse. Anna var den som samord-

nade manifestationen.

Ustad Farida Mahwash 
& The Radio Kaboul Ensemble

Legendaren från Kabul
Överallt i Afghanistans tehus stod radioapparaterna på, ur dessa steg Farida Ma-
hwashs starka, rena röst och succén var ett faktum. Det var så Farida Mahwash 
blev känd i sitt land före den sovjetiska ockupationen -79. Under 60- och 70-talen 
var hon Afghanistans största stjärna men blev tvungen att gå i landsflykt. Idag bor 
hon i Kalifornien och turnerar över hela världen. Den 7 november gästar hon Södra 
Teatern i Stockholm. Missa inte detta unika tillfälle!

Entré: 250 kr, student och ungdom under 26 år: 200 kr
Obs! Anmäler du dig till SAKs konferens ”Fredsbygget 
i Afghani stan” (se annons på sid 2) får 30 kr rabatt på konserten

Södra Teatern
7 november kl 20




