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5 september med stamledare i den 
pakistanska gränsprovinsen Waziris-
tan, där lokala talibaner har bekämpat 
den pakistanska armén i två år och 
förvandlat regionen till laglöst land. 
General Musharraf och guvernören 
för Nordvästra frontprovinsen, den 
pensionerade generalen Ali Moham-
mad Jan Aurakzai som är huvudansva-
rig för uppgörel-
sen, hävdar att det 
inte fi nns någon 
rent militär lösning 
på problemet med 
den våldsamma 
extremismen bland 
islamister och 
stamledare och 
att de pashtunska 
stammarna måste 
inbjudas till en 
dialog så att de 
kan övertalas att 
kontrollera sina 
militanta element. 
Kritikerna kallar 
den överenskom-
melsen för en 
kapitulation inför 
extremisterna – misstänkta upprors-
män släpptes fria och fi ck tillbaka 
sina vapen och fordon mot löftet att 
inte utföra några fl er attacker över 
gränsen, ett löfte som Natos talesman 
major Luke Knittig i Kabul uppger att 
de redan har brutit upprepade gånger.

Trots alla försäkringar från Islama-
bad uppvisar Pakistan mycket ojämna 
resultat när det gäller att hålla efter 
landets egna våldsverkare. Redan 
2002 planerade man att registrera alla 
koranskolor, utvisa deras utländska 
elever och införa bredare läroplaner, 
men de åtgärderna verkar inte ha 
realiserats. Enligt uppgifter från lärare 
vid koranskolor i Punjab och Karachi 
sker det ingen statlig övervakning 
av innehållet i undervisningen. Det 
pakistanska rättsväsendet har inte fått 
tag i en enda afghansk talibanledare i 
Pakistan trots upprepade förfrågning-
ar från den afghanska regeringen och 
dess västerländska allierade, som har 
försett de pakistanska myndigheterna 
med adresser, täcknamn och till och 
med telefonnummer till en del av tali-
banledarna. Natos och USA:s krav på 

att Pakistan ska stänga de afghanska 
fl yktinglägren i provinsen Baluchistan, 
som är kända talibanbaser, har enligt 
besvikna diplomater klingat ohörda.
 Mot bakgrund av allt detta fram-
står attacken mot en enskild madrasa 
i Bajaur-distriktet inte som något 
imponerande krafttag mot det ex-
tremistiska våldet. Den pakistanske 

journalisten och 
författaren Ah-
med Rashid skrev 
nyligen i en artikel 
i Daily Telegraph: 
”Inför det ökade 
trycket från Nato 
med anledning 
av Pakistans 
påstådda stöd till 
talibanerna, rea-
gerade president 
Pervez Musharraf 
inte med att gripa 
de talibanledare 
som bor i Quetta, 
utan med att 
bomba en religiös 
skola hundratals 
kilometer norrut.”

Medan Natostyrkorna utvärderar 
sin situation efter sommarens hårda 
strider – och stora förluster – i södra 
Afghanistan, blir det allt tydligare 
att de inte kan besegra talibanerna 
med militära metoder. En storskalig 
operation för att få bort hundratals 
talibansoldater från Panjwai-distrik-
tet, strax väster om staden Kandahar, 
i september blev framgångsrik, men 
Natostyrkorna i området har blivit 
angripna nästan dagligen efter ope-
rationen, och Natos vedergällnings-
aktioner sedan dess har krävt många 
afghanska liv, både bland talibaner 
och civila. För Nato och den afghanska 
regeringen innebär detta att det blir 
ännu viktigare att Pakistan verkligen 
slutar hålla talibanerna under armar-
na. General Musharraf har nu lovat att 
stänga två av de största fl yktinglägren 
vid gränsen till södra Afghanistan och 
att skärpa gränskontrollen. För många 
bedömare ser det ut som om detta är 
för lite och kommer för sent.

Carlotta Gall är korrespondent för tidningen New 

York Times.

Ett stabilt och väl-
mående Afghanistan 
ligger i Pakistans 
intresse. Men i Kar-
zais regering fi nns 
det personer som 
anklagar Pakistan 
för att försöka för-
svaga Afghanistan, 
eftersom ett svagt 
Afghanistan är 
lättare för grann-
landet att dominera.
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T E X T :  B E N G T  K R I S T I A N S S O N

Gilles Kepel, statsveta-
re och islamolog i Paris, 
har tidigare skrivit en 
rad böcker om politi-
ken i Mellanöstern och 
islam, bland annat ett 
stort standardverk, Jihad. 
 I Kampen om islam redovisar han 
hur den neokonservativa amerikanska 
politiken i Washington har utvecklats 
och lett till västvärldens olika mer 
eller mindre förödande insatser (eller 
stöd) i den islamska delen av världen 
efter den 11 september 2001. Särskilt 
granskas invasionen och ockupationen 
i Irak, förhållandet till Saudiarabien 
och utvecklingen av den palestinsk-is-
raeliska konfl ikten. Men bokens fokus 
är den inomislamska utvecklingen i 
världen och i ett särskilt kapitel redo-
visar Kepel sin syn på utvecklingen 
i Europa. Globaliseringen äger rum, 
inte bara av kapital och arbetskraft 
utan också inom idévärlden och inte 
minst islam. Av särskilt intresse är 
den omfattande redovisningen av de 
olika utvecklingslinjerna inom fun-
damentalistisk Islam och särskilt hur 
”jihadisterna” profi lerat sig efter det 
stora uppsvinget, som den sovjetiska 
ockupationen av Afghanistan innebar. 
 För oss som söker bredare refe-
rensramar till vad som pågår i Af-
ghanistan erbjuder den fördjupning 
och ökad kunskap. Med undantag för 
några få formuleringar som kan låta 
apologetiska vis à vis västvärlden, 
bruk av ordet terrorist utan närmare 
precisering och lite tjat om mäns 
skägg är boken lysande och håller hög 
kvalitet. Det är ett viktigt bidrag mot 
islamofobi – den bjuder på kunskap 
är angelägen och högaktuell.

Bengt Kristiansson är SAKs generalsekreterare.

recension
Högintressant 
om islam

Köp Kampen om islam. Använd bilagans 
inbetalningskort eller besök SAKs bokhandel 
på www.sak.se

Atti
CCND1b

Atti
AN 2006 04




