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1. Inledning 

När Sovjet tågade ut från Afghanistan 1989 var förhoppningarna att landet äntligen skulle få 

fred. Den svaga regim som Sovjet lämnat efter försökte desperat att hålla kvar makten men 

gerillan fortsatte kriget och det kom att hålla på ända tills 1992 då regimen föll. Den islamiska 

ledning som tog över präglades av etniska motsättningar och ett nytt inbördeskrig bröt ut och 

bristen på en centralmakt skapade ett stort kaos i landet där flera banditvälden bredde ut sig. 

1994 kom en ny aktör att visa sig, talibanerna. Med stöd från Pakistan och USA (som hade 

intresse av kontroll av oljan i området) fanns det inget som kunde stoppa dem. 1996 var 

övertagandet av makten ett faktum och under deras styre blev Afghanistan internationellt 

isolerade, kvinnor förtryckta, opiumhandeln ökade och befolkningen fick lida åter igen. 

Talibanerna kom dock att hamna i konflikt med USA, över den terrormisstänkte Usama Bin 

Ladin, då talibanerna vägrat lämna över honom till USA 1999. Efter terrorattentaten i USA 

den 11 september 2001, blev situationen värre. Även då vägrade talibanerna lämna över Bin 

Ladin (som fick skulden för attentaten). En månad senare påbörjade USA bombningar mot 

stora delar av Afghanistan i syfte att oskadliggöra terrornätverket Al Qaida, som Bin Ladin 

var ledare för. Även marktrupper sändes in i samarbete med oppositionen. Under månaderna 

november och december 2001 besegrades talibanerna (även om små strider fortsatte att 

förekomma de närmaste åren). Trots att USA med internationellt stöd (internationella 

fredsstyrkan ISAF, som Sverige är verksam i med svenska soldater) försökt återuppbygga 

landet, med nytillsatt ledare, så har internationella röster anklagat ISAF för att vara en styrka 

som gått från att vara fredsbevarande till en krigsstyrka under USA-befäl. Något som har 

väckt starka känslor även här hemma i Sverige till dags dato.
1
  

1980 bildades Svenska Afghanistankommittén (SAK) i protest mot Sovjets invasion (1979), 

och under samma år bildade dem informations- och organisationstidskriften Afghanistan-nytt. 

Deras huvudmål efter Sovjets uttåg var att hjälpa återuppbyggandet av Afghanistan och 

säkerställa freden i landet. Med facit i hand vet vi att Afghanistans mörka tid fortsatte, våldet 

och lidandet försvann aldrig och landet hann aldrig återuppbyggas. För att förstå den negativa 

trend som fortsatte efter Sovjets uttåg och hur frihetskampen som drevs under ockupationen 

inte utvecklades till det som Svenska Afghanistankommittén hade hoppats på, är det viktigt 

att gå tillbaka till de åren (1980-89) och se vad kommittén beskrev och vilka frågor de 

behandlade i sin verksamhet.     

                                                           
1
 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/afghanistan/historia 
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1.1 Syfte 

Med det som nämns i inledningen som bakgrund så öppnas frågorna om hur Svenska 

Afghanistankommittén har tagit sitt ansvar. Vilken bild har dem velat förmedla om 

utvecklingen i Afghanistan och solidaritetsarbetet i Sverige? Men även om kommitténs ansvar 

har förändrats och om dess prioriteringar bytt spår under kommitténs verksamma år vid 

Sovjets ockupationstid. Den amerikanske politikern Hiram Johnson (1866-1945) yttrade 

meningen ”krigets första offer är sanningen”. Det ansvaret hade kommittén att förvalta, att 

förmedla sanningen. Tidskriften Afghanistan-nytt är själva informations- och 

organisationscentret för kommittén och där kan man undersöka hur ansvaret har placerats, 

både politiskt och humanitärt. Syftet är då att med Afghanistan-nytt som utgångspunkt söka 

svar i frågorna om vilken bild kommittén ville förmedla till de svenska läsarna om 

utvecklingen i Afghanistan och det egna solidaritetsarbetet? Vilka teman dominerar? Vilka 

saknas? Vilka förändringar under tid kan iakttas? Detta ska fokuseras mellan perioden då 

tidskriften gavs ut för första gången, kort efter Sovjets invasion, februari 1980, tills Sovjets 

uttåg februari 1989.   

 

1.2 Tidigare forskning 

Den tidigaste formen av solidaritetsrörelser i Sverige i modern tid är engagemanget för 

Spanienfrågan under det spanska inbördeskriget (1936-1939). Sverige höll sig dock neutral 

till själva konflikten. Officiellt startade den svenska hjälpkommittén för Spanien den 9 

oktober 1936 efter att en internationell solidaritetsverksamhet för den spanska republiken 

hade spridit sig och den fick ett stort stöd. Den ledde till att fler lokala kommittéer för Spanien 

skapades runtom i landet, och man räknade att i slutet av inbördeskriget så fanns det cirka 431 

stycken. Insamlingen till Spanien var väldigt framgångsrik i Sverige, då den svenska 

hjälpkommittén samlade på egen hand 3.462.608 kronor.
2
 Solidaritetsarbetet fortsatte sedan 

för Finlands sak i vinterkriget mot Sovjetunionen (1939-1940), i det som kom att kallas för 

Finlandshjälpen. Den avsåg i första hand endast vara humanitär hjälp.  

 

                                                           
2
 Carlomagno(1999) s 46 
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Från att kriget startats till december 1940 hade hjälpen för Finland samlat in ca 490 miljoner 

kronor och hade engagerad ca 500 000 svenskar som månatligen donerade pengar. Även den 

svenska staten engagerade sig och bistod med bland annat krigsmaterial för 47 miljoner 

kronor.
3
 

Den solidaritetsrörelse som banade vägen för till exempel Afghanistankommittén, är FNL-

rörelsen. Denna rörelse stod bakom befrielsefronten för Sydvietnam, i deras krig mot USA. 

Det finns två böcker som berört FNL-rörelsen i Sverige, dessa är: Rebeller i takt med tiden – 

FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer av Kim Salomon och Vietnam var nära av Åke 

Kilander.
 4

 I dessa två böcker berättas det om hur rörelsen växte fram, vilka personerna bakom 

rörelsen var och hur den tid de verkade i, såg ut. 

Att ta ställning och problematiken kring det är något som Salomon diskuterar i sin bok: ”Den 

historiska dimensionen måste ha ett vidare syfte inriktat på civilisationskritik. Viktigt är det 

därför att blottlägga hur snabbt perspektiv förskjuts i det offentliga samtalet, att belysa faran 

att okritiskt acceptera politiska doktriner, att synliggöra ideologiska blockeringar och utopins 

suggestionskraft”.
5
 

Salomon skriver att själva framväxten av en opinion mot USA i deras krigsföring mot 

Vietnam ska ses i bakgrund av den specifika svenska politiska kontexten: ”Välfärdsmodellen 

innehöll specifika drag som fick betydelse för den politiska sfären. Kulturellt utstakade det 

svenska folkhemmet ramarna för rörelsens verksamhet”.
6
  

Klimatet i Sverige på 60-talet, beskriver Kilander, som USA vänligt. I bakgrund av kalla 

kriget så såg man USA som den goda sidan, menar Kilander. De som opponerade mot detta 

blev stämplade som ”kommunister”. Kilander förklarar också att svenskarnas intresse av 

utlandet var ganska stort, bland annat för medborgarrättsrörelsen i USA och oppositionen mot 

apartheidregimen i Sydafrika: ”Den moraliska plikten att försöka göra något åt eländet i 

världen trängde på, inte minst bland ungdomen. En ”ungdomskultur” utvecklades”.
7
 

  

                                                           
3
 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/finlandshj%C3%A4lpen 

4
 Kim Salomon är professor i historia på universitet i Lund 

5
 Salomon(1996) s 11 

6
 Salomon(1996) s 295 

7
 Kilander(2007) s 31 
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Salomon skriver att det politiska läget förändrades mycket via den socialdemokratiska 

regeringen, som med Olof Palme i spetsen tog en central position i protester och skarpa 

uttalanden i USA:s krig mot Vietnam. Han menar också att inget land i västvärlden reagerade 

lika starkt mot USA som Sverige gjorde under de åren.
8
 

Kilander förklarar att FNL-rörelsen i Sverige hade mentaliteten att, antagligen så var man 

med oss eller emot oss, annars gav man upp sin plikt, ingen fick stå neutral. De använde 

koncept som ”den som inte tar ställning stöder angriparen” och ”den som tiger samtycker”.
9
 

Salomon poängterar att FNL-rörelsen handlade mer än om bara Vietnam. Han påstår att 

rörelsen hade ett så kallad Janusansikte
10

. Det fanns andra idéer och mål med själva 

rörelsen.
11

 Salomon menar att FNL-rörelsens program och aktiviteter genomsyrades av 

marxism-leninismen: ”Traditionell marxistisk retorik garnerad med Mao- och Lenincitat gav 

rörelsen politisk legitimitet”. Rörelsen lyfte fram och idealiserade arbetaren och rörelsen tog 

politisk inspiration av detta från revolutionära skeden i Kinas och Rysslands historia.
12

 Vikten 

av detta, skriver Salomon, är hur FNL-rörelsen hade dubbla mål:  

Det ena ansiktet var Vietnamkriget och utgjorde rörelsens framsida. Man visade upp krigets 

grymheter. Det andra ansiktet var marxismen-leninismen och utgjorde baksidan. Politiska 

paroller och slagord skulle inte lysa i fosforescerande färger. Tvärtom gick strategin ut på att 

steg för steg göra människor medvetna om sitt objektiva intresse av FNL:s seger.
13

  

 

1.3 Frågeställningar 

Genom att analysera Afghanistan-nytt så kan man se hur tidskriften formats. Det ska 

förhoppningsvis visa en bild av hur skaparna bakom tyckt och tänkt gentemot Sovjets 

ockupation av Afghanistan, men också opinionen kring detta.  Den övergripande frågan är 

således hur man format tidskriften? Vad har man lagt vikt och fokus på?   

En viktig fråga som man kan belysa är om det skett ett ställningstagande i kriget. Innehållet 

får en intressant innebörd då frågan om man gett stöd till något motstånd eller till några 

motståndsrörelser kan ställas.  

                                                           
8
 Salomon(1996) s 295 

9
 Kilander(2007) s 340 

10
 Dubbla ansikten.  

11
 Salomon(1996) s 303 

12
 Salomon(1996) s 304-305 

13
 Salomon(1996) s 307 
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Finns det till och med erkänt stöd till någon av de motståndsrörelser/Mujaheddinrörelser som 

gjorde motstånd mot det sovjetiska styret under 1980-talet? Hur porträtteras dessa i så fall i 

Afghanistan-nytt?  

Detta kan analyseras i diskussionen med Kim Salomons citat från hans bok, som nämnts i 

tidigare forskning: ”Viktigt är det därför att blottlägga hur snabbt perspektiv förskjuts i det 

offentliga samtalet, att belysa faran att okritiskt acceptera politiska doktriner, att synliggöra 

ideologiska blockeringar och utopins suggestionskraft”.
14

 Problematiken kring att ta ställning 

och vilka konsekvenser det innebär. Att ge stöd utan att kritiskt undersöka vem man tar 

ställning för, är något att ha i åtanke i analysen.  

Den religiösa kulturen i Mujaheddinrörelserna var ganska stor, då Islam spelade en avgörande 

roll för de. Därav frågan, om hur man beskriver Islam och dess innebörd för Mujaheddin. 

Samma gäller det i frågor om jämställdhet mellan könen, hur man diskuterar detta i samband 

med politik och religion? Vilken typ av roll spelade kvinnorna i kriget, enligt Afghanistan-

nytt?   

En fråga som bör ställas är hur man beskrev opinionen hemma i Sverige, ur ett politiskt 

perspektiv. Men också hur reaktionen bland befolkningen var, enligt Afghanistan-nytt, 

angående Sovjets invasion? Denna diskussion kan jämföras med hur FNL-rörelsen, som Åke 

Kilander skrev i sin bok, reagerade om man inte höll med vad FNL-rörelsen kallade varje 

mans plikt, att ta ställning. Hur reagerade man i Afghanistan-nytt på opinionen i Sverige i 

samband med att ta ställning eller att inte göra det? I övrigt kan det även vara relevant att kort 

beskriva, i samband med föregående fråga, hur kommitténs verksamhet såg ut och hur den 

utvecklades och huruvida själva Afghanistankommitténs mål har/eller inte förändrats genom 

dessa år.   

En fråga som är viktigt att ställa som avslutning är om andra aktörer funnits med som inte 

nämns i tidskriften? USA:s och Pakistans roll i skuggorna under Sovjets ockupation är bland 

annat intressant i sammanhanget. Deras relation till motståndsrörelsen är viktigt att gå igenom 

kort, för uppsatsens helhet.  

