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Abstract 

Krig, konflikter och fattigdom har under en lång tid tvingat afghaner att fly och emigre-

ra från sitt hemland. Uppsatsens fokus ligger på den afghanska flyktingsituationen i 

grannländerna Iran och Pakistan och hur dessa länder tillsammans med Afghanistan, 

UNCHR och NGOs ser på flyktingsituationen och vilka lösningsstrategier de anser som 

mest hållbara.  

År 2012 skapades ett nytt fyrpartsavtal: Solutions Strategy for Afghan refugees (SSAR) 

där ”frivillig repatriering" presenteras som den främsta lösningen, vilket innebär att av-

talsparterna UNCHR, Iran, Pakistan och Afghanistan arbetar för att främja och underlät-

ta flyktingarnas frivilliga återvändande till Afghanistan.  

Med en teoretiskt bakgrund av vilka premisser UNHCR presenterar för att ”frivillig re-

patriering” aktivt ska främjas, ifrågasätter jag ”frivillig repatriering” som den främsta 

lösningen, genom att med hjälp av Laclaus och Mouffes diskursteori och analys under-

söka olika uppfattningar om situationen och alternativa förslag till föredragna lösningar.  

Resultatet visar att det framkommer två olika diskurser i materialen. Den ena diskursen 

framförs av NGOs där ”frivillig repatriering” inte anses vara en hållbar lösning då det 

kan resultera i internflykt på grund av bristande säkerhet i Afghanistan. Den andra dis-

kursen framförs av UNHCR, Iran och Pakistan och representerar ”frivillig repatriering” 

som den främsta lösningen för alla afghanska flyktingar med argument som att flykting-

arna har en vital del i återuppbyggandet av Afghanistan. Afghanska flyktingar likställs i 

Iran och Pakistans uttalanden med negativa kännetecken som ”börda”, ”kostnad” och 

”samhällsproblem”. Detta kan förstås i perspektiv av konstruktionen av ”den andre” 

som ett ”nationellt symptom” och syndabock att skylla samhälleliga på för att upprätt-

hålla myten om ett problemfritt samhälle och legitimera en restriktivare flyktingpolitik.   

Nyckelord: Frivillig repatriering, afghanska flyktingar, Iran, Pakistan, NGOs, UNHCR,  

diskursanalys  
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1. Inledning 

Afghanska flyktingar har under drygt trettio år utgjort den största flyktinggruppen i 

världen. Först år 2015 blev antalet syrianska flyktingar fler, men samma år var fortfa-

rande 2,7 miljoner afghaner på flykt från sitt hemland enligt United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR). Förutom de som flytt landets gränser är även en 

stor del av landets befolkning internflyktingar.  1

Istället för att i uppsatsen fokusera på de afghaner som tar sig den långa och svåra vägen 

till Europa, har jag valt att rikta uppmärksamhet mot grannländerna Iran och Pakistan. 

Dit har det största antalet afghaner flytt eller migrerat för att överleva konflikter, krig 

och fattigdom under de gångna trettio åren. Enligt UNHCR befann sig 1.5 miljoner re-

gistrerade afghanska flyktingar i Pakistan år 2014, respektive 950,000 i Iran, vilka ut-

gjorde cirka 95 procent av alla registrerade afghanska flyktingar. Därtill beräknades det 

finnas 2 miljoner icke-registrerade afghaner i länderna.  2

År 2011 påbörjades processen för utvecklandet av fyrpartsavtalet The Solutions Strategy 

for Afghan Refugees (SSAR) mellan UNCHR, Iran, Pakistan och Afghanistan för att 

skapa en strategi för hur flyktingsituationen ska hanteras. Processen ledde till konferen-

sen the International Conference on the Solutions Strategy for Afghan Refugees to Sup-

port Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countri-

es i Schweiz huvudstad Geneve år 2012 och därefter antogs avtalet SSAR. Programmet 

presenterar ”frivillig repatriering" som den främsta lösningen, vilket innebär att avtals-

parterna ska arbeta för att främja och underlätta flyktingarnas frivilliga återvändande till 

 United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR Mid-Year Trends, 2014, 4. https://sve1 -
rigeforunhcr.se/sites/default/files/media/midyeartrends.pdf 2015-12-29

 United Nations High Commissioner for Refugees Global Trends 2014, 12, http://unhcr.org/2

556725e69.html  2015-12-29
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Afghanistan. Programmet fokuserar även på att skapa hållbar reintegration och stöd till 

mottagarländerna.  3

Hittills har många av de nära 6 miljoner afghaner som återvänt till Afghanistan gjort det 

med stöd av UNHCR. De senaste åren har antalet återvändare däremot minskat drastiskt 

vilket UNCHR menar berott på förvärrat säkerhetsläge och svåra socioekonomiska för-

hållanden i Afghanistan.  4

1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Det som fångade mitt intresse och fick mig att fokusera på den regionala diskursen, var 

hur begreppet ”frivillig repatriering” användes i SSAR för att beskriva den mest hållba-

ra lösningen på den afghanska flyktingsituationen. Detta fick mig att rygga tillbaka då 

jag titt som tätt läser i nyheterna och i olika rapporter om ett fortfarande konfliktfyllt 

och instabilt Afghanistan, samt om kritik mot hur mottagarländerna Iran och Pakistan 

behandlar flyktingar och svårigheterna för dem att få asyl.  Detta fick mig att börja fun5 -

dera på: Varför anses det lämpligt för flyktingarna att återvända till Afghanistan? Hur 

definieras ”frivillig”?  Varför är det den mest hållbara lösningen och för vem? 

Syftet med uppsatsen är inte att avgöra om ”frivillig repatriering” är den mest hållbara 

lösningen på situationen, eller att anklaga någon av aktörerna för att agera felaktigt. Syf-

tet är att ifrågasätta ”frivillig repatriering” som den främsta lösningen genom att dekon-

struera diskursen och undersöka vilka argument som ligger bakom ”frivillig repatrie-

ring” som främsta lösning, om det framkommer alternativa lösningar och olika förhåll-

ningssätt till säkerhetssituationen i Afghanistan. Resultatet tolkas sedan i perspektiv av 

UNCHRs definition av när ”frivillig repatriering” ska främjas.  

 United Nations High Commissioner for Refugees, Afghan Solutions Strategy, http://www.unhcr.org/3

afghan-solutions-strategy.html (hämtad 2016-08-02)

 UNHCR Global Trends 2014, 124

 För mer information se rapporterna: Human Rights Watch. November 2013. UNWELCOME 5

GUESTS. Iran’s Violation of Afghan Refugee and Migrant Rights. U.S.; Human Rights Watch, No-
vember 2015. “What Are You Doing Here?” Police Abuses against Afghans in Pakistan; Justice For 
Iran, Juli 2012, Iran: an Afghan Free Zone? 
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Med hjälp av diskursteori och diskursanalys ämnar jag ringa in de centrala begrepp och 

meningsuppbyggande kedjor i materialet som antingen upprätthåller och legitimerar, 

eller motsätter ”frivillig repatriering” som främsta lösning. Vilka uppfattningar som 

produceras om afghanska flyktingarnas uppehälle i Iran och Pakistan, är också intres-

sant för att få en bild av diskursen och eventuella diskurskonflikter. De frågeställningar 

som ämnas besvaras i undersökningen är:  

• Vilka olika uppfattningar artikuleras om säkerhetsläget i Afghanistan och förut-

sättningarna för ”frivillig repatriering” som främsta lösning?  

• Hur beskrivs konsekvenserna av ”frivillig repatriering” till Afghanistan och hur 

står diskurserna i relation till UNHCRs definition av när det anses vara lämpligt 

att främja?  

•  Hur konstrueras och placeras grupperna ”afghanska flyktingar” respektive ”af-

ghanska återvändare” i diskurserna? 

Jag tycker detta är intressant och viktigt att undersöka dels för att jag uppfattar det som 

att den afghanska migrationen och flykten inom regionen och dessa länders förhåll-

ningssätt till detta är mindre uppmärksammat i Sverige när fokus ligger på Europas 

gränser och ”flyktingkrisen” som nu också nått oss. Jag anser att en djupdykning i hur 

flyktingsituationen, säkerhetsläget i Afghanistan och politiska lösningar artikuleras i 

regionen kan ge en ingång till att förstå varför så många väljer att sedan ta sig vidare till 

bland annat Europa. 

För det andra, menar jag att de frågorna som undersöks skulle vara relevanta i andra de-

lar av världen där flyktingfrågor och dess politiska lösningar diskuteras. Ett exempel är 

den afghanske presidenten Ashraf Ghanis Sverigebesök den fjärde december 2015. 

Ghanis möte med Sveriges statsministern Stefan Löfvén anordnades i syfte att diskutera 

den afghanska flyktingströmmen och ett eventuellt återvändandeavtal gällande de af-

ghaner som kommit till Sverige för att söka asyl.  I och med stramare flyktingpolitik 6

börjar även Sverige närma sig lösningar som prioriterar repatriering.  

 Juhlin, Johan, TT, 2015-12-04, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/afghanistans-president-hyllar-stu6 -
pade-svenskar (Hämtad 2015-12-16) : Magnusson, Erik, Sydsvenskan, 2015-11-29, http://www.syd-
svenskan.se/2015-11-29/asylfragan-stalls-pa-sin-spets (hämtad 2015-12-16)
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1.2. Material och avgränsningar  

Dessa frågeställningar fick mig att börja undersöka olika material i jakt på uttalanden 

från de aktörer som ligger bakom lösningsstrategin SSAR: UNHCR,  Afghanistan, Iran 

och Pakistan samt uttalanden från andra aktörer som möjligtvis kunde bidra med ytterli-

gare perspektiv. Det material som jag anser ger mig störst inblick i hur olika aktörer re-

sonerar och och presenterar den afghanska flyktingsituationen i Iran och Pakistan och 

lösningsstrategier, är rapporter från tre konferenser som specifikt behandlar detta områ-

de. Konferensrapporterna fungerar alltså som primärmaterial och utgör grunden för 

uppsatsens analys.  

Övrigt material som används i uppsatsen är av sekundär karaktär och består av veten-

skapliga verk som används som tidigare forskning, teoretiska perspektiv och metod, 

samt rapporter och dokument från UNHCR. Jag har även hämtat information till inled-

ningen från två nyhetsmedier, Sydsvenskan och SVT, samt från människorättsorganisa-

tioner. Den tidigare forskningen behandlar afghaners migration till grannländerna Pa-

kistan och Iran samt den politiska responsen från olika aspekter och kommer relateras 

till mina resultat för att jämförelse och diskussion. 

