
 

  

YtÜwt 

Utges av  
Afghanska Pennklubben aÜA EI Pris: 20 Kr 

September 2003 

Centraliserad eller federal stat?  
 

Återlämna Afghanistan till afghanerna 
 

Kvinnors livssituation 
 



 

2 

Efter många år av dödande och lidande finns en 
möjlighet till en ljusare framtid. I första hand behöver 
de djupa såren på nationens kropp och själ läkas så att 
vi minskar risken för fortsatt lidande. 
 
Det finns många som ifrågasätter denna fantastiska 
möjlighet och önskar sig bättre förutsättningar. Det är 
uppenbart att de djupgående problemen i Afghanistan 
kräver avsevärt mer omfattande åtgärder än de som 
erbjuds i dagsläget. De stora behoven till trots, noterar 
vi med uppskattning att utländsk hälsovårdspersonal 
har kommit till landet, att pengar anslagits för landets 
återuppbyggnad samt att en internationell fredsbeva-
rande styrka, ISAF, har etablerat sin närvaro. 
 
Allt detta är resultatet av förändringar i det internationella samfundet. Tidigare var det 
uppenbart att det internationella samfundet knappast bekymrade sig särskilt mycket 
över det lidande som vårt folk genomgick oavsett hur många skyldiga och oskyldiga 
som dagligen dödades i våra byar och städer. 
 
Det kvartsekellånga kriget mot den utländska ockupanten och de inhemska plundrarna 
har tagit det mesta från folket. Resultatet är att vi idag knappast har något kvar att 
”dela” med andra. Allt är stulet! De oersättliga historiska föremålen i Kabuls museum, 
biblioteken, dokumenten i Nationella Arkivet, bankernas tillgångar, tryckerier och 
fabriker, Sultan Mahmud Ghaznawis gravsten och de dödas skelett, togs till Pakistan. 
Allt detta slumpades bort till obetydliga priser på marknader och basarer i Peshawar, 
Karachi, Lahore och Islamabad. 
 
För de som fortsatt önskar plundra Spökenas stad återstår inget annat rov än de dödas 
ben. Dessa fakta är idag vårt samhälles verklighet. Med denna insikt som grund bör vi 
vara försiktiga med att formulera högtflygande drömmar och våldsamma överdrifter. 
 
Ny konstitution 
 
För närvarande pågår heta diskussioner om den nya afghanska konstitutionens ut-
formning. Våra landsmän ger sina synpunkter om dess form och innehåll. I en sådan 
situation är vi som aldrig förr i behöv av mera samförstånd samt lugna och rationella 
diskussioner. 
 
Redan nu kan man iaktta kompromisslösa positioneringar i artiklar skrivna av en del 
av våra intellektuella, i vilka varje tum av landets mark och det gemensamma na-
tionella arvet delas upp i en huggsexa. En del framhäver vinsterna med ett centralis-
erat system och andra framhäver fördelarna med ett decentraliserat federalt system. 
Det finns inte många som förmår se lösningen i ett politiskt system som utgör en 
kompromiss mellan dessa två modeller. 
 
Utan tvekan är förespråkare för ett centraliserat system inte längre benägna att non-
chalera de etniska och religiösa minoriteternas rättigheter. De kommer inte, som tidi-
gare i historien, att dela in samhället i första, andra och tredje klassens medborgare. 
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Återlämna Afghanistan  
till afghanerna 

 

Av Per Gahrton  
Arton månader efter den USA-ledda "befrielsen" av Afghanistans kvinnor från det 
mansgrisiga talibanstyret är ett öppet kvinnoansikte fortfarande en sensation i gatuli-
vet i Kabul, Kandahar och Mazar-e-Sherif.  
 
Jag räknar till högst två-tre synliga ögonpar per hundra som döljs bakom ljusblåa 
burkhors tyggaller. I byarna lär det finnas ännu färre, men det är hörsägen, för utanför 
storstäderna får jag nöja mig med militärhelikoptrars och FN-flygplans fågelperspek-
tiv. Freden är lika obefintlig i Afghanistan som kvinnofriden och varken utländska 
trupper, regeringssoldater eller krigsherremiliser vågar ta på sitt ansvar att låta gästan-
de EU-politiker röra sig fritt i markplanet.  
 
Och när vi inte flyger högt ovan torra slätter och snöklädda berg är vi ständigt om-
ringade av dussintals till tänderna beväpnade säkerhetsvakter.  
 
