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till sina hemtrakter. Ur denna grupp rekryteras flertalet talibaner i området.
– Relationerna mellan pashtunerna och andra grupper i norr är ett grundproblem, sä-
ger Granander. Den stora frågan är hur vi kan lösa det. Säkerhetsproblemen måste lö-
sas lokalt och alla grupper måste känna att de har stöd av provins- och distriktsstyret.

FRAmGÅNGAR
Säkerhetsproblemen inom svenska Isafs ansvarsområde i norr är inte bara beväpnade 
oppositionsgrupper. Det är i många fall frågan om rent kriminella gäng som afghansk 
polis och militär för sin egen säkerhets skull tidigare ofta inte ingrep mot.

– Vi har fått positiv respons från guvernörerna i provinserna på vårt arbete, förklarar 
Granander. I områden där folk har problem med väpnade grupper går de nu till guver-
nörerna och ber om hjälp. Afghansk polis och militär vågar sig numera ut och röra sig 
på ett annat sätt än tidigare då de mest höll sig på sina baser och posteringar.

Svaret på frågan om hans trupp har lyckats med det de föresatte sig när de kom till Af-
ghanistan är ett entydigt ja. Det kan låta paradoxalt med tanke på att attackerna ökat 
både mot de utländska soldaterna och mot den afghanska säkerhetsapparaten. 

– De afghanska säkerhetsstyrkorna klarar nu själva av att leda och organisera sina 
operationer i norr och i nordväst. Jag tror att förutsättningarna för ett säkert norr 
har ökat för att vi byggde upp säkerhetsstrukturen inför valet. Det har gett effekt, 
säger Granander.

POLISEN BEHÖVER REFORmERAS 
Isafs huvudspår är att bygga upp polisen och ett problem som Granander pekar på 
är att polisen inte är tränad och utbildad. En fjärdedel av poliserna slutar varje år 
utan att avsluta kontrakten. De har dålig lön, inga karriärmöjligheter och det finns 
inga direkta incitament att stanna kvar inom poliskåren. En viktig uppgift är därför 
att kraftigt öka träningen av polisen och utrusta dem bättre.  

Någon som får fortsätta det arbetet är svenska Isaf-förbandets nya befälhavare är 
Christer Tistam. Han är precis nyanländ på basen vid intervjutillfället och tror att 
om Isaf lyckas utveckla samarbetet med de afghanska säkerhetsstyrkorna så kan 
våldskurvan dämpas.

– Det är afghanerna själva som måste göra arbetet. Vi kan bara hjälpa till och göra 
vårt bästa. Jag förväntar mig att få lära mig mer om landet i mötet med Afghanistan. 
Jag hoppas att vi kan bidra till en bättre framtid. Landet är värt det.

”Är det rimligt 
att avvisa asyl-
sökanden till 
afghanistan?”

DEN 3 FEBRUARI, samma dag som Mig-
rationsverket gick ut med nyheten att de 
omprövat sina riktlinjer för asylsökanden 
från Afghanistan, bjöd Svenska Afgha-
nistankommittén tillsammans med Vän-
sterpartiet och Folkpartiet liberalerna in 
till en asylhearing i Riksdagen. 

Den övergripande frågeställningen var 
”Är det rimligt att avvisa asylsökan-
den till Afghanistan?”. Diskussionerna 
var livliga mellan utfrågarpanelen ledd 
av Lotta Hedström och de utfrågade 
som bestod av representanter från 
Migrationsverket, asylsökande från 
Afghanistan, UNHCR, asylbiträde samt 
Migrationsminister Billströms statssek-
reterare.  En stor del av diskussionerna 
under hearingen kretsade kring be-
greppet inre väpnad konflikt och till följd 
därav internflyktingalternativet. 

Hearingen som arrangerades i enlig-
het med beslut av årsmötet i maj 2009 
lockade över 70 deltagare. 

På SAKs hemsida finns en längre 
artikel om hearingen www.sak.se.

Afghansk armépostering strax öster om Kabul.

Lotta Hedström i SAKs styrelse utmanade 
Migrationsverket vid hearingen i Riksdagen. 
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