  

                                                           
14

 Salomon(1996) s 11 
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1.4 Metod, disposition och källkritik  

Det material jag använt mig av är givetvis själva tidskriften, som är det centrala i arbetet. Jag 

har valt att använda mig av den första årgången av Afghanistan-nytt år 1980 (nr 1. 1980), tills 

Sovjets uttåg ur Afghanistan 1989 (till och med nr 1. 1989).  

Från starten bestämdes det att fyra nummer om året skulle ges ut, vid årsmötet 1985 bestämde 

man att fem nummer om året skulle ges ut istället, vissa av dessa nummer sattes ihop dock.
 15

  

Jag har inte använt mig av alla nummer på grund av att jag inte fann delar i dessa nummer 

som passade in i undersökningen, sett utifrån mina frågeställningar. Dispositionen i 

undersökningen kommer vara indelad i teman. Dessa teman har sin grund i frågeställningarna 

och kommer vara följande: Ledarsidor och politiska artiklar, Mujaheddin och Islam, 

Organisation, Kvinnans roll samt Framförande av kritik och Övrigt. Inom varje temarubrik 

kommer dispositionen vara årsvis och nummervis, från nr 1 1980 och framåt. Anledningen till 

att jag valt teman i undersökningen är (på grund av) dispositions- och stilistiska – skäl.  

I avvägningen av valet av artiklar, intervjuer, reportage och annat innehåll i tidskriften 

Afghanistan-nytt har jag lagt fokus på det mina frågeställningar går utifrån. Alltså politiska 

artiklar, där man har tagit någon form av ställning samt frågor och diskussioner om 

religionens roll i Afghanistan, frågor om jämställdhet eller kvinnans roll i det afghanska 

samhället. Om tidskriften bytt spår genom åren i fråga om upplägg, det är en omdömesfråga 

således från min sida då jag gör själva urvalet efter dessa punkter. 

Det man kan diskutera om innehållet i dessa tidskrifter är huruvida källorna är pålitliga eller 

inte. Vilka typer av källor är det man släpper fram i de olika numren? Man kan anta att deras 

val givetvis grundas på gynnandet av kommitténs egna mål. Intervjuerna i tidskriften kan man 

ta som exempel, där frågorna vinklas så att svaret ska bli till kommitténs fördel.
16

 Man kan 

nämna att en del av informationen på Afghanistan-nytt har gått via Mujaheddinrörelserna 

(som de refererar själva) till exempel statistisk information eller annan samhällsinformation 

som de tagit del av via bland annat intervjuer. Det var ett väldigt nära samarbete och eftersom 

jag utgår utifrån tidskriftens världsbild och samhällsbild så kan man ställa frågan hur 

tillförlitlig denna typ av information är.  

 

                                                           
15

 Afghanistan-Nytt. Nr 3/1985 
16

 Afghanistan-Nytt. Nr 1/1986. s 7 



 
 

8 
 

1.5 Hypotes och teori 

 

Hypotesen är kring vilka personerna bakom Afghanistankommittén var och vilka värderingar 

de utgick ifrån. Många av medlemmarna inom Afghanistankommittén var präglade av 

maoismen. I boken Maoisterna – en historia berättad av några som var med  av Lars Åke 

Augustsson och Stig Hansén, skriver man: ”Att maoisterna var de som snabbast reagerade på 

invasionen i Afghanistan var en följd av uppmärksamheten på Sovjets expansionism”.
17

 I 

Anne Hedéns bok Röd stjärna över Sverige diskuteras Kinas roll i den svenska 

vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen. Hedén skriver: ”Den kinesiska 

propagandan kom alltså under en ganska begränsad tidsperiod att samspela med den svenska 

nya vänsterns önskan om ett nytt samhälle och en ny människa”.
18

  

 

De maoistiska följeslagarna i Sverige försökte bygga upp rädslan för Sovjet bland svenskar 

och man varnade nästan om ett möjligt nytt Nazityskland, fast sovjetisk, skriver Hedén. 

Internt kritiserade man aldrig maoismen eller Folkrepubliken Kina, målet var antagligen USA 

(Vietnamkriget) eller Sovjet (Afghanistankriget), skriver hon.
19

 Detta samspelar med den 

utrikespolitiska teorin som Kina presenterade som ”supermaktsteorin”, skriver Hedén.  Med 

det menar man att Sovjet och USA utgör den första världen, i egenskap som supermakter. 

Länderna i Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika var den tredje världen, i den andra 

intog industriländerna. Folkrepubliken Kina tog sig rollen som ledare för de mindre 

nationerna.
20

  

 

  

                                                           
17

 Augustsson, Hansén (1997) s 189 
18

 Hedén (2008) s 125 
19

 Hedén (2008) s 125, 206 
20

 Hedén (2008) s 185 
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I Sverige på 70-talet målade maoisterna upp bilden, med hjälp av supermaktsteorin, av ett 

svagt svenskt försvar som låg i riskzonen att bli en rysk lydstat, skriver Hedén.
21

 

I Augustsson och Hanséns bok skriver man att medlemmarna i Afghanistankommittén gjort 

ett bra jobb, genom att rapportera ärligt och rakt. Det skrivs också om maoisternas roll: ”Och 

de gamla maoister som betydde så mycket i opinionsarbetet för Afghanistan visade att det 

gick att både vara sanningen och fakta trogen och ta ställning”.
22

 Min hypotes är att samma 

strategier, till exempel ”supermaktsteorin”, som användes kring bland annat FNL-rörelsen, att 

dominera och kontrollera rörelserna mot en viss politik (som tidigare diskuterats i texten) 

användes på och kring arbetet med Afghanistankommittén.  

 

Ur Augustsson och Hanséns bok skrev jag om hur maoisterna var snabbast att reagera på 

Sovjets ockupation av Afghanistan. Augustsson och Hansén skrev att det berodde på 

maoisternas reaktion på Sovjets expansionism, men är det slumpen som avgjorde vilka som 

tog huvudansvarsposterna i Afghanistankommittén och dess tidskrift. Den amerikanske 

sociologen John W Kingdon skriver i sin bok Agendas, alternatives and Public Policies om 

hur vissa speciella aktörer har gjort ett förberedande jobb och kan ta tillfället i akt när den väl 

dyker upp. Han kallar dessa aktörer för policyentreprenörer. Dessa aktörer har ett driv och har 

under en lång period fört upp idéer och skaffat sig kontakter, så när ett så kallad policyfönster 

(som Kingdon kallar det) öppnas så är de före alla andra på grund av ett försprång i frågan.
23

 

Teorin är att pröva detta mot de som reagerade för Afghanistanfrågan, att det var en specifik 

typ av aktörer som tog i taktpinnen.   

                                                           
21

 Hedén (2008) s 91 
22

 Augustsson, Hansén (1997) s 190 
23

 Kingdon (1984) 
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2. Bakgrund – Afghanistans historia 

Det centrala i bakgrunden för denna uppsats och som är själva syftet med skapandet av 

Afghanistankommittén är givetvis Sovjets ockupation och tiden under deras styre, men innan 

dess så kan det vara användbart att kortfattat gå igenom Afghanistans historia och hur 

landet/området utvecklats och använts genom åren.  

2.1 Afghanistan före vår tideräkning 

”Afghanistan har i tusentals år varit en viktig knutpunkt för handel och kulturella influenser 

mellan kontinenterna. Sidenvägen – den uråldriga karavanvägen från Europa till Kina – 

passerade längs olika sträckningar genom norra Afghanistan och de centralasiatiska 

republikerna”.
24

 Området har därför varit ständigt utsatt för krig och invasioner och det finns 

fortfarande väldigt stora kunskapsluckor angående områdets äldre historia. Betydande för 

Afghanistans historia är Alexander den stores fälttåg över Asien, 330 f.kr. utropade han sig 

själv som akemenidernas
25

 arvtagare efter att ha besegrat deras konung Darius den tredje. Han 

slog ner all motstånd i området som är nuvarande Afghanistan. Han grundade städer som 

numera heter Herat och Kandahar som är Afghanistans näst största och respektive tredje 

största stad.
26

 

2.2 Afghanistan efter vår tideräkning fram till 1800-talet 

En ökning av arabiskt inflytande ledde till att Afghanistan blev islamiserat under 600-talet. 

Flera hundra år senare var det mongolernas tur att invadera Afghanistan, under 1200-talet 

invaderade Djingis Khans armé landet, en invasion som ledde till att flera städer nästan 

utplånades på invånare helt.
27

 Efter Djingis Khans död 1227 började hans rike att falla 

samman. Hundra år senare kom en annan mongolisk ledare att invadera Afghanistan, Timur 

Lenk.
28

 

 

 

                                                           
24

 Gardell(2001) s 12  
25

 Persiskt rike som härskade över stora områden i Asien mellan åren 556 f.kr. – 330 f.kr.  
26

 Gardell(2001) s 12 
27

 http://www.britannica.com.webproxy.student.hig.se:2048/EBchecked/topic/7798/Afghanistan 
28

 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/afghanistan/historia 
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Mongolerna fortsatte sitt styre över Afghanistan under den mongoliske arvtagaren, Babur. 

Han expanderade det mäktiga Mogulriket ända till den indiska subkontinenten, under 1500-

talet.
29

 Det skulle dröja ända till 1739 innan mongolerna drevs ut av den persiske härskaren 

Nader, efter att ha intagit städerna Herat och Kabul året innan. I Naders afghanska 

livvaktsarmé satt en befälhavare vid namn Ahmad Shah. Han grundade Afghanistans kungliga 

Durrani-dynasti 1747, som kom att sitta vid makten ända till 1978 och trots att hans nybildade 

rike sönderföll snabbt så räknas han som den afghanska nationens grundare.
30

  

2.3 Från imperialism till modernisering 1800 - 1978 

1800-talet kom att bli ett händelserikt år för Afghanistan, landet blev målet för två stormakter, 

Ryssland och Brittiska Indien, i det som kom att kallas för ”The Great Game”
31

. Båda länder 

ville expandera och Afghanistan var ett viktigt mål för detta, Storbritannien försökte få 

dominans över Afghanistan tre gånger (1838, 1878 och 1919), samtliga tre gånger slogs man 

tillbaka.
32

 En stor orsak till detta är folkets enighet i Afghanistan, detta skedde med hjälp av 

karaktäristiska ledare som kung Dost Mohammad (1793-1863) och Abdor Rahman Khan 

(1840-1901). Den sistnämnde bedrev listig utrikespolitik vars mål var att hålla en balans 

mellan de brittiska och de ryska intressena.
33

 Under 1920-talet försökte dåvarande kungen 

Amanollah Khan med en modernisering av landet. Hans reformpolitik togs inte emot positivt 

och han störtades redan 1929. Åren efter följde oroligheter och inre turbulens. 1933 blev läget 

dock bättre med den nye kungen, Zahir Shah. Han fick igenom nya reformer 1964 som slog 

fast kvinnans jämställdhet, yttrandefrihet och rätten att bilda politiska partier. 

Under slutet av 1950- och början av 60-talet började Sovjet ha mer och mer inflytande över 

Afghanistan, då afghanerna sträckte ut handen för civil och militär hjälp, via Shahs kusin 

tillika premiärminister, Daud.  Detta markerade slutet för den utrikespolitik man bedrivit 

tidigare som minimerade det utländska inflytandet. Daud avsatte kung Shah 1973 med hjälp 

av stora delar av armén, efter politiska misslyckandet från Shah.
 34
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2.4 Sovjetisk invasion 

Daud kom i konflikt med de officerare som hjälpte honom till makten 1978. Officerarna slog 

till samma år med en kupp som kom att kallas för Saur-revolutionen, där Daud och hela hans 

släkt utplånades. Dessa officerare som utbildats i Sovjet var kommunistvänliga och hade stora 

reformplaner i uppdrag från Sovjet. Dessa reformplaner togs dock inte emot positivt, speciellt 

på landsbygden. Detta ledde till att uppror bröts ut i flera delar av landet. Den politiska 

turbulens som var i Afghanistan sågs inte med blida ögon från Sovjets håll. Den regim dem 

varit med att installera var på väg att kollapsa (en invasion var oundvikligt).
35

 

Den 27 december 1979 invaderades Afghanistan av Sovjet. Drygt 100 000 sovjetiska soldater 

gick in i direkt krig mot gerillan i Afghanistan.
36

 Det första Sovjet gjorde efter intåget var att 

installera en ny president, Babrak Karmal. FN fördömde Sovjets invasion och krävde ett 

tillbakadragande, vilket ignorerades av de sovjetiska ledarna. Gerillan i Afghanistan, som 

kallade sig för mujahedin, började få stora vapenleveranser från bland annat USA, 

Storbritannien och Kina, vilket gjorde gerillan mer effektiv i krigsföringen mot de ryska 

soldaterna. Folkopinionen i Sovjet började bli mer och mer impopulär gentemot kriget och 

den internationella isolering som kriget lett till.
37

    

Kriget i Afghanistan blev ett kostsamt krig för Sovjet. Många sovjetiska soldater fick sätta 

livet till och de ekonomiska förlusterna i en redan spänd sovjetisk ekonomi gjorde inte saken 

bättre. Efter att Gorbatjov tillträtt makten (1985) började även inställningen till kriget ändras, 

året efter sökte man politiska lösningar till kriget. Man började prata om att ockupationen var 

ett misstag, motståndsgrupperna började växa och få framgångar fanns i striderna (detta 

lämnade de sovjetiska makterna med tankarna om ett tillbakadragande). 1988 skrevs pappren 

under i det som kallas för Genèveavtalet, om ett tillbakadragande av sovjetiska trupper ut ur 

Afghanistan. Under maj samma år drogs hälften av styrkorna ut och året efter, 15 februari 

1989, drog man sig ur helt. 
38
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3. Om Svenska Afghanistankommittén 

I detta kapitel kommer jag att kort redogöra för hur, när och varför Svenska 

Afghanistankommittén skapades och vilka vägledande mål man satte upp. I kapitlet 3.1 

kommer jag berätta kort om varför tidskriften Afghanistan-nytt skapades. 

