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DE ENSAMKOMMANDE
FÖRRA ÅRET SÖKTE ÖVER 20 000 AFGHANSKA BARN OCH
UNGDOMAR ASYL I SVERIGE. MEN MÅNGA AV DEM KOMMER
INTE FRÅN DET KRIGSHÄRJADE AFGHANISTAN UTAN FRÅN
IRAN – EN AV MELLANÖSTERNS STABILASTE NATIONER.
CAFÉ RESTE DIT FÖR ATT FÅ SVAR PÅ FRÅGAN: VAD ÄR DET
MAHMOUD, VAHID, HOSSEIN OCH DE ANDRA FLYR IFRÅN?
AV IVAR ANDERSEN FOTO JONAS GRATZER
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Hossein, 20, är en
av de unga afghaner
som drömmer om
att fly från Iran: ”I
fråga om säkerhet
är det väldigt bra
här, i fråga om frihet
är det sämre."
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li Khalili böjer sig
ner över graven
där Mahdi vilar.
Den yngre broderns bild pryder
gravstenen. Mahdi
ser stolt ut i sina
finaste kläder. Den
svarta jackans ärmar är uppkavlade,
håret kammat åt
ena sidan. Blicken
är fast. Han blev 20 år och Ali fick aldrig
ta farväl.
Kyrkogården ligger några mil utanför
Isfahan, Irans tredje största stad, belägen
30 mil söder om huvudstaden Teheran.
– Han brukade prata om att han ville åka
till Europa, men vi visste inte att det skulle
bli just då. Jag visste inte hur jag skulle berätta för våra föräldrar. Först ljög jag och sa
att de hade tagit honom vid gränsen. Sedan
sa jag att han hade skadats men att det inte
var allvarligt. Sedan tog de hit kroppen och
jag var tvungen att berätta sanningen.
Vänner till Mahdi har berättat vad som
hände den där dagen förra sensommaren
när en grupp jämnåriga pojkar, eskorterade
av flyktingsmugglare, illegalt skulle korsa
gränsen till Turkiet. Det Ali har svårast att
förlika sig med är att det inte var turkiska
gränsvakter som sköt, utan iranska.
– Han skulle ut ur landet, inte in i landet.
Varför skjuter man någon som ska ut ur
landet?
Han tvättar rent graven från damm och
ber en bön. Mahdi vilar omgiven av landsmän på en afghansk del av kyrkogården.
Den stora afghanska flyktingpopulationen
är segregerad från de iranska medborgarna
– både i livet och i döden.
Mahdi var fyra år gammal när föräldrarna flydde Afghanistan och talibanrörelsens
ockupation av hemstaden Ghazni. Liksom
den absoluta merparten av de omkring
tre miljoner afghanska flyktingarna i
Iran tillhör familjen den shiamuslimska
minoriteten hazarer.
Under rekordåret 2015 sökte 41 564
afghaner, varav 23 480 ensamkommande
barn, asyl i Sverige. Enligt Migrationsverkets enhet för rätts- och landinformation,
Lifos, var en klar majoritet av dem hazarer.
Av de ensamkommande uppger fyra av tio
att deras senaste vistelseland var Iran. Sett
till hela gruppen afghanska asylsökande är
andelen några procent lägre.

62

Ali fick aldrig ta
farväl av sin lillebror
Mahdi, som dog
under ett flyktförsök från Iran.
Mahdi ligger begravd
omgiven av många
afghanska landsmän
några mil utanför
Isfahan, Irans tredje
största stad.