Visserligen försäkrar USA-koalitionens överbefälhavare, general Vines, när han gör 
en lägesbeskrivning i högkvarteret i Bagram, att "the bad guys" är besegrade och att 
kvarvarande talibaner och al-Qaida-folk sammanlagt uppgår till högst några hundra 
splittrade och okoordinerade "terrorister". Likafullt, försäkrar han, utgör de ett globalt 
hot. Det är därför USA-trupperna är i Afghanistan. Deras mål är, heter det, att förstöra 
terrorismen, att krossa al-Qaida och, inte minst, att se till att Afghanistan styrs av en 
regering som "erkänner USA:truppernas rätt att komma tillbaka".  
 
Alltså: carte blanche för amerikansk återinvasion närhelst Washington anser att det 
behövs! Jag blir inte klok på om det är denna uppgift som föranleder skyltar i brie-
fingrummet med texten "secret" eller om det snarare är bristen på USA-målsättningar 
för den afghanska befolkningens välfärd som man vill hemlighålla.  
 
Talibanerna ut – Krigsherrarna in 
 
Det finns inte ett ord om kvinnornas befrielse i USA-truppernas målformulering. Den 
"detaljen" har överlämnats till kvinnoministeriet, som visserligen lyckats få tillbaka 
trettio procent av flickorna till skolorna, men betraktar sin egen strävan att öka ande-
len till femtio procent som omöjlig att uppnå på grund av den inhemska och utländska 
manliga maktelitens måttliga intresse.  
 
Kvinnominister Habiba Surabi, utan burkha men med täckt hår, drömmer om kvote-
ringsregler som ska garantera kvinnorna minst 30 procent av delegaterna i den konsti-
tuerande "loya jirga" som skall besluta om Afghanistans nya författning i höst. Men 
författningskommissionens ordförande Nematullah Shahrani, i svart turban, traditio-
nell långrock och helskägg som skulle klarat en talibankontroll, ser inget behov av 
särskild kvotering för kvinnor. En femtedel av författningskommittens trettiofem leda-
möter är ju kvinnor!  
 
 - Men även om det inte fanns en enda kvinna i författningskommittén skulle vi män 
ha tagit hänsyn till kvinnors intressen, försäkrar Shahrani med ett bullrande skratt. 
 
 Inte heller demokrati förekommer som USA-prioriterad målsättning. Kanske har ge-
neral Vine&Co lyssnat på FN:s specielle representant Lakhdar Brahimi som uppgivet 
förmanar EU-delegationen:  
 
 - Om ni har kommit hit för att införa västerländsk demokrati slösar ni bort er tid. 
 

Enligt honom kan USA-interventionen 
sammanfattas enkelt: Amerikanarna slog 
sönder talibanregimen - och överlämnade 
landet till krigsherrarna!  
 
Ja, de tycks alla finnas kvar. I Herat sitter 
Ismail Khan i orubbat bo och förtrycker, 
enligt en rapport av Human Rights 
Watch, kvinnor så att Mullah Umar skul-
le bli grön av avund (Repression of Wo-
men in Western Afghanistan, vol 14, no 
11, December 2002). I Kandahar sitter 
Gul Agha Shirzai kvar trots att interims-
president Karzai nyligen försökte avsätta 
honom. Men Gul Agha räddades av ame-
rikanerna som behöver en USA-trogen 
guvernör i talibanernas kärnland.  
 
Stärkt av USA-stödet förkunnade Gul 
Agha utan att rodna för oss att han 
"kommit överens" med Kabul-
regeringens finansminister att han inte 
alls är skyldig centralregeringen en enda 
afghani trots att han beräknas dra in 25 
miljoner dollar i månaden i tullavgifter 
från den lukrativa trafiken med Pakistan. 
Tvärtom, det var centralregeringen som 
var skyldig honom 3 miljoner dollar! 
Vilka han dock storsint hade efterskänkt. 
 
Avväpna hundratusen legoknektar 
 
I Mazar-e-Sherif utkämpar tadjiken Atta 
och uzbeken Dostum regelbundet skär-
mytslingar mot varandra för att hålla sina 
trupper i trim. De är huvudmisstänkta för 
att ha fyllt massgravar med krigsfångar 
som avlivats genom att likt sardiner ha 
packats i containrar tills luften tagit slut. 
När Atta tillfrågades av oss om detta 
förklarade han att det var Dostum som 
"med vilje" dödat ett stort antal värnlösa 
fångar. Men "fråga Dostum" om detaljer-
na! Vilket vi gjorde någon timme senare. 
Det var som att öppna en dammlucka, en 
oändlig ordström med tusentals detaljer 
strömmade ut i en hastighet som inte gav 
tolken en chans.  
 
Av den översatta bråkdelen framgick att 
Afghanistans mest ökände krigsherre 
ansåg sig missförstådd av västliga mass-
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media, att "alla här" vet att han är en hedersknyffel som aldrig ljuger, att det visserli-
gen är sant att 170 talibaner av misstag fått för lite luft i en container, men att det ju 
var krig och att det rörde sig om terrorister! Inbjud mig till EU-parlamentet så att jag 
en gång för alla får berätta sanningen för världen, bönade han.  
 