Svenska Afghanistankommittén tillkom ursprungligen under en demonstration mot Sovjets 

ockupation av Afghanistan den 2 februari 1980. Delar av den kommittén som anordnade 

demonstrationen konstituerade sig som Svenska Afghanistankommittén i början av maj, och 

öppnade sitt kontor i Stockholm. Det konstaterades tidigt att man var oberoende från politiska 

och religiösa organisationer.  

Svenska Afghanistankommittén la upp fyra mål som skulle följas: 

- att stödja det afghanska folkets kamp för nationellt oberoende.  

- att Sovjet måste lämna Afghanistan         

- att informera den svenska allmänheten, massmedia, opinionsbildare med flera om förhållandena i 

Afghanistan under Sovjets ockupation samt sprida kunskap om landet och folket, dess seder, 

traditioner och religion för att det svenska folket skall få fördjupad kunskap om landet. 

- att verka för hjälp till de flyktingar som samlats i Pakistan och nu lever under miserabla 

förhållanden.
39

                                                  

 

3.1 Om Afghanistan-nytt 

”Svenska Afghanistankommittén vill genom utgivningen av Afghanistannytt motverka att den 

afghanska frågan faller i glömska och att väcka opinion för ett sovjetiskt tillbakadragande från 

landet”. Afghanistan-nytt ska återge vad svenska medier och även utländska skriver om 

Afghanistan och man menar att detta ska tas med även om sanningshalten i dessa skulle 

variera eller om det finns tendenser i artiklarna. Även rapporter från Sovjetunionen kommer 

att publiceras, om dessa går att få tag på, skriver dem. Egna specialskrivna artiklar kommer 

också att finnas med, uppger man.
40
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4. Undersökning 

I undersökningsdelen har jag lagt upp dispositionen efter de olika teman jag ställt utifrån 

frågeställningarna (som nämnts i metod och källkritik). Innehållets upplägg är i kronologisk 

ordning. 

 

4.1 Ledarsidor och politiska artiklar 

Afghanistan- Nytt. 1980. Nr 1 

I en av många artiklar (sammanfattningar i vissa fall) som förekommer i numret så har man 

hämtat information från bland annat tidningen Newsweek och så vidare, där man nämner att 

de afghanska motståndsgrupperna inte fått synlig vapenhjälp från väst, trots att den sovjetiske 

ledaren Breznjev lagt anklagelser för en sådan sak. Det görs väldigt ofta jämförelser, i vissa 

artiklar, med USA:s krig mot Vietnam, att Sovjet har försatt sig själv i en situation som bara 

förvärras. I en senare gör man en sammanfattning av ett brev som en afghansk flykting (f.d. 

tillhörande den demokratiska oppositionen fram tills 1978) skrivit i Sydasienbulletinen. Han 

anklagar ryssarna för tortyr, mot barn bland annat, och han menar att ryssarnas mål är större 

än vad det verkar: ”Alla dessa åtgärder ingår i en långsiktig plan för ett globalt 

maktövertagande”.
41

 

Afghanistan- Nytt. 1981. Nr 1 

I debattdelen diskuterar skribenten Jan Samuelsson
42

 om kulturimperialismen i 

Afghanistandebatten. Där kritiserar han vänstertidskrifter för deras syn på Sovjets invasion. 

Samuelsson menar att dem yttrar en förståelse till invasionen och att dem till och med tycker 

att den är lovvärd. Samuelsson ger några punkter på vad han uppfattar är vänstersynpunkter 

på Afghanistan, att Islam håller människorna nere, att folket är förtryckt, att de afghanska 

motståndsmännen är kontrarevolutionärer och rebeller, att det inte borde finnas skäl till att 

majoriteten av befolkningen kämpar för en sådan reaktionär kultur.
43
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Samuelsson skriver att motståndsmännen måste stödjas då det är det afghanska folkets vilja 

att dessa ska strida mot sovjeterna och till svar för kritiken mot Islams roll i Afghanistan säger 

han: ”Islam i sig utgör inte hinder för modernism”.
44

 

Afghanistan- Nytt. 1981. Nr 3 

På ledarsidan på detta nummer diskuteras internationella reaktionerna på invasionen och vilka 

åtgärder som tagits. Sverige kritiseras på ledarsidan på grund av den tystnad som råder 

angående Afghanistanfrågan man kallar den för oroande: ”Det är en tystnad som, med få 

undantag, omfattar både officiella Sverige, organisationer och föreningar, press, radio och TV 

samt den stora allmänheten”.
45

 

Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 2 

I detta nummer har man lagt upp manuskriptet från ett tal av författaren Sven Lindqvist på en 

demonstration för Afghanistanfrågan. I talet så för Lindqvist sin syn på Afghanistan och deras 

historia och kam. Han menar, trots att han är pacifist, att bönderna behöver sina vapen mot de 

yttre makterna, i detta fall ryssarna. Han jämför situationen i Afghanistan med Vietnamkriget, 

”Afghanistan är 80-talets Vietnamkrig”. Samma som då menar Lindqvist, ska man skrika 

”Sovjet ut” som man skrek ”USA ut” då. Lindqvist menar att precis som i Vietnamfrågan i 

början av kriget, då man inte riktigt vågade stå upp mot USA, så är det liknande tendenser nu 

när man inte vågar stå upp mot Sovjet och deras brott mot Afghanistan. Han fortsätter med 

jämförelsen när det kommer till frågan om motståndsrörelserna, då många tvekade att stödja 

gerillan i Vietnam på grund av stödet från kommunistländer, menar Lindqvist. I 

Afghanistanfrågan är man tveksam till stöd åt Mujaheddinrörelserna eftersom man kallar dem 

för reaktionära (bakåtsträvande), menar Lindqvist. Jämförelsen som han vill få fram är att 

motståndet representerar folket i både Vietnam och Afghanistan, därför ska man stödja båda 

eftersom det är folkets val: ”Det är inte sovjetiska krigsmakten som skall avgöra om 

afghanerna skall ha en reaktionär regering eller inte. Det är afghanernas ensak”. Lindqvist 

menar att det skulle vara samma sak i Sverige, oavsett hur reaktionär eller förblindad regering 

vi skulle ha så är det svenskarnas ensak och inte någon annans. Han summerar med att skriva 

att afghanerna kämpar för allas sak, även svenskars, då Sverige också är en neutral grannstat 

precis som Afghanistan.
46
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Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 4 

I en artikel i detta nummer har de frågat de olika svenska partierna om vad de tycker om 

situationen i Afghanistan. Margareta af Ugglas, moderat riksdagsledamot, tycker att Sverige 

borde kunna hjälpa Afghanistan internt, då man hjälper motståndskampen på andra håll. Sture 

Korpås, riksdagsledamot för Centern, tycker att det är egendomligt att situationen i 

Afghanistan tar så lite plats i svensk nyhetsbevakning. Han tycker att det ägnas mer tid åt 

andra länder där terrorn är mindre.
47

 

Afghanistan- Nytt. 1983. Nr 1-2 

På sin ledarsida har man rubriken ”Förnedring eller frihetskamp – vad vill fredsrörelsen?”. 

Redaktionsmedlemmen Lars Lindgren diskuterar om till vilket pris freden i Afghanistan 

kommer med. Att det inte bara finns en typ av fred: ”Det går inte att prata om ”fred” i största 

allmänhet. Antingen väljer man folkens fred eller ockupanternas!” Lindgren lägger mycket 

vikt på att varje land ska själv kunna bestämma vilken framtid man vill ha, att till exempel 

Afghanistan ska ha chansen att kämpa för sin rätt och själva avgöra vem som ska styra landet 

framåt, menar han.
48

  

Afghanistan- Nytt. 1984. Nr 4 

I början av detta nummer på ledarsidan har Jan Stolpe (redaktionschefen) skrivit en text med 

rubriken ”Genombrottets år”. Med det menar Stolpe att det har skett ett genombrott för 

Afghanistanfrågan i Sverige, brutaliseringen och långvarigheten av kriget drar mer och mer 

uppmärksamhet, menar han. Han skriver också att nu skriver fler och fler journalister om 

krigets verklighet och fortsätter sprida fakta. Stolpe poängterar att det behövs mer hjälp, 

siffran på medlemmar måste dubblas. Han menar att järnet måste smidas medans det är varmt: 

”En kraftig, aktiv solidaritetsrörelse behövs för att afghanernas kamp en gång skall bli 

framgångsrik”.
49

  

I en annan artikel i detta nummer diskuterar redaktionsmedlemmen K-O Karlsson om vad 

ryssarna egentligen vet om Afghanistan. Karlsson skriver att propagandamaskineriet fungerat 

effektivt i Sovjet. Detta grundar han på några intervjuer som gjorts med civila ryssar i Sovjet 

om deras åsikter kring situationen i Afghanistan.  
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Deras svar på frågorna ser ut enligt följande, skriver Karlsson: ”Sovjetiska och afghanska 

folken är mycket goda vänner och vi har folk som arbetar där”: ”Vi hjälper det afghanska 

folket mot kontrarevolutionärerna, det är kontrarevolutionärerna som mördar. Vi skyddar det 

afghanska folket”. Karlsson skriver att det är väldigt många ryssar som inte har klart för sig 

att deras land är i krig med Afghanistan, och detta, menar Karlsson, beror på att det finns 

knappt konkurrans till det parti och regeringsstyrda massmedia som finns i landet: ”För de 

regerande i Kreml är folkopinionen en otroligt viktig och känslig fråga som man med säkerhet 

aldrig kommer riskera tappa greppet om”.
50

  

I slutet av detta nummer rapporterar tidskriften att Mohammed Es Haq, som kallas för 

Panjshir-gerillans ”utrikesminister” har besökt Sverige och deltagit vid ett antal 

solidaritetsmöten, med väldigt goda resultat och dragit stor publik skriver man i tidskriften.
51

 

Afghanistan- Nytt. 1985. Nr 4-5 

På numrets ledarsida skriver Jan Stolpe att det ”finns mycket jobb kvar att göra” för 

Afghanistan, nya protester och demonstrationer planeras. Han diskuterar också de rapporter 

som kommit angående en uppgörelse om Afghanistan. Detta kallar han för sovjetisk 

propaganda: ”Massmedierna i väst innehåller vaga spekulationer om att något slags 

uppgörelse om Afghanistan skulle vara på väg. Misstro dem! Sovjets krigsföring inne i 

Afghanistan visar inga sådana tecken”. Stolpe skriver att ryssarna ger sken på att något i 

förhandlingsväg kommer ske, men bara i skydd för att man kommer fortsätta med sina 

”systematiska utrotningsförsök”.
52

  

Senare i detta nummer skrivs det om en fempartimotion om Afghanistan, med folkpartisten 

Karin Ahrland i spetsen. Ahrland skriver om FN:s ineffektiva påverkning av utvecklingen i 

Afghanistan och att Sverige måste söka kontakt med andra FN-delegationer för att samordna 

fram ett initiativ i Afghanistanfrågan. Enligt skribenten så vill Ahrland och de andra stödjande 

yrka på: ”1. Att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen 

anförts om Sveriges agerande för Afghanistan i olika FN-organ. 2. Att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av fortsatt stöd till 

humanitära insatser för Afghanistans folk”.
53
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Betänkandet från utrikesutskottet angående fempartimotionen har också inkluderats i numret. 

