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Försvarsmakten bidrar nu med transportresurser till en komplicerad undsättningsinsats i
Afghanistan av svenska medborgare och lokalanställda afghanska medborgare i samverkan
med Utrikesdepartementet och Migrationsverket. Vi kommer i samarbete med våra
internationella militära partners att göra vårt yttersta för att lösa detta regeringsuppdrag.
Talibanerna har genomfört en mycket snabb militär offensiv. Deras framgång är en följd av
bristande afghanskt ledarskap och därmed frånvaro av moral och stridsvilja inom de
afghanska säkerhetsstyrkorna. I vilken utsträckning talibanerna kontrollerar landet och vilket
motstånd de möter finns det för närvarande ingen klar bild av. Bland annat av detta skäl är det
för tidigt att dra långtgående slutsatser om den politiska och militära utvecklingen i landet.
Jag tänker i denna stund särskilt på de kamrater som har betalat det yttersta priset eller skadats
under sin insats. Men också på Afghanistans folk och den osäkra framtid de nu möter.
Det är med en känsla av förstämning jag konstaterar att de som styrt Afghanistan under de
senaste tjugo åren, trots det omfattande internationella stödet, inte kunnat skapa stabilare
förutsättningar för landets utveckling. Men detta ska inte på något sätt förmörka eller
förminska era insatser och umbäranden för att skapa säkerhet i landet.
Försvarsmaktens personal har i Afghanistan visat på hög professionalitet. Vi har hela tiden
visat förmåga, empati och beslutsamhet. Vi har åtnjutit ett stort förtroende bland befolkningen
och vi har skapat respekt för vår kapacitet och handlingskraft hos de stridande grupperingarna
i de regioner vi verkat. Bland våra internationella samarbetspartners ses vi som kompetenta,
trovärdiga och skickliga. Jag är stolt över hur vi löst vårt uppdrag.
Alla har vi ratt livslånga minnen och det är viktigt att vi bibehåller den gemenskap och
kamratskap som finns mellan oss veteraner.
Tack för din insats - du har gjort skillnad!
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