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Afghanistans svåra balansgång 
mot stabilitet och demokrati var 
temat för ett seminarium i ABF-
huset i Stockholm den 11 april. 
Talare var Barnett Rubin och 
Reginald Austin, två auktoriteter 
på ämnet.

T E X T :  N A T A S H A  B R I E G E R

Medan Austin berättade om sina er-
farenheter som FN-tjänsteman under 
upptakten till presidentvalet, talade 
Rubin framförallt om den nya reger-
ingens ekonomiska utmaningar – den 
enorma knarkekonomin som bär upp 
informella maktstrukturer, krigsher-
rar och kriminella ligor.  I dag mot-
svarar inkomsterna från opium cirka 
60 procent av landets bruttonational-
produkt och siffran är mer än dubbelt 
så hög som det totala bistånd som 
utlovats av omvärlden. Resultatet är 
att både knark- och biståndspengar 
undergräver statens möjligheter att 

styra utvecklingen i landet. 
 – Staten har i genomsnitt elva 
dollar per capita att fördela årligen. 
Det säger en hel del om vilket hand-
lingsutrymme den har när det gäller 
till exempel hälsa och utbildning, sa 
Barnett Rubin. 
 Seminariet arrangerades av SAK i 
samarbete med IDEA, Internationella 
Palmecentret, Föreningen för Utveck-
lingsfrågor och ABF Stockholm.

Demokrati eller knarknäste?

tionen efter den 11 september, 2001.  
 – Tyvärr verkar den amerikanska 
regeringen ha glömt en av de vik-
tigaste historiska lärdomarna inom 
internationell rätt – det enda sättet 
att  säkerställa att mänskliga rättighe-
ter efterlevs och att skydda de egna 
medborgarna är genom förståelse och 
respekt av ”de andra”.
 Ahmad Zia Langari från Afgha-
nistans oberoende kommission för 
mänskliga rättigheter talade om synen 
på islamismen och att ”...islamister 
fortfarande har makt i Afghanistan”.
 – Talibanernas främsta intäkter 
kom från opium. Opiumexporten till 
väst ansågs vara en del i det heliga kri-
get, Jihad. Flera före detta mujahedin-
ledare, som har släppt den ideologiska 
tanken på Jihad, bedriver nu olika 
former av olaglig verksamhet som till 
exempel vapen- och narkotikasmugg-
ling och har på så sätt fortfarande 
makt, hävdade Langari.  
 Seminariedagarna avslutades 
med en konsert med den afghanska 
superstjärnan Hangama. Lokalerna 
fylldes, och backat av kompbandet fick 
Hangama Folkets hus i gungning. En 
lika lyckad som värdig avslutning på ett 
intressant och givande seminarium. I 
höst är det dags igen för ett nytt semi-
narium. Då kommer talarna försöka 
svara på frågan huruvida Afghanistan 

är en demokrati i utveckling 
eller ett ockuperat land. Se 
annons på sidan två.
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OBS! Inom kort kan du 
beställa seminarieskriften med 
samtliga talares anföranden. 
Passa också på att beställa 
skriften från förra seminariet, 
Två år efter Bonn. Håll utkik i 
SAKs webbutik www.sak.se

Barnett Rubin, SAKs Bengt Kristiansson och 
Reginald Austin. Ett hundratal intresserade 
besökare kom för att lyssna.

Hangama. 
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