I rapporten skriver utrikesutskottet bland annat att en fortsatt internationell opinion är av 

största vikt för utvecklingen i Afghanistan. Problemet, menar utrikesutskottet, är huruvida 

FN-organen kan i större utsträckning ägna sig åt informationsinsamling och vidarebefordra 

detta i opinionsskapande syfte, utan att få kraftigt motstånd från Kabulregimen, något som i 

sin tur skulle kunna försvåra FN:s humanitära verksamhet i Afghanistan avsevärt, menar 

utrikesutskottet. Utrikesutskottet summerar: ”Sverige har upprepade gånger klart och 

otvetydigt givit uttryck åt sin uppfattning, såväl i fråga om rätten till självbestämmande för det 

afghanska folket som beträffande situationen för de mänskliga rättigheterna. Utskottet finner 

det angeläget att regeringen också fortsättningsvis kraftfullt framför dessa åsikter”.
54

 

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 1 

I detta tidskriftsnummer intervjuades Olof Palme (cirka tre veckor innan han sköts) om läget i 

Afghanistan. En av frågorna som intervjuarna Jan Stolpe och Sven Lindqvist ställer till Palme 

är vilka likheter och skillnader Palme ser på Vietnamkriget och kriget i Afghanistan. Palme 

svarar med att ”[…] i båda fallen handlar om folkrättsstridiga handlingar mot små nationers 

självständighet” och ”Dessutom grundas de båda krigen på samma avgörande misstag en 

stormakts besatta upptagenhet av sin egen säkerhetsproblematik”. En annan fråga som ställs 

är knuten till Afghanistankommittén, om vad Palme tycker om den kritik d3m får för 

stödjandet av människor som afghanerna, som är så reaktionära till exempel. i sin kvinnosyn, 

vad hans syn på det är. Palmes svar är att afghanerna måste stödjas på sina egna villkor, att 

man arbetar för deras självständighet men att man sedan inte kan ta ansvar för vad som sker 

(efter). Det är ett problem de ska lösa internt. De som hjälper Afghanistan till självständighet 

kan inte lastas om sedan, teoretiskt, landet blir fundamentalistiskt menar Palme, enligt 

intervjuarna.
55

  

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 2 

På ledarsidan skriver Jan Stolpe om Gorbatjov bland annat. Rubriken är ”Gorbatjov är en 

krigsförbrytare”. Stolpe menar att Gorbatjov visat ett fredligt ansikte mot omvärlden och 

pratar om att en lösning är i sikte för Afghanistan, men att sanningen bakom är annorlunda:  
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”[…] i Afghanistan går han fram blodigare än någon av sina företrädare. Gorbatjovs politik 

har varit att effektivisera folkmordsmetoderna, brutalisera kriget och mörda fler människor än 

någonsin”. Stolpe kritiserar Gorbatjov vidare i hans utrikespolitiska högspel, med Pakistan 

och Iran inblandade, han kallar hans spel för blodigt och smutsigt och att afghanska folket är 

offret, stödet måste fortsätta öka, det kan blir för sent snart, menar Stolpe.
56

 

Afghanistanfrågan är hett debatterad i riksdagens utrikesdebatt, skriver man i en artikel. Åt 

nästan alla håll kritiserar man Sovjets krigsföring mot Afghanistan, alla är ense om att Sovjet 

måste ut. Carl Bildt menar dock, enligt rapporten från debatten, att kriget måste få ett fredligt 

slut för båda sidor: ”För Afghanistan – självklart. Men också för Sovjetunionen – om Sovjet 

är intresserat av att återvinna en del av all den prestige som förlorats genom invasionen, 

genom ockupationskriget och genom grymheterna”.
57

  

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 4 

I ledarsidan för detta nummer ger den ständige ledarskribenten, tillika redaktionschefen, Jan 

Stolpe kritik till Röda Korset. Han menar att deras val att gå in i Kabul som internationell 

hjälporganisation (regimen har inte tillåtit hjälporganisationen in tidigare) förstör deras 

neutrala ställning som de alltid haft. Anledningen, enligt Stolpe, är att de går in det ”lilla” 

område som styrs av ockupationsmakten och inte i det stora området som inte är ockuperat, 

därav tar de ställning. Detta tror Stolpe kan skada anseendet på bland annat Sverige: ”Och för 

alla afghaner kommer det att uppfattas som ett ensidigt stöd till angriparen. Det kommer att 

skada Sveriges anseende internationellt i den här frågan”.
58

 

I numret har Sven Lindqvist och Jan Stolpe gjort en intervju med (dåvarande) utrikesministern 

Sten Andersson. Intervjuarna ställde bland annat frågor om motståndet i Afghanistan agerar 

rätt som tar till våld mot de sovjetiska trupperna. Andersson tycker att de har den rätten: ”Om 

Sverige skulle hamna i en liknande situation i förhållande till någon stormakt skulle jag 

självfallet ta till våld i självförsvar, och anser jag att jag har rätten att göra det måste jag ge 

dem samma rätt”. På frågan om Sverige skulle tänkas hjälpa motståndet med vapenhjälp 

svarar Andersson nej: ”På denna punkt är Sverige mycket konsekvent och kommer att 

fortsätta att vara det. Vi kommer aldrig att lämna militär hjälp”.  

                                                           
56

 Afghanistan-Nytt. Nr 2/1986. s 2 
57

 Afghanistan-Nytt. Nr 2/1986. s 22-23 
58

 Afghanistan-Nytt. Nr 4/1986. s 2 



 
 

20 
 

Andersson menar också, enligt intervjun, att Sovjet börjar inse svårigheten med att kuva det 

afghanska folket, och att det kan bli värre om det inte hittar på en lösning.
59

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 1-2 

På ledarsidan ställer sig redaktionsmedlemmen Stefan Lindgren kritiskt till Kabulregimens 

förslag till vapenvila med motståndsmännen, att regimen sagt om motståndet lägger ner sina 

vapen så kan dem få ingå i en tänkt framtida koalitionsregering. Detta skriver Lindgren att 

han inte tror på: ”Som vanligt är motsättningen mellan vad som sägs i Moskva och Kabul och 

vad som görs på det afghanska slagfältet skriande. Det borde egentligen räcka för att avfärda 

”initiativet” från Kreml som avledningsmanövrer”. Lindgren skriver att han är orolig över hur 

mycket massmedierna och västvärlden tror på Gorbatjovs fredsförslag, medan kriget trappas 

upp (menar han): ”De journalister som bidrar till att okritiskt sprida Gorbatjovs dimridåer bär 

ett tungt ansvar”.
60

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 4 

Den nyutnämnde redaktionschefen Karin Ahrland uppmanar, på ledarsidan, alla som kan, att 

försöka hjälpa Afghanistans barn, som lider mest i kriget. Hon menar att folk ska sluta tiga 

och börja prata om konflikten mer, bidra med pengar eller göra sig hörda: ”Det finns ett 

ordspråk som säger den som tiger samtycker. Det gäller världen över och det finns inga 

diplomatiska ursäkter för att inte hjälpa miljoner barn i nöd. De är oskyldiga till kriget, men 

alla som tiger har en stor del i skulden till deras död”.
61

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 5 

På ledarsidan skriver redaktionsmedlemmen Anders Forsberg att kriget börjar bli dyrt för 

Sovjet. Rapporterna tyder, enligt Forsberg, att Gorbatjov är orolig över gerillans framgångar, 

Kabulregimen har yttrat att de sovjetiska styrkorna ska lämna Afghanistan då Mujahedin 

lägger ner sina vapen, menar Forsberg. Mujahedin är ovilliga att kompromissa och det gör 

dem rätt i menar Forsberg: ”Ty afghanerna kämpar för sin självklara rätt att själva få 

bestämma i sitt land. Fred och frihet är ett”.
62
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Afghanistan- Nytt. 1988. Nr 1 

På ledarsidan skriver Peter Hjukström(redaktionsmedlem), att Gorbatjov gjort ett utspel där 

han antytt att Sovjet skulle vara beredda att lämna Afghanistan. Detta är resultatet av det 

afghanska folkets motstånd menar Hjukström: ”Det afghanska folkets enorma uppoffringar 

under mer än åtta års motståndskamp är i sig en enorm seger. Knappast någon utomstående 

bedömare trodde att ett sådant motstånd skulle vara möjligt”.
63

 

Afghanistan- Nytt. 1988. Nr 4 

Jan Stolpe skriver på ledarsidan att Genèveavtalet, där Sovjet där Sovjet gått med på att de ska 

dra tillbaka sina trupper från Afghanistan, börjar verkligen fullföljas, något Stolpe skriver att 

han inte trodde på när avtalet skrevs: ”Även de mest misstänksamma bland oss måste nu 

konstatera att Sovjet verkligen drar tillbaka sina trupper. Alla är inte ute än, men när detta 

skrivs har hälften dragits tillbaka”. Stolpe lyfter upp händelsen som av världshistorisk klass, 

att ett fattigt land tvingat en stormakt att ge vika. Nu, menar Stolpe, måste Afghanistan få 

hjälp med återuppbyggnadsarbetet, regeringens direktiv att det endast bör ske via FN, tycker 

Stolpe annorlunda om: ”Det hindrar inte att Sverige bör förvalta det stora förtroendekapital 

som byggts upp inom motståndsrörelsen under kriget genom egna, självständiga 

stödinsatser”.
64

 

 

4.2 Mujaheddin och Islam 

Afghanistan- Nytt. 1981. Nr 1 

I detta nummer berättar man vilka gerillaorganisationer som är aktiva i och utanför 

Afghanistan, bland dessa nämns, Harakat-i-Islami, nationella fronten för Afghanistans 

befrielse, Jamait-i-Islami, Hezb-i-Islami (även en fraktion av Hezb-i-Islami under annan 

ledning nämns), Afghanistans islamiska revolutionära front. 
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Afghanistan- Nytt. 1981. Nr 2 

Beskrivningar av motståndsgrupperna fortsätter även i detta nummer, nu under rubriken ”De 

muslimska motståndsgrupperna”.
66

 Av dessa nämner man Gulbuddin Hekmatyars Hezb-e-

Islami (utbrytargrupp från original grundade med samma namn Hezb-i-Islami): ”Om 

ingenjören Hekmatyar har det sagts att han kombinerar en mullahs missionssnitt med en 

basarkrämares affärssinne, om hans grupp att den är ultrakonservativ och monarkistisk”.
67

  

Även senare i samma nummer diskuteras motståndets roll och hur deras budskap sprids med 

religionen, av Jan-Inge Bengtsson (kommittémedlem). Han diskuterar hur Afghanistan måste 

bli en nationell enhet, om motståndsgrupperna ska kunna undvika den splittring som då 

existerade. Han berättar att detta lyckades i Sverige under industrialismen, att det vidgade 

svenskarnas tänkande från det lokala till det nationella. Detta har inte hänt i Afghanistan än 

därav splittringarna mellan motståndsgrupperna, skriver Bengtsson. Att det enda de har 

gemensamt och som är en bindande faktor, är Islam.
68

 

Afghanistan- Nytt. 1981. Nr 3 

Här har man lagt upp en artikel från GT (Göteborgs-Tidningen) av Jan Samuelsson, som haft 

artiklar tidigare på Afghanistan-nytt, med rubriken ”Den radikala fällan – Vilka afghanska 

befrielserörelser skall vi stödja?”. I artikeln diskuterar Samuelsson idén om att direkt stödja 

befrielserörelsernas kamp, och det politiska dilemmat man ställs inför. De dilemman som 

finns kan vara allt från vilken eller vilka befrielserörelser man ska stödja, eller om det har en 

betydelse vilken rörelse man stödjer, skriver Samuelsson. För att svara på detta så måste man 

gå igenom de olika befrielserörelserna, förtydligar Samuelsson. Han delar upp dem i tre 

grupper: Grupp A som står för grupper med islamisk fundamentalism som främsta 

kännetecken och ett exempel på det är Jamaat-i-islami, Grupp B är reformistiska islamiska 

grupper som inte är emot sociala reformer så länge inte Islam ifrågasätts och dem har sin 

dominerande ställning på den afghanska landsbygden, Grupp C är vänstergrupper och ett av 

dessa är SAMA som har ett Kina-orienterat ursprung. Just SAMA pratar Samuelsson mer om, 

då han skriver att de representerar med det han menar i rubriken ”Den radikala fällan”, 

eftersom dem har en, dold enligt Samuelsson, antiislamisk inställning.  
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De skulle dock få mest stöd utomlands av solidaritetsgrupper, just på grund av deras 

antiislamiska inställning menar Samuelsson. Därav är chansen stor till maktövertagande av 

SAMA. Samuelsson menar då att Afghanistan skulle få en oönskad politik, eftersom folket 

har en stark koppling till Islam och SAMA står för motsatsen. Därför borde de andra politiska 

grupperna få mer av stödet utomlands, poängterar Samuelsson
69

 

Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 1 

I detta nummer har man publicerat ett brev från en Mujaheddinsoldat, som även arbetar som 

läkare. Han anger att han kämpar av hela sitt liv för att rädda sitt land från ”björnarna” 

(sovjetiska soldaterna) ”För frihet är vår rätt – vi är inte djur”. Han fortsätter i brevet att 

uppmana folk att försöka hjälpa med bidrag, Pakistan och andra länder hjälper bara flyktingar 

men Mujaheddin får inte hjälp av någon, skriver han, därför uppmanar han att folk ska skicka 

pengar och diverse andra saker.
70

 

Rapporteringar från Mujaheddinrörelserna förekommer ofta i detta nummer (och även i 

tidskriften i stort), bland annat så ger man rapporter från Pansjhirdalen norr om Kabul, som 

man i tidskriften påstår är den bäst organiserade: ”I många avseenden driver man en 

halvautonom stat”.
71

 

Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 3 

I detta nummer har man en artikel av Ander Sundelin
72

 med rubriken ”- Skriv att vi behöver 

raketer”. Sundelin har intervjuat ledaren (Said Jalaladin) för en av de största gerillagrupperna 

i staden Herat, och hans budskap är tydlig enligt Sundelin: ” – Nej, nej, nej! Vi behöver inte 

medicin! Vi behöver inte mat! Skriv inte om det! Vi behöver vapen! Skriv att vi behöver 

raketer och raketbärare så att vi kan skjuta ner deras helikoptrar! Det är det enda vi begär”. 

