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PRESSGRANNAR

En av världens främsta Afghani-
stankännare, pakistaniern Ahmed 
Rashid, reser, i en debattartikel på 
BBC:s webbplats, frågan om varför 
Afghanistan nu ser den ökade vålds-
spiral som präglat landet den senaste 
tiden. Rashid skriver att talibanleda-
ren Mullah Dadullah i dag har 12 000 
soldater till sitt förfogande. Man har 
tillgång till vapen och har i princip 
tagit kontroll över ett 20-tal distrikt 
i de södra provinserna Kandahar, 
Helmand, Zabul och Uruzgan. Rashid 
betonar det internationella samfundets 
och den afghanska regeringens tillkor-
takommanden vad gäller grundläg-
gande säkerhet, återuppbyggnad och 
stabilitet, främst i de södra delarna 
av landet. Rashid inkluderar också 
USA, Nato, FN och det internationella 
samfundet i en nio punkters checklista 
över brister i återuppbyggandet av 
Afghanistan efter talibanernas fall, det 
vill säga de senaste fem åren. 

Washingtons beslut att 
attackera Irak bidrog till att 
fokus flyttades från Afgha-

nistan. Detta utnyttjade talibanerna 
för att åter samla sina krafter.

Den amerikanska koa-
litionens truppstyrka var 
otillräcklig i södra Afghanis-

tan där talibanerna hade och har sitt 
starkaste fäste. Förutom 3 000 soldater 
hade man praktiskt taget ingen militär 
närvaro i tre av fyra av de södra 
provinserna. Amerikanska styrkor 
misslyckades även med att skapa en 
grundläggande säkerhet för befolk-
ningen i de större städerna i söder.

Afghanistan har erhållit 
betydligt mindre medel för 
återuppbyggnad än till exem-

pel forna Jugoslavien, Haiti eller Östti-
mor. Den bristande säkerheten i söder 
gjorde att FN och internationella och 
nationella biståndsorganisationer inte 
kunde förse dessa delar av landet med 
adekvat stöd. Inte heller tillfördes om-
rådet tillräckligt med biståndsmedel 
för att återuppbygga det för försörj-
ningen så viktiga jordbruket. Utfattiga 
afghanska bönder hade inget annat val 
än att börja odla opium.

Opiumindustrin blomst-
rar numera i Afghanistan. 
Knarksmugglare och nar-

kotikabaroner har skapat bättre för-
utsättningar och utvecklat produk-
tionsmetoderna för odling av opium. 
År 2001 låg opiumproduktionen på 
ett minimum men efter några ”goda” 
år för opiumprofitörerna krävs nu att 
en helt ny alternativ ekonomi skapas.

 Knarkekonomin utgör 
bränslet i den utbredda 
korruption som sträcker 

sig ända upp i Afghanistans ny-
valda parlament. Misslyckandet att 
återuppbygga de södra delarna av 
landet har lett till en utbredd folklig 
misstro och besvikelse, samtidigt 
som sympatierna för talibanerna har 
ökat. Knarkpengar har givit taliba-
nerna förutsättningar att köpa in nya 
vapen, betala ut löner till soldater 
och större summor till självmords-
bombare. 

Under president Hamid 
Karzai har pashtunska krigs-
herrar tillträtt guvernörspos-

ter och erhållit andra högt uppsatta 
positioner i landets södra delar. De 
flesta av dessa krigsherrar avsattes 
under talibaneran men återfick sina 
framskjutna poster i och med de 
amerikanska koalitionsstyrkornas 
huvuduppgift – att bekämpa taliba-
nerna. Trots att dessa krigsherrar är 
Karzai trogna har en utbredd kor-
ruption kommit i dagen, man sluter, 
helt öppet, avtal med knarksmugg-
lare och andra kriminella element 
och dessa krigsherrars okunskap om 
utvecklingsfrågor är ibland total. För 
befolkningen i söder har dessa kor-
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Rashid listar Afghanistanproblematiken 

Opiumekonomin utgör bränslet i den utbredda korruption som sträcker sig ända upp i Afghanistans nyvalda parlament, skriver Ahmed Rashid.

1

2

3

4

5

6

A F G H A N I S T A N - N Y T T

# 2 – 2 0 0 6

Vad skrivs om Afghanistan i världspressen? SAK delar inte nödvändigtvis de åsikter som förs fram i artikelreferaten.
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rupta krigsherrar tyvärr blivit symbo-
ler Karzais regering.

Kabulregeringen vägrade 
till en början att avsätta 
krigsherrarna. Inte förrän 

Natoländerna ställde ett ultimatum 
att inte sätta in trupper i de aktuella 
provinserna gick man kraven till 
mötes och avsatte flera krigsherrar i 
Kandahar, Helmand och Uruzgan.