1.2.1. Primärmaterial 

Den första konferensrapporten är från The international conference on the solutions and  

strategies for afghan refugees to support voluntary repatriation, sustainable reintegra-

tion and assistance to host countries och hölls i Geneve den andre till tredje maj 2012.   7

Konferensen ledde sedan till fyrpartsavtalet SSAR. I konferensen deltog 47 regeringsre-

presentanter, 30 olika mellanstatliga organisationer, NGOs och FN-organ. I den här rap-

porten har jag valt att använda mig av uttalanden från regeringsrepresentanterna från 

Iran, Pakistan och Afghanistan, UNHCRs överkommissarie samt ett längre gemensamt 

anförande från de NGOs som deltog på konferensen. Urvalet baseras på att frågeställ-

 International Conference on the Solutions Strategy for Afghan Refugees to support Voluntary Repat7 -
riation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countries 2-3 May 2012, Geneva, Switzer-
land http://www.unhcr.org/4fdb28a79.pdf (Hämtad 2015-12-04)
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ningarna och syfte är anpassade för att analysera uttalandena från parterna bakom SSAR 

(UNCHR, Iran, Pakistan och Afghanistan) samt få in alternativa eventuella uppfattning-

ar, därför valde jag även NGOs. Medtag av uttalanden från andra regeringar utesluts, 

vilka främst behandlar bistånd, eftersom de inte är lika relevanta för uppsatsens syfte 

och avgränsning av materialet krävdes. Rapportens omfång är 118 sidor och ansvarig 

utgivare UNHCR.  

De två andra konferensrapporterna är från Tehran där flera regionala NGOs, UNHCR, 

representanter från Iran, Afghanistan och Pakistan behandlar afghanernas flyktingsitua-

tion. Konferensernas fokus riktas mot situationen i Afghanistan, möjligheter och be-

gränsningar till repatriering och reintegration samt den internationella ansvarsfördel-

ningen. De behandlar även för- och nackdelar i det nya SSAR-programmet som presen-

terades efter konferensen 2012. Den första konferensen First NGOs Regional Meeting 

on Afghan Refugees/Returnees: Challenges & Opportunities hölls i april 2013 och var 

den första som organiserades av NGOs och samlade berörda regionala NGOs och vissa 

politiska beslutsfattare för att diskutera situationen, dess lösningar samt utmaningar.  8

Rapporten omfattar 56 sidor.  

Konferensen följdes upp året efter med en ytterligare vid namn: International Symposi-

um to Strengthen Refugees protection.  Rapporten omfattar 40 sidor och ansvarig utgi9 -

vare för båda rapporterna är den iranska icke-statliga organisationen HAMI (Associa-

tion for Protection of Refugee Women and Children). 

Jag har valt detta material för att kunna få bild av diskursen och eventuella diskurskon-

flikter. Även för att få en mer nyanserad bild av situationen och politiska lösningar ge-

nom att undersöka hur aktörer på olika maktnivåer tillsammans diskuterar och talar 

kring situationen. Det ger en bredare grund för att fånga komplexiteten i frågorna och en 

djupare analys än ifall en undersökning skulle utföras på ett färdigt och polerat doku-

ment från endast en part så som från den iranska regeringen eller UNHCR.  

 Report of First NGOs Regional Meeting on Afghan Refugees/Returnees: Challenges & Opportuniti8 -
es. Tehran 11-12 April 2013. http://www.aprrn.info/1/images/PDF/report-%20HAMI-%20April.pdf 
(2015-12-11-27)

 International Symposium to Strengthen Refugees protection, Tehran 2014 20-23 April. http://9

www.aprrn.info/1/pdf/Tehran%20Report.pdf (2015-11-27)
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Gällande urval av citat i primärmaterialet har jag efter noggrann granskning av samtliga 

rapporter valt ut de citat som tydligast behandlar säkerhetssituationen i Afghanistan, 

uppfattningar om ”frivillig repatriering”  och dess konsekvenser samt där afghanernas 

uppehälle i mottagarländerna diskuteras.  

Det är relevant att notera skillnaderna i upplägg och sammansättning av konferenserna 

och på vilket sätt det kan ha påverkat diskussionerna och uttalandena. Konferensen i 

Geneve är av ett mycket större slag än de i Tehran. Den är anordnad av UNHCR och 

representanter från suveräna stater är de främsta aktörerna. Uttalanden och diskussioner 

från denna konferens kan tänkas ha större inflytande på hur SSAR och politiken kring 

afghanernas situation kommer att utvecklas, vilket mottagarländerna kan vara medvetna 

om och bidra till att de har en hårdare och mer krävande ton i sina uttalanden.  

Konferenserna i Tehran är å andra sidan anordnad av NGOs och är till störst del möten 

mellan icke-statliga organisationer om hur deras samarbete ska utvecklas för att till-

sammans underlätta för flyktingarna och migranterna. Deras åsikter och slutsatser har 

möjligen inte samma inverkan på UNHCR, doneringsländer och mottagarländernas po-

litik som de i Geneve. Jag anser däremot att regionala NGOs uttalanden från deras egna 

konferenser är viktiga att ha med eftersom de arbetar direkt med flyktingar och migran-

ter, de har inte realpolitiska agendor likt regeringarna och kan möjligtvis bidra med ett 

annat perspektiv.  

1.2.2 Källkritik och hantering av primärmaterial  
  

Jag vill understryka att att det är en begränsad del av diskursen jag tar del av, eftersom 

urvalet av citat kan ge en generaliserad slutsats. Ytterligare material hade kanske gett en 

något annorlunda slutsats men jag tror att slutsatserna i huvudsak skulle se likadana ut. 

Att uttalandena på konferenserna är nedskrivna av sekreterare vilket kan innebära mis-

sar av vissa ord eller uttryck, som hade kunnat ge en annan tolkning på plats. Däremot 

är det en ”risk” värd att ta enligt mig, eftersom ett färdigt skrivet dokument riskeras ha 

genomgått väldigt många revideringar som utelämnar vissa perspektiv. Ett redigerat 

skriftligt material hade kanske varit otydligare i vad aktörerna tycker.  
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Jag vill även poängtera att eftersom primärmaterialet är på engelska kan eventuella 

skiftningar ske under min tolkning och översättning av citat och begrepp. Bland annat 

med anledning av detta har jag valt att skriva ut fullständiga citat och hur jag tolkar 

dem, för att ha en så hög transparens som möjligt.  
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2. Teori och metod 

I detta avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska perspektiv och metodologiska tillväga-

gångssätt. För att kunna undersöka diskurserna kring den afghanska flyktingsituationen 

och SSAR behövs en förklaring för vad som i uppsatsen menas med diskurs, hur en dis-

kursanalys kan kartlägga vilka föreställningar som produceras om de afghanska flyk-

tingarna och politiska lösningar.  

För att ifrågasätta ”frivillig repatriering” som den självklara strategin på den afghanska 

flyktingsituationen har jag valt att ta avstamp i Marianne Jørgensen och Louise Phillips 

tolkning av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori och diskursanalys: hämtad 

ur publikationen Diskursanalys som teori och metod.  Jag har valt detta för att kunna 10

dekonstruera diskursen kring ”frivillig repatriering”, om det framkommer andra sätt att 

artikulera situationen och politiska lösningar i konferenserna, hur dessa representationer 

konstituerar olika verklighetsuppfattningar. 

Två ytterligare teoretiska perspektiv kommer att anläggas för att tolka resultatet. Det 

andra perspektivet utgår från UNHCRs teoretiska ramverk för ”frivillig repatriering” 

och organisationens mandat att främja det. Jag har även valt att använda ett perspektiv 

av hur flyktingar konstrueras som ”den andre” och beskylls införa samhälleliga pro-

blem.  

2.1. Diskursteorins utgångspunkter och metodo-

logiska verktyg 

Jørgensen, Marianne W & Phillips, Louise Jane, Discourse Analysis as Theory and Method [Elektro10 -
nisk resurs], SAGE Publications, 2002
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Begreppet diskurs förstås i denna uppsats som “a particular way of talking about and 

understanding the world (or an aspect of the world).”   11

Jag kommer att använda mig av vissa delar av diskursteorins teoretiska utgångspunkter 

och perspektiv, däremot kommer jag inte omfatta hela Laclaus och Mouffes diskursteori 

eftersom det inte finns tillräckligt med tid eller utrymme i den här uppsatsen för en 

djupdykning i teorin. Diskursteorin föreslår även metodologiska verktyg som jag kom-

mer använda för att angripa materialet.  

Diskursteorin utgår från ett strukturalistiskt synsätt på språkligt meningsskapande, alltså 

att tecken får mening genom likställande med andra tecken. Vilket kan jämföras med att 

tecknen får mening genom olika relationer till varandra i ett språkligt nät. Jag tolkar 

termen ”tecken” som fått mening som synonymt med begrepp. Laclau och Mouffe me-

nar dock, tillskillnad från strukturalismen, att tecknens betydelser inte kan få slutgiltiga 

eller entydiga betydelser. De antar ett poststrukturalistiskt perspektiv där språket ses 

som ett socialt fenomen. Teckens relation till varandra skapas, förändras och förhandlas 

om genom sociala processer. Detta innebär att det inte finns någon objektiv sanning om 

hur det sociala är konstituerat. Allt språkligt konstruerat, och därmed också hur verklig-

heten är konstruerad, är föränderligt och mer eller mindre tillfälligt.  12

Teorins utgångspunkt att någon objektiv sanning inte existerar, att allt i världen är kon-

struerat, betyder däremot inte att verkligheten inte existerar. Jørgensen och Phillips pe-

kar på att Laclau och Mouffes synsätt erkänner att det finns både sociala och fysiska 

objekt, men att tillgång till objekten förmedlas genom meningsbyggande i form av dis-

kurser. Fysiska objekt innehar ingen mening i sig själva då mening är något människor 

tilldelar dem genom diskurs.  13

En diskurs förstås inom teorin som en fixering av mening inom ett särskilt område, där 

alternativa betydelser har blivit exkluderade. Alla tecken inom en diskurs har en (tillfäl-

lig) bestämd betydelse och relation till varandra. Dessa tecken kallas för moment och får 

sin betydelse genom att relateras till diskursens nodalpunkter. Nodalpunkter är privile-

 Jørgensen & Phillips, 2002. 111

 Jørgensen & Phillips, 2002. 2412

 Jørgensen & Phillips, 2002. 3513
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gierade tecken som står i diskursens centrum, med andra ord extra viktiga tecken som 

organiserar diskursen och varav andra tecken kopplas till för att skapa en enad uppfatt-

ning inom ett specifikt område. Nodalpunkter är i grund tomma signifikanter, vilket be-

tyder att de är tecken utan bestämd innebörd tills de sätts i likvärdighet till andra tecken 

samt i motsats till andra.  