Enligt Sundelin belyser Jalaladin betydelsen av kvinnorna i kriget, att de får lov att arbeta för 

två när männen är ute och strider, mujahedin kan bytas ut men varje kvinna behövs, yttrade 

Jalaladin enligt Sundelin.
73
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Afghanistan- Nytt. 1983. Nr 3 

Skribenten och redaktionsmedlemmen Börje Almqvist rapporterar från Afghanistan att de 

olika gerillaorganisationerna håller på att enas. Almqvist skriver att de som stödjer det 

kämpande Afghanistan i Sverige inte behöver misströsta, eftersom det afghanska folket är 

mycket mer enat och samarbetar mer nu, än vad som var fallet vid Sovjets invasion 1979. 

Almqvist fortsätter: ”När afghanerna har hållit ut i tre år mot en av världens supermakter och 

fortfarande tror på seger, så finns det all anledning för oss i Sverige att vara optimister”.
74

 

Afghanistan- Nytt. 1984. Nr 3 

I det tredje numret för året har tidskriften publicerat ett tackbrev från Mujaheddinledaren 

Massoud (även kallad i tidskriften för ”Afghanistans Tito”) med anledning av de donationer 

som Svenska Afghanistankommittén samlat till folket i Panjshir. Han citeras: ”Vi tackar er för 

biståndet i denna besvärliga situation och hoppas att ni utvidgar er hjälp för vår kamp mot 

kommunism och kolonialism”.
75

 

Afghanistan- Nytt. 1985. Nr 2 

Det rapporteras i numret om en stor solidaritetsdemonstration för Afghanistan (6000 

närvarade) som hölls under mars månad (1985). Sven Lindqvist höll tal och yttrade bland 

annat vad han tror är Sovjets taktik i Afghanistan och jämförelsen med Vietnam: ”En gerilla 

som har folkets stöd är svår att besegra. Alltså måste folket bort. För att få bort folket bombar 

man byarna, bränner skördarna, förgiftar brunnarna. Så gjorde USA i Vietnam. Så gör Sovjet i 

Afghanistan”. Lindqvist påstår också att ryssarna själva skapat den religiösa extremism som 

de själva säger sig bekämpa Han menar också att Afghanistan inte är som Iran, utan de är 

hängivna muslimer på ett traditionellt och avspänt sätt, ”så länge deras tro och deras land inte 

är hotade”. Han slår tillbaka de påstående som ryssarna själva sagt, att de hjälper kvinnornas 

frigörelse i Afghanistan, han kallar det för ett ”gammalt imperialistiskt knep”. Lindqvist 

tycker att kvinnorna började få sin frigörelse innan Sovjets invasion, men att detta förstörts nu 

och att det blivit värre då ryssarna skickat kvinnorna till flyktingläger i Pakistan, där de sitter 

beslöjade och instängda påstår Lindqvist: ”Slöjan, kvinnoförtryckets symbol, har återuppstått 

som religiös och nationell frihetssymbol”.  
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Detta menar Lindqvist har skickat kvinnans frigörelse (som en reaktion av Sovjets invasion) 

50 år tillbaka i utvecklingen. Botemedlet mot dessa stormakter som Sovjet, är motstånd 

skriver Lindqvist. Han tycker att man inte kan stå och titta på medans Sovjet förstör 

Afghanistan: ”Motstånd är det enda språk makten verkligen förstår”.
76

  

Afghanistan- Nytt. 1985. Nr 4-5 

Detta nummer bjuder också på ett reportage av redaktionsmedlem Börje Almqvist om 

gerillaledaren för Jamiat-Islami, Ahmad Shah Massoud. Almqvist skriver att han inte visste 

riktigt vad han skulle tycka om Massoud, men efter att ha träffat honom ett par gånger och 

samtalat med honom så skriver Almqvist att han blev imponerad: ”Kanske har jag träffat en 

hjälte – en man som kan ena motståndet mot den sovjetiska invasionsarmén”, skriver han. 

Almqvist skriver också om betydelsen av Islam för Massoud (och de andra mujahedin) i 

frihetskampen, han citerar Massoud i texten: ” – Varje rörelse och revolution har mål och 

syften som folk följer. Vårt mål är att praktisera islam över hela Afghanistan”.
77

  

Journalisten Jan Samuelsson har skrivit en text om sina åsikter kring Afghanistan och deras 

framtid i tidskriften. Han konstaterar att ett frivilligt tillbakadragande av Sovjet är otänkbart, 

han menar att tillträdandet av presidenten Gorbatjov har förvärrat situationen i Afghanistan, 

han skriver också att Sovjets planer är att förvandla Afghanistan till ett nytt Mongoliet, att de 

ska ”(…) inlemmas i det sovjetiska imperiet”. Samuelsson tycker att Afghanistan inte är 

Vietnam, med det menar han att världsopinionen inte varit lika besvärlig för Sovjet som den 

varit för USA i Vietnamkriget: ”Genom förhandlingsspel och ”läckor” vinner Sovjet värdefull 

tid. USA:s trupper I Vietnam besegrades politiskt. Frågan är om Sovjet inte i främsta hand 

måste besegras på slagfältet”. Samuelsson skriver också att Islam spelar en viktig roll i 

Afghanistans kamp: ”Islam är den andliga ryggraden i det afghanska folkets kamp mot Sovjet. 

Den islamiska religionen ger den troende en unik identitet och integritet som, har det visat sig 

från otaliga historiska exempel, är näst intill omöjlig att krossa”.
78

 

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 5 

I detta nummer har Afghanistan-nytt gjort ett stort reportage/dokument om allt som rör 

situationen i Afghanistan. Det rapporteras att Mujaheddinrörelserna har utvecklats och 

samordnar mycket mer än tidigare.  
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Trots gerillaverksamhet är samarbetet mellan grupperna lovande, skriver man i texten. 

Moralen hos Mujaheddin är något som man diskuterar också, att den är högre än tidigare, de 

känner att de får resultat genom att slåss för sin rätt: ”I regel är moralen högre bland dem som 

slåss än bland dem som sysslar med politiskt arbete eller stödarbete”. Gorbatjov och Sovjets 

intentioner fördöms också i texten, att den ena sidan pratar om fred medans insatserna ökas 

för att splittra motståndet i Afghanistan: ”Ryssarna är inte beredda att erkänna afghanernas 

rätt till självbestämmande. Samtidigt som de pratar för de in mer trupper och försöker krossa 

motståndet”. Tron är något som får motståndet att fortsätta kämpa, skriver man, kampen 

fortsätter så länge den religiösa tron är stark.
79

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 1-2 

Tidskriften rapporterar att Mujaheddin sagt nej till den vapenvila som ”Kabulmarionetterna” 

framfört, deras motivering var enligt Afghanistan-nytt: ”[…] att planen vid närmare 

betraktande inte innehåller något som helst som tyder på någon verklig avsikt från sovjetisk 

sida att respektera Afghanistans oberoende och dra tillbaka trupperna”. Enligt Svenska 

Afghanistankommitténs arbetsutskott är denna erbjudna vapenvila, en seger för motståndet 

som haft ett framgångsrikt år under 1987.
80

 

I detta nummer har man inkluderat en stor kartläggning över kriget i Afghanistan och i denna 

kartläggning lägger man fokus på de två stridande parterna, sovjetiska styrkorna och 

Mujaheddinkrigarna. Det skrivs hur deras taktiska operationer skötts, hur det har verkat de 

senaste åren, vilka vapen de använder, hur civilbefolkningen hamnar emellan och så vidare. 

Det diskuteras också hur man tror framtiden kan se ut för denna konflikt: ”Tills vidare 

fortätter motståndet och det med en avgjord styrka. Tills vidare fortsätter även det sovjetiska 

mordet på afghansk civilbefolkning och det med en tilltagande brutalitet, som man i vår tid 

inte sett motstycke till. Samtidigt försämras motståndsrörelsens militära och politiska läge på 

grund av västvärldens inaktivitet”.
81

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 3 

Anders Sundelin från tidskriftens redaktion har skrivit en rapport om hur den afghanska 

gerillan ställt sig till Kabulregimens erbjudande om eld upphör.  
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Deras svar enligt Sundelin är glasklar: ”Vi lägger inte ned vapnen!” Gerillan är misstänksam 

till Sovjets intentioner menar Sundelin, dem citeras: ” – De försöker få oss att tro att det snart 

ska bli fred i Afghanistan, men under tiden kommer de att bygga upp sina styrkor där de är 

svaga. De kommer att försöka stänga gränsen till Pakistan”.
82

 

Afghanistan- Nytt. 1988. Nr 5 

Förbundssekreteraren (dåvarande) för Afghanistankommittén Peter Hjukström har intervjuat 

Ahmad Shah Massoud om hur framtiden ser ut för Afghanistan i detta nummer, och enligt 

Massoud så är det afghanska folket som ska ta beslutet om vilka som ska leda landet framåt 

och sitta i styrelse. Hjukström frågar Massoud om vad som kommer att hända med 

Kabulregimen? ”Förhoppningsvis blir det inte några blodiga hämndaktioner. Men naturligtvis 

kommer de som begått kriminella handlingar att dömas för sina brott”. Massoud passar också 

på att tacka, via Hjukström, det svenska folket för sin hjälp och sitt stöd.
83

  

 

4.3 Organisation 

Afghanistan- Nytt. 1980. Nr 1 

I början introduceras Afghanistankommittén, hur man skapades och vad deras syfte och mål 

var med kommittén, och även vad syftet med skapandet av tidskriften Afghanistan-nytt är.  

Sedan skriver man om situationen under år 1980, relativt kort efter invasionen. Där kritiseras 

svensk press för ”den icke existerande rapporteringen” av Afghanistans egentliga 

förhållanden. Efter invasionen har svensk press valt att fokusera på andra händelser runtom i 

världen istället för Afghanistanfrågan, menar kommittén.
84

 

Afghanistan- Nytt. 1981. Nr 3 

På sista sidan av numret har man lagt in en insamlingslapp med rubriken ”Stöd det kämpande 

Afghanistan!”:  
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”Styrelsen för Svenska Afghanistankommittén har beslutat att få till stånd en direkt insats av 

humanitär natur till förmån för frihetskämpar och civilbefolkning i Afghanistan”. Vidare 

skrivs det att man ska finansiera detta genom att starta en insamling med namnet, Svenska 

Afghanistanhjälpen.
85

 

Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 1 

Även i detta nummer har man lagt med en insamlingslapp med åter igen rubriken ”Stöd det 

kämpande Afghanistan!” I lappen menar man att det har öppnat sig nya sätt att hjälpa 

afghanerna i deras kamp, eftersom UNICEF, Rädda Barnen, Röda Korset och så vidare, 

hjälper flyktingarna så måste någon hjälpa dem som är kvar i landet och kämpar, uppges det.
86

 

Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 4 

Skribenterna för tidskriften fortsätter att förklara innebörden av deras insamling ”Svenska 

Afghanistanhjälpen”. Fokusen läggs på de som är kvar i landet och kämpar för Afghanistans 

rätt, stödet är nödvändigt för att kampen ska fortsätta, menar man: ”Det befrielsekrig som det 

afghanska folket nu för gäller rätten till frihet och oberoende för det egna landet, men gäller 

samtidigt alla andra länders rätt till frihet och fred. Därför angår det afghanska folkets kamp 

också oss”.
87

 

Afghanistan- Nytt. 1984. Nr 2 

I årsmötet av Svenska Afghanistankommittén har man kommit fram till att året varit 

framgångsrikt i både rekryteringen av medlemmar och antalet lokalkommittéer. Det nämns att 

Afghanistanfrågan börjar synas mer i media även om utrymmet fortfarande är väldigt dåligt, 

menar man i rapporten. Det nämns också att insamlingsarbetet till Svenska 

Afghanistanhjälpen gått väldigt bra, närmare 1.5 miljoner har samlats.
88

 

Afghanistan- Nytt. 1985. Nr 3 

I detta nummer passar man på att ge nyheter kring föreningen, i det man kallar 

”Föreningsnytt”. Det skrivs att föreningen har ökat till 2000 medlemmar och att man är uppe i 

42 lokalkommittéer. Man ska fortsätta aktivt medlemsvärva, uppges det, speciellt inrikta sig 

på ungdomar.  
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Men också försätta med insamlingskampanjer och att Afghanistan-nytt ska ges ut fem gånger 

om året, ett nummer extra än tidigare. Det skrivs också att man gjort ett uttalande om den 

rådande ”quislingregimen” (som dem uttrycker det) som representerar Afghanistan i FN, i 

uttalandet kräver man att deras stol ställs tom i FN som protest, och man värnar alla nordiska 

länder att verka för denna sak.
89

 