– En stor del av de afghaner som kom
förra året har sitt ursprung i Iran. En del är
födda där, en del har vistats där en kortare
period, andra har haft det som genomgångsland, säger Anders Rydén, Afghanistananalytiker på Migrationsverket.
Till sin storlek var fjolårets flyktingström oöverträffad. Under hela perioden
2001–2014 sökte totalt 24 335 afghanska
medborgare asyl i Sverige, en siffra
som 2015 nästan matchades enbart av
de ensamkommande.
En så omfattande ökning går ofta att
koppla till en specifik händelse – som ett
krigsutbrott eller ny lagstiftning som slår
mot en minoritetsgrupp – men här står ingen så entydig förklaring att finna. Mahdi
och de tiotusentals andra unga afghaner
som förra året försökte lämna Iran hade
levt hela eller större delen av sina liv i landet. Många har bara hört historier om det
Afghanistan föräldrarna en gång flydde.
Och säkerhetsläget i Iran är gott. Någonting annat drev dem att riskera allt.

M

ohsen Rezai, 25 år, gestikulerar när han pratar.
– Vi är födda och uppväxta
här men vi kan inte ens registrera simkort i vårt eget
namn. Även om vi har råd att ta examen
kan vi inte få ett bra jobb, vi måste arbeta
inom byggbranschen.
På ett kafé i stadsdelen Zeinabiyeh delar
han en vattenpipa tillsammans med några
vänner. Området är Isfahans fattigaste och
här bor nästan bara afghanska flyktingar.
Många, som Mohsens föräldrar, flydde
redan i samband med Sovjetunionens
invasion av Afghanistan 1979 och har fått

barn i det nya landet, barn som nu utmanar sitt öde: låglönearbete och begränsad
rörelsefrihet.
– Förmodligen kommer jag att försöka ta
mig till Tyskland när jag har tagit examen.
Jag har hört att man kan få bra jobb inom
data där, säger Mohsen.
Han studerar systemvetenskap. Det gör
honom sällsynt bland flyktingarna. Han
tillhör dem som har det bäst av dem som
har det sämst och statusen syns i kläderna.
Mohsen bär en välstruken skjorta och kommer från en familj som har råd att betala
för utbildning. Men inga pengar i världen
kan köpa tillståndet som krävs för att få
omsätta utbildningen i en anställning.
Kusinen Mahmoud Rezai, 20 år, är klädd
i svart T-tröja och försörjer sig i stället som
byggarbetare. Liksom sin pappa. Liksom
nästan alla afghanska män i landet.
– Jag skulle helst vilja bli tandläkare,
säger Mahmoud. Men även om jag skulle ha
råd att studera så skulle jag inte få tillstånd
att arbeta som tandläkare här. Det är en av
anledningarna till att många lämnar Iran,
vi kan inte ens arbeta i en butik lagligt.
Om kusinerna vill resa utanför Isfahan
måste de ansöka om tillstånd hos myndigheterna, men 28 av Irans 31 provinser är
helt eller delvis stängda för afghaner. De
får inte heller köpa telefonkort, ta körkort,
gifta sig, äga företag eller ta anställning var
de vill.
– Vi är som fångar här, säger Mahmoud.
Om jag hade pengarna skulle jag lämna Iran
direkt. Självklart skulle jag sakna familjen,
men jag vill ha barn en dag och de skulle ha
en bättre framtid någon annanstans.
Den iranska ekonomin har under flera
år gått på knäna. 2006, under Mahmoud
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Mahdi Khalili var
20 år när han sköts
vid gränsen mot
Turkiet. Det totala
antalet afghanska
flyktingar i Iran
uppskattas till
tre miljoner.

”Vi är som fångar.
Om jag hade haft
pengar skulle jag
lämna Iran direkt.”

I stadsdelen Zeinabiyeh i Isfahan i Iran
bor nästan uteslutande afghanska
flyktingar.
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AFGHANER I IRAN
n I januari 2015 fanns enligt UNHCR en
knapp miljon registrerade afghanska flyktingar i Iran. Det totala antalet afghanska
flyktingar i landet uppskattas till tre miljoner.
En stor majoritet är hazarer.
n Registrerade afghanska flyktingar har rätt
till grundskola och sjukvård.