I diskursteorin används ekvivalenskedjor för att undersöka hur tecken är relaterade till 

varandra, antingen i en positiv eller negativ bemärkelse. Genom att undersöka dessa 

kedjor i diskurser, så kan man gradvis identifiera hur diskurser är organiserade och hur 

de skapar mening, identiteter och sociala rum. Exempelvis skulle en nodalpunkt i poli-

tiska diskurser kunna vara ”demokrati” där andra tecken inom diskursen som ”yttrande-

frihet” och ”fria val” ger innebörd åt nodalpunkten ”demokrati”.   14

Inom diskursteorin benämns de diskurser som har blivit etablerade, och utestängt andra 

möjligheter, för objektiva. Objektivet anges uppstå när en social konstruktion anses så 

självklar och naturlig att dess tillfällighet glömts bort, att den del av verkligheten som 

diskursen skapar mening åt, tidigare har artikulerats och kan återigen artikuleras an-

norlunda. När en diskurs utsätts för ifrågasättande igen och dess tillfällighet framkom-

mer, kallas det för att diskursen befinner sig i en politisk konflikt.  15

Flytande signifikanter är termen för begrepp som kan sträcka sig över flera diskurser 

där var diskurs strävar efter att fylla begreppet med betydelse. Flytande signifikanter är 

alltså särskilt öppna för olika betydelser och det förhållande som uppstår när diskurser 

kämpar om ett visst begrepp benämns antagonistiskt, med andra ord konflikter på en 

språklig nivå. För att få slut på det antagonistiska förhållandet krävs att den ena diskur-

sen vinner hegemoni genom en ”hegemonisk intervention”.  16

Enligt Laclau och Mouffe är alla diskurser mer eller mindre öppna för förändring, men 

det betyder inte att de kan förändras när som helst av vem som helst. Enligt teorin är 

människor till grunden socialt formerade, och de förutsättningar som finns för att för-

ändra sociala strukturer bestäms av tidigare strukturer. Teorin förutsätter också att män-

 Jørgensen & Phillips, 2002. 2614

 Jørgensen & Phillips, 2002. 3715

 Jørgensen & Phillips, 2002. 5016
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niskan är beroende av objektiva diskurser och social ordning, då det skulle vara omöj-

ligt att hela tiden ifrågasätta allting. Men människan är däremot inte beroende av att 

leva i en specifik struktur eftersom det inte finns någon objektiv sanning om världen 

(allt är socialt konstruerat).  17

Jag kommer att använda mig diskursteorins förslag på hur man kan använda nodalpunk-

ter, ekvivalenskedjor, moment och flytande signifikanter för att analysera mitt material 

och hur diskurser är organiserade.  

I den här undersökningen kommer jag att undersöka om, och i sådana fall hur, diskur-

serna står i antagonistiskt motsatsförhållande. Däremot kommer jag inte kunna visa på 

vilken diskurs som vinner hegemoni i mitt material, eftersom jag inte undersöker för-

ändringar i diskursen över tid. Jag kommer dock kunna visa på att eventuella alternativa 

uppfattningar om ”frivillig repatriering” till Afghanistan, som inte likställer det med  

”främsta lösning”, inte lyckades övervinna den objektiva diskursen eftersom dessa inte 

förändrat att SSAR presenterar ”frivillig repatriering” som främsta lösning.  

2.1.1  Gruppidentitet och representation  

Enligt Laclau och Mouffe skapas identiteter genom att förhandlas om, accepteras och 

konstitueras i sociala processer. Därav blir individers, och även gruppers, identiteter och 

positioner bestämda utifrån hur de positionernas i diskurser.  På grund av detta är 18

gruppindelningen beroende av att representeras i en diskurs, antingen att någon talar om 

eller till gruppen. 

Människor delas in i grupper genom en process där vissa möjligheter för identifiering 

läggs fram som relevanta, medan andra ignoreras. Gruppindelning förstås alltså som en 

reduktion av möjligheter och förbiser skillnader mellan subjekten, eftersom alla subjekt 

i gruppen tilldelas samma attribut och position. För att undersöka vilka identiteter som 

tillskrivs grupper urskiljs vilka positioner som den diskursiva strukturen anger som re-

 Jørgensen & Phillips, 2002. 3817

 Jørgensen & Phillips, 2002. 4018
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levanta.  Detta görs genom att undersöka kring vilken nodalpunkt som identiteten är 19

organiserad. Exempelvis ”immigrant” eller ”flykting” för att sedan undersöka vilka and-

ra tecken som nodalpunkten likställs med samt kontrasteras till för att få en meningsbe-

tydelse. Analysen av hur en grupp representerar ”den andre” (en individ eller grupp som 

inte tillhör vi:et), kan ge en uppfattning om vad en given diskurs om ”gruppen” exklu-

derar eftersom ”den andre” alltid är skapad i relation till ett ”oss”.   20

En central del i undersökningens analys fokuserar på hur diskursens huvudsakliga 

gruppindelningar ”afghanska flyktingar” och ”afghanska återvändare” representeras ge-

nom olika positioner och attribut, såväl vad det säger om hur talaren ser på sin egna po-

sition i diskursen. Eftersom afghanska flyktingar, eller afghaner som har återvänt, inte 

tilldelas möjlighet att företräda sig själva eller gruppen i konferenserna, blir de i den här 

diskursen beroende av att representeras av aktörerna som deltar.  

2.1.2 Att hitta myten i materialet  

Samtidigt som en grupp representeras följer även en förståelse av samhället eftersom 

gruppen alltid skapas i kontrast till andra grupper. Gruppindelning spelar en stor roll i 

hur myten om samhället konstrueras och vice versa spelar en viss myt om samhället in 

på hur samhället delas in i olika grupper.  Laclau och Mouffe menar att trots att vi age21 -

rar och pratar om samhället som om det är en objektiv helhet, genom att tala om ”fol-

ket” eller ”landet”, så är det bara en inbillad helhet. ”Landet” och andra termer för sam-

hället som en helhet, är flytande signifikanter och fylls med olika innehåll i olika dis-

kurser. Jørgensen och Phillips ger ett exempel med att meningsbetydelsen och presenta-

tionen av ”landet” skilja sig väldigt olika från en politiker på högerkanten till en på 

vänsterkanten. 

Termen för flytande signifikanter som refererar till en helhet är myt. Betydelsen av myt 

är ett visst sätt att läsa en viss situation, alltså olika (förvrängda) sätt att representera 

 Jørgensen & Phillips, 2002. 4619

 Jørgensen & Phillips, 2002. 4720

 Jørgensen & Phillips, 2002. 4521
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verkligheten.  Det val av myt som framförs begränsar vad som är meningsfullt att dis22 -

kutera och från vilket perspektiv. Den rådande samhällsuppfattningen och tillhörande 

gruppindelningar har enligt diskursteorin en avgörande roll för våra sociala handlingar. 

  23

2.1.3 Kritik av teorin  

Laclau och Mouffes teori saknar det maktperspektiv som finns i kritisk diskursanalys, 

det vill säga att makt är något som människor har och utöver över varandra och där ana-

lysen går ut på att identifiera orättvisa maktförhållanden. Istället ses begreppet makt 

som en drivkraft som skapar mening i människors liv och skapar förutsättningar för den 

sociala ordningen.  24

Diskursteorin och analysen handlar mer om att kartlägga och identifiera hur diskurserna 

är organiserade och vilka språkliga konflikter som kämpar om att en viss förståelse av 

världen eller ett samhällsfenomen ska råda, än att kritisera hur olika gruppers tillgäng-

lighet till att förändra diskurserna ser ut. Däremot utgår perspektivet från att de förut-

sättningar som finns för att förändra diskurser bestäms av tidigare diskurser, därför tol-

kar jag det som att de aktörer i samhället som tidigare styrt en viss diskurs, har större 

förutsättningar för att förändra den. Jag menar att diskursteorin ger ett relevant perspek-

tiv och verktyg för min undersökning genom att undersöka vilka föreställningar som 

produceras inom ett område och om olika grupper, samt vilka som perspektiv som ute-

sluts, då syfet inte är att kritisera maktförhållanden.  

2.2. Konstruktionen av ”den andre” som ett ”na-

tionellt symptom” 

 Jørgensen & Phillips, 2002. 3922

 Jørgensen & Phillips, 2002. 4023

 Jørgensen & Phillips, 2002. 3724
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För att kunna tolka de positioner och identiteter som tillskrivs afghanska flyktingar i 

materialet, har jag valt att använda mig av Maliha Safris perspektiv på hur den afghans-

ka flyktingen konstruerats som ”den andre” i Iran och Pakistan och blivit diskursivt pla-

cerade som en samhällsbörda och ett ”nationellt symptom”.  

Maliha Safri undersöker i sin artikel The Transformation of the Afghan Refugee: 

1979-2009 den sociala och språkliga konstruktionen av afghaner i Iran och Pakistan un-

der tidsperioden 1979 till 2009.  Safris undersökning visar att mottagarländerna kate25 -

goriserat afghanerna som antingen religiösa flyktingar eller illegala migranter beroende 

av vad som vid tidpunkten varit mest lämpligt i relation till in- och utrikespolitiska frå-

gor och inte efter de faktiska orsakerna till immigrationen :  

Both Iran  and Pakistan  went  through periods  of  relative  openness  to  Afghan refugees,  arguably 

because it was domestically expedient to do so; however, both also turned on this same refugee popu-

lation when politics demanded it: in the case of Pakistan after September ll, and for Iran, when eco-

nomic pressures mounted. Such a dramatic re-articulation can be traced to the fact that this popula-

tion constitutes a convenient national symptom on and about which to build elaborate narratives that 

belie other serious systemic problems. 26

Safri menar att diskursen kring afghanska flyktingar förändrades i början 2000-talet, i 

Pakistans fall efter 9/11 och Iran på grund av en alltmer pressad ekonomi, och sedan 

dess konstrueras som ett ”nationellt symptom” och anklagas för att ha fört in bland an-

nat sjukdomar, arbetslöshet och terrorism till mottagarländerna.  Afghanerna har alltså 27

blivit syndabockar för en rad samhälleliga problem. Safri skriver att Iran och Pakistans 

konstruerande av afghanerna är ett tydligt exempel på konstruktionen av ”den andre” 

som måste försvinna från det kollektiva ”vi:et”. Safri liknar det även med hur mexi-

kanska migranter blir konstruerade och bemötta i USA .  28

Safri menar att fiendskapen mot ”den andre” inte har med gruppen alls att göra, utan att 

konstruktionen av den andre är en myt som används för att dölja de sociala motsättning-

 Safri, Maliha, 2011, "The Transformation Of The Afghan Refugee: 1979-2009,”The Middle East Journal. Vol. 25

65 no. 4, pp. 587-601

 Safri, 2011. 59926

 Safri, 2011. 58727

 Safri, 2011. 60128
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ar och problem som alltid kommer att uppstå och finnas i ett samhälle.  Safris förståel29 -

se av denna myt, att afghanska flyktingar inte hör hemma i Iran eller Pakistan eftersom 

de fört in samhälleliga problem som inte hade existerat utan dem, är ett exempel på hur 

en myt om en ”objektiv” enhet (landet) används för att legitimera sociala handlingar - i 

detta fall att ha en restriktivare flyktingpolitik.   

Safris tolkning av hur afghanska flyktingar har konstruerats som ”den andre”, genom att 

bli diskursivt placerade som en grupp som fört med sig samhälleliga problem, kan lik-

nas med hur Laclau och Mouffes diskursteori menar att grupper förvärvar position och 

identitet genom diskurser. 