Officiellt har Khan, Shirzai, Atta, Dostum och ett antal ytterligare krigsherrar av sam-
ma kaliber skrivit under avtal med Kabul-regeringen om att de ska låta sig avväpnas, 
börja betala en del av sina tull- och skatteinkomster till centralregeringen och rent 
allmänt börja agera som stöttepelare i det befriade Afghanistans framtidsdemokrati. 
Vice försvarsminister Baryalai, en ung energisk man i kamouflageuniform, utstrålar 
optimism och framtidstro.  
 
Att avväpna hundratusen legoknektar - lätt som en plätt! Våld behövs inte, de gamla 
kämparna ska få 200 dollar för sina vapen och erbjudande om nytt jobb. Varifrån 
pengarna och jobben ska komma? Det löser sig, FN, Japan och Storbritannien ska 
hjälpa till. Däremot inte USA.  
 
De amerikanska trupperna syns inte till där det nya Afghanistan byggs upp. Den rela-
tiva säkerheten och ordningen på Kabuls gator beror inte på USA-soldater, utan på 
tyska, holländska och en del andra nationers trupper inom ramen för den internatio-
nella fredsstyrkan ISAF. Försöken att stämma i den åter flödande knarkbäcken leds av 
britter. Skolor och brunnar byggs av frivilligorganisationer, med Svenska Afghani-
stankommittén som en av de största.  
 
De tuffa amerikanska GI:s har annat att syssla med, som att skydda sin skyddsling nr 
1 - interimspresident Karzai. Enligt en afghansk officers uttalande nyligen till Der 
Spiegel (nr 25/03), har Karzai "sålt ut oss till amerikanerna". EU:s representant i Af-
ghanistan konstaterar inför oss att "USA har omfamnat Karzai så hårt att han har fast-
nat, han betraktas som misstänkt av folket". Själva kan vi konstatera att när vi ska 
träffa honom måste vi passera tre säkerhetsringar, en yttre som bemannas av afghaner, 
en mellanring som kontrolleras av representanter för en brittisk privat säkerhetsfirma 
och en inre ring som utgörs av USA-soldater. Dessutom är Karzais inrikesminister 
Jalali, högste chefen för polis och säkerhet, nyss hemkommen efter årtionden av exil i 
USA.  
 
Det blir, paradoxalt nog, en av de konservativa brittiska ledamöterna i EU-
delegationen som till slut bryter vår artiga tystnad och uttalar vad alla tänker: Detta är 
en USA-ockupation! 
 
Tortyr av Bagramfångar 
 
Det slutliga beviset för att karakteristiken är korrekt levereras av en amerikansk jour-
nalist, Carlotta Gall, reporter för New York Times. Hon berättar om sin kamp med 
hemmaredaktionen för att få publicera beska sanningar om USA-truppernas framfart i 
Afghanistan som får en del av rapporterna från Guantanamo att framstå som söndags-
skoleberättelser. 
 
När jag talar om för henne att vi besökt USA-högkvarteret i Bagram, replikerar hon 
blixtsnabbt: Såg ni fängelset? Jag blir stum. Fängelset? Nej, vi har överhuvudtaget 
inte hört talas om något fängelse. Då berättar Carlotta om hur minst hundra al-Qaida-
fångar hålls fängslade i Bagram under förhållanden som bara kan betecknas som tor-
tyr. De blir inte slagna, men tvingas stå nakna i timmar, dag ut och dag in, under stän-

diga förhör. Till slut var det två som dog. 
Och i ett fall skrev en ärlig amerikansk 
läkare klartext i dödsattesten: "Mord". 
 
Det tog månader för Carlotta att via släk-
tingar i avlägsna byar få fram sanningen. 
Men till slut hade hon ett överväldigande 
material, hemmaredaktionen fick ge sig, 
artikeln publicerades i början av mars i år 
(US Military Investigating Death of Af-
ghan in Custody, March 4, 2003). En 
rättslig undersökning pågår mot USA-
trupperna i Bagram för mord. Varför fick 
EU-delegationen inte veta något om det? 
 
Kanske för att USA har behov av EU, 
FN, NGO-are och alla andra "nyttiga 
idioter" för att skapa intryck av att värl-
dens rikaste lands anfallskrig mot värl-
dens fattigaste land hösten 2001 hade 
något att göra med frihet, demokrati, 
utveckling.  
 