AFGHANSKA ASYLSÖKANDE
n Under 2015 sökte 41 564 afghaner asyl
i Sverige – att jämföras med totalt 24 335
afghanska asylsökande för åren 2001–2014.
n 23 480 av fjolårets afghanska asylsökande
var ensamkommande barn. Av dessa var 97
procent pojkar. Knappt hälften av de ensamkommande uppgav att de vuxit upp i Iran.
n Migrationsverket för ingen statistik över
etnicitet, men allt tyder på att en majoritet
av de asylsökande afghanerna tillhör den
shiamuslimska folkgruppen hazarer.

Ahmadinejads administration, misstänktes Iran försöka framställa kärnvapen och
FN:s säkerhetsråd beslutade om stränga
sanktioner mot landet, sanktioner som kom
att skärpas i flera steg och började hävas
först i januari sedan det internationella
atomenergiorganet IAEA konstaterat att
Iran levt upp till världsorganisationens
krav om att avbryta sin anrikning av uran.
Förutom de exportberoende näringar
som var direkt berörda av sanktionerna
drabbades konjunkturkänsliga branscher
som byggnadsindustrin hårdast. För den
redan utsatta gruppen afghanska flyktingar försvårades tillvaron ytterligare.
Byggbranschen är en av få där den iranska
regimen tillåter afghaner att arbeta, men
nu försvann arbetstillfällen samtidigt som
skenande inflation gjorde det dyrare att
leva, en händelseutveckling som i tid sammanföll med att det syriska inbördeskrigets
återverkningar blev en europeisk realitet.
En alltmer desperat situation i Jordaniens
och Libanons överfulla flyktingläger drev
dessutom hundratusentals att ta sikte mot
stränderna på Lesbos och Lampedusa.
– Alla unga afghaner här är missnöjda
med sina liv. När de såg att gränserna var
öppna följde de som hade pengar med
flyktingvågen från Syrien. De som inte
hade pengar blev kvar, säger Mohsen.
Han var själv en dem som blev kvar.
Men familjen sparar pengar för att köpa
en framtid i Europa åt sonen.
– De som lämnat landet avråder oss
inte från att åka, de säger att även i lägren
i Grekland får man mer respekt än här.
64

n Antalet afghanska asylsökande var som
högst under september–november 2015.
Därefter sjönk det snabbt. Fram till utgången
av oktober 2016 hade 2 606 afghaner sökt
asyl i Sverige, en bråkdel jämfört med samma period i fjol.

Alldeles nyss pratade jag med en vän som
flytt. Han sa att även om han blir tvingad
tillbaka till Turkiet så är det bättre än att
vara i Iran.
Alla känner någon som reste. Alla har
en bror, släkting, vän eller granne i eller på
väg mot Sverige eller Tyskland. Kommunikationen är tät. Över sociala medier
diskuteras allt från flyktdestinationens
mottagningssystem till hur familjen där
hemma mår, från asylstatus till skvaller om
uppväxtkvarterets kompisgäng. Det är en
digital närhet i en värld där de geografiska
avstånden är högst reella. Gränslös information över välbevakade landsgränser.
– En av mina närmaste vänner lyckades
ta sig till Sverige, vi håller kontakt genom
Facebook nu, berättar Mahmoud.
– För tillfället är han inte lycklig, han
talar inte språket, men han hoppas att det
ska bli lättare.

I

januari 2015 fanns, enligt beräkningar
från FN:s flyktingorgan UNHCR, en
knapp miljon registrerade afghanska
flyktingar i Iran. Dessutom finns en
halv miljon afghaner med tillfälliga
uppehållstillstånd och runt 1,5 miljoner
papperslösa afghaner i landet. Flyktingpopulationen är både en av världens största
och mest långvariga.