Det teoretiska perspektivet ”den andre” är tänkt att figurera som ett hjälpmedel för att 

kartlägga om konstruktionen används för att representera de afghanska flyktingarna och 

om det används för att legitimera ”frivillig repatriering”. Även hur uttalanden, i sådana 

fall, säger någonting om hur aktörerna ser på samhällen som en objektiva helheter - vad 

som identifierar den sociala helheten och vad som hotar dess existens. 

2.3. Begreppsdefinition och bakgrund: frivillig 
repatriering  

Denna del ger en teoretiskt bakgrund av vad UNHCR menar med ”frivillig repatriering” 

och vilka premisser som ligger till grund för att detta aktivt ska främjas. Syftet är att ut-

värdera hur diskurserna i materialet står i relation till UNHCRs definition för att se om 

uttalandena går i linje med att ”frivillig repatriering” är en passande lösning.  

Jag har tagit del av materialet : Handbook Voluntary Repatriation: International Protec-

tion (UNCHR 1996)  samt en senare version som har vissa tillägg : Handbook for Re30 -

patriation and Reintegration Activities (UNCHR 2004) , för att kunna utgå från vad 31

UNCHR definierar som ”frivillig repatriering” och organisationens mandat. Handboken 

 Safri, 2011. 60029

 United Nations High Commissioner for Refugees, Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, 30

Geneva,1996

 United Nations High Commissioner for Refugees, Handbook for Repatriation and Reintegration Activities, 31

Geneve, 2004. 8
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från 1996 behandlar skyddsaspekterna av frivillig repatriering och är ämnad att ge UN-

HCRs personal, regeringar och NGOs som arbetar inom detta område riktlinjer för de 

grundläggande principerna för frivillig repatriering. Handboken presenterar även hur 

hur ett avtal för att främja frivillig repatriering, likt det fyrpartsavtal som UNHCR, Af-

ghanistan, Iran och Pakistan inledde 2012, ska gå till.  32

Handboken från 2004 innehåller vissa förnyade riktlinjer för hur repatriering, reintegra-

tion och assistans ska gå till, men hänvisar även till tidigare upplagan då den anges pre-

senter mer specifika och grundläggande riktlinjer.  Därför har jag valt att utgå främst 33

från den första upplagan.  

Jag har valt dessa material eftersom det tydligt behandlar bakgrunden till begreppet 

”frivillig repatriering” och sammanfattar relevanta riktlinjer. Trots att handböckerna 

publicerades för 20 respektive 12 år sedan anser jag det intressant att jämföra hur dis-

kurserna i uppsatsens primärmaterial står i förhållande till det perspektiv på ”frivillig 

repatriering” som tidigare formulerats och publicerats.  

Jag tolkar handböckerna som en utgångspunkt för hur frivillig repatriering ska gå till, 

vilka personer det omfattar, vilka premisser som frivillig repatriering innefattar, och att 

detta ska användas för att erbjuda verktyg och idéer praktisk handling. Handboken re-

presenterar alltså hur UNCHRs valde att att artikulera frivillig repatriering vid den giv-

na tidpunkten och hur de ansåg att det ska gå till. 

UNCHRs definition av frivillig repatriering är följande: ”Voluntary repatriation: the free 

and voluntary return of refugees to their country of origin in safety and dignity.”  34

Inledningsvis beskrivs att syftet med internationellt skydd för flyktingar inte är att det 

ska vara för evigt, utan att flyktingen så småningom ska återfå medborgarskap och na-

tionellt skydd, antingen i ursprungslandet eller i ett nytt land genom integration. Frivil-

lig repatriering uttrycks vara den mest önskvärda lösningen, både enligt flyktingarna 

och det internationella samfundet. UNHCRs främsta prioritering anses därför vara att 

 UNHCR, Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, Geneva,1996. 632

 UNCHR, Handbook for Repatriation and Reintegration Activities, Geneve, 2004. 133

 UNCHR, Handbook for Repatriation and Reintegration Activities, Geneve, 2004. 834
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värna om och se till att flyktingar får utöva sin rätt till att återvända till sitt hemland med 

säkerhet och värdighet.  

De dokument i vilka UNHCRs har utvecklat sitt mandat över frivillig repatriering är 

både rättsligt bindande dokument för de stater som skrivit under, såsom flyktingkonven-

tionen (1951), men även icke-bindande såsom generalförsamlings resolutioner och slut-

satser från den Exekutiva Kommittén som tillhör kategorin. Även om dessa inte är rätts-

ligt bindande, menar UNHCR att de tillsammans representerar internationell konsensus. 

 35

UNHCR hänvisar till artikel 13(2) i deklarationen av de universella mänskliga rättighe-

terna (1948), för den grundläggande principen för frivillig repatriering :  ”Everyone 36

has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.”  37

Rätten till att återvända till sitt hemland har därefter införts i flera människorättsliga do-

kument, exempelvis i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter (art. 12 (4))  och Internationella Konventionen om avskaffande av alla for38 -

mer av rasdiskriminering (art. 5 (d) (ii)).   39

Trots att flyktingkonventionen inte behandlar frivillig repatriering specifikt så innehåller 

den, enligt handboken, relevanta bestämmelser för UNCHRs mandat för frivillig repat-

riering.  40

Utifrån konventionens definition av flykting i artikel 1, att denne ska uppleva ”well-

founded fear of persecution”  för att få flyktingstatus, menar UNHCR att frivillig repat41 -

riering måste innebära att rädslan för förföljelse har försvunnit. Artikeln tolkas som att 

först när meningsfullt nationellt skydd har återinförts i flyktingens hemland, kan flyk-

 UNHCR, Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, Geneva,1996. 535

 UNCHR, Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, Geneva,1996. 836

 Universal Declaration of Human Rights, UN Doc. A/RES/217 (III), 10 December 1948. art. 13(2)37

 International Covenant on Civil and Political Rights, 999 U.N.T.S 171, 16 December 1966. art. 12 (4)38

 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 660 UNTS 195, 21 De39 -
cember 1965, art. 5 (d) (ii)

 UNHCR, Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, 1996. 640

 The 1951 Convention on the Status of Refugees, 189 U.N.T.S. 150, 28 July 1951, art. 1 & 3341
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tingsstatusen upphöra. Därför fungerar artikel 33 i flyktingkonventionen, som behandlar 

förbud mot utvisning och avvisning av flyktingar till gränsen till de områden där de kan 

bli utsatt för förföljelse, som ett förbud mot att avvisa de personer som fortfarande er-

håller sin flyktingstatus.  UNCHRS mandat för att främja frivillig repatriering ska allt42 -

så inte riskera att flyktingar utsätts för förföljelse när de återvänder till sitt hemland.  

Utifrån dessa artiklar, och som tidigare nämnts från generalförsamlings resolutioner och 

slutsatser från den Exekutiva Kommittén, sammanfattar UNCHRs mandatet för frivillig 

repatriering på följande premisser :  

Repatriering ska vara frivilligt ; UNHCR, regeringar och privata organisationer (NGOs) har en 

gemensam roll i frivilliga repatrieringar ; Främja skapandet av förhållanden som är gynnsamma 
för frivillig repatriering med säkerhet och värdighet ; Främja frivillig repatriering av flyktingar 

när när förhållandena är gynnsamma för att återvända. ”  43

Det teoretiska ramverk som jag använder för att tolka resultatet i analysen ska visa om 

diskurserna artikulerar att förhållandena i Afghanistan anses befrämjande för återvän-

dande, det vill säga erbjuda tillräckligt nationellt beskydd, för att frivillig repatriering 

ska främjas. 

 UNHCR, Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, 1996. 642

 UNHCR, Handbook Voluntary Repatriation: International Protection, Geneva,1996. 7-843
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3. Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare vetenskapliga undersökningar och tolkningar och 

som rör den afghanska migrationen, flyktingproblematiken samt de politiska lösningar-

na. Det finns ett brett forskningsläge som ur olika aspekter behandlar detta område och 

jag har valt att använda mig av den forskning som jag anser ger en kontexutell förståelse 

för ämnet och som på intressanta sätt kan relateras till uppsatsens resultat.  

En av huvudböckerna inom afghansk migration som är värd att nämna är Alessandro 

Monsuttis verk War and Migration  som bygger på etnografiska studier kring den af44 -

ghanska folkgruppen hazarers kulturella och sociala mönster, samt migrationsstrategier 

och nätverk. Alessandro Monsutti är en etablerad forskare inom socialantropologi som 

sedan mitten av 90-talet har studerat afghanernas migrationsstrategier och hur grannlän-

derna Iran och Pakistan samarbetet och svarat på detta.  

Monsutti menar att hazarernas migration inte kommer att avta, även om situationen i 

Afghanistan skulle förbättras, eftersom migrationen blivit en del av deras livsstrategier. 

Hazareras viktigaste migrationsströmmar är enligt Monsutti organiserade kring Hazara-

jat i Afghanistan, staden Quetta i Pakistan och vissa tätorter i Iran. De starka sociala 

nätverk, informationsspridning och ekonomiska strategier (exempelvis det inofficiella 

transaktionssystemet Hawala som gör det möjligt att föra över pengar från andra länder 

till Afghanistan), visar enligt Monsutti på hur uppfinningsrika och motståndskraftiga 

hazarerna är och hur transnationella nätverk och strategier kan vara vägen till överlev-

nad.  

Slutresultaten från War and Migration är delvis de som Monsutti senare bygger sin kri-

tik mot UNCHRs tre strategier: frivillig repatriering, hållbar reintegration och stöd till 

 Monsutti, Alessandro, 2005, War and migration: social networks and economic strategies of the Hazaras of 44

Afghanistan, Routledge, New York
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mottagarländerna, i artikeln Afghan migratory strategies and the three solutions to the 

refugee problem.   45

I artikeln från 2008 ställer Monsutti sina empiriska undersökningar om afghanernas mi-

grationsstrategier i relation till dessa tre lösningar och hur den afghanska migrationen 

ska bemötas och lösas.  Han menar att strategin baseras på en falsk premiss att migra46 -

tionen kan stoppas helt, vilket enligt honom varken är önskvärt eller möjligt eftersom 

afghanerna använder migrationen och transnationella nätverk som livsstrategier för att 

försörja sig själva och familjen och har gjort under en lång tid. Han menar att politiska 

beslutsfattare måste se till och förstå hur och varför afghanerna migrerar och bör se mi-

grationen som en tillgång, istället för ett problem, som kan stärka Afghanistan, motta-

garländerna och även hela regionen.  47

The refugee perspective that informs the current policy paradigm is too simple a framework to 
incorporate the multiple dimensions and complexity of the Afghan migration experience. It is 

unrealistic to expect that a complete cessation of all conflict and political uncertainty within Af-
ghanistan will automatically lead to the return of all people of Afghan origin who are currently 
living in Pakistan and in Iran. It would be more accurate to see migration between Afghanistan, 
Pakistan and Iran as an ongoing historical phenomenon, whose scale dramatically increased with 

war but which will continue, as it did before, even in the absence of military and political crises. 
Such a dimension could be acknowledged by regional governments in order to move away from 
the present-day framework and to pay more attention to the actual strategies and obstacles of Af-

ghans.   48

Monsutti menar att UNHCRs fokus på repatriering till och med kan vara kontraproduk-

tiv eftersom migrationen enligt honom stärker länderna.  

