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Hur hamnade 
Sveriges soldater 
i Afghanistan?
Vad gör egentligen svenska soldater 
i – Afghanistan? Sverige har delta-
git i Afghanistankriget i 11 år, med 
start 2002. 

Och detta utan att vi funderat 
särskilt mycket på det, tycks det. 
Det borde vi.

 
En ny rapport från Föreningen Af-
ghanistansolidaritet skingrar okun-
skapens dimmor. Skriften heter ”Sve-
riges krig i Afghanistan – och några 
frågor om det”.  Den är på 20 sidorA4 
och utgiven av Föreningen Afghanis-
tansolidaritet 2013. 

Skriften kan laddas ner som pdf via 
www.afghanistan.nu eller beställas 
till självkostnadspris. 

Beställ från: 
nyheter@afghanistan.nu, eller
afghanistansolidaritet@gmail.com 
Eller via: Fraktflygargränd 5,
128 30 Skarpnäck .

Vem bjöd in svensk trupp?
Häftet ger korta frågor och svar om 
Sveriges krigsinsats. 

I skriften, rikt illustrerad, disku-
teras förenklade påståenden som att 
det handlar om en FN-insats, att 
soldaterna är på plats för att utveck-
lingsprojekt ska kunna genomföras, 
att orsaken skulle vara att afghanska 
flickor ska få stöd eller att den USA-
stödda regeringen skulle ha bjudit in 
de svenska trupperna. Och mycket 
mer. Alla dessa påståenden visar sig 
till stor del vid närmare undersök-
ning vara mer eller mindre osanna. 
Skriften är  användbar för alla som 
vill lära sig mer i frågan och inte 
minst för skolbruk.

Detta  är en av de viktigaste och 
bästa skrifter som kommit ut på 
svenska om Afghanistankriget.  

Henrik Persson

Med ett kapitel på varje uppslag be-
rättar den här boken koncentrerat 
om ursprungsbefolkningen i USA 
och deras historia. Från migrationen 
till västra halvklotet fram till nutid, 
med många exempel på viktiga his-
toriska händelser, olika stammar och 
olika geografiska delar av landet.
Gamla kartor och dokument
Boken finns mig veterligen inte på 
svenska men är ändå värd att tipsa 
om då den, förutom över 200 van-
liga illustrationer, även innehåller 30 
lösa faksimiler i olika storlekar. Det 
är både gamla kartor, handelsdoku-
ment, avtalsdokument, ett faksimil-
nummer av tidningen ”The Cherokee 
Phoenix” från 28 maj 1828, och ”Wes-
tern Shoshone Sacred Land Associa-
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tion” från april 1980, plus lite till.
För den som har en amatörforskare i 
sig, och tålamod med att läsa gamla 
handstilar, finns mycket intressant 
här! Det närmaste man kan komma 
historien utan att själv leta reda på 
original-dokumenten i olika arkiv.

Elisabeth Christell
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