n Rörelsefriheten inom Iran är begränsad.
28 av Irans 31 provinser är helt eller delvis
stängda för afghaner.
n Både arbetstillstånd och uppehållstillstånd kostar pengar och måste regelbundet förlängas.
n För att antas till universitetsstudier i Iran
måste afghaner avsäga sig sin flyktingstatus
samt lämna landet efter fullgjord examen.
Det fåtal som har råd läser i stället på privata
institut.
n En lång rad förbud reglerar de afghanska
flyktingarnas tillvaro. De får inte registrera simkort, ta körkort, gifta sig eller äga
företag. Arbetstillstånd beviljas bara inom
vissa utvalda yrken som generellt är tunga
och lågavlönade. Den iranska byggsektorn
drivs exempelvis nästan uteslutande med
afghansk arbetskraft.
n Möjligheten för afghanska flyktingar att bli
iranska medborgare är obefintlig.

Siffrorna är osäkra men det brukar hävdas att en knapp tiondel av Afghanistans
befolkning, omkring tre miljoner, hör till
hazarerna. Folkgruppen är av mongolisk
härkomst. Detaljerna kring dess ursprung
har gått förlorade i historiens dunkel, men
enligt den teori de flesta hazarer själva
tycks föredra är de ättlingar till Djingis
khan, erövraren som på 1200-talet skapade
det största sammanhängande imperium
världen skådat och osentimentalt utplånade
högkulturer längs vägen.
De har gett namn åt Hazarajat, en
höglänt region i centrala Afghanistan, där
bergskedjan Hindukush under århundradena skänkt skydd mot omvärlden och
isolering från densamma. Hazarajats
största stad är Bamiyan, mest känd för de
två jättelika buddastatyer som talibanerna
sprängde i luften 2001. Ursprungligen uppförda på 400-talet utgjorde statyerna den
mest slående påminnelsen om landets förislamiska förflutna och sägs ha imponerat
så på Djingis khan att härföraren som gjort
ödeläggelse till sitt adelsmärke personligen
beslutade att de skulle skonas.
De första hazarerna flydde till Iran
redan i slutet av 1800-talet. Afghanistans
dåvarande regent försökte ena ett splittrat
land med våld och ockuperade Hazarajat.
Lokala gerillaförband kämpade hårt, men
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”Jag skulle vilja
göra som min
kusin och åka till
Sverige. Han har
varit där i sex, sju
månader nu. Han
får plugga och är
lycklig.”

Vahid Jafari, 17,
sparkades ut från
skolan när han var
15 år. Vahid och
hans familj sliter
hårt för att kunna
ställa mat på bordet varje dag.

Drygt 23 000 av
de afghaner som
i fjol sökte asyl i
Sverige var ensamkommande barn.
Knappt hälften av
dessa uppgav att
de vuxit upp i Iran.
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”Jag har ingen
framtid här.
Jag måste betala
4 000 kronor per
år bara för att
förlänga mitt uppehållstillstånd.”
förgäves. Ockupationen befäste överhögheten hos de pashtunska klanerna – landets
största och politiskt dominanta folkgrupp
– och hazarer har alltsedan dess varit
andra klassens medborgare, utsatta för
varierande grad av ekonomisk och social
diskriminering beroende på vem som för
tillfället styrt landet.
Iran var den logiska tillflyktsorten. När
Sovjetunionen från slutet av 1970-talet
och ett decennium framåt förvandlade
Afghanistan till en av det kalla krigets allra
blodigaste arenor sökte hazarer trygghet
i det shiamuslimska grannlandet i väst,
medan pashtuner och andra sunnitiska
grupper i första hand vände sig till Pakistan.
När talibanerna aktivt förföljde hazarer på
religiös grund blev valet av fristad än mer
rationellt.
Efter att den USA-ledda invasionen 2001
tvingat bort talibanerna från statsmakten
återvandrade en knapp miljon afghanska
flyktingar från Iran genom ett FN-sponsrat
repatrieringsprogram. Ett okänt men betydande antal – under 2014 drygt 200 000
människor – har också skickats tillbaka
med tvång av iranska myndigheter. Men
evighetskriget i Afghanistan – som med
varierande intensitet och mellan olika
stridande parter nu rasat i mer än 35 år
– fortsätter att producera nya flyktingar.
Fortfarande anländer dagligen 1 500
afghaner till Iran.
66