Många andra forskarna går i linje med Monsutti och bekräftar hans resultat om afgha-

nernas migrationsstrategier. Bland annat Farhiba Adelkhah och Zuzanna Olszewska som 

i den vetenskapliga artikeln The Iranian Afghans behandlar den afghanska migrationen 

till Iran och hur Iran har dragit nytta av afghanernas svarta arbetskraft men genom dis-

 Monsutti, Alessandro, 2008, ”Afghan migratory strategies and the three solutions to the refugee problem”, 45
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kriminering och illegala deporteringar inte låtit dem bli för bekväma för att stanna i lan-

det permanent.  

De menar att den afghanska migrationen till Iran är oåterkallelig då den har pågått under 

sådan lång tid (till och med innan konflikterna bröt ut -78) genom arbetsmigration, han-

del och pilgrimsfärder. De påstår att afghanernas befinner sig i en gråzon i Iran då både 

drar ekonomisk och kommersiell nytta av dem, samtidigt som den iranska politiken fär-

gas av främlingsfientlighet, nationalism och satsningar på repatriering.  49

William Maley, och Susanne Schmeidl undersöker i Finding Durable Solutions in Con-

tested Transitions The Case of the Afghan Refugee Population hållbarheten i lösningen 

”frivillig repatriering” i perspektiv av regional politik och säkerhet. De problematiserar 

termen ”frivillig” då de menar att en stor del av de afghanska flyktingarna levt stora de-

lar, om inte hela sina liv, i Iran. De hävdar att afghanska flyktingar blivit en del av ett 

politisk spel mellan de två största mottagarländerna Iran och Pakistan.  

Maley och Schmeidl menar att andra politiska lösningar måste övervägas istället för 

återvändande och hänvisar till Afghanistans begränsade absorptions förmåga då många 

av de återvändande anges bli internflyktingar. De pekar på de hinder i Afghanistan som 

gör att afghanerna inte kan återvända på ett säkert sätt och de problem som skapats i 

Iran och Pakistan till följd av otillräckliga asyl- och integrationslösningar. Om inga nya 

lösningar antas menar de att afghanerna kommer att hitta sina egna överlevnadsstrategi-

er, likt de gjort innan, i form av illegal arbetsmigration och illegalt uppehälle grannlän-

derna vilket kan leda till större kostnader och större säkerhetsproblem för mottagarlän-

derna. De menar att det skulle vara bättre, och till och med kräva mindre resurser, att 

behandla frågorna kring den afghanska flyktingsituationen på ett annorlunda sätt.  50

 Adelkhah, Fariba & Olszewska, Zuzanna, 2007, ”The Iranian Afghans”, Iranian Studies, Vol. 40 no. 2, pp. 49

137-165, DOI: 10.1080/00210860701269519

 Maley, W & Schmeidl, S, 2008, 'Finding Durable Solutions in Contested Transitions: "The Case of the Afghan 50

Refugee Population', Conference Papers -- International Studies Association, p. 1, p.44 Political Science Com-
plete, EBSCOhost
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4. Bakgrund: konflikterna och mi-
grationen till Iran och Pakistan 

I detta avsnitt redogörs för de delar av Afghanistans politiska historia och de konflikter 

som är relevanta för att förstå flyktingströmmarna till Iran och Pakistan. 

Arbetsmigrationen från Afghanistan till grannländerna Pakistan, och framförallt Iran, 

ökade i början på 1970-talet på grund av oljeindustrins framfart i Iran 1973 och stor ar-

betslöshet i hemlandet.  Afghanistan var en monarki fram till den kommunistiska mili51 -

tärkuppen 1978 då det afghanska kommunistpartiet tvingade sig till makten. Befolk-

ningen var inte enade för en socialistisk riktning och ytterligare revolter bröt ut främst 

bland muslimska präster och klanledare. Sovjetunionen som länge stöttat Afghanistan 

oroades för att protesterna skulle leda till den kommunistiska regimen fall och invade-

rade landet 1979. Invasionen ledde till ett långdraget krig och blev startskottet på den 

stora och långdragna flykten till Iran och Pakistan. När Sovjetunionen drog sig tillbaka 

först 1989 hade över en miljon människor mist sina liv.   52

De främsta motståndarna till regimen, som också övertog makten efter kriget, var isla-

mistiska grupper som hade tränats i och haft Pakistan som bas. Grupperna lyckades där-

emot inte enas om hur landet skulle styras och stridigheterna resulterade i ett förödande 

inbördeskrig. En av de islamistiska grupperna, Talibanerna, kom till makten 1996. Efter 

terrordåden den 11 september 2001 invaderades Afghanistan av USA-ledda styrkor ef-

tersom Talibanerna gav fristad åt al-Qaida och Usama bin Ladin. Invasionen ledde till 

Talibanregimens fall men konflikterna i landet har fortsatt och splittrar landet än idag, 

trots folkvalda regeringar och internationella styrkors höga närvaro i landet.  

 Barnett R. Rubin, 2002, The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 51

system, New Haven : Yale Univ. Press. 78

 Författare: Utrikespolitiska institutet, ansvarig för hemsidan: Myndigheten för samhällsskydd och 52

beredskap, 2015-10-25 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/ (Hämtad 
2016-01-01)
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Den utländska närvaron planerades att minska till år 2014 men det försämrade säker-

hetsläget har lett till beslutet att en stor del av Natos styrkor stannar kvar i landet till 

minst år 2017. Enligt det Svenska Utrikespolitiska Institutet nådde konflikten i Af-

ghanistan sin pik år 2014 sedan kriget mot terrorismen startade 2001 med flera tusen 

civila dödsoffer per år.  53

Pakistan har aldrig blivit part till flyktingkonventionen men fick mer bistånd och hjälp 

med att hantera flyktingströmmarna än Iran som skev under konventionen och tillhö-

rande protokoll redan 1978. Detta gjorde att Pakistan hade större möjlighet att uppföra 

flyktingläger och tillhandahålla förnödenheter till flyktingarna än Iran, vilket delvis be-

rodde på att Pakistan var nära allierat med bland annat USA och Iran å andra sidan var 

mer eller mindre utestängt från det internationella samfundet.  Den tidigare generösa 54

flyktingpolitik som Iran och Pakistan hade förändrades till  en tuffare och mer restriktiv. 

Afghanerna klassades som religiösa flyktingar under kriget på 80-talet men sedan bör-

jan på 90-talet har det blivit allt svårare för afghanska migranter att registrera sig och få 

skydd som flyktingar. Sedan 2002 har UNHCR tillsammans med Iran och Pakistan ar-

betat med olika program för att underlätta frivillig repatriering.  55

 Författare: Utrikespolitiska institutet, ansvarig för hemsidan: Myndigheten för samhällsskydd och 53

beredskap, 2015-10-25 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/ (Hämtad 
2016-01-01)

 Monsutti, Alessandro, & Bayram Balci, 2014. "Forced Migration in Broader Central Asia.” i Fiddi54 -
an-Qasmiyeh, Loescher, Long, och Sigona (red.) The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migra-
tion Studies, Oxford University Press, Oxford, 2015. 1-2

 Monsutti & Balci, 2014. 855
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5. Analys och resultat 

Detta avsnitt redogör för hur jag går tillväga i min analys av primärmaterialet för att 

svara på frågeställningarna, där citat analyseras med hjälp av verktygen: nodalpunkter, 

ekvivalenskedjor, moment och flytande signifikanter. Resultat av analysen och åter-

koppling till frågeställningarna presenteras sedan, följt av diskussion och koppling till 

tidigare forskning i nästkommande avsnitt.  

5.1. Analys 

I analysen undersöker jag hur de olika aktörerna artikulerar situationen och föredragna 

lösningar genom att analysera hur nodalpunkterna får meningsbetydelser genom relatio-

ner till andra tecken. Resultatet från de olika aktörernas uttalanden jämförs för att un-

dersöka vilka tecken som får enad betydelse i diskurserna (moment) och var det finns 

öppna kamper om tecknens betydelse (flytande signifikanter), vilket ämnar visa hur oli-

ka verklighetsuppfattningar presenteras.  

De nodalpunkter som jag anser dyker upp mest frekvent i uttalandena, alltså de tecken 

som diskuren är organiserad kring, är : ”Afghanistan”, ”Frivillig repatriering” samt ”af-

ghanska flyktingar” och ”afghanska återvändare”.  

”Afghanistan” har jag valt att undersöka som en nodalpunkt eftersom en stor del av ma-

terialet behandlar säkerhetsläget och förutsättningarna för frivillig repatriering. I analy-

sens första del undersöker jag vilka beskrivningar aktörerna kopplar till ”Afghanistan” 

och om det finns en enad uppfattning eller ett antagonistiskt förhållande gällande hur 

befrämjande förhållandena i Afghanistan anses vara för att främja frivillig repatriering.  

I den andra analysdelen undersöker jag hur aktörerna argumenterar för eller emot ”fri-

villig repatriering” som en förstahandslösning, med bakgrund av hur säkerhetsläget pre-

senterats, genom att analysera hur positiva eller negativa tecken kopplas till nodalpunk-
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ten ”frivillig repatriering”. Därtill vilka positiva eller negativa konsekvenser lösningen 

anses ha samt om alternativa lösningar anses bättre / mer passande.  

I den tredje analysdelen fokuserar jag på på hur ”afghanska flyktingar” och ”afghanska 

återvändare” representeras genom identitetsbyggande attribut och beskrivningar. Dessa 

två gruppindelningar används frekvent i materialet, varav temana i konferenserna hand-

lar om just afghanska flyktingar och återvändare. I denna del tolkas uttalanden genom 

att applicera perspektivet: konstruktionen av ”den andre” som ett ”nationellt symptom”. 

Avslutningsvis sammanställs huruvida meningsskapande kring de olika nodalpunkterna 

skapar antingen en enhetlig diskurs eller om det finns antagonistiska motsättningar, så-

ledes en sammanfattning av hur dessa diskurser är organiserade.  

5.1.1 Säkerhetsläget i Afghanistan och förutsättningarna  

 för ”frivillig repatriering”  

Säkerhetsläget i Afghanistan och förutsättningarna för frivillig repatriering är ett centralt 

tema i konferenserna och därför blir ”Afghanistan” en av nodalpunkterna som diskursen 

cirkulerar kring. Uttalandena bildar en verklighet där återvändande afghaner möter be-

gränsningar och utmaningar för att starta nya liv i Afghanistan.  

