Afghaner på Sverigebesök:

DEMOKRATI – INTE MED BOMBER
många liv på sitt samvete, Dostum,
och sa: ”Du är en bra man som gjort
mycket gott för Afghanistan”. Mina
afghanska besökare i tältet trodde
inte sina ögon och menade att det
måste var en felöversättning tills jag
förklarade att det var vad ambassadören sa. Vi trodde att Tyskland stod
för mänskliga rättigheter.

Ramazan Bashardost tillhör hazarafolket i Afghanistan och var
tidigare planminister i regeringen. Foto: Henrik Persson

Dr Ramazan Bashardost är
fristående forskare och politisk aktivist, en försvarare
av mänskliga rättigheter.
Han besökte Sverige under
årets Afghanistanvecka och
var djupt kritisk både mot
korruption i landet och
utländsk militär närvaro:
”Den första punkten i min analys av
situationen i Afghanistan gäller kriget.
Det är första gången i historien som vi
inte vet vem som är vän eller vem som
är fiende. Under Sovjets ockupation
visste vi att Sovjet och det afghanska
kommunistpartiet var fienden och
mot dem stod mujaheddin, Pakistan
och USA. Officiellt bekämpar talibanerna USA men samtidigt finansierar
USA talibanerna genom sitt ekonomiska stöd till Pakistan. Haqqaninätverket har nyligen svartlistats som
terrorister av den amerikanska administrationen. Men ledaren för Haqqaninätverket säger att hans rörelse är
en del av talibanrörelsen och talibanernas ledare Mullah Omar är också
hans ledare. Varför svartlistar inte
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USA talibanerna? USA har satt flera
miljoner dollar som belöning för den
som avslöjar Mullah Omars adress.
Samtidigt förhandlar USA med talibanernas speciella sändebud som
står i direkt förbindelse med Mullah
Omar. Skulle det speciella sändebudet inte veta var Mullah Omar befinner sig?
Min andra punkt gäller mänskliga
rättigheter. De förs alltid fram av väst
och det internationella samfundet.
I mitt tält i Kabul dit vanliga människor var välkomna att tala om sina
problem visades en dag ett TV-inslag
där den tyska ambassadören för Afghanistan skakade hand med krigsherren och krigsförbrytaren med

Ingen ställs inför rätta
Valet i Afghanistan betyder att man
öppet köper röster genom att ordna
luncher, ger ut pengar och gåvor m m.
Lagen säger att det är förbjudet men
ingen ställs inför rätta. Det internationella samfundet protesterar inte.
Situationen blir inte bättre med
tiden. Valet 2004 var trots allt bättre
än valet 2009. De unga okorrumperade människorna som ville göra något
för sitt land kunde inte köpa sig röster och slogs ut ur valet.
Presidentvalet 2009 resulterade i
att Karzai vann trots att valkommittén visat att 1,3 miljoner av hans röster var fusk.
Brott mot konstitutionen
Personen som kom tvåa hoppade av.
Enligt konstitutionen skulle då den
som placerade sig som trea ställa upp
mot Karzai i en andra valomgång. Då
offentliggjorde USA:s utrikesminister Hillary Clinton att Karzai segrat
och att ingen andra valomgång skulle
hållas. Inga västländer inte heller Sverige protesterade.”
Efter mötet på ABF arrangerade
exilafghaner i Stockholm ett möte
med Bashardost på en restaurang på
Liljeholmen där det finns afghansk
mat.
Lars-Gunnar Liljestrand
Föreningen Afghanistansolidaritet

Ramazan Bashardost

är född i Qarabaghdistriktet, Ghazni-provinsen i Afghanistan. Han talar flytande persiska och pashto. Efter statskuppen 1978 begav
han sig till Iran. Efter många år i exil, bl. a. i Frankrike,
åter-vände Bashardost till Afghanistan 2002 för att arbeta
i FN-avdelningen på Afghanistans utrikesministerium.
2006 valdes han till Kabuls representant i parlamentsvalet.
Han vann det tredje högsta antalet röster, som sträckte sig
över etniska och språkliga gränser.

Fjärde Världen 4/2012

Kvinnornas situation
i Afghanistan är fortsatt svår, i
många provinser vågar de inte gå
ut ur sina hus. Det förekommer att
kvinnor utsätts för gruppvåldtäkter,
ofta av en grupp pistolmän,
sa Osaman Abdul Bashir.
Foto: Henrik Persson

Osaman Abdul
Bashir är född i ett

”Kvinnoförtryck
och hedersmord
kom tillbaka med
de nya krigen”
Under årets Afghanistanvecka kom också Osaman
Abdul Bashir från Solidarity
Party i Afghanistan till Sverige. Hon talade om kvinnans situation i Afghanistan
idag på ABF i Stockholm
den 13 oktober.
Efter talibanernas fall återvände
Osaman till sin hemby i Afghanistan,
där hon fick bevittna ett brutalt kvinnoförtryck och ”hedersmord”.
Göra kvinnorna medvetna
– Detta är fenomen som fanns i det
gamla Afghanistan, men som bekämpades aktivt ända sedan Afghanistan
fick full självständighet från britterna
Fjärde Världen 4/2012

1919. Med krigen har de kommit tillbaka, sa hon.
På frågan om hur hon ville kommentera att en svensk tankesmedja,
knuten till arbetsgivarna (FriVärld
som tillhör Timbro) föreslår förlängd militär närvaro som ett sätt att
motverka våldet mot kvinnor svarar
Osaman:
– Deras intresse är väl att sälja vapen!
Det finns bara ett sätt att bekämpa
våldet och det är att göra kvinnorna
medvetna. Det medvetandet kommer
inte med bomber.
Osaman uppmanade uttryckligen
alla folk vars regeringar har trupper
i Afghanistan att pressa dem att dra
tillbaka trupperna.
Lars-Gunnar Liljestrand

Fakta:

Afghanistansolidaritets Nyhetsbrev
1/11, 2012, artikel av Lennart
Kjörling i tidningen Flamman
17 oktober, artikel av Stefan
Lindgren: ”Utländska trupper
förvärrar livet för afghanska
kvinnor” i Afghanistan.nu 3/2012.

flyktingläger i Pakistan.
Sedan talibanerna jagats
bort återvände hon till sin
hemby. Där såg hon hur
en ung tjej dödades av sin
bror. Skälet var att hon haft
en relation men inte med
den man familjen ville. Det
började under den sovjetiska
invasionen 1979. USA
stöttade fundamentalistiska
krigsherrar som fick makt
och inflytande. 2009 beslöt
Osaman sig för att själv bli
politiskt aktiv i Solidarity Party
of Afghanistan. Partiet är det
enda parti i landet som både
bekämpar ockupationen, de
fundamentalistiska krigsherrarna och talibanerna.
Efter en demonstration
den 28 april i år fick partiet
brev från justitieministern
där det stod att de nu var
illegala. De hade burit
plakat med bilder på kända
krigsherrar med överkryssade
ansikten, de protesterade
också mot talibanerna. Den
utländska militära närvaron
uppskattas inte av Osaman:
– De är här med bomber och
vapen och säger att de vill
skapa demokrati, det gör
man inte på det sättet. De
skickar kulor och pistoler, inte
pennor och modern teknisk
utrustning. Samma sak gäller
de svenska soldaterna, vi
behöver inte dem, hade det
kommit läkare och ingenjörer
hade vi välkomnat dem med
öppna armar. Vi behöver
er hjälp, vi behöver era
händer, men utan vapen.
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