D

et är tidig söndagsmorgon och
solen har precis gått upp över
Isfahan. Gatorna är folktomma,
men samlade kring Jawani Square
i stadens utkant väntar drivor
av afghanska män sammanbitet. När en
sällsynt bil stannar för att köpa arbetskraft
svärmar daglönarna snabbt omkring den.
Några öppnar bildörrarna i farten.
Ett lyckligt fåtal kommer att komma hem
i skymningen med en bunt rial på fickan.
De flesta kommer att vänta till lunchtid och
sedan ge upp.
– Det var tre månader sedan jag arbetade
senast, säger Vahid Jafari, 17 år. Det finns
inte så mycket jobb nu för krisen har gjort
det dyrt att bygga.
Han slutade skolan när han var 15 och
har arbetat sedan dess. Kompisen Hossein
Nazari slutade redan när han var 12 år
gammal, efter klass fem.
– Jag hade inte rätt dokument så jag fick
inte gå kvar, säger han.
De fördriver sysslolösheten i en nedgången park i Zeinabiyeh. Stadens iranska ungdomar hänger gärna i något av den berömda
1600-talsdammen Pol-e Khajus många
insynsskyddade prång eller dricker kaffe på
hippa Jolfa Square, attraktioner som unga
afghaner är såväl geografiskt som socialt
och ekonomiskt exkluderade från. De delar
den torftiga gräsplätten ett kvarter bortom
Zeinabiyehs huvudgata med dem som förlo-

Ali Rezai tillhör
hazarerna – en
folkgrupp i Iran som
ständigt utsätts
för diskriminering
– puffar på sin
vattenpipa.

rat hoppet och dem som fastnat i missbruk,
men blir åtminstone sällan bortkörda.
Tvärs över gatan ligger ett internetkafé
där de ibland spelar Call of Duty och
Modern Warfare. Men det är dyrt, nästan
tio svenska kronor för en timmes verklighetsflykt av simulerad krigföring och uppkopplat underhållningsvåld.
Vahid berättar att han hoppas kunna
lämna Iran en dag.
– Jag skulle vilja göra som min kusin och
åka till Sverige. Han har varit där i sex,
sju månader nu. Jag pratade i telefon med
honom i går kväll. Han får plugga och är
lycklig.
Han är född i Isfahan av en familj som
ursprungligen kommer från Bamiyan.
De hade inga pengar där och de har inga
pengar här.
– Självklart vill jag åka, säger Vahid. Men
man måste ha en familj som kan hjälpa till
och min familj kämpar med att ställa mat
på bordet.
Hossein tillhör dem som tog chansen när
den uppenbarade sig.
– Men de tog mig vid iranska gränsen
mot Turkiet och skickade tillbaka mig. Det
var i höstas.
Resan till Europa skulle kosta Hossein
omkring 40 000 kronor. De knappt 7 000
kronor han var tvungen att betala i förskott
fick han aldrig tillbaka. Sedan dess har
priserna stigit kraftigt, men Hossein säger
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Ett rum som fungerar som bostad
för tre afghanska,
illegala emigranter.

”Iranierna har rånat mig fyra
gånger och tagit två telefoner.”
att han ändå kommer att försöka igen.
– Om gränsen öppnar kommer jag definitivt att göra det. Jag har ingen framtid här.
Jag måste betala 2 000 kronor varje halvår
bara för att förlänga mitt uppehållstillstånd.