De tecken som mest frekvent kopplas till ”Afghanistan” är brist på livsnödvändigheter 

och uppehälle, ”säkerhetsproblem” och ”internflykt”. UNHCRs högkommissarie för 

flyktingfrågor António Guterres talar om hur återvändare har svårigheter att få tillgång 

till de mest basala livsnödvändigheterna i Afghanistan: ”Upon return, the majority have 

difficulty accessing livelihoods, essential services and basic resources, such as land and 

water, compared to Afghans who never left.”  Även den iranska representanten och 56

diplomaten Seyed Mohammad Reza Sajjadi beskriver att återvändare möter svårigheter 

att starta om i Afghanistan:  

A recent survey has shown that a large number of afghan returnees faced with difficulties to 

restart and rebuilding their lives. Therefore it is incumbent upon international community to 

 Guterres, António, 2-3 May 2012,  International Conference on the Solutions Strategy for Afghan 56

Refugees to support Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host 
Countries, Geneve, Switzerland, 41
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redouble its efforts for providing assistance for reintegration of afghan returnees in their 

country.  57

Jamaher Anwary, Afghanistans minister för flykting- och repatrieringsfrågor, pekar på 

att Afghanistan inte har förmåga att reintegrera och sysselsätta alla de återvändande 

samt på de många svårigheter som återvändare möter efter en så lång tid i ett annat land: 

Such a huge increase in the country's population in such a short time has definitely placed great 
pressure on the country's absorption capacity [...] However, the volume of returns from both Iran 
and Pakistan has declined markedly in the last three years. This is understandable since the re-
maining refugees have been living outside their country for more than three decades; reintegra-

ting back into their homeland will require them to face many challenges after such a long 
period.   58

En liknande uppfattning framförs av en representant för afghanska NGOs som kopplar 

”Afghanistan” till oförmåga att ta emot och reintegrera alla återvändare, vilket i detta 

uttalande beskrivs som fyra miljoner, på grund av brist på boende och sysselsättning: 

”Afghanistan could not give shelter and land to all of the returnees; nor could she provi-

de adequate occupation and livelihood for at least four million returning migrants.”  59

Begreppet ”säkerhetsproblem” beskrivs också vara ett hinder för återvändande, däremot 

anges ingen detaljerad innebörd av begreppet.  

”Säkerhetsproblem” i Afghanistan kopplas till att återvändare tvingas ”immigrera” igen: 

”Security is one of the largest issues for Afghanistan that compels the returnees to im-

migrate once again. All in all, the best solution might be providing facilities for the im-

migrant.”  Eftersom begreppet ”immigrera” används istället för ”emigrera” eller ”fly”, 60

tolkar jag det som att talaren syftar på att återvändare tvingas flytta inom landets grän-

ser. Alternativen att emigrera igen till exempelvis Iran eller Pakistan igen, blir därmed 

uteslutna när ett återvändande väl har skett. På grund av Afghanistans säkerhetsproblem 

och oförmåga till nödvändig reintegration, indikerar talaren på att den bästa lösningen 

 Reza Sajjadi, 2-3 May 2012, International Conference on the Solutions Strategy for Afghan Refuge57 -
es to support Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countries, Ge-
neve, Switzerland, 57

 Anwary, Jamaher, Geneve 2012. 5258

 Afghanska NGOs, Report of First NGOs Regional Meeting on Afghan Refugees/Returnees: Chal59 -
lenges & Opportunities. Tehran 11-12 April 2013. 18

 Afghanska NGOs, Tehran 2013, 1860
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kanske skulle vara att förse immigranterna med hjälpmedel istället för satsning på frivil-

lig repatriering för alla afghaner.  

Ytterligare uttalanden från NGOs gemensamma deklaration i Geneve uttrycker oro för 

en ökad brist på säkerhet i Afghanistan och ett ökat antal internflyktingar, varav många 

av internflyktingarna beskrivs vara återvändare som tvingats fly igen: 

NGOs appreciate the Strategy’s referral to the evolving circumstances in Afghanistan, and remain 

very concerned about the growing insecurity and internal displacement, which has reached a re-
cord level of half a million. Many of these IDPs are, in fact, returnees who were forced to flee 
again as they lacked access to basic social services and livelihood opportunities.  61

I uttalandet kopplas läget i Afghanistan till ökade ”säkerhetsproblem” och ökad ”intern-

flykt”, vilket beskrivs bero på att många återvändare inte har tillgång till social service 

och uppehälle. Brist på tillgång av livsnödvändigheter är ett återkommande mönster/ 

konstruktion av säkerhetsläget i Afghanistan från flera aktörer. Det som däremot skiljer 

kommentarerna åt är att medan UNCHR, Iran och inte nämner ”internflykt” som en ne-

gativ konsekvens av bristerna i Afghanistan, är det en återkommande beskrivning från 

NGOs.  

Två uttalanden från NGOs ger en bild av ett försämrat säkerhetsläge i Afghanistan och 

uttrycker oro för att läget ska förvärras om den internationella militära närvaron i landet   

försvinner, vilket anges vara planerat till år 2014: ”NGOs are concerned about the un-

certainties surrounding the transition process during and after the withdrawal of interna-

tional military forces and the potential for a decreasing security conditions, including in 

the areas of return.”  Ett försämrat säkerhetsläge beskrivs medföra att färre flyktingar 62

och asylsökande vill återvända till Afghanistan och fler vill lämna landet: 

Furthermore, recent concerns over the lack of sustainable security have made refugees and 
asylum seekers increasingly unwilling to return, while those residing in the country now feel 

more eager to leave... One of the actual concerns which might further influence on the voluntary 
return of refugees residing in Iran and Pakistan is the fear of deteriorating security situation as a 
result of the withdrawal of NATO's military presence, due to be completed by the end of 2014.  63

 NGOs Geneve, 11661

 NGOs Geneve, 11562

 Ashrafi, Fatemeh, HAMI,Tehran 2014 20-23 April International Symposium to Strengthen Refugees 63

protection. 4
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Aktörerna är relativt överens om att bristande säkerhet och brist på livsnödvändigheter 

bidrar till svårigheter för återvändare att starta nya liv i Afghanistan. NGOs beskriver 

dock att säkerhetsproblemen medför att färre afghaner kommer återvända, samt att de 

riskerar att bli internflyktingar istället, vilket de andra aktörerna inte nämner.  

5.1.2 Frivillig repatriering - en hållbar och önskvärd lösning?  

Trots att aktörerna är relativt överens om den svåra situationen i Afghanistan för både 

kvarvarande befolkning och för återvändare, så uttrycks två olika uppfattningar om hur 

pass lämpligt det anses vara att satsa på främjande för ”frivillig repatriering”.  

Det uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan hur nodalpunkten ”frivillig repatrie-

ring” artikuleras, då vissa uttalanden likställer nodalpunkten med negativa och andra 

med positiva begrepp.  

Den ena uppfattningen som presenteras av UNCHR, Iran och Pakistan, likställer nodal-

punkten  ”Frivillig repatriering” till Afghanistan med positiva tecken som : lösning för 

alla afghanska flyktingar, krävs för uppbyggande av Afghanistan, återföra mänskligt 

kapital och som den mest fördragna och hållbara lösningen. Den andra uppfattningen 

som framförs av NGOs likställer ”frivillig repatriering” med negativa tecken som : ore-

alistiskt, ej lösning för alla flyktingar och internflykt.  

Den iranska representanten och diplomaten Seyed Mohammad Reza Sajjadi talar tydligt 

för att satsningar på frivillig repatriering är den mest önskvärda lösningen trots medve-

tenheten om den svåra situationen i Afghanistan: 

While the Islamic Republic of Iran supports the voluntary return as a the most preferred durable 
solution, we believe that the international community should take seriously its responsibility in 
providing ways and conditions of reintegration in country of origin and all needed services to 
return Afghan refugees to their country.  64

Sajjadi nämner inte vikten av att upprätthålla asylrätten i Iran utan lägger ansvaret på 

det internationella samfundet att förse ”all needed services to return Afghan refugees to 

their country.” Vidare så beskrivs den långdragna flyktingssituationen som ett ”pro-

blem” varav ”frivillig repatriering” anses vara den bästa lösningen: 

 Sajjadi, Geneve 2012. 5664
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The Islamic Republic of Iran as one of the main countries affected by the problem of protracted 

refugee situation believes that the voluntary repatriation meets in the best way the demands and 
interests of all relevant sides among other solutions.  65

I uttalandena likställs ”frivillig repatriering” med den mest föredragna och hållbara 

lösningen bland alla andra möjliga lösningar. Även den pakistanska ministern Shaukat 

Ullah talar för att den främsta satsningen borde vara ett internationellt samarbete som 

ska påskynda repatrieringsprocessen och tillslut få de tre miljoner afghaner som idag 

lever i Iran och Pakistan att återvända:  

We believe the foremost priority of the international community should be to reenergize the 

repatriation process. I am confident if we work together we would be successful in ensuring the 
successful return to their homeland of the 3 million Afghan refugees still living in Pakistan and 

Iran.    66

Även i detta uttalande utesluts andra möjligheter för de afghanska flyktingarna, såsom 

medborgarskap i Iran eller Pakistan eller omflyttning till andra länder, när Ullah indike-

rar på att målet är att alla afghanska flyktingar återvänder till Afghanistan.  

António Guterres menar att frivillig repatriering är den mest ansvarsfulla satsningen ef-

tersom det är vad de afghanska flyktingarna själva vill:  

Afghan refugees have shown that they “vote with their feet” when conditions for return are 
conducive, they have always wished to go home. Therefore, we have a collective responsibility 

to support and facilitate their legitimate aspirations.  67

Enligt Guterres har afghanska flyktingar visat att de alltid önskat att återvända när för-

hållandena i Afghanistan är befrämjande och därför har de (deltagarna på konferensen) 

ett kollektivt ansvar att stödja och främja deras legitima längtan. Representationen av   

afghanska flyktingars längtan att återvända fungerar alltså som ett legitimt skäl att satsa 

på frivillig repatriering.  

Det kollektiva ansvaret innefattar också ett erkännande och att fortsätta stötta den gene-

rösa asylpolitik som Iran och Pakistan har fört de senaste trettio åren. Guterres menar 

 Sajjadi, Geneve 2012. 5665

 Ullah, Geneve 2012. 5966

 Guterres, Geneve 2012. 4167
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även att det på nytt krävs åtagande till den frivilliga karaktären av repatriering och att 

upprätthålla asylprincipen:  

Both Iran and Pakistan have, for three decades now, each hosted millions of Afghans. This has 
meant sharing land and other natural resources, as well as providing access to medical care and 
schools [...] We must all recognize this and continue supporting these countries’ generous 

asylum policy as a demonstration of international burden sharing and solidarity. In addition to 
this support, the international community needs to reaffirm its commitment to the voluntary 
nature of refugee repatriation and the principle of asylum for those refugees who cannot yet 

return to Afghanistan.   68

Även fast Guterres verkar ge samma tyngd åt att upprätthålla asylrätten som att satsa på 

frivillig repatriering indikerar orden ”for those who cannot yet return” på att målet är att 

alla afghaner för eller senare ska återvända. Alltså likställs ”frivillig repatriering” med  

långsiktig lösning för alla afghanska flyktingar.   

I det nämnda citatet läggs vikt vid den frivilliga karaktären av repatriering samtidigt 

som det indikeras ett antagande om att alla afghanska flyktingar förväntas återvända. 

Eftersom diskursperspektivet understryker att diskurser anger riktlinjer för sociala hand-

lingar, kan termen ”frivillig” ifrågasättas i perspektiv av att denna uppfattning blir ob-

jektiv (anses naturligt och utsätts ej för ifrågasättande).  