Afghanistan- Nytt. 1985. Nr 4-5 

I en artikel diskuterar redaktionsmedlemmen Anders Fänge
90

 om Afghanistankommitténs 

hjälpverksamhet störs av de ryska offensiverna. Som Fänge påpekar är kommitténs 

försörjningsleder gerillans, deras framfart blir därför avgörande för kommitténs 

hjälpverksamhet, menar han. Detta behöver man inte vara orolig över menar Fänge dock, 

därför att Mujaheddinrörelserna arbetar uppe i bergen gränsandes mot Pakistan, där har dem 

god kontroll över transportvägarna, menar Fänge. Detta bygger också mycket på att det 

folkliga stödet är så stor till gerillan och att gerillan har blivit mer noggranna i sina taktiska 

beslut angående färdplanerna, konstaterar Fänge.
91

 

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 1 

I årsmötet tog man upp handlingsprogram för året, där kom man fram till att fortsätta värva 

medlemmar, öka insamlingen, göra en satsning på ungdomarna, få med dem i arbetet och öka 

opinionsbildningen mer. I deras motioner nämns bland annat just opinionsbildningen, i 

motion nummer fyra diskuterar man att värna samhället mer om Sovjets ”utrotningskrig” mot 

Afghanistan, som de uttrycker det. Att ge stöd till de befrielsegrupper (Mujaheddin) som är 

aktiva, att uppmana de till enighet för det egna landets bästa. Att de efter befrielsen ska 

upprätta ett demokratiskt Afghanistan, men att det inte ska på något sätt hindra att det är 

fortfarande en muslimsk nation, menar man i motionen.
92

   

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 2 

Man redovisar i detta nummer statistik på hur mycket pengar Svenska Afghanistankommittén 

samlat in och donerat till Afghanistans folk. Siffran låg 1982 på 350 000 kr, men 1985 ökade 

den till 4.7 miljoner kronor:  
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”Svenska Afghanistankommittén har tyngdpunkten lagd på medicinsk hjälp. Ökad vikt läggs 

successivt på ekonomisk hjälp (livsmedel o likn.). Vidare stödjer SAK skolor i Afghanistan, 

via Afghanistan Education Committe”.
93

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 3 

I årsmötet hade man kommit fram till att den nuvarande medlemsiffran, 3100 medlemmar, 

måste öka till 4000 medlemmar, insamlingssiffran ska vara på 2.5 miljoner kr, och en fortsatt 

satsning på ungdomar. Vidare diskuterar man att det finns 50 lokalkommittéer runtom i 

landet, en siffra man är nöjd med. Det diskuteras också opinionsbildning, och man tycker att 

den har ökat avsevärt under det gångna året.
94

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 4 

21 mars samma år gjordes en demonstration i Stockholm för Afghanistan, av 

Afghanistankommittén, och stämmorna var från olika organisationer, men skrivet står det att 

de var eniga i det mesta, stödja motståndsrörelsens ”rättfärdiga” försvar, Gorbatjovs falska 

spel och att folkmordet måste stoppas.
95

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 5 

Solidaritetsarbetet ökar, skriver Nils Lundgren(kommittémedlem) i en artikel, han har besökt 

en lokal i Stockholm som säljer antikviteter och dylikt, i samarbete för Afghanistankommittén 

i Stockholm. Lokalen har bra försäljning, skriver Lundgren, och alla pengar går till gerillan i 

Afghanistan. Han citerar Taimi Poromaa som driver försäljningen där: ”- Jag tror att omkring 

60 procent av dem som kommer hit och handlar är medvetna om att pengarna går till gerillan i 

Afghanistan”.
96

 

Afghanistan- Nytt. 1988. Nr 1 

I årsmötet skriver man att medlemsantalet ligger på 4231 medlemmar och ambitionen är att 

det ska ökas till 8000 till nästa årsmöte. Lokalkommittéerna, skriver man ska ökas från 53 till 

minst 80 stycken. Afghanistan-nytt ges ut från och med första numret (denna) för år 88, i färg. 

Vidare rapporterar man från mötet att det har varit ett framgångsrikt år för Svenska 

Afghanistankommittén:  
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”Men under hösten 1987 har vi bevittnat ett kraftigt genombrott i opinionen, förberett genom 

vårt mångåriga, tålmodiga arbete”. Dock skriver man att ingen sovjetisk soldat ännu lämnat 

Afghanistan, därför ska stödet för motståndsrörelsen fortsätta verka tills det ger resultat.
97

  

Afghanistan- Nytt. 1988. Nr 5 

I detta nummer skriver man mycket om kommitténs satsning på skolor och utbildning i stort, 

som en del av återbygget. En av dessa rubriker lyder: ”56 000 barn i svensktstödda skolor”. 

Verksamheten drivs av en separat organisation till kommittén, skriver man, som heter 

Afghanistan Education Committé.
98

 

Svenska Afghanistankommitténs styrelse antog ett uttalande till regeringen, skrivs det i 

numret, anledningen är Sovjets avbrytning av uttåget ur Afghanistan: ”Den svenska 

regeringen måste kraftigt protestera mot dessa nya brott mot folkrätten och mot dessa nya 

övergrepp mot det afghanska folket”.
99

 

Afghanistan- Nytt. 1989. Nr 1 

I årsmötet för år 89 kommer kommittén fram till att medlemsantalet ökat till 4297 medlemmar 

och antalet lokalkommittéer till 55 styckena. Som avslutning skriver man att det har varit ett 

avgörande år för Afghanistan, de sovjetiska trupperna drar sig tillbaka helt. Frågan som ställs 

inför detta årtal, från bland andra afghanska kretsar: ”Tänker ni svika oss nu när vi har vunnit 

kriget eller kommer ni att fortsätta att stödja oss nu när vi skall vinna freden och bygga upp 

landet igen?” Kommittén svarar: ”Styrelsen lägger till årsmötet ett förlag till 

handlingsprogram som innebär ett klart svar på den frågan. Vi kommer att behövas under lång 

tid ännu”.
100

 

 

4.4 Kvinnans roll 

Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 4 

I ett reportage av skribenten Lena Poolma (kommittémedlem), har hon intervjuat en av 

hövdingarna där, som tagit upp striden mot ryssarna.  

                                                           
97

 Afghanistan-Nytt. Nr 1/1988. s 27-29 
98

 Afghanistan-Nytt. Nr 5/1988. s 4-5 
99

 Afghanistan-Nytt. Nr 5/1988. s 25 
100

 Afghanistan-Nytt. Nr 1/1989. s 18-19 



 
 

32 
 

Personen i fråga är en kvinnohövding vid namn Sarwara. Hon blev sin familjs överhuvud och 

stammens hövding när hennes man dog, berättar Poolma. Sarwara beskrivs som en person 

med självklar auktoritet som med goda råd lyckats få stammens förtroende, hon enade byn när 

Sovjet invaderade, för att gemensamt strida mot invasionen, berättar Poolma: ”- Det är 

idiotiskt att tvista om en åkerlapp när vi riskerar att förlora hela vårt land”, citeras Sarwara.
101

 

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 4 

Inger Boesen (religionsvetare) diskuterar kvinnans roll inom Islam, i detta nummer. Med 

rubriken: ”Islam och kvinnans juridiska ställning”. Boesen poängterar i början av artikeln att 

Islam är delat av traditionella och icke-islamiska seder och bruk: ”Det existerar alltså 

motsättningar mellan Islam och lokalsamhällena och det är långt ifrån säkert att det är Islam 

som går segrande ut ur dessa sociala konflikter”. Ett av dessa exempel, diskuterar Boesen, är 

bruket av beslöjning eller ”Purdah” som det kallas, vilket står för ”förhänge”. Den nämns inte 

exakt i Koranen, bruket är mer baserad på gamla traditioner menar Boesen: ”Islam går 

långtifrån alltid segrande ur mötet med tusenåriga traditioner”. Dock konstaterar Boesen att 

kvinnans rätt inom Islam har en tillbakadragen roll, där de privilegier männen får, inte gäller 

för kvinnan.
102

  

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 5 

I Afghanistan-nytt skriver man åter igen om kvinnans roll i motståndskampen i Afghanistan, 

att deras roll är mer utbredd än vad omvärlden har trott. I texten ges ett exempel om en av 

dessa kvinnliga motståndare. Hennes namn är Tajwar Sultan och hon har varit aktiv i 

motståndsrörelsen sedan 1978, skriver man. Vidare berättar man att hon var verksam i 

organiseringen av den underjordiska motståndsrörelsen i Kabul 1980, och att hon var verskam 

i förberedelserna i det folkliga upproret mot ryssarna under samma period. Tajwar Sultan är 

inte ensam menar man, många fler kvinnor är inblandade i kampen: ”De bär vapen, 

ammunition och information under sina slöjor; de vackra lockar ryssar och Kabulagenter och 

leder dem till ett hus där Mujaheddin väntar på dem”.
103

 

 

 

                                                           
101

 Afghanistan-Nytt. Nr 4/1982. s 22 
102

 Afghanistan-Nytt. Nr 4/1986. s 10-11 
103

 Afghanistan-Nytt. Nr 5/1986. s 26 



 
 

33 
 

4.5 Framförande av kritik och övrigt 

Afghanistan- Nytt. 1980. Nr 1 

I slutet av detta nummer finns det en notis om ett möte som representanter för de olika 

Afghanistankommittéerna i USA haft, där de gått ihop för bildandet av en front SCAFOA, 

som stödjer frihetskämparna (mujahedin) såväl moraliskt som materiellt. Deras mål, nämner 

man i numret, är att öka opinionsbildningen både i och utanför USA, flyktinghjälp och förse 

frihetskämparna med militär utrustning.
104

 

Afghanistan- Nytt. 1981. Nr 1 

I detta nummer tar man inslag av andra tidningar, denna gång i svenska tidningar. Från 

Expressen har man tagit en artikel med rubriken ”Det svenska sveket”, och handlar om att 

Sverige stängt gränserna för afghanska flyktingar. I sidan efter gör de ett utdrag ur ett tal av 

Lars Leijonborgs (partisekreterare för Folkpartiet) under en demonstration om situationen i 

Afghanistan, där han pratar om att Sverige måste stå upp mot Sovjet. Han att visar stöd för de 

afghanska frihetskämparna: ”För ytterst är det också vår egen frihet det handlar om. Också 

Sverige är ett litet, neutralt land som vill leva ifred med den sovjetiska grannen. De afghanska 

frihetskämparna i bergen slåss inte bara för sitt eget lands frihet utan för alla folks rätt till 

självbestämmande”. Senare i samma nummer utvärderar man själva protestdagen med att 

berömma Lars Leijonborgs ord om frihetskämparna, att de kämpar även för Sveriges rätt till 

självbestämmande menar man tidskriften. Man berömmer även hans beskrivning av den 

svenska opinionens passivitet, som ”en moralisk kapitulation”.
105

 

Afghanistan- Nytt. 1982. Nr 2 

I detta nummer har man bland annat lagt upp ett utdrag ur ett solidaritetsmöte i Florens, där 

man haft olika teman om Afghanistan, bland dessa finns om motståndets kamp är en nationell 

befrielserörelse eller inte. Tanken med detta möte är att utbredda och konkretisera stödet till 

det kämpande Afghanistan, i de västeuropeiska demokratierna, uppger man. Skribenten menar 

att förutsättningarna för att kunna stödja, måste vara: ”[…] att frigöra sig från det ideologiska 

klichétänkande som den sovjetiska propagandaapparaten målmedvetet utnyttjat för sina 

syften”.  

