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 – Generellt är administrationen i 
provinserna dålig. Speciellt i söder. 
Vidare är korruption, övervåld och 
olagliga arresteringar vanligt. Polisen 
utgörs ofta av före detta milismän 
som förmodligen är mer lojala mot 
den lokala makten än sina formella 
chefer. Det är ett stort problem om 
man ska lösa problemet med laglös-
heten i de södra provinserna säger 
den anonyme politiska observatören.
 Dessutom blir folk alienerade av 
regeringens sätt att utnämna guvernö-
rer och andra höga tjänstemän.
 – Korrupta och kriminella guver-
nörer flyttas bara runt, men det finns 
undantag. Man fick bort den gamla 
guvernören i Uruzgan, men den nya 
får inte den makt han behöver för att 
klara av sitt arbete. 
 Hamid ser mycket krasst på återan-
vändandet av höga odugliga och/eller 
kriminella tjänstemän som i många 
fall utpekas i rapporter om mänskliga 
rättigheter och krigsförbrytelser.
 – En dold maffia har utvecklats. 
Alla som sätter sig emot den stämplas 
som talibaner eller al-Qaida. Där-
för kommer inga nya ledare fram. 
Staten är full av kriminella och består 
av en liten grupp människor som 
samarbetar. När en guvernör, polis 
eller säkerhetschef misslyckas flyttas 

denne bara till samma post i en annan 
provins. De kriminella ställs aldrig till 
svars. Jag uppskattar att Karzai-regi-
men består av en härskande grupp på 
mellan 200 och 300 personer. Många 
regeringstjänstemän är dessutom en 
del av oppositionen, som av olika 
skäl var tvungna att gå med reger-
ingen, men som alltjämt har sin egen 
agenda, säger Hamid.

Klagomål på USA
Redan ett par månader efter den 
amerikanska invasionen i oktober 
2001 kom klagomål på hur många av 
de amerikanska soldaterna uppträdde 
i byarna.
 – De amerikanska soldaterna har 
en väldigt kort utbildning. Ändå är 
det dessa soldater som arresterar och 
gör husundersökningar. Inte sällan är 
också befälen dåligt insatta i hur det 
afghanska samhället fungerar. Delvis 
beror detta på att befälen byts ut var 
sjätte månad. Fel personer arresteras, 
som till exempel lärare, vilket gör 
folk irriterade och rädda. Särskilt i 
samband med allvarliga incidenter, 
som Koranbränningarna på Guantá-
namobasen, Mohammedkarikatyrerna 
och muslimen Abdul Rahman som 
konverterade till kristendom, säger en 
politisk observatör. 
 Hamid poängterar att ett stort pro-
blem är att de amerikanska trupperna 
söker igenom hem med kvinnor, som 
visiteras av manliga soldater. 
 – Det är en stor skam för familjen 
och de amerikanska soldaterna skaf-
far sig nya fiender.
 Hamid anser, liksom många andra 
som utfrågats, att amerikanarna är 
ännu värre än ryssarna. 
 – Ryssarna hade i alla fall alltid 
med sig kvinnlig personal för att visi-
tera kvinnor.

* Hittills i år (månadsskiftet augusti/september) be-

räknas cirka 2 000 personer ha dödats i striderna.  
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Kidnappade 
SAK-anställda 
släpptes fria
T E X T :  M A R K U S  H Å K A N S S O N

I juni månad under en resa för tillsyn 
och uppföljning av hälsosituationen i 
Nuristan, gemensamt genomförd av 
två SAK-anställda och tre anställda 
från provinsens hälsodepartement, 
kidnappades alla fem efter att ha 
beskjutits och tvingats ur bilen med 
vapenhot. De bortfördes av taliban-
milis efter en kort eldstrid mellan 
talibangruppen och en lokal väpnad 
grupp (som sannolikt försökte frita 
SAKs personal). 
 Talibangruppens uppgift och avsikt 
var att avrätta de tillfångatagna. Argu-
mentering med islamska förtecken gav 
de tillfångatagna en tidsfrist. Under 
fem dagar hölls de av gruppen. Den 
avgörande frågan var huruvida de var 
spioner för USA och västvärldens 
antiislamska aktiviteter i Afghanistan. 
De SAK-anställda förnekade detta. 
Deras strategi var att betona tillhö-
righeten till den grupp läkare och 
sjukvårdsfolk som med olika medel 
gjorde sitt yttersta för att bistå nuris-
tanier med sjukvård. I avvägningen 
mellan att tillhöra en internationell 
biståndsorganisation och att vara 
lierad med en lokalt inflytelserik man, 
om än regeringsanställd, ansåg gisslan 
att chansen till räddning var störst med 
hjälp av den lokala förankringen. 
 Fem dygn i fångenskap, avsevärda 
umbäranden, trots god allmän behand-
ling, och upprepade förhör resulterade 
till slut i ett frisläppande men först 
efter löften om att upphöra med allt 
arbete som är knutet till regeringen 
eller bistånd, inklusive sjuk- och hälso-
vård. Kidnappningen fick ett lyckligt 
slut men leder till att SAK måste se 
över sina åtaganden i Nuristanprovin-
sen. De berörda SAK-anställda måste 
omplaceras. Diskussioner med lokala 
makthavare, guvernör, EU och flera 
biståndsorganisationer har initierats 
för realistisk säkerhets- och riskbe-
dömning. Ett första möte ägde rum i 
mitten av augusti i Jalalabad med alla 
berörda parter.
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