Återkommande argument för repatriering är att de återvändande afghanerna är en viktig 

del av Afghanistans återuppbyggande och utveckling. Michael Keating, en av FNs re-

presentanter, uttrycker att även fast flyktingarna själva är strategins främsta förmånsta-

gare kan deras återvändande också bidra till en sammanhängande strategi för lokal ut-

veckling : ”So while the Strategy’s primary beneficiaries are the refugees themselves, it 

can also serve as a catalyst for more coherent approaches to local development. ”  69

”Frivillig repatriering” får även i Guterres uttalande en tydlig positiv koppling till ut-

veckling i Afghanistan. Med hjälp av projekt som fokuserar på utveckla afghanska flyk-

tingars kapaciteter och färdigheter under vistelsen i Iran, exempelvis genom yrkesut-

bildning, anses deras ”mänskliga kapital” bidra mer effektivt när de återvänder  : 

 Guterres, Geneve 2012. 4268

 Keating, Geneve , 4569
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Projects will also focus on building the capacity and skills of Afghan refugees during their stay in 

Iran, such as through improved vocational training, so that their human capital will contribute 
more effectively to the development of Afghanistan.   70

Kopplingen mellan ”återvändande” och positiva effekter i Afghanistan upprepas även i 

den iranska representanten Sajjadis uttalande : ”We need to remain mindful of the fact 

that provision of assistance and motivation for the voluntary return of Afghan profes-

sionals to their homeland helps and expedites the reconstruction of their country.”  Sa71 -

jjadis uttalande att bistånd med assistans och motivation till frivillig återvändande av 

yrkesverksamma afghaner hjälper och påskyndar rekonstruktionen av deras land, Af-

ghanistan, indikerar på ett synsätt där afghaner har en slags skyldighet att bidra till lan-

dets återuppbyggnad. 

Ytterligare koppling, och tydligare indikation på att Iran aktivt ska försöka få afghanska 

flyktingar att återvända, framförs av den iranska representanten Farhad Barakini: 

Although Iran has tried its best in accommodating and improving the livelihoods of Afghan refu-
gees in Iran, the Islamic Republic of Iran is looking for solutions to return the population to Af-
ghanistan with minimum human costs, and while preserving their dignity. Thus, I recommend the 
following solutions here: Planning, coordinating and organizing the return of Afghan academic 

graduates from Iran; providing facilities for the graduates and their families. Return of the Afghan 
entrepreneurs to Afghanistan. Return of skilled-workers.  72

Barakini beskriver trots Iran på bästa sätt försökt hjälpa flyktingarna, letar de nu efter 

lösningar att återföra befolkningsgruppen ”afghanska flyktingar” till Afghanistan med 

minimala ”mänskliga kostnader” och med värdigheten i behåll. Att planera och organi-

sera återvändande av utbildade och deras familjer, entreprenörer och skickliga arbetare 

framförs som lösningar. I uttalandet görs ingen koppling mellan ”frivilligt” och ”åter-

vändande”, vilket indikerar planeringen för att återvända bland annat entreprenörer inte 

skulle gälla endast de som önskar återvända. Barakini utesluter även att de som kanske 

inte kan återvända skulle erbjudas andra alternativ.  

Dessa återkommande kopplingar mellan ”återvändande”,  ”utveckling”  och ”återupp-

byggande” visar på en konstruktion att ”frivillig repatriering” har positiva konsekvenser 

 Guterres, Geneve 2012, 4270

 Sajjadi, Geneve 2012, 5771

 Barikani, Farhad, (Rådgivare till Iranska BAFIA: Bureau for Aliens and Foreign Immigrants Af72 -
fairs) Tehran 2013, 10
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för Afghanistan som anses brista både säkerhet och livsnödvändigheter, (som nämnts i 

tidigare analysdel ”Säkerhetsläget i Afghanistan och förutsättningar för ”frivillig repat-

riering”.)  

Ekvivalenskedjan till ”frivillig repatriering” inbegriper även ett identitetsbyggande där 

de återvändande afghanerna, främst de utbildade eller med yrkeserfarenhet, tillskrivs en 

viktig uppgift att bidra till hemlandets utveckling. En djupare analys och diskussion av 

identitetsbyggande i materialet kommer utföras i nästa analysdel.  

Jämfört med UNCHRs och mottagarländernas syn på repatriering som förstahandslös-

ning uttrycker NGOs återkommande oro för att återvändande kan resultera i fortsatt 

flykt och migration i Afghanistan: ”... returnees who were forced to flee again as they 

lacked access to basic social services and livelihood opportunities.  ; ”Security is one 73

of the largest issues for Afghanistan that compels the returnees to immigrate once 

again.”   74

Till skillnad från UNCHRs och Irans uppfattning att återvändande bidrar till en förbätt-

rad situationen i Afghanistan, anger en representant från NGOs att säkerhetsproblemen 

måste lösas innan repatrieringsprogram kan ge positiva resultat: ”Return programs will 

naturally remain fruitless unless the security issues are solved.”  Kritik riktas även mot  75

antagandet att en hög andel frivilligt återvändande kommer ske, (ett antagande som vi   

kunde se tidigare i uttalanden från UNCHR och Iran)  :  76

With regards to the draft Solutions Strategy, a major concern is that the strategy is based on the 
premise that a high level of voluntary return will take place. NGOs believe that returns are unli-
kely, if not undesirable, at the scale and in the time frame anticipated by the Strategy as transition 

unfolds in Afghanistan over the next few years.   77

I uttalandet framställs återvändande som orealistiskt, om inte till och med icke-önskvärt, 

inom de närmaste åren eftersom en övergångsperiod väntar i Afghanistan. Jag tolkar det 

som att övergångsperioden syftas på NATOs planerade tillbakadragande 2014 vilket i 

 NGOs Geneve 2012, 11673

 Afghanska NGOs, Tehran 2013, 1874

 NGOs, Tehran 2013. 2675

 Uppsatsen sida 2876

 NGOs Geneve 2012, 11477
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tidigare analysdel visade koppling till ökade säkerhetsproblem i NGOs uttalande: 

”NGOs are concerned about the uncertainties surrounding the transition process during 

and after the withdrawal of international military forces and the potential for a decrea-

sing security conditions, including in the areas of return.”   78

Istället för ”frivillig repatriering” uttrycker en representant från afghanska NGOs att: 

”All in all, the best solution might be providing facilities for the immigrant.”  Uppfatt79 -

ningen upprepas i flera av NGOs uttalanden att den bästa lösningen finns i mottagarlän-

derna där flyktingarna bör få möjlighet att söka asyl och integreras i länderna : 

The governments of Iran, Pakistan, and Afghanistan, as well as donor States and UNHCR must 

act on their responsibility ensuring that : asylum space in host countries is safeguarded; and alter-
native durable solutions, including local integration and resettlement, as well as interim stay ar-
rangements, are also prepared for, and presented to, those who may not (yet or may never) be 
able to return.  80

Uttalandet visar på en koppling till att ”återvändande” möjligen inte är en lösning för 

alla afghanska flyktingar. Istället likställs ”asylmöjligheter i mottagarländerna” med en 

hållbar lösning, samt att alternativa lösningar som omflyttning (till andra länder) och 

tillfälliga boendearrangemang presenteras.  

Sammanfattningsvis så visar analysen att det finns två olika förhållningssätt och repre-

sentationer av ”frivillig repatriering” i den afghanska flyktingkontexten. Representanter 

från UNCHR, Iran och Pakistan indikerar på att ”frivillig repatriering” är den främsta 

och mest önskvärda lösningen för alla afghanska flyktingar, då begreppet kopplas till 

positiva tecken som lösning för alla afghanska flyktingar, återförande av mänskligt ka-

pital som krävs för återuppbyggande av Afghanistan. Några av uttalandena från Iranska 

representanter indikerar även på att repatriering av alla flyktingar bör ske. Detta till-

sammans med andra uttalanden där ordet "frivillig" inte är kopplat till "repatriering" 

tolkar jag som att återvändandet ska genomföras även om flyktingarna inte önskar det. 

NGOs presenterar en verklighet där ”Frivillig repatriering” förknippas med ”intern-

flykt” och att färre afghaner vill återvända på grund av bristande säkerhet. De säger 

 NGOs Geneve 2012, 11578

 Afghanska NGOs, Tehran 2013, 1879

 NGOs, Geneve 2012. 11480
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ingenting om de återvändandes ”mänskliga kapital” är en vital faktor för ett säkrare Af-

ghanistan, istället menas att säkerhetsproblemen bör lösas innan satsningar på återvän-

dande genomförs. Nodalpunkten kopplas alltså till negativa begrepp och konsekvenser 

varav möjligheter till asyl och integration i mottagarländerna anses vara bättre lösning-

ar.  

Nodalpunkten ”frivillig repatriering” till Afghanistan får alltså olika betydelser vilket 

innebär att det uppstår ett antagonistiskt förhållande där de två diskurserna strävar efter 

att deras innebörd ska bli den rådande.  

5.1.3 Gruppidentitet och myten om samhället: afghanska flyk- 

 tingar versus afghanska återvändare 

I denna del fokuserar jag på hur gruppen ”afghanska flyktingar”, respektive ”afghanska 

återvändare”, blir representerade och vilka attribut som likställs med grupperna. Enligt 

diskursteorin så skapas grupper och gruppidentiteter när någon talar om eller till grup-

pen, det finns alltså inga objektiva grupper. Gruppidentitet skapas i förhållande till vilka 

positiva eller negativa tecken som diskursen likställer med gruppen, samt vilka positio-

ner den tilldelas. Gruppindelning förstås som en ”reduktion av möjligheter”, med andra 

ord att formationen förbiser eventuella differenser inom gruppen. De attribut och posi-

tioner som tilldelas gruppen förutsätter också hur gruppen förväntas agera och därmed 

riktlinjer för sociala handlingar. 

De tecken som främst kopplas till nodalpunkten ”afghanska flyktingar” i uttalanden från 

Iran och Pakistan är negativa : ”börda”, ”kostnad”, ”problem” och ”samhälleliga utma-

ningar”.   

Irans representant Reza Sajjadi är väldigt konkret i sina förklaringar om varför de af-

ghanska flyktingarna utgör en samhällsbörda för landet. Han talar endast om de kostna-

der och påtryckningar som de miljontals flyktingar och fördrivna personerna orsakar 

och utesluter möjliga positiva konsekvenser att afghanerna bidrar med arbetskraft eller 

kompetens till landet:    

The long-standing presence of millions of refugees and displaced persons in Iran has imposed 
numerous socioeconomic pressures on the capacities of the country in different sectors such as 
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security, employment, education, health, and treatment [...] There are heavy costs of 283,000 Af-

ghan students attending schools, 7000 students in universities, and medical costs of around 3000 
persons affected by special diseases. Occupation of about 300,000 job's opportunity by refugees I 
flow of remittances of employed refugees to their country, costs and expenditures of different 
sectors such as jobs, health, treatment, training, public transportation and security annually impo-

se billions of dollars to my country.  81

Afghanerna anses ha medfört utmaningar och påfrestningar inom många samhällsområ-

den och undermeningen är att dessa problem skulle upphöra om afghanerna försvinner 

från landet. Synen på afghanernas uppehälle i Iran utgår främst från ett nationalekono-

miskt perspektiv, där Sajjadi bland annat beskriver hur kostsamt det är för Iran att an-

ställda flyktingar skickar pengar till Afghanistan. Det konstrueras alltså en bild av att 

Iran lägger väldigt mycket resurser på flyktingarna och deras särskilda behov. 