                                                           
104

 Afghanistan-Nytt. Nr 1/1980. s 13 
105

 Afghanistan-Nytt. Nr 1/1981. s 2-4 



 
 

34 
 

Det informerades på mötet att de områden som motståndsrörelsen befriat har sociala och 

ekonomiska reformer inom den ram som Islam förespråkar, och att det inte är rättvist att kalla 

detta för reaktionärt eller bakåtsträvande, menar man. En fransk talare i mötet menade att den 

islamiska pånyttfödelsen måste tas seriöst som rörelse. Skribenten som återger mötet 

summerar med att mötet: ”[…] bidrog till att skingra många missförstånd om den afghanska 

befrielsekampens innebörd och internationella betydelse”. Det nämns också att Svenska 

Afghanistankommittén var närvarade på mötet.
106

 

Vidare i numret nämner man en hearing som hölls i 13-14 mars under året, med mottot ”Alla 

folks frihet - hela världens fred”. Detta arrangerades av LO och SAP, nämner man. Under 

mötet eller hearingen diskuterade man Afghanistan. Bland annat var Svenska 

Afghanistankommittén närvarade, uppger man. Bland talarna nämnde flera att kampen som 

förs i landet av frihetsrörelserna måste stödjas till varje pris. Man nämner också att LO och 

SAP uppmanades att ge ett direkt stöd, politiskt och materiellt, till befrielserörelserna. Detta 

stöd skulle bli svårt för SAP och LO att genomföra, trots att de visade förståelse för 

betydelsen av deras kamp, uppger man. Det summeras med att till trots en viss försening av 

intresset för Afghanistanfrågan så var det ett positivt initiativ för att belysa frågan, menar man 

i tidskriften.
107

  

Afghanistan- Nytt. 1983. Nr 1-2 

I detta nummer väljer man i en artikel att kritisera den Svenska Fredskommittén (SFK) 

skribenten Waldemar Mellqvist skriver följande i sin ingress: ”Idag talar alla om fred. Till och 

med de värsta krigsanstiftarna talar om betydelsen av fred. Så gjorde Hitler på 30-talet och så 

gör hans efterföljare idag. Hitler hade sina supporters och det har också sovjetledarna – 

fredsivrare som talar om fred och fredlig samexistens men tiger om pågående krig”. Mellqvist 

menar att svenska fredskommittén är företrädare åt Sovjets utrikespolitik och har vid flera 

tillfällen kallat Sovjet för en av de främsta fredskrafterna, menar Mellqvist. Han påstår att 

svenska fredskommitténs syn är att USA tillsammans med NATO är det största hotet mot 

freden, medan Sovjet är den fredsbevarande kraften. Enligt Mellqvist tror SFK att Sovjet 

aldrig kan göra fel:  
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”De svenskar som ärligt vill kämpa mot krig och för fred måste välja någon annan 

organisation än Svenska Fredskommittén att arbeta inom”.
108

 

Afghanistan- Nytt. 1984. Nr 2 

Kritik av medierna i Sverige inom Afghanistan-nytt har det skrivits om tidigare, även i denna 

artikel går man in i samma spår när Stig Hansén
109

 skriver i sin rubrik ”Afghanistan i TV-

nyheterna - 3 min, 33 sek”. Hansén refererar till två anmälningar som Radionämnden fått in 

angående Afghanistanbevakningen i Sveriges Radio. Dessa försvarar sig med att det är för 

farligt att skicka dit journalister med kamerautrustning menar Hansén, vilket Radionämnden 

inte accepterar: ”- Med tanke på den betydelse som i olika avseenden måste tillmätas 

händelseutvecklingen i Afghanistan framstår antalet inslag i TV:s nyhetsprogram som 

anmärkningsvärt lågt”.
110

 

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 1 

I de första sidorna av numret i en artikel skriver man om övergreppen på civila av ryska 

soldater. I detta fall berättar en svensk läkare (som varit med Läkare utan gränser i 

Afghanistan under några månader 1983) historier som han hört om övergrepp på civila. Han 

konstaterar utifrån detta att historierna ger en bra bild av hur de ryska soldaterna beter sig mot 

civilbefolkningen. Själva titeln till artikel har rubriken: ”Sovjet angriper svensk läkare”, där 

läkaren Johan Lagerfelt beskriver de historier, om övergrepp från sovjetiska trupper, han hört 

från afghaner. Han menar också att de som ger den här typen av kritik, blir kallad för ”CIA-

agenter” eller nazister av den sovjetiska övermakten.
111

   

Sverige får kritik i en artikel där även FN ställs åt sidan, om deras insats för barnen i 

Afghanistan. I Sveriges fall så får man kritik för att man ”tiger”, såsom artikelförfattaren 

Gösta Hultén beskriver det, om den sociala katastrofen i Afghanistan.  Han intervjuar Carl 

Schönmeyr (dåvarande byrådirektör för SIDA tillika medhjälpare för Afghanistankommittén) 

som är kritisk till Sveriges utrikesutskotts motivering till att inte ta upp den sociala 

katastrofsituationen för afghanska barn inom Unicef, motiveringen är att man vill undvika 

Kabulregimen motstånd till just detta. I artikeln frågar Shönmeyr sig:  
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”Varför skulle Sverige låta hänsynen till Sovjet och Kabulregeringen väga tyngre än hänsynen 

till Afghanistans lidande barn?”.
112

  

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 2 

”FN slår larm – ryskt folkmord i Afghanistan” har skribenten Staffan Forssell 

(redaktionsmedlem) som rubrik för sin artikel. Han rapporterar att folkrättsexperten Felix 

Ermacora gjort tre undersökningar åt FN:s räkning om situationen i Afghanistan, hans resultat 

har lett till att Kabulregimen kallat honom för fascist, menar Forsell. I rapporterna står det 

bland annat att under 1985 har den ryska armén gjort sig skyldiga till 20-tal kända massakrer i 

Afghanistan, berättar Forssell. Rapporterna påvisar att kampen mot Sovjet måste fortsätta, 

menar Forssell: ”Vi måste genom handling visa vår solidaritet”.
113

 

Afghanistan- Nytt. 1986. Nr 4 

Gunnar Nygren har i detta nummer skrivit en artikel om sovjetiskt besök i Sverige med 

rubriken: ”Röda-armé-terrorister i Sverige”. Den sovjetiska militärorkestern var på besök och 

höll konserter, ett av dessa skedde på en park i Strängnäs, där några från kommittén ville ge 

sig dit och göra sin röst hörd, skriver man. Vidare berättas det att poliser kommit fram och 

avrått de att lyfta upp sina plakat med motiveringen: ”Men de här killarna i orkestern kan inte 

rå för vad Sovjet gör i Afghanistan”. Svaret blev: ”De är representanter för samma krigsmakt 

som gör sig skyldiga till krigsförbrytelser i Afghanistan, förklarade vi”. Det skrivs också att 

de möttes av ogillande, från militärer bland annat, de kallades för ”provokatörer” och i 

efterhand skrevs det i tidningar att deras insats var: ” ett taktlöst intrång i en musikalisk 

högtid”, skrivs det i texten. Det nämns dock också att de fick stöd från vissa tidningar som 

menade att ”sanningen kan vara opassande ibland”.
114

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 3 

I en artikel av Börje Almqvist går han igenom ledarsidorna på diverse svenska tidningar för 

att se hur reaktionerna har varit efter Kabulregimens förslag till fredsinitiativ eller 

kapitulationserbjudande (som Almqvist kallar det) till motståndsrörelsen. Svenska Dagbladet 

menar, enligt Almqvist, att inget kommer förändras, inget systemskifte kommer ske med 

detta, utan Sovjets dominans ska kvarstå i landet.  
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Dagens Nyheter skriver dock annorlunda menar Almqvist: ”Men alldeles omöjligt är det nog 

inte att Moskvas stormaktspolitiska önskemål den här gången går att förena med en 

nödlösning i Afghanistan som åtminstone vore bättre för dess civila befolkning än fortsatt 

ändlöst krig”. Detta citat skapade bland annat mycket diskussion, menar Almqvist. Svenska 

Dagbladet reagerade starkt mot DN:s ledare. De propagerar fred utan frihet menade SvD, 

medans DN försvarade sig med att de blev felciterade, menar Almqvist. Aftonbladet är inne i 

samma spår som SvD skriver Almqvist, Afghanistans folk är de utsatta och bör inte ge efter 

den korrupta Kabulregimen.
115

 

Afghanistan- Nytt. 1987. Nr 4 

Barnens roll i kriget är något av numrets tema, i en artikel uppmanar man UNICEF att bryta 

sin tystnad, rapporterat från en internationell hearing om barn i Afghanistan. En av talarna 

från hearingen var Fay Haffenden, som menade att kunskapsinlärningen för kvinnor och barn 

är extremt viktigt, speciellt en metod funderade hon på, skrivs det: ”[…] en satsning på 

Madrassas – så kallade koranskolor – för att vidga deras utbildning”.
116

 

Afghanistan- Nytt. 1988. Nr 4 

Redaktionsmedlemmen Annika Agebjörn skriver i en notis i detta nummer om DN:s 

rapportering av situationen i Afghanistan och hon tycker att det är märkligt att DN väljer att 

bevaka kriget i Nicaragua så mycket mer än situationen i Afghanistan: ”Enligt DN:s 

världsbild är Nicaraguakonflikten av betydligt större dignitet än den i Afghanistan. Om man 

däremot tar fram två enkla mått på de båda krigens omfattning, antal trupper och antal 

dödade, blir bilden den rakt motsatta”.
117

 

Senare i numret kritiseras Radionämnden som inte reagerat på den fortsatta bristen av 

rapporteringen från Afghanistan och man skriver: ”Är en ökning av Afghanistan-bevakningen 

i TV-nyheterna från 1 minut 11 sekunder till 2 minuter 20 sekunder per månad verkligen 

tillräcklig?”.
118
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5. Resultat 

Analys och slutdiskussion 

Den stora självklara boven för Afghanistankommittén, som märks väldigt bra i tidskriften 

Afghanistan-nytt, är Sovjet. Sovjet nämns som den totalitära kraft som inte visar det 

afghanska folket någon som helst barmhärtighet. Redan i de första numren gör man 

jämförelser med USA:s krig mot Vietnam. Och även redan i första numren har man artiklar 

där diskussionen utvecklas till huruvida Sovjets planer är utöver invasionen i Afghanistan, att 

det är bara början till en större plan, att ingen person och inget land går säker. Ur 

sammandraget av en demonstration anordnad av Svenska Afghanistankommittén under år 

1981, yttrade Lars Leijonborg: ”Också Sverige är ett litet, neutralt land som vill leva ifred 

med den sovjetiska grannen”.
119

 Likadant uttalande gjorde författaren Sven Lindqvist vid ett 

tal på en liknande demonstration där han sade att Sverige, precis som Afghanistan, också är en 

neutral grannstat till Sovjet.
120

 När Sovjet utnämner Gorbatjov som den nye ledaren, och som 

ganska snabbt yttrar sig om en möjlig lösning av kriget i Afghanistan, så kallas han för en 

krigsförbrytare som ökat krigsföringen mot Afghanistan.
121

 Ett annat exempel är besöket av 

den sovjetiska militärorkestern i Sverige, rubriken på artikeln var ”Röda-armé-terrorister i 

Sverige”.
122

 

Mujaheddinrörelsen är det som fyller sidorna mest i Afghanistan-nytt. Den beskrivs i otaliga 

artiklar som symbolen för ”det kämpande Afghanistan”. Specifikt nämns inte något speciellt 

stöd för en enskild Mujaheddingrupp, utan i ett antal artiklar pratar man om den viktiga 

innebörden av att de ska enas för att kunna föra en starkare kamp mot Sovjet. Innebörden av 

Mujaheddin som den stridande hjälten är en slutsats man kan dra av de artiklar som fyller 

Afghanistan-nytt. Deras motivering för grundandet Svenska Afghanistanhjälpen, som är en 

insamling lyder: ”Styrelsen för Svenska Afghanistankommittén har beslutat att få till stånd en 

direkt insats av humanitär natur till förmån för frihetskämpar och civilbefolkning i 

Afghanistan”.
123

 

Som tidigare nämnts på denna sida så jämför man gärna Sverige som ett liknande land som 

Afghanistan, att om ett neutralt land som Afghanistan drabbas så kan väl även Sverige.  
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Ett exempel på detta är från Svenska Afghanistanhjälpens lapp: ”Det befrielsekrig som det 

afghanska folket nu för gäller rätten till frihet och oberoende för det egna landet, men gäller 

samtidigt alla andra länders rätt till frihet och fred. Därför angår det afghanska folkets kamp 

också oss”.
124

 De olika grupperna beskrivs ganska utförligt och vilka som leder dem, dock så 

bemöter man inte riktigt kritiken utifrån, som de kort nämner, av att dessa grupper är 

reaktionära. Det nämns i flera artiklar att diskussionen huruvida frihetsrörelserna är 

reaktionära (bakåtsträvande) eller inte, är oviktig. Eftersom det ligger afghanernas beslut om 

vilka man vill ska leda deras land. Deras val ska även utomstående stödja, detta skriver bland 

annat Sven Lindqvist.
125

  

En annan analyspunkt som jag hade i frågeställningen, är i samband med Kim Salomons citat: 

om problematiken med att ta ställning utan att vara kritisk och vilka konsekvenser det 

innebär? Vad för det för problematik med att så öppet stödja Mujaheddinrörelserna? Själva 

tilliten till Mujaheddin av Svenska Afghanistankommittén går inte att missa. Enligt många 

artiklar i tidskriften så var det till Mujahedin man la all insamlingsstöd, för att de sedan ska 

hjälpa de som var kvar i Afghanistan, med livsmedel och medicin. Mujahedin som anklagades 

för att vara reaktionära krafter, vars enighet man hyllade i de sista åren av ockupationen, i 

Afghanistan-nytt, försvann i och med Sovjets uttåg. De förblev inte enade utan ett blodigt 

inbördeskrig bröt ut om vem som skulle få ta makten. I Afghanistan-nytt diskuterades det 

mycket om hur de folkvalda skulle enas om en makt när fienden Sovjet skickades ut, men det 

blev motsatsen. Något som Afghanistankommittén inte räknade med. Det som skulle ta landet 

framåt blev istället det motsatta. En annan slutsats man kan dra, en mer spekulativ sådan, är 

att stödet till Mujaheddin fick en annan längre negativ effekt. Mujaheddin satsade mycket på 

så kallade Koranskolor, eller madrassas som de kallas, och utifrån dessa kom talibanerna 

fram.
126

 Deras uppkomst kom att skicka Afghanistan i en mörk period. Man kan välja att 

också se Afghanistans utveckling på ett annat sätt, som Olof Palme yttrade i en intervju av 

Afghanistan-nytt att de som hjälper Afghanistan till självständighet inte kan lastas för om 

landet (teoretiskt) skulle bli fundamentalistiskt.
127
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En punkt man också ska nämna är att Afghanistankommittén inte uttalat sig om att stödja 

Mujaheddinrörelserna med militär utrustning eller dylikt, till skillnad från deras motsvarighet 

i USA (SCAFOA), som pratat om att förse Mujaheddin med militär utrustning (se nr 1. 