Men, som Carlotta Gall understryker, de 
amerikanska soldaterna i Afghanistan har 
bara en sak i huvudet: Hämnd för 11 
september. Och för Bush och hans finan-
siärer handlar det i Afghanistan, liksom i 
Irak, naturligtvis om kampen om knappa 
oljeresurser som USA till varje pris mås-
te vinna eftersom, med Bush den äldres 
uttryck, "den amerikanska livsstilen är 
inte förhandlingsbar". 
 
Äntligen kan den amerikanska energijät-
ten UNICOL:s planer på gigantiska pipe-
lines från Centralasiens olje- och gaskäl-
lor via Afghanistan flyttas från ritbord 
till verklighet. 
 
Zahir Shah 
 
I allt detta kaos är det naturligt att ett 
förvirrat och ockuperat folk söker trygg-
het i kända och fasta storheter. Pushto-
nernas "shura" i Kandahar gav oss sam-
ma budskap som tadjikernas äldsteråd i 
Mazar-e-Sherif. De traditionellt klädda 
långskäggiga männen från landets mot-
poler i Nord och Syd var eniga: Låt oss 
behålla Zahir Shah som Nationens Fader, 
låt oss återupprätta den konstitutionella 

R. Dostum G. Shirzai I. Khan P. K. Zadran 
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monarkin! 
 
 Det är beteck-
nande att EU-
d e l e g a t i o n e n 
slipper passera 
a m e r i k a n s k a 
säkerhe tskon-
troller när vi 
skall träffa den 

gamle kungen. Han är inte USA:s man, 
utan snarare folkets. Han symboliserar 
drömmen om den "gamla, goda tiden", 
före sovjetockupation, kommunistkupp, 
mujahidins frihetskamp, inbördeskrig, 
talibanvälde och USA-ockupation.  
 
Redan 1933 blev han kung, 1964 genom-
drev han en författning med demokratis-
ka inslag. Men 1973 störtades han och 
har inte återkommit förrän nu. Han tar 
emot i västliga kläder med uppknäppt, 
slipslös skjorta. På väggarna sitter bilder 
där han hälsar på Eisenhower och De 
Gaulle. Han har sin framtid bakom sig. 
Ändå är det ett framtidsbudskap han vis-
kar fram med sin 88-åriga trötta röst: 
Afghanerna har alltid stått emot utländsk 
inblandning! 
 
Så lär det bli den här gången också. Visst 
behöver och önskar Afghanistan utländsk 
uppbyggnads- och utvecklingshjälp. Men 
USA-ockupationen lägger grunden för 
nästa förödande krig. Om alla välmenan-
de "fellow travellers" från FN, EU och 
frivilligorganisationer inte ska betraktas 
som ockupanternas lakejer måste de hålla 
vattentäta skot mot General Vines och 
hans torterare i Bagram. Framförallt bör 
de inte lockas till att bygga upp sådant 
som USA har förstört - i varje fall inte 
innan USA-trupperna tvingats återlämna 
Afghanistan till afghanerna. 
 
Fotnot: Per Gahrton är miljöpartistisk 
EU-parlamentariker. Artikeln har 
tidigare publicerats i Folket i Bild nr 
8/2003. 

Atta M. 

På samma sätt vill förespråkare för ett federalt system inte framkalla en situation där 
en del av våra giriga grannar ges möjlighet att bidra till splittringen av vårt land. 
 
Problemets rötter återfinns i vårt förflutna. De krafter som förr dominerade regering 
och statsapparat reserverade de bästa karriärmöjligheterna och offentliga poster till en 
bestämd grupp. De försökte utestänga de etniska minoriteterna från maktens centrum. 
På detta vis genomsyrade ojämlikheten hela samhället från topp till botten. De sociala 
relationerna speglade också detta. Det var till och med så illa att en del av våra lands-
män kände sig som utlänningar i sitt eget land. 
 
Men läget har nu förändrats. Idag har det skapats en form av balans mellan olika le-
gitima etniska, religiösa och språkliga särintressen i vårt samhälle. I dagsläget är det 
omöjligt för någon grupp i samhället att nonchalera andras rättigheter – än mindre att 
försöka monopolisera makten till egna händer. 
 
Centrum kontra periferi 
 
Det är angeläget att de utskott som har fått till uppgift att utforma och lägga ett förslag 
till en nu afghansk konstitution, ser till att framtida beslutsfattande instanser skall 
bestå av en rationell och representativ sammansättning av valda representanter från 
alla etniska grupper. Exempelvis skall valda personer ute i provinserna både kunna ha 
inflytande och mandat att fatta beslut i frågor som berör deras eget närområde, samti-
digt som de erhåller medlemskap i det styrande nationella rådet. Allt för att undvika 
att centralmakten tänker och agerar helt på egen hand. På samma sätt kan regeringen, i 
form av den verkställande makten, bestå av en bred sammansättning av folkvalda från 
alla etniska grupper. Mekanismen samt villkoren för att uppnå sådana maktpositioner 
bör i förväg regleras i den nya konstitutionen och dess kompletterande lagar. 
 