V

em som är flykting, har uppehållstillstånd eller lever papperslöst avgörs inte av skyddsbehov,
utan av när personen anlände till
Iran samt till viss del av slumpen
och vilka strategier individer och familjer
valt för att försöka navigera i den fientliga
iranska byråkratin.
Afghaner som flydde Sovjetunionens
ockupation beviljades utan prövning
flyktingstatus och uppehållstillstånd på
obestämd tid. När den sovjetstödda kommunistregimen i Kabul föll 1992 formaliserades den iranska flyktingpolitiken till
ett system kallat ”amayesh”. Flyktingarna i
landet registrerades och tillfälliga uppehållstillstånd, som periodiskt måste förnyas, blev regel. Sedan talibanerna störtades
2001 beviljas inga nyanlända afghaner
flyktingstatus, men 2010 infördes en tidsbegränsad möjlighet för papperslösa att
68

ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd.
Afghaner med flyktingstatus har rätt
till grundskola och sjukvård, utgifter som
belastar den iranska statsbudget som blivit
alltmer ansträngd sedan sanktionerna ströp
oljeexporten till Europa. Och parallellt med
att handelsnettot krympt tycks registreringssystemet ha gått från tjänstemannakonstruktion till migrationspolitiskt redskap.
Att behålla ett befintligt uppehållstillstånd har blivit både svårare och dyrare.
I vissa fall är giltighetstiden enbart tre
månader och den som inte har råd att
förlänga riskerar omedelbar deportation.
Människorättsorganisationen Human
Rights Watch har dokumenterat fall där
registrerade afghanska flyktingar deporterats sedan de områden där de bor plötsligt
förklarats förbjudna för utlänningar, eller
sedan iransk polis helt enkelt stulit deras
id-handlingar. Utvisningshotet är ett ständigt närvarande disciplineringsverktyg.
Samtidigt har myndigheterna uppmanat
afghaner att avsäga sig sin flyktingstatus i
utbyte mot tillfälliga uppehållstillstånd, ett
erbjudande där urholkat juridiskt skydd belönas med fördelar som förenklar vardagen

och som både Hosseins och Vahids familjer
antagit. Till skillnad från de flesta av sina
kamrater har de inte amayeshkort, utan
afghanska pass.
– Passet måste också förlängas hela tiden,
men det är lättare för man behöver inte
tillstånd för att resa inom Iran eller för att
arbeta. Om du har kort får du bara arbeta
om du också betalar för arbetstillstånd,
förklarar Vahid.
Plötsligt avbryts intervjun av att en ung
och till synes narkotikapåverkad iransk man
kommer fram och skriker på de afghanska
ungdomarna. De svarar undergivet.
– Han ville veta vad vi pratade om, säger
Vahid när de lämnat parken. Han sa att han
skulle slå oss om vi sa någonting dåligt om
Iran. Han är bara en korkad snubbe. Vi är
vana vid det.

D

e fattiga afghanska kvarteren
ligger granne med de fattiga
iranska. En del vänskapsband formas – afghaner får som regel tag i
simkort genom iranska kompisar
– men situationen alstrar också konflikter.
Den ekonomiska utsattheten är densamma,
men etniciteten utgör en skiljelinje.
– De har rånat mig fyra gånger och tagit
två telefoner, säger Hossein Nazari, 20 år.
En gång tog de till och med min jacka. Det är
unga outbildade iranier som inte gillar oss.
De är lata och vill inte arbeta så det enklaste
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Från vänster:
Vahid Jafari, 17, och
Hossein Nazari, 20,
med vän. Tills vidare
är de fast i ett land
där myndigheterna
ständigt påminner
dem om att de vistas där på nåder.