2003 erbjöd Kabul att icke 
stridande talibaner skulle få 
återvända från Pakistan – en 

försoningens gest, något Norra allian-
sen vägrade att gå med på. Och istället 
för att sköta dessa förhandlingar öp-
pet, med insyn och stöd från interna-
tionella aktörer skedde förhandling-
arna i all tysthet mellan talibaner och 
amerikansk och afghansk underrät-
telsetjänst. Samtidigt vägrade Pakistan 
att stödja de talibanska återvändarna 
medan USA vägrade att sätta tryck på 
Pakistan att så göra. Detta ledde till 
att försoningsarbetet blev ett fiasko.

Efter att talibanerna 2001 
besegrats har de levt och 
verkat relativt ostört framfö-

rallt i Baluchistan och den nordvästra 

gränsprovinsen på den pakistanska 
sidan. De har utan problem kunnat 
nyrekrytera från koranskolor (mad-
rassas) och flyktingläger. Talibanerna 
har också fått stöd av Pakistans två 
provinsregeringar, narkotikamaffian 
och kriminella gäng, allt medan den 
pakistanska regimen sett åt ett annat 
håll. al-Qaida har bistått talibanrö-
relsen med att bygga nätverk med 
andra afghanska och centralasiatiska 
rebellgrupper.

Rashid avslutar sin debattartikel 
med påpekandet att samtliga större 
aktörer – USA, Nato, FN, det interna-
tionella samfundet och Afghanistans 
grannar, exempelvis Pakistan på olika 
sätt håller på att misslyckas i uppgif-
ten att återuppbygga Afghanistan.  
Detta förklarar den våldsupptrapp-
ning vi nu bevittnar. 
 Läs artikeln i sin helhet på BBC:s 
webbplats. 
 Om du vill läsa mer av Ahmed 
Rashid besök då Daily Telegraph på 
www.telegraph.co.uk eller Rashids 
egen hemsida www.ahmedrashid.com.
 I nästa ”Pressgrannar” läser du 
om Afghanistanproblematiken ur en 
annan vinkel: Mark Herolds ”Afgha-
nistan as an empty space”. 
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– Nato kommer att finnas i Af-
ghanistan under lång tid. Det är den 
afghanska regeringen som sätter 
gränserna. Vi kommer att ha trup-
per i landet så länge man efterfrågor 
vår närvaro, sa den brittiske gene-
ralen David Richards, chef för den 
multinationella Nato-styrkan på en 
presskonferens nyligen. Det rappor-
terar FN-organet OCHA:s nättjänst 
Relief Web.
 Richards uttalande kommer i en 
tid då ökad militär aktivitet förekom-
mit särskilt i södra Afghanistan som 
ett direkt svar på den talibanoffensiv 
som krävt hundratals dödsoffer – tali-
baner, militärpersonal och biståndsar-
betare. 
 Richards övertog i maj befälet för 
den 10 000 man starka Isaf-styrkan 
och beträffande dagens säkerhetsläge 
ser han stora skillnader jämfört med 
förra året. Som ett svar på den ökade 
oroligheten kommer Nato nu att 
förstärka sina trupper i Afghanistans 
södra regioner med ytterligare 6 000 
soldater. Detta sker i den övergångs-
fas som äger rum i juli där Isaf utökar 
sin verksamhet och ersätter koali-
tionstrupperna som leds av USA. 
 Isaf står för International Security 
Assistance Force och finns i Afghanis-
tan på ett fredsbevarande FN-mandat 
under ledning av försvarsalliansen 
Nato. De amerikanska koalitions-
styrkorna finns i Afghanistan på ett 
helt annat mandat, det krigförande 
Operation Enduring Freedom, OEF, 
som har till syfte att jaga talibaner och 
al-Qaida-sympatisörer.   

R E L I E F  W E B

Nato kvar 
i Afghanistan 
längre än planerat 

– Det afghanska laget 
kommer inte vara att leka 
med, säger coach Taj Malik 
från coachbåset efter att man 
tämligen komfortabelt besegrat 
Isaf-styrkans kricketlag vid en 
träningsmatch i Kabul nyligen. 
Våra spelare har just avslutat ett 
två veckor långt träningsläger och är 
hungriga på framgångar. 
 Men det pånyttfödda landslaget 
får än så länga hålla tillgodo med att 
träna på cementunderlag istället för 
gräs. Det skriver internetportalen 
Yahoo på sina sportsidor.
 I dag finns det hela 340 kricket-

klubbar i Afghanistan och antalet 
utövare bara växer. Men vad gäller 
popularitet och antal utövare har 
afghansk cricket en god bit kvar till 
den något brutalare nationalsporten 
buzkashi. 
 Coach Malik