Det är uppenbart att dem valda råden på provinsnivå och på andra lägre administrativa 
nivåer kommer att kunna medverka i denna process. Råden kommer att förvalta re-
gleringen av administrativa och kulturella frågor, till exempel kommer de att värna 
om sitt respektive områdes sed, traditioner, religion, språk samt andra väsentliga kul-
turella värden. 
 
På detta vis kan vi åstadkomma två saker: å ena sidan demokratins sjösättning och 
början på ett regionalt och lokalt självstyre på landsbygden, å andra sidan kommer 
centralmakten, i form av en magnetisk axel, att kunna upprätthålla nödvändig makt 
och inflytande över nationella angelägenheter. Ett förstärkt regionalt och lokalt 
självstyre har sedan länge funnits som ett uttalat önskemål på landsbygden. 
 
Alternativt, om inte en sådan relativ balans kan skapas, löper vi risken att få en situa-
tion där en stark centralism i en form som den utövats av tidigare regeringar, ställs 
mot den centerundvikande federalism som under senare år skapats av krigsherrarna. 
Detta utgör ingen lösning på våra problem. 
 
Räddningens väg finns i en blandning av federalism och ett centraliserat styre. 
 
Översättning från persiska: Maiwand Osman 

Återuppbyggnad och nytänkande - centraliserad eller federal stat? 

 
Besök Afghanska Pennklubens och tidskriften FARDAs hemsida på Internet: 

 

http://www.farda.org/svenska 
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FN-rapport om kvinnors  

Livssituation 
 

Av Börje Almqvist 
För första gången på över 20 år kan FN rapportera om framsteg för de afghanska 
kvinnorna. Det konstateras i en rapport från FNs jämställdhetsorgan. 
 
Det senaste året har dock inneburit både framgångar och bakslag för de afghanska 
kvinnorna. De tydligaste framstegen är att flickor har kunnat återgå till skolan i stor 
skala och att kvinnor i städerna kunnat återgå till arbetet. 
 
Bland de positiva förändringarna är att kvinnor återkommit som en politisk och eko-
nomisk kraft i landet. Kvinnor deltar i beslutsfattandet om fredsprocessen och landets 
återuppbyggnad och har utsetts till regeringsledamöter. För att främja kvinnors rättig-
heter och ställning i samhället har det också upprättats ett speciellt kvinnoministeri-
um, som har representation i 12 av landets 32 provinser. 
 
Trots de positiva framstegen så ser FNs jämställdhetsorgan med oro på att kvinnor på 
många håll i landet utsätts för grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Kvinnorna 
är de främsta offren för den dåliga säkerheten, som begränsar deras delaktighet i det 
offentliga livet och är ett hot mot deras liv och heder. Det påpekas att FNs generalför-
samling uttryckt stor oro över angrepp på kvinnor och flickor, bland annat våldtäkter 
och andra former av sexuellt våld, tvångsäktenskap, fängslanden på grund av brott 
mot sociala normer, samt angrepp mot flickskolor. 
 
Hot och våld från regionala och lokala kommendanter mot kvinnor fortsätter obehind-
rat. På landsbygden, speciellt i de konservativa stamområdena, har inte kvinnornas 
situation ändrats i någon större omfattning sedan talibanregimen försvann. Förekoms-
ten av konservativa attityder begränsar kvinnors fullständiga, jämlika och effektiva 
deltagande i det offentliga, kulturella, ekonomiska, politiska och sociala livet på alla 
nivåer i samhället runt om i landet. 
 
Talibanliknande fenomen 
 
Det konstateras att lokala ledare i vissa delar av landet fortfarande tillämpar taliban-
liknande restriktioner. Kvinnor begränsar deltagandet i det offentliga livet för att und-
vika att utsättas för våld från väpnade grupper och andra element som försöker på-
tvinga repressiva påbud från den tidigare regimen. Bland annat nämns en rapport om 
förtrycket av kvinnor i Herat, det har införts restriktioner som begränsar kvinnors rö-
relsefrihet, yttrandefrihet och rätt till arbete. Bland annat får kvinnor i Herat inte fär-
das utan manlig släktings sällskap, de trakasseras av polisen och tvingas genomgå 
gynekologiska undersökningar för att bevisa sin kyskhet. 
 