sättet att få pengar är att råna afghaner.
Det är ingen idé att anmäla, förklarar han.
Polisen utreder inte brott mot afghaner.
– Och om vi försvarar oss och någon
annan ser att det är slagsmål mellan iranier
och afghaner så hoppar de in på iraniernas
sida utan att fråga vad det handlar om. Vi
är alltid förlorare.
Fram till för fem år sedan bodde Hossein
fortfarande i Hazarajat. Familjen tillhörde
en nomadsläkt och hade genom sin tillvaro
utanför allfarvägarna klarat sig undan merparten av de olycksöden som drabbat landet
under de senaste decenniernas krig. Sedan
kom verkligheten – och talibanerna – ifatt.
– Vi fick höra innan att de var på väg, säger Hossein. Männen stannade och resten
av oss flydde till bergen. När vi kom tillbaka var männen döda och allting nedbränt.
Via en flyktingsmugglare kom Hossein till
Iran tillsammans med sin mor och fem systrar. Flera av systrarna har gift sig och startat
familj i det nya landet, men Hossein trivs
inte. Han säger att han vill åka till Europa
men inte kan, dels för att kostnaden är för
hög, dels för att han måste ta hand om modern och en ogift syster. Så tills vidare är han
fast i ett land där myndigheterna ständigt
påminner om att han vistas enbart på nåder.
– I fråga om säkerhet är det väldigt bra
här, i fråga om frihet är det sämre. Irans
regering borde se afghaner som människor.
De borde låta oss köpa bil och telefonkort.
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”När vi kom tillbaka var männen döda och allting nedbränt.”
När det är fredag går polisen runt och
kollar om vi har giltiga papper. De borde
lämna oss i fred.

B

åde kläderna och sättet får Karim
Rahmati, 17 år, att sticka ut. Han
har märkeskläder som inte ens
säljs i Iran och för sig med självförtroendet hos den som lyckats
och vet om det. Barndomsvännerna lyssnar
uppmärksamt. Alla känner någon som rest
till Europa men en återvändare är sällsynt,
även om det bara rör sig om ett tillfälligt
besök.
– Jag hälsar på kompisar och min släkt
som är kvar här. Och så ska jag hälsa på min
flickvän, säger Karim med ett stort leende.
– Hon kan inte komma till Sverige tyvärr,
hennes mamma och pappa vet inte att jag
finns. I vår kultur är det haram innan man
är gift.
Han lämnade Iran innan den stora
flyktingvågen kom. En släkting beviljades
uppehållstillstånd i Sverige och ansökte om
familjeåterförening. Under de två år som
gått sedan dess har Karim lärt sig svenska. Och EU:s och Sveriges asylpolitik har

förändrats i grunden.
Flera medlemsstater har rest taggtrådsstängsel för att fysiskt utestänga människor
på flykt. EU har kohandlat med Turkiets
auktoritära regim för att stoppa strömmen
av människor från krigets Syrien. Och
i Sverige har en koalition bestående av
S, MP, M och SD beslutat om en treårig
åtstramning av asylpolitiken i linje med
EU:s absoluta miniminivå.
I dag hade Karims familjeåterförening
inte varit möjlig. Livet hade sett annorlunda ut. Kanske hade framtidsplanerna varit
en aning mindre högtflygande, mer lika en
flyktings, mindre lika svenska tonåringars.
– Jag vill bli sångare, säger Karim glatt.
Jag ska sjunga svenska sånger och sånger
på dari. Jag ska vara med i Idol kanske.
Han trivs i Sverige. Säger att det är
skönt att slippa vara på sin vakt. Som alla
afghanska ungdomar som bott i Iran har
han historier om trakasserier att berätta.
– Polisen brukade köra bort oss när vi
satt i parken. De sa ”ni är flyktingar, om ni
inte jobbar ska ni hålla er hemma”. Det är
jättekonstigt. Vi är shia, de är shia, men 90
procent här är rasister.
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”Mahdi var en
väldigt bra
person. När vi
fick hit kroppen
grät alla afghaner
som kände
honom.”

Mahdis pappa ber
en bön hemma i
familjens vardagsrum. Han orkar inte
prata om sonen
som aldrig kom
hem.

Karim pekar mot sina fötter.
– Kolla på mina skor, det är Air Max-skor.
De vill inte att afghaner ska ha sådana skor
eller fina mobiler.
Sedan ett år bor Karim i en förort till
Stockholm, men den första tiden i Sverige
bodde han i Kungälv. Det var också där han
lärde sig svenska. Dialekten är omisskännlig när han pratar. Göteborgska.

