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Riksdagen trappar upp
mot väljarnas vilja...

K
riget i Afghanistan går nu in på sitt tionde år. Ju 
mera trupper USA och Nato/Isaf har pumpat in, de-
sto större har blodsutgjutelsen blivit. Tiotusentals 

afghaner har dödats i kriget - däribland många civila - och 
över 2 200 utländska soldater. 
 Nu har Nato beslutat att fortsätta kriget till minst 2014. 
Inte heller därefter kommer trupperna helt att lämna 
Afghanistan utan dödandet ska fortsätta. Nato stannar "så 
länge som det krävs" säger Nato-chefen Fogh-Rasmussen.

I 
Sverige har en majoritet av ledamöterna valts till riks-
dagen med löften om att ta hem trupperna. Istället gör 
nu regeringsparterna, socialdemokraterna och miljö-

partiet en överenskommelse som innebär att den svens-
ka styrkan i Afghanistan kan utökas från dagens 500 
till uppåt närmare 600 militärer nästa år. (SvD 20/11). 
 Det är ett svek mot väljarna!  
 Dessutom överlåts bedömningarna som ska ligga 
till grund för den svenska hemtagningen till Nato och 
Kabulregimens representanter i ett råd som kallas JANIB 
(Joint Afghan-Nato Inteqal Board.
 När hemmaopinionens krav på att stoppa kriget växer 
ska alltså herrar Bildt, Tolgfors & Co kunna hänvisa till att 
JANIB säger nej.
 Samtidigt rusar kostnaderna för den svenska krigföring-
en i höjden. Riksdagen tänker anslå 1,9 miljarder, vilket är 
nära fyra gånger så mycket som den civila hjälpen. En enda 
svensk soldat som 2008 kostade 2 miljoner kostar nu nära 4 
miljoner. När det gäller att delta i Nato:s krig fi nns det tyd-
ligen hur mycket pengar som helst!

R
egeringen har systematiskt ljugit om kriget i 
Afghanistan och till exempel sagt att vi är där på in-
bjudan av Afghanistans lagliga regering. Det fi nns 

ingen sådan inbjudan! Även USA:s och Nato:s saknar en 
sådan inbjudan. USA:s och Storbritanniens ursprungli-
ga invasion och ockupation av Afghanistan har aldrig god-
känts av FN:s säkerhetsråd. Hela ockupationen strider mot 
FN-stadgans föreskrifter om varje lands rätt till självstän-
dighet och territoriella integritet.

Föreningen Afghanistansolidaritet

Tänd ett ljus för 
krigets offer!

Protestmöte 
Tisdag 14 december kl 17.30

Mynttorget i G:a Stan

Medverkande:

- Helle Klein (före detta politisk chefre-
daktör Aftonbladet)

- Stanley Sjöberg (Frikyrkopastor)

- Lars Ohly (Partiledare v)

- Aysen Furhoff  (Engagerad för mänsk-
liga rättigheter och internationell solida-
ritet)

- Anders Ferm (Tidigare FN-
ambassadör)

- Jan Hammarlund antikrigssång

- Maj-Britt Theorin (Tidigare riksdagsle-
damot och EU-parlamentariker för s)

- Bo Larsson  (Stiftsprost i Stockholms 
stift)

- Caspar Behrendt ( Journalist, medlem i 
nätverket Ofog)

- Peter Weiderud (Ordförande i 
Broderskapsrörelsen)

Arr. Afghanistansolidaritet, Folket i Bild/
Kulturfront, Kvinnor för fred. 

Ta hem trupperna!


