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I år blir det tio år sedan det senaste 
kapitlet i Afghanistans historia 
inleddes genom att en USA-ledd 
koalition, som en reaktion efter 

terrorattentaten i USA den 11 september 
2001, attackerade talibanregimen. Det 
internationella samfundet antog därefter 
en ambitiös plan för återuppbyggnad och 
demokratisering av Afghanistan, vars mål 
dessvärre långt ifrån uppnåtts. Istället 
har särskilt säkerhetsläget och samhälls-
styrningen successivt förvärrats under de 
senaste fem, sex åren. De flesta bedömare 
anser nu att kriget i Afghanistan inte kan 
vinnas med militära medel. Den lösning 
som möjligen avtecknar sig är någon form 
av förhandlingar som kan leda till natio-
nell försoning. 
 I detta läge, med ett planerat tillba-
kadragande av internationell trupp, är 
det mycket viktigt att det internationella 
engagemanget för den afghanska befolk-
ningen upprätthålls och förstärks. Även 
om stora framsteg gjorts under det gångna 
decenniet vad gäller exempelvis tillgången 
till skola och hälsovård, är behoven 

hos den fattiga befolkningsmajoriteten 
fortfarande, efter över tre decennier av 
krig, mycket stora. Svenska Afghanistan-
kommittén, samlad till årsmöte i Malmö, 
vill rikta följande uppmaningar till det 
internationella samfundet, den svenska 
regeringen och de afghanska parterna:

 Det internationella samfundet skall •	
i sitt agerande i Afghanistan utgå 
från den afghanska befolkningens 
behov. I takt med att trupper dras 
tillbaka, måste en plan finnas för hur 
den afghanska civilbefolkningens 
säkerhet ges prioritet. Denna måste 
vara samordnad med Afghanistans 
grannländer. En avveckling av det 
militära engagemanget bör åtföljas av 
ett effektivare bistånd, bättre samord-
nat med afghanska myndigheter och 
lokalsamhällen. 

 Den svenska regeringen skall •	
basera sin förestående översyn av 
biståndsstrategin för Afghanistan på 
en djupgående analys av afghanska 

behov. Biståndsengagemanget bör 
vara långsiktigt och flexibelt. Även om 
säkerhet och bistånd på ett principiellt 
plan hänger ihop för att skapa stabi-
litet och bättre förutsättningar för den 
afghanska befolkningen, är det viktigt 
att på marknivån upprätthålla strikt 
åtskillnad mellan militära insatser och 
civilt bistånd. 

 De afghanska parterna skall bidra till •	
en konstruktiv dialog för en bättre 
framtid för hela Afghanistan. Alla 
parter måste eftersträva full respekt 
för de mänskliga rättigheterna i 
enlighet med den afghanska konstitu-
tionen och Afghanistans internation-
ella åtaganden. 

Efter 30 års verksamhet i landet står 
Svenska Afghanistankommittén beredd 
att ytterligare befästa och vidareutveckla 
sitt arbete för att förbättra levnads-
villkoren för den befolkningsmajoritet 
som fortsatt lever under fattigdom och 
utsatthet.   •
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