Även den nuvarande regimen har inom ministeriet för religiösa frågor upprättat ett 
speciellt departement för ”Islamisk Undervisning”, som påminner om talibantidens 
religiösa polis. Departementet har utbildat och posterat ut kvinnor som skall stoppa 
”oislamiskt” beteende bland afghanska kvinnor på offentliga institutioner och platser. 
De skall övervaka kvinnors uppträdande och utseende, samt att de bär den traditionel-
la schalen. 
Rapporten betonar att kvinnornas och flickornas framåtskridande behöver fortsatt stöd 

och vaksamhet från det internationella 
samfundets sida. Att det är mycket vik-
tigt att den afghanska övergångsadmi-
nistrationen, FN-systemet som helhet, 
biståndssamfundet och frivilligorganisa-
tionerna fortsätter att stödja de positiva 
framstegstrenderna för kvinnorna så att 
det finns en säker grund för deras fram-
tid. Samtidigt behövs det tas bestämda 
steg så att kvinnors angelägenheter blir 
en integrerad del i all verksamhet som 
berör återuppbyggnaden av landet. 
 
 En nyckelfaktor för att stärka kvinnors 
möjlighet att tillgodogöra sig sina rättig-
heter är en trygg miljö både i hemmet 
och i offentligheten. Det finns också ett 
behov av att skapa säkerhetsstyrkor  som 
är lyhörda för kvinnors angelägenheter 
och behov. 
 
 För FN systemet är utmaningen att se till 
att det momentum som genererades för 
ett år sedan för kvinnors rättigheter fort-
sätter. Att stödet för kvinnors och flick-
ors rättigheter inte begränsas till utbild-
ning, hälsovård och anställningar, utan 
även fokuseras på att stärka deras delta-
gande i det offentliga livet och utveck-
landet av ett genderkänsligt juridiskt 
system och lagstiftning. 
 
 Målet med att integrera gender i alla 
program är att främja jämlikhet. Det är, 
framhåller rapporten, en angelägenhet 
både för män och kvinnor, liksom för FN 
och andra organisationer som arbetar i 
Afghanistan med målsättningen att upp-
nå en hållbar fred och utveckling. 
 
 Rapporten lägger fram ett antal rekom-
mendationer till den afghanska 
övergångsadministrationen, FN, de re-
geringar som bistår Afghanistan och till 
det afghanska samhället för främjandet 
av kvinnors mänskliga rättigheter: 
 
Övergångsadministrationen föreslås 
bland annat att: 
 
• Upphäv all lagstiftning och andra 

lagförslag som diskriminerar 
kvinnor och flickor, samt sådana 
som hindrar deras mänskliga rät-
tigheter och grundläggande frihe-
ter. 

• Skydda kvinnors och flickors rätt 
till personlig säkerhet, även i 
hemmet, och ställ de ansvariga för 
våld mot kvinnor inför rätta. 

• Fortsätt försöka återupprätta lag 
och ordning och att de rättsliga 
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Försämrad säkerhet hotar fredsprocessen och lan-
dets framtid, säger FNs specielle representant för 
Afghanistan 
Den försämrade säkerheten kastar en lång skugga över 
hela fredsprocessen och landets framtid. Det rapportera-

de FNs generalsekreterares specielle representant för Afghanistan Lakhdar Brahimi 
till FNs säkerhetsråd, i början av maj. Enligt Brahimi är hela utvecklingsprocessen, 
som utstakades i fredsavtalet i Bonn i december 2001, hotad. 
 Anledningen är ”den försämrade säkerhetssituationen, med dagliga trakasserier och 
hot, etniska konflikter och konflikter mellan fraktioner samt ökad aktivitet från folk 
med band till talibanerna, Gulbuddin Hekmatyar och narkotikaekonomin”. 
Grupper som motsätter sig centralregeringen genomför så gott som dagligen attacker 
mot centralregeringen och de som stöder den. 
För att lösa problemen föreslår Brahimi att det skapas en afghansk säkerhetsstyrka 
kapabel att säkerställa freden. 

 —————————— 
Afghanska flygbolaget Ariana flyger återigen till Moskva 
Efter sju års avbrott har det statliga afghanska flygbolaget Ariana återigen börjat fly-
ga till Moskva. Den nya rutten trafikeras en gång i veckan. 
Ariana flyger också till New Delhi, Dubai, Teheran, Islamabad, Istanbul, Frankfurt 
och Urumchi i kinesiska Sinkiang. 
Ariana hoppas också på att kunna börja flyga till Uzbekistan, Tadzjikistan och Turk-
menistan. 
Flygbolaget förlorade en stor del av sin flygplansflotta under de amerikanska bomb-
ningarna år 2001. USA har trots påstötningar från de afghanska myndigheterna inte 
ersatt Afghanistan för de förstörda flygplanen. Indien däremot har donerat tre passa-
gerarplan till Ariana. 

