
Vedteke på Hordaland SVs fylkesårsmøte 10-11. februar 2018

Stans deportasjonane av asylsøkjarar til Afghanistan no!

Hordaland SV, samla til årsmøte 10. februar 2018, krev at Storting og regjering straks syter for

å stogga deportasjonane av asylsøkjarar til Afghanistan.

Med få dagars mellomrom kjem det no meldingar om dødelege åtak i Afghanistan. Taliban og

IS nærast konkurrerer om å slå til mot afghanarar, utlendingar og utanlandske organisasjonar.

Minst fire menneske vart drepne i eit fleire timar langt åtak mot Redd Barnas kontor i 

Jalalabad aust i Afghanistan for tre dagar sidan. IS har teke på seg ansvaret for åtaket. Minst 

22 menneske, flest utlendingar, vart drepne i åtaket på eit hotell i Kabul 20. januar. Forskaren 

Arne Strand ved CMI var ein av dei såra. Taliban har teke på seg ansvaret for dette åtaket.

I 2016 vart det sett ny «rekord» med 8.531 døde og såra sivile i ulike typar åtak. Tala for 2017

kjem truleg også til å bli svært høge. FN meiner tryggingssituasjonen held fram med å bli 

dårlegare med meir intense samanstøytar mellom Taliban og dei afghanske 

tryggingsstyrkane. Taliban kontrollerer no grovt sett ein tredel av Afghanistan og har vore på 

klar frammarsj dei siste åra, særleg i den austlege og nordlege delen av landet. IS markerer 

seg gjennom fleire åtak særskilt i hovudstaden Kabul, dit Noreg tvangssender asylsøkjarar 

sjølv om dei ikkje høyrer heime der. PRIO-forskar Kristian Berg Harpviken meiner at 

tryggleiken i Afghanistan har vorte kontinuerleg og gradvis forverra. 20-25% av soldatane 

deserterer frå hæren årleg. Det er eit ope spørsmål om hæren og politiet sjølv på sikt vil greia

å hamla opp med både Taliban og IS.

Sju av ti flyktningar som har vendt attende til Afghanistan, har måtta flykta frå heimen sin på 

nytt, viser tal frå Flyktningehjelpa. 27 prosent har måtta flykta tre gonger. Dei siste to åra er 

meir enn ein million afghanarar fordrivne frå heimane sine. Generalsekretær Jan Egeland i 

Flyktningehjelpen framheld at det krigsherja Afghanistan i dag ikkje er ein stad å bli returnert

til.

Årsmøtet i Hordaland SV krev at regjering og Stortinget straks stoppar deportasjonar til 

Afghanistan. Internflukt er ikkje eit trygt tiltak og kan ikkje aksepterast. Vi appellerer til 

Stortingsfleirtalet om å sørgja for eit minstemål av humanisme i norsk asylpolitikk ved å 

stoppa deportasjonane til Afghanistan no!