I

sfahans unga flyktingar återger alla
samma historia. Den ekonomiska situationen hade försämrats och
flyktingarna drabbades hårt, men
ingen enskild händelse utlöste
fjolårets plötsliga migrationsvåg. I stället
samverkade flera olika omständigheter.
Massflykten från krigets Syrien skapade,
tillsammans med ett försämrat säkerhetsläge i Afghanistan, stor tillväxt i den
lukrativa branschen flyktingsmuggling.
Konkurrensen pressade priserna och
dörren till Europa såg ut att vara öppen.
En känsla av nu eller aldrig spred sig.
Förutom mattor på golvet och kuddar
längs väggarna är familjen Khalilis hem
sparsamt möblerat. Alis far har långt skägg
och är klädd i en blek shalwar kameez. Som
många i den generation som anlände till
Iran i vuxen ålder har han behållit ett yttre
som påminner om ursprungslandet.
Han hälsar artigt och serverar te, men
vill inte prata om sonen som aldrig kom
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hem. För plågsamt, förklarar Ali.
– Mamma och pappa orkar inte tala om
det. De gråter bara de ser hans bild, säger
Ali och pekar på det ensamma porträttet
som hänger på väggen.
Det är samma porträtt som pryder
Mahdis gravsten.
Han pratar om hur livet artat sig sedan
flykten från talibanerna. Om de stora
bekymren och de små. Om svårigheten att
söka vård. Om hoten om deportation. Om
hur en släkting i en stad dog men tillståndet
att resa utanför Isfahan blev klart först när
begravningen redan ägt rum.
Det är en berättelse om ett samhälle där
diskrimineringen – social och ekonomisk –
är konstant och framtidsutsikterna bleka,
den sortens samhälle där drömmar om
någonting bättre kan driva rastlösa unga
män till drastiska beslut.
– Mahdi var en väldigt bra person.
Det är inte för att han var min bror och är
död som jag säger det, det är sanningen.
Han var vänlig och lugn. När vi fick hit
kroppen grät alla afghaner som kände
honom, säger Ali.
– Men Mahdi är bara ett exempel. Det
finns många andra familjer här som klär sig
i svart efter att deras söner har dött på det
här sättet.
Fotnot: Karim Rahmati och Ali Khalili heter
egentligen någonting annat.

ASYLPRÖVNING
n Oavsett om de varit bosatta i Iran
eller inte så prövas skyddsbehovet för
afghanska asylsökande mot Afghanistan.
n Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats dramatiskt sedan de internationella trupperna i slutet av 2014 överlämnade ansvaret för säkerheten i landet till
de nationella myndigheterna.
n I ett rättsligt ställningstagande från juni
2015 skriver Migrationsverket: ”Säkerhetsläget i Afghanistan utom i provinserna
Kabul, Panjshir, Bamyan, Daikundi, Takhar,
Balkh och Samangan når upp till kravet för
inre väpnad konflikt.”
n Eftersom flyktingstatusen i Iran upphävs
det ögonblick någon lämnar landet saknas möjlighet att sända dem som nekas
uppehållstillstånd dit. Sannolikt kommer
en stor grupp afghaner som vuxit upp i
Iran att deporteras till ett Afghanistan där
de aldrig tidigare bott.
n Sveriges och Afghanistans regeringar
antog den 5 oktober ett återtagandeavtal
som reglerar formerna för utvisningar
till Afghanistan. Avtalet var föremål för
långdragna förhandlingar. Den afghanska regeringen har länge motsatt sig att
människor utvisas till landet med tvång.
Sverige har å sin sida varit ett av få EUländer som genomfört tvångsutvisningar
till Afghanistan.
n Den absoluta merparten av de afghanska flyktingar som anlände förra året har
ännu inte fått sina ärenden prövade.
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