 —————————— 
Amnesty oroad över EUs planer på tvångsrepatriering av afghanska flyktingar 
Amnesty International oroas över EUs planer på att tvångsrepatriera afghanska flyk-
tingar till hemlandet. Amnesty vädjar därför till EU om att skjuta planerna på framti-
den. EU planer att sända tillbaka 1 500 afghaner i månaden. Enligt Europeiska Kom-
missionens uppskattningar finns det uppemot 400 000 legala och illegala afghanska 
flyktingar i Europa. 
 - Det är helt enkelt inte säkert för dem att återvända, säger Dick Oosting, chef för 
Amnestys EU kontor. Amnesty betonar att de bara är emot tvångsrepatriering och 
inte frivilligt flyktingåtervändande till Afghanistan. 

—————————— 
President Karzai vill ha in tullavgifter från provinserna 
President Karzai krävde i mitten av maj att provinsguvernörerna skickar de tullavgif-
ter de tar ut till centralregeringen. Som det nu är behåller de olika krigsherrarna tull-
avgifterna och använder dem för sina egna grupperingar i provinserna. En regerings-
talesman sade att uppskattningsvis 600 miljoner dollar togs ut i tull under förra året. 
Av det fick centralregeringen bara in 80 miljoner.  
Årets statliga utgiftsbudget är på 550 miljoner dollar. Målsättningen är att cirka 200 
miljoner täckas med skatter och avgifter. Det mesta i form av tullavgifter. Resten av 
budgeten är bistånd. 
I slutet av juni hade regeringen fått in 42 miljoner dollar i skatter från provinserna. 

—————————— 
Förbättrad skolgång för flickor, men människorättsbrott fortsätter 
Afghanistan har gjort framsteg vad gäller flickors möjlighet till skolgång, men god-
tyckliga gripanden, utpressning och maktmissbruk från polisens sida är fortfarande ett 
problem, säger Afghanistans Oberoende Människorättskommission i ett uttalande, 
den 1 juni. 
Enligt kommissionen har regeringen förbättrat sin auktoritet i flera provinser.  
 - Det är ett mycket gott tecken och folk är nöjda med den stabila freden i sina provin-
ser och ser det som en förbättring av människorättssituationen, säger kommissionären 
Ahmad Nader Nadery. 
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myndigheterna respekterar och 
upprätthåller mänskliga rättighe-
ter och grundläggande friheter, 
med tyngdpunkt på kvinnors till-
gång till rättvisa. 

• Inled en snabb demobilisering och 
avväpning och integration i ar-
betslivet av de som deltagit i eller 
på annat sätt påverkats av krig. 

• Säkerställ en effektiv och jämlik 
tillgång till hälsovård för kvinnor 
och flickor. 

• Säkerställ lika rätt till utbildning 
utan diskriminering för kvinnor 
och flickor. 

• Respektera kvinnors lika rätt till 
arbete och stöd deras återgång till 
arbete inom alla sektorer och på 
alla nivåer i det afghanska sam-
hället. 

• Skydda kvinnors och flickors rätt 
till rörelsefrihet, yttrandefrihet 
och församlingsrätt. 

 
FN-systemet, givarländerna och det 
civila afghanska samhället föreslås 
bland annat att: 
 
• Säkerställ att alla program och 

verksamheter har en människo-
rättsbaserad inriktning med gen-
derperspektiv, att de baseras på 
principen om ickediskriminering 
och jämlikhet mellan män och 
kvinnor, samt att kvinnor har lika 
fördelar av dem som männen. 

• Stöd kapacitetsuppbyggnad för 
afghanska kvinnor så att de till 
fullo kan delta inom alla områden. 

• Ge professionellt och annat rele-
vant stöd så att rättsväsendet har 
kapacitet att upprätthålla interna-
tionell människorättsstandard. 

• Stöd åtgärder för att ställa de till 
ansvar som gjort sig skyldiga till 
grova brott mot kvinnors mänskli-
ga rättigheter och säkerställ att 
utredningar genomförs så att de 
skyldiga ställs inför rätta. 

• Anställ afghanska kvinnor i an-
svariga positioner, samt stöd deras 
säkerhet på arbetet inom bistånds-
samfundet och respektera rätten 
till rörelsefrihet. 

 

 

NYHETER FRÅN AFGHANISTAN 
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Kommissionen har dock utrett grova människorättsbrott i Faryabprovinsen i västra 
Afghanistan. I Badghisprovinsen, också i väster, försöker kommissionen få två av 
Heratguvernören Ismael Khans kommendanter inför rätta. De var inblandade i strider 
som kostade 38 civila, varav 12 barn, livet.  