Det uttalande som framförs av den pakistanska regeringsrepresentanten Shaukat Ullah 

angående afghanernas belastning på samhället är inte lika konkret vad gäller de kostna-

der de anges medföra, men lägger ansvaret på afghanerna för en rad utmaningar och 

bördor för samhället:  

The lengthy stay of refugees and anemic repatriation efforts have given rise to political, security, 

socio-economic, financial and environmental challenges. This has placed a heavy burden on the 
society and contributed to a change in local perception of Afghan refugees and their continued 
stay in Pakistan.   82

Ullah anser att afghanernas vistelse i Pakistan orsakat en rad olika samhällsproblem och 

att befolkningen därför med all rätt ändrat uppfattning om flyktingarna. Ullah beskriver 

således flyktingarna som ett samhällsbörda. En representant för pakistanska NGOs om-

talar denna uppfattning som allmän i Pakistan: ”General opinion among the authorities 

and the people considers Afghan refugees a burden [...] The Pakistanis recognize the 

Afghan as rebels, terrorists and causes for their economic crisis.”  Citatet presenterar 83

att auktoriteter och befolkningen i Pakistan ser på afghanerna som en börda och tilldelar 

dem identiteter som ”rebeller” och ”terrorister”. Det blir en representation av vad grup-

pen pakistanier inte är i relation till gruppen afghaner, alltså inte rebeller eller terrorister.  

 Sajjadi, Geneve 2012. 5581
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Den negativa beskrivningen av afghanska flyktingar i Iran och Pakistan kan beskrivas i 

perspektiv av ”den andre” som infört samhällsproblem, vilka inte hade existerat utan 

dem. Denna konstruktion går i linje med hur Maliha Safri menar att afghanerna place-

rats som syndabock i Iran och Pakistan för samhällsutmaningar. De afghanska flykting-

arnas placering i diskursen likställer dem med ett hot som kan förstöra myten om den 

”sociala helheten”. Att beskylla en grupp som ”egentligen” inte tillhör samhället och 

som kan motas bort genom politiska beslut, kan därmed fungera som en genväg till att 

upprätthålla myten om det egna samhället som fritt från till exempel ekonomiska eller 

politiska problem.  

Det framkommer ingen tydliga attributskopplingar till ”afghanska flyktingar” i övriga 

uttalanden från UNCHR, Afghanistan och NGOs, vilket betyder att denna konstruktion 

av gruppen som en ”börda” inte utmanas och tecknen som kopplas till ”afghanska flyk-

tingar” blir moment. Däremot placeras ”återvändande afghaner” på två olika sätt, som 

”mänskligt kapital” som har en viktig uppgift att bidra till Afghanistans utveckling, re-

spektive som ”internflyktingar”, vilket nämndes i föregående analysdel.  

Uttalanden från Iran och Pakistan placerar ”afghanska flyktingar” som en ”börda” när 

de uppehåller sig i deras länder. När de afghanska flyktingarna återvänder, korsar grän-

sen till Afghanistan, förvärvar de identitet som ”återvändare” och kopplas istället till 

”mänskligt kapital”, vilket får en positiv indikation då de är viktiga för att återuppbygga 

landet. De förlorar sin identitet som ”flyktingar” och återtar identitet som enbart ”af-

ghaner” (som har återvänt). Indelning av socialt rum, i form av nationsgränser, får såle-

des en avgörande roll för hur afghanernas identitet konstrueras och vilka tecken de lik-

ställs med. Afghanerna är en börda i mottagarländerna, men tillgång i Afghanistan.  

Från NGOs bildas en annorlunda placering av ”återvändare”. Istället för att relateras till 

”mänskligt kapital” och positiva effekter av återvändande, skapas en eventuell identitet 

som ”internflykting”. Således synliggörs en diskursiv kamp om vilka identiteter afgha-

ner förvärvar om de återvänder.  

5.2. Sammanfattning och resultat 
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Premissen från UNCHR att frivillig repatriering ska främjas när förhållandena i Af-

ghanistan är befrämjande för återvändande, det vill säga erbjuda tillräckligt nationellt 

beskydd, figurerar i denna uppsats som en tom premiss öppen för tolkning. För att få 

svar på vad som i uttalandena anses som ”tillräckligt nationellt skydd” har jag studerat 

aktörernas presentation av säkerhetsläget i Afghanistan och vilka lösningar de anser 

lämpliga.  

Resultatet visar en enad uppfattning om att det finns svårigheter och begränsningar för 

återvändande afghaner att bygga upp nya liv i Afghanistan. Däremot skiljer sig uppfatt-

ningarna om graden av svårigheter och och i hur hög grad de är hinder för "frivillig re-

patriering". 

Representerar från UNHCR, Pakistan, Iran och Afghanistan beskriver säkerhetsläget i 

Afghanistan i termer av att återvändare har svårt att bygga upp nya liv på grund av brist 

på livsnödvändigheter och uppehälle. Dessa begränsningar uttalas dock inte vara ett 

hinder för att främja frivillig repatriering, istället anses återvändande bidra till ett mer 

stabilt och utvecklat Afghanistan. Återkommande mönster i uttalanden från UNCHR, 

Iran och Pakistan likställer ”frivillig repatriering” som långsiktig lösning för alla af-

ghanska flyktingar som uppehåller sig i Iran och Pakistan. Medborgarskap blir alltså 

inte ett alternativ.  

Irans och Pakistans positiva inställning till frivillig repatriering kan även förstås i per-

spektiv av att diskursen etablerar en verklighetsbild av att afghanska flyktingar utgör en 

samhällsbörda i Iran och Pakistan som, samtidigt som de anses göra stor nytta i Af-

ghanistan genom att återvända. 

Uttalanden från NGOs visar på en ekvivalens mellan nodalpunkten ”Afghanistan” och 

brist på livsnödvändigheter och uppehälle, ”förvärrade säkerhetsproblem” och ”intern-

flykt”. NGOs förmedlar alltså en mer negativ bild av Afghanistan och dess förutsätt-

ningar att ta emot alla afghanska flyktingar. Istället presenteras möjligheter till asyl och 

integration i Iran och Pakistan samt omförflyttning till andra länder som föredragna lös-

ningar. Afghanistan anses alltså inte erbjuda tillräckligt nationellt skydd för att frivillig 

repatriering ska främjas. 
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Resultatet visar i det här avgränsade sammanhanget där olika aktörer talar om den af-

ghanska flyktingsituationen på konferenser att det finns språkliga konflikter kring hur 

pass lämpligt främjande för frivillig repatriering anses vara. Nodalpunkten ”frivillig re-

patriering” till Afghanistan, likställs i materialet med olika tecken och kan därmed ses 

som en flytande signifikant som två olika diskurser kämpar för att fylla med en särskild 

betydelse. Detta visar på att det finns ifrågasättande av diskursen att ”frivillig repatrie-

ring” är den föredragna lösningen på den afghanska flyktingsituationen och att alterna-

tiva lösningar presenteras som mer gynnsamma för afghanerna. Denna uppfattning har 

däremot inte lyckats vinna hegemoni, eftersom diskursen framförd av UNHCR, Iran och 

Pakistan, att ”frivillig repatriering” är den främsta lösningen, används i programmet So-

lutions Strategies for Afghan Refugees. Däremot visar inte analysen på hur eller varför 

denna uppfattning inte lyckats vinna hegemoni, vilket inte heller var undersökningens 

syfte.  
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6. Diskussion och slutsats 

Syftet med undersökningen var att ifrågasätta ”frivillig repatriering” som den främsta 

lösningen på flyktingsituationen genom att undersöka hur olika aktörer uttalar sig om 

säkerhetsläget i Afghanistan och förutsättningarna för att främja ”frivillig repatriering”, 

vilka konsekvenser återvändande har för flyktingarna samt hur grupperna ”afghanska 

flyktingar” och hur ”afghanska återvändare” placeras i diskurserna.  

Undersökningen visar att det framkommer två skilda förhållningssätt, där NGOs produ-

cerar en diskurs som ifrågasätter ”frivillig repatriering” till Afghanistan. Risk att åter-

vändare blir internflyktingar på grund av Afghanistans säkerhetsproblem och att åter-

vändande möjligen inte är lösningen för alla afghaner, går i linje med varför Maley och 

Schmeidl menar på att alternativa lösningar måste prioriteras. Även UNCHRs antagan-

de att ett stort antal afghanska flyktingar vill och kommer återvända, problematiseras av 

Monsutti och även i konferenserna av NGOs.  

Diskursperspektivet omfattar, trots att diskurser anses tillfälliga och föränderliga att de 

innehåller en viss tröghet och förutsättningarna för förändring är beroende av tidigare 

etablerade diskurser. I detta perspektiv ser jag att undersökningens resultat har en kopp-

ling till hur tidigare forskning visat att satsningar på frivillig repatriering varit den do-

minerande diskursen som styrt hur flyktingsituationen hanteras samt att flyktingar an-

setts som en börda i mottagarländerna, på det sätt att en liknande verklighetsbild repro-

duceras i konferenserna av aktörerna UNHCR, Iran och Pakistan. 

Ju mer jag har läst om och undersökt uttalande kring SSAR och ”frivillig repatriering”, 

desto större kännedom om hur komplext och stort detta ämne är. Jag anser att min un-

dersökning har givit mig en djupare kunskap och inblick i ämnet samt förutsättningar 

för att i framtiden anta mig ämnet på nya och troligen mer resultatgivande sätt.   

Denna undersökning ger endast en indikation på vilka uppfattningar ett antal aktörer 

producerar under tidsramen 2012-2014 om vad frivillig repatriering innebär i den af-

ghanska flyktingkontexten. Vid slutfört arbete inser jag att jag kunde genomfört en tyd-
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ligare analys om jag avgränsat mitt material, exempelvis valt ut en konferens eller utta-

landen från endast en aktör från alla tre konferenser. Då hade syfte och frågeställningar 

formulerats annorlunda. Eftersom uppsatsen är tänkt att undersöka vilka olika beskriv-

ningar av och alternativa uppfattningar det fanns om "frivillig repatriering", hade endast 

en aktörs uttalande inte kunnat visa på eventuella diskurskonflikter.  

För vidare forskning vore det intressant att göra en grundligare analys av begreppet 

”frivillig repatriering” genom att studera olika UNCHR-dokument. Alternativt analysera 

begreppet ur ett historiskt perspektiv och jämföra två olika repatrieringsprogram ge-

nomfört av UNCHR, t. ex i Rwanda och Afghanistan.  
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