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Årets Afghanistanvecka har temat "Ta hem trupperna från Afghanistan - öka
biståndet". I Stockholm äger samtliga arrangemang rum i ABF-huset, Sveavägen
41, Stockholm (T-bana Rådmansgatan) om inget annat sägs. Arrangörer är
Föreningen Afghanistansolidaritet, Folket i Bild/Kulturfront, Kvinnor för fred; för
ABF-mötena även ABF och för onsdagsmötet även Iraksolidaritet.
Måndag 4 oktober kl 18.00 F d nedrustningsambassadör Maj Britt Theorin öppnar
en utställning med afghanska föremål. Afghansk musik. Bahar Mohammad Sahi
berättar om flyktingars situation.
Tisdag 5 oktober kl 18.30 visas den danska filmen "Armadillo"på biografen Zita,
Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm (tel kassa 08-23 20 20). Efter filmen följer
en diskussion där bl a Lotta Hedström (tidigare mp-riksdagsledamot), filmaren Maj
Wechselmann och Afghanistansiolidaritets v ordf. Stefan Lindgren deltar.

Föreningen Afghanistansolidaritet arbetar för
Afghanistans folk och
landets rätt till oberoende.
Merdlemskap kostar 150 kr/
år (plusgioro 33 13 24-4,
FAS) inkl. tidskriften
Afghanistan.nu (4 nr/år). Vill
du få föreningens
veckobrev utan kostnad
kan du fylla i din
epostadress här:
Ditt namn

Onsdag 6 oktober kl 18.30. Afghanistan idag. Ett samtal med Julian Assange
(WikiLeaks), Pratap Chatterjee (CorpWatch), författare till böckerna «Iraq Inc.» och
«Halliburton’s Army»; Jesper Huor, författare till boken «I väntan på talibanerna»
(Ordfront). I samarbete med Föreningen Iraksolidaritet.
Torsdag 7 oktober kl 18.00. "I väntan på talibanerna". Jesper Huor berättar om
Afghanistan och sin nya bok.
Fredag 8 oktober kl 18.30 "Jord och aska". Svensk premiär för en film av den
afghanske författaren Atiq Rahimi. Efter filmen ett samtal med Fariba Mohammed
Sahi och publiken.
Lördag 9 oktober kl 13.30. Demonstration för kravet "Ta hem trupperna från
Afghanistan - öka biståndet". Samling Norra Bantorget där bl.a. förre
försvarsministern och riksdagens talman Thage G Peterson talar. Demonstrationen
går till Sergels torg där den avslutas med ett möte kl 15.
Medverkande är bl.a. författarinnan Maria Pia Boëthius, Julian Assange (WikiLeaks
grundare), artisten och författaren Olof Buckard, trubaduren Pierre Ström, musikern
Jan Hammarlund.
Appelltal hålls av bl.a. Bahar Mohammad Sahi (afghansk flykting), Nima Khojasteh
(initiativtagare till uppropet om demonstration på Facebook), Bror Kajsajuntti och
Jan Viklund som åtalshotas för protestaktionerna mot USA:s bombövningar i
Norrbotten samt Clara Lindberg från Facebookinitiativet.
För ytterligare upplysningar, se www.afghanistan.se eller kontakta koordinator LarsGunnar Liljestrand på 070 44 532 54 eller FAS kontor 0736 151 999.
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Din epostadress

Skicka

ta bort

Sveriges
trupp
kostar
Sedan 1 januari 48189 till
denna stund, 28 mars 48189
07.51.38 GMT+01.00, har
krigsivrarna i regeringen i år
gjort av med hela

454,592,154
kronor. Total redovisad
krigskostnad är 1,9 miljard kr
2011, tre gånger mer än den
civila hjälpen.

Sveriges
trupp

www.afghanistan.nu
Programmet finns i utskrivbar form på
http://www.afghanistan.nu/helaprogrammet.pdf

kostar
Sedan 1 januari 2011 till
denna stund, den 19 januari
2011 18:50:39, har
krigsivrarna i regeringen i år
gjort av med hela

97,788,099
kronor. Total redovisad
krigskostnad är 1,9 miljard kr
2011, tre gånger mer än den
civila hjälpen.
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