
Öppet brev till utrikesminister Ann Linde och statsminister Stefan Löfven

 

Förföljelser och krig är ett faktum för det afghanska folket och många familjer har sett sina liv slås i
spillror. Men trots att världen bevittnar vad som händer i Afghanistan verkar alla 
handlingsförlamade. Talibanerna har skickat kvinnor, män, barn och ungdomar in i döden och 
många har öppet sett hur släktingar, familjemedlemmar, och vänner blir mördade. Människor blir 
torterade av individer som ni politiker förespråkar att man ska förhandla med.

Hur är det ens möjligt att man kan tro att det går att förhandla med människor som stulit barns 
rättigheter utan att blinka och ödelagt barndom efter barndom. Talibanerna har våldtagit barn, 
syskon och mammor och släckt oskyldiga människors drömmar och hopp. Men det verkar som att 
ni politiker tänker att så länge det inte är här i mitt land det sker så räcker det med att försöka prata 
folk till rätta. Men ni behöver tänka om för talibanerna törstar efter makt och blod och är oförmögna
att lyssna.

Hur naiv får man vara!? Tragedierna går inte längre att räkna och jag vet pappor som blivit utdragna
ur huset och torterade tills de inte längre orkar skrika. Det är de människorna ni vill att vi ska 
förhandla med och det är de ni vill att vi ska acceptera och låta de fortsätta med våldet.

När det hemska dådet på Drottninggatan ägde rum, var det afghaner som skrek högst och först mot 
terrorn och vi var närvarande vid varenda demonstration för att vi afghaner vet vad terror och 
religiös fundamentalism kan göra med ett land. Folket i Afghanistan må vara svaga, men i slutet av 
dagen så är vi människor med drömmar, hopp, ambitioner och kärlek precis som ni. Ert svar är att 
det inte finns någon annan utväg än förhandlingar mellan parterna, men vilka är egentligen 
parterna? Vad för förhandlingar finns det kvar att göra?

Talibanerna med stöd av Pakistan har lyckats ta över Afghanistan. By efter by, stad efter stad, 
provins efter provins och vi afghaner känner oss svikna. Vi är lämnade att dö utan några 
minnesstunder och utan några begravningar - helt bortglömda. Unga flickor i 12-årsåldern tvingas 
bli sexslavar till krigstalibaner när de anses vara könsmogna. De har inte samma möjlighet och 
tillgångar som vi har, de går igenom våldtäkter, tortyr, sorg och ilska. Det handlar inte som 
utbildning eller rätten att få rösta, det handlar om rätten till att kunna leva fritt. Unga flickor ska inte
tvingas bli bortgifta, det förtjänar de inte.

Sverige har genom historien varit ledande i att bekämpa orättvisa, men idag är ni tysta och yttrar 
inte er. Afghanistan är under ockupation och resten av världen tiger också. En främmande nation 
stöttar öppet talibanerna med vapen samt underrättelse och hotar det afghanska folket. Ni vet väl om
demonstrationerna mot Pakistan, hashtaggen: #sanctionpakistan, ni ser och hör allt detta men ni är 
tysta.

”Här i Afghanistan som jag själv är i just nu är läget väldigt dåligt, talibaner förstör för alla och det 
finns aldrig el här eftersom att dem bryter elen och barn svälter på gatorna inte ens bara barn det är 
familjer ute som svälter, det är familjer som dör just nu pga talibaner och all terror som pågår men 
det är klart att ingen gör något åt det eftersom att ingen bryr sig om länder under terror här ingen 
kämpar för andra länder men vi får väl hoppas att allt blir bättre snart” säger Robin Wafa som var i 
Afghanistan när talibaner hade tagit över hela landet.

Var och en av oss har ett ansvar, vi måste veta att vi kan räkna med varandra. Det finns de som vill 
ta vår frihet samt vår rättvisa med våld och hot. Vi behöver varandra för att vinna det här och finna 
trygghet och ge hopp om en bättre och ljusare framtid. Jag hoppas på ett ärligt svar från 
statsminister Stefan Löven och utrikesminister Ann Linde.
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