1980).
128

 

Islams roll för Mujaheddinkrigarna och dess starka innebörd för deras kamp, är något som 

nämns flera gånger i Afghanistan-nytt. Kritiken mot att just Islams roll för frihetskampen är 

reaktionär håller man inte om, bland annat skriver Jan Samuelsson: ”Islam i sig utgör inte 

hinder för modernism”.
129

 Det skrivs också mycket om hur enande Islam är för 

frihetsgrupperna. Jan-Inge Bengtsson skriver bland annat att Islam är det enda som dessa 

grupper har gemensamt och att just Islam är den bindande faktorn .
130

 Jan Samuelsson skriver 

i en annan artikel: ”Islam är den andliga ryggraden i det afghanska folkets kamp mot Sovjet. 

Den islamiska religionen ger den troende en unik identitet och integritet som, har det visat sig 

från otaliga historiska exempel, är näst intill omöjlig att krossa”.
131

  

När det handlar om jämställdhet och kvinnans roll i samband med Islam så skriver Sven 

Lindqvist att Sovjets invasion har blivit en kraftig nedgång för kvinnans frigörelse. Han 

skriver att ryssarna skickat kvinnor till flyktingläger i Pakistan, där de sitter beslöjade och 

instängda. Om att slöjan används i Afghanistan skriver han: ”Slöjan, kvinnoförtryckets 

symbol, har återuppstått som religiös och nationell frihetssymbol”.
132

 I en artikel skrevs det 

om hur gamla traditioner ibland överskrider Islam.
133

 Kvinnors roll i det kämpande 

Afghanistan, var väldigt central, om de inte blev familjens överhuvud på grund av att männen 

dött eller krigandes på annan plats, så stred de sida vid sida med Mujaheddinkrigarna. Ett 

exempel är beskrivningen av Sarwara, som var en kvinnlig stamhövding som med sina goda 

råd bestämde hur stammen skulle agera i kampen mot Sovjet.
134

 Det andra exemplet är Tajwar 

Sultan som hade varit aktiv i motståndsrörelsen sen 1978.
135

 Man kan konstatera att det verkar 

vara viktigt för Afghanistankommittén att kvinnor porträtteras som frihetskämpar och inte i en 

sekundär roll bakom männen.  
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Redan i första numret kritiserar man svenska pressen för den ”icke existerande 

rapporteringen” av kriget i Afghanistan. Att andra händelser runtom i världen får mer 

utrymme och att man finner det märkligt.
136

 Något som det skrivs om flera gånger framöver. I 

de första åren skriver man i flera artiklar om den svenska passiviteten. Ett exempel är 

demonstrationen 1981 igen från Lars Leijonborgs tal, där han får lovord för sin beskrivning av 

svenska opinionens passivitet, där han kallade denna för en ”moralisk kapitulation”. Det finns 

jämförelser med hur FNL-rörelsen såg på dem som inte höll med dem själva, som nämnts ur 

Åke Kilanders bok Vietnam var nära, att Afghanistankommittén kände att det var varje mans 

plikt att ta ställning mot kriget i Afghanistan. På ledarsidan i ett nummer skrivs det: ”Det är en 

tystnad som, med få undantag, omfattar både officiella Sverige, organisationer och föreningar, 

press, radio och TV samt den stora allmänheten”.
137

  

I en artikel har man frågat politiska partier vad de tycker om situationen i Afghanistan. Deras 

svar är att Sovjet gjort fel som invaderat men att man inte vill stödja motståndet.
138

 Kritik 

delas ut till bland annat Fredskommittén, man anklagar den för att vara drivande för Sovjets 

utrikespolitik.
139

 Mest kritik ges till svenska pressen i flera artiklar och en av dessa är en 

anmälan som gjordes till radionämnden för den bristande Afghanistanbevakningen i tv-

nyheterna.
140

 Flera år senare nämns det igen i en artikel om den bristande rapporteringen: ”Är 

en ökning av Afghanistan-bevakningen i TV-nyheterna från 1 minut 11 sekunder till 2 

minuter 20 sekunder per månad verkligen tillräcklig?”.
141

 Ett annat exempel som har stått i 

skottgluggen för Afghanistan-nytt är DN. I en notis skriver man att DN fokuserar på kriget i 

Nicaragua mer än kriget i Afghanistan, något som benämns som ”märkligt”: ”Enligt DN:s 

världsbild är Nicaraguakonflikten av betydligt större dignitet än den i Afghanistan. Om man 

däremot tar fram två enkla mått på de båda krigens omfattning, antal trupper och antal 

dödade, blir bilden den rakt motsatta”.
142

 Det råder ingen tvekan om att man inte kommit 

undan i en avvikande åsikt gällande kriget i Afghanistan utan att bli kritiserad. Även tystnad 

såg Afghanistankommittén som ett tecken för samtycke med orättvisorna.  
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Ett stigande intresse bland svenska folket och opinionen i stort, av Afghanistanfrågan, skedde 

efter att Ermacora rapporten kommit ut, där det skrevs om folkmord och andra brutaliteter 

begångna av ryska soldater.
143

 

Afghanistanskommitténs mål verkar ha varit att ständigt expandera, både i lokala kommittéer 

och i medlemsvärvning. Den enande ståndpunkten verkar ha varit strävandet att påskynda 

Sovjets uttåg och stödja ”det kämpande Afghanistan”. Ett av de stora målen var att öka 

opinionen mot kriget i Afghanistan, då man tyckte att det rådde en tystnad över det hela. 

Insamlingarna var enligt Afghanistan-nytt egentligen alla lyckade, då man nådde de mål man 

satt upp. Man satte även upp ett kontor i Afghanistan (Peshawar) för att kunna överse arbetet 

därnere bättre. Utökning av lokala kommittéer och medlemmar ökade gradvis genom åren, 

från årsmötet 1989, hade man utökat till 4297 medlemmar och antalet lokalkommittéer till 55 

styckena (endast en i Stockholm fanns 1980). När Sovjet var på väg ut så satsade man på 

skolgången för afghanska barnen, och återuppbyggnad, man motiverade att en annan kamp tar 

över och att man inte ska lämna Afghanistan i sticket. Man skriver i årsmötet samma år: ”Vi 

kommer att behövas under lång tid ännu”.
144

 

Den sista frågan som jag ställde var om det fanns andra aktörer som det inte skrivits om i 

Afghanistan-nytt och som exempel på detta nämnde jag USA och Pakistan. Dessa två länder 

nämns väldigt sällan i Afghanistan-nytt. Ett exempel på när USA nämns är dock i samband 

med att ryssarna anklagar USA för att stödja Mujaheddinrörelsen med vapenleveranser. 

Uppgifter som Afghanistan-nytt inte diskuterar djupare. Det vi vet är (om vi nu tänker utanför 

Afghanistan-nytts innehåll) att USA och Pakistan gav stöd till de olika Mujaheddinrörelserna, 

bland annat då med vapenleveranser, dessa leveranser skedde via Pakistans gränser.
145

 Sovjets 

ockupation av Afghanistan skapade en våg av protester inom arabvärlden, många ville hjälpa 

till i den väpnade kampen mot ryssarna. Där kom USA med i bilden, som utbildade de som 

ville ta upp kampen och försåg dessa med vapen. En av de mer ”kända” personerna som 

engagerade sig i kampen mot ockupationen var saudiern Usama Bin Ladin. Han startade 

organisationen Al Qaida, som kom (till en början) att fungera som ett logistiskt nätverk för de 

stridande. Kriget i Afghanistan satte Bin Laden och Al Qaida i strålkastarljuset för första 

gången.
146
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Andra länder som hjälpte till med vapenleveranser (även här något som inte nämns i 

Afghanistan-nytt) är Storbritannien och Kina.
147

 Anledningen till att flera av dessa aktörer inte 

nämns i sammanhanget, i större utsträckning, är att de stödjer den kamp som kommittén 

stödjer. Man vill framhäva bilden av ett kämpande folk stridandes utan någon som helst 

utländskt stöd mot en ondskefull supermakt. I den bilden behöver man inte nämna att Sovjets 

ärkefiende, USA, ser till att stödja motståndsrörelsen med vapenleveranser. Att Kinas roll inte 

nämns i tidskriften kan förklaras med att flera av kommittémedlemmarna hade en god relation 

till maoismen.
148

 

Min hypotes ställdes kring vilka personerna bakom Afghanistankommittén var och vilka 

värderingar de utgick ifrån, och att de använde samma strategi som med exempelvis FNL-

rörelsen. Det som konstaterades var att maoismen var det som präglade medlemmarna i 

kommittén. Maoismen som hade ett sådant stort inflytande över FNL-gruppen, försökte 

använda samma taktik med ockupationen i Afghanistan.  Att bland annat använda parollen: 

”stödja tredje väldens folk på dess egna villkor”. Deras mål var även att försöka styra 

politiken, genom ”supermaktsteorin”, i detta fall om hotet från Sovjet. De fick inget större 

gehör från socialdemokraterna eller resten av vänstern i Sverige. Då vände man blickarna mot 

borgerligheten. Tesen att de försökte använda sig utav samma taktik som i FNL-gruppen 

visade sig inte vara lika effektiv, då vänstern denna gång inte besvarade deras idéer om Sovjet 

som ett närliggande hot. Oväntat nog fick man gehör från de borgerliga blocken, något som 

man kan konstatera utifrån undersökningen, då personer som Lars Leijonborg (folkpartist), 

Karin Ahrland (folkpartist) och Margareta af Ugglas (moderat) figurerar i Afghanistan-nytt. 

Dock så var borgligheten, olikt vänstern, inte riktigt van vid aktivistarbetet. 

Genomslagskraften bland opinionen blev inte lika stark som det blev för kriget i Vietnam. 

Under 80-talet började kritik att riktas mot bilden av Kina som maoisterna i Sverige spred ord 

om, skriver Hedén. Det svensk-kinesiska vänskapsförbundets (SKVF) trovärdighet började 

ifrågasättas, i takt med att rapporterna om massvält i Kina.  
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Hedén skriver att vänsterpolitiken valde att ta nya former och att maoismen i Sverige började 

sin nedgång på grund av: ”[…] den högst självvalda lojaliteten med Kinas linje i alla turer och 

vändningar – först för, sedan emot de fyras gäng, ställningstagandet mot Vietnam och för Pol 

Pot och supermaktsteorin”.
149

 SKVF kom att omvandlas till en PR-organisation med resebyrå 

under 80-talet.  

I teoridelen diskuterade jag Kingdons idéer om så kallade policyentreprenörer och 

policyfönster. Kriget i Afghanistan kan man kalla ett policyfönster, ett tillfälle för de som ville 

styra politiken åt ett visst håll. Maoisterna var de som reagerade snabbast, de hade redan gjort 

sitt förberedande jobb med FNL-gruppen, svensk-albanska föreningen med flera. De hade 

också på 70-talet yttrat sig kritiskt om Sovjet. Det var ingen slump att de reagerade snabbast 

och det var ingen slump att det var vissa specifika personer (policyentreprenörer) som tog i 

taktpinnen. Jan Stolpe, som var redaktionschef för Afghanistan-nytt hade redan innan på 70-

talet varit verksam i svensk-albanska föreningen och FNL-gruppen
150

 Folkparisten Karin 

Ahrland tog över 1987 när maoisterna var på nedgång och inte ville synas. Stefan Lindgren 

som var redaktionsmedlem i Afghanistan-nytt och skrivit flera artiklar hade under 70-talet 

varit redaktionschef för den maoistiska tidskriften Gnistan.
151

 Även Gunnar Nygren, Anders 

Sundelin och Lena Poolma som varit aktiva med Afghanistan-nytts arbete hade innan ingått i 

Gnistans redaktion. 
152

 Samma gäller författaren till boken, Maoisterna – en historia berättad 

av några som var med, Stig Hansén. Han var en maoist och medlem i Gnistans redaktion.
153

 

Jan Myrdal som också skrev för Afghanistan-nytt hade en del i arbetet i både FNL-gruppen 

och Gnistan med flera.
154
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