
Rädda Sveriges afghanska flyktingar!

Efter åtta dagar av totalfasta har de afghanska flyktingarna börjat äta och dricka igen. De
återupptar sin demonstration på Birger Jarls torg på Riddarholmen tills polistillståndet upphör den
9:e september. Den 23:e augusti skall de möta Migrationsverkets anställda i hopp om att undgå en
smärtsam och meningslös död i Afghanistan. 

Risken finns att den planerade afghanutvisningen blir ännu en "utlämning" i Sveriges
skamregister. Ännu en folkgrupp som hunnit etablera sig i landet riskerar att bli skickad tillbaka
till ett fruktansvärt krig i sitt hemland. Afghanistans snart 30−åriga krig pågår än, men idag är det
annorlunda än förut. Det är värre. Talibanerna, maffian och de nya krigsherrarna har övertagit
makten med mutor, våld och hot om våld, ända in i parlament och regering. Väglös mark är
minerad. Blodshämnd och hedersmord beivras inte. Rättsväsendet fungerar inte och
arbetslösheten ligger på 90 %. Det krigshärjade landet har blivit ett helvete på jorden. 

Dessa flyktingar dör hellre än de låter sig skickas till sitt gamla hemland där släkt och vänner
försvunnit, kanske kidnappats, lemlästats eller dödats i ett för oss otänkbart "allas krig mot alla".
Mentaliteten i ett sådant krig innebär att de som överlever väpnade rån frestas att råna själva för
att kunna leva vidare, förutsatt att de har vapen. Och vapen finns efter tre decenniers krig. I ett
allas−krig−mot−alla upphör förtroendet för medmänsklighet. Alla blir varandras fiender i ett
permanent vardagskrig, hur goda människorna än är under normala förhållanden.

Afghanerna hos oss kan tala svenska. Många har fast arbete sedan flera år, och de betalar skatt
som vi. De får nämligen arbetstillstånd i Sverige, men inget uppehållstillstånd. Lämnas de ut som
Migrationsverket planerat, så har de betalat skatt till våra pensioner och vårt välstånd när det
rätteligen skulle tillkomma dem. Att bli utkörd med 480 kronor i fickpeng efter mångårigt arbete
i Sverige är detsamma som att bli rånad. Och hånad. Vi skäms över att tillhöra Sverige.

Blir afghanerna utskickade med våld, så väntar oss ytterligare anmälningar för brott mot de
mänskliga rättigheterna. Det har hänt flera gånger förut, men detta får bägaren att rinna över.     

Möt de kämpande afghanerna vid demonstrationen på Birger Jarls torg på Riddarholmen i
Stocksholm! Tala med dem! Lär av dem! De behöver vårt stöd, och vi behöver dem. 

I Kristianstad, Umeå och Stockholm sprids protestlistor mot utvisningen. Likaså i Norge. Fortsätt
med det! Vi har kort tid på oss för att avvärja en mänsklig katastrof som ger återverkningar långt
in i framtiden. Rädda dessa modiga afghaner, och rädda Sveriges heder. Heder behövs om vi
trovärdigt ska kunna bidra till fred i en värld som behöver allas vårt hjärtemod. Om inte
myndigheterna är renhåriga, så måste folket vara det.  

Skriv ditt namn på listan nedan och skicka eller mejla denna text inklusive namnlistan till dina
vänner för videre påskrift av vännernas vänner! Än finns det tid. Lägg listor på butiksdiskar, häng
dem på anslagstavlor! Engagera människorättsorganisationer!

Åsa Brandberg, nypeng@hotmail.com,
Ajmal Zamani, 
Per Almgren,
Sven Örnsten
Leif Erlingsson, leif@lege.com,



LÅT DE AFGHANSKA FLYKTINGARNA STANNA!
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Skicka helt eller delvis påskrivna listor till Svenska Afghankommittén, 
Trekantsvägen 1, 11743 Stockholm.