 —————————— 
USA koalitionen oroad över afghanska arméns etniska obalans 
Den USA ledda koalitionen i Afghanistan är oroad över den afghanska arméns etnis-
ka obalans. Enligt talesmannen överste Rodney Davis är många av de högt uppsatta 
inom armén och försvarsdepartementet tadzjiker och inte från den största folkgruppen 
pashtunerna. ”Detta är ett bekymmer för den afghanska centralregeringen och det 
måste den ta itu med”, sade han den 11 juni och påpekade att koalitionen tagit upp 
problemet med centralregeringen. 
Koalitionen har förslagit regeringen att pashtuner skall uppmuntras att söka tjänster 
inom armén och att tadzjikerna skall vara mottagliga för det. Enligt afghanska militä-
rer har det sedan upprättandet av interrimsadministrationen för ett år sedan skett stora 
förändringar för att balansera ministeriets etniska och professionella struktur.  
Uppfattningen delas inte av regeringen. Därför har det av Japan finansierade avväp-
ningsprogrammet av de väpnade grupperna i landet, som skulle börja den 1 juli, skju-
tits upp. Anledningen är att försvarsministeriets omorganisation, som är en förutsätt-
ning för att programmet skall inledas, inte har genomförts. Däremot hävdade presi-
dent Karzai den sista juli att reformen inletts. När avväpningsprogrammet kan inledas 
är därför oklart.  

—————————— 
80 biståndsorganisationer vill att NATOs fredsbevarare expanderar 
Närmare 80 biståndsorganisationer och människorättsgrupper verksamma i Afghani-
stan begärde den 18 juni att NATO utökar sin säkerhetsroll när den tar över de freds-
bevarande styrkorna (ISAF) i Afghanistan i augusti. Den Svenska Afghanistankom-
mittén är inte med bland undertecknarna. 
I uttalandet uppmanas FN och NATO att utöka styrkornas verksamhetsområde till 
platser och transportvägar utanför Kabul. De vill också att NATO skall delta i avväp-
ningsprogrammet i Afghanistan och delta i demobiliseringen och integreringen i sam-
hället och den afghanska armén av de milisgrupper som står utanför regeringens kon-
troll. 

—————————— 
FN undviker en tredjedel av Afghanistan 
FN undviker av säkerhetsskäl att genomföra återuppbyggnads- och biståndsprojekt 
och att ha personal i en tredjedel av Afghanistan. Det rapporterade FNs undergeneral-
sekreterare för fredsbevarande operationer, Jean-Marie Guehenno, till FNs säkerhets-
råd i mitten av juni. Enligt Guehenno kan även valen i juni nästa år vara hotade på 
grund av den bristande säkerheten. 
Han ifrågasatte de lokala guvernörernas eller krigsherrarnas lojalitet mot centralreger-
ingen och undrade om de istället försöker undergräva den. Speciellt ifrågasattes He-
ratguvernören Ismael Khan, som han sade vägrat underkasta sig centralregeringens 
auktoritet.  

—————————— 
Nära 200 000 flyktingar har återvänt i år 
Från 1 januari till början av augusti har knappt 380 000 afghanska flyktingar återvänt 
till Afghanistan från grannländerna Pakistan och Iran. Majoriteten av flyktingarna har 
återvänt från Pakistan (250 000) och 130 000 från Iran.  
Under förra året hade 1,3 miljoner flyktingar återvänt mellan första mars och slutet av 
juli.  

—————————— 
Rutten för gasledningen genom Afghanistan fastslagen 
Rutten för den planerade naturgasledningen genom Afghanistan fastslogs i slutet av 
juni av ledare för olje- och gasdepartementen i Turkmenistan, Afghanistan och Pa-
kistan och ledande specialister från den Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB). 
Vid mötet i Turkmenistans huvudstad Ashgabat bestämdes att ledningen från gasfäl-
ten i Dauletabad i Turkmenistan skall gå via de afghanska städerna Herat och Kanda-
har och sedan till Quetta och Multan i Pakistan. 
De är ännu oklart när projektet, som beräknas kosta 2,5 miljarder dollar, kan komma 
igång. 
Nytt mobiltelefonnät i Afghanistan 

Ett nytt mobiltelefonnät har installerats i 
Afghanistans huvudstad Kabul och kon-
sumenter erbjuds nu att öppna abonne-
mang hos företaget Roshan. 
Roshan ägs av Telecom Development 
Company Afghanistan Ltd som är ett 
afghanskt företag  ägt av ett flertal ut-
ländska investerare. Företaget bryter nu 
mobiltelefonmonopolet som hållits av 
Afghan Wireless Communication Co 
(AWCC) som har funnits på marknaden 
i Kabul för drygt ett år sedan. 
Det finns planer på att även utöka tele-
fonnätet till städerna Herat, Kandahar, 
Mazar-e Sherif, Jalalabad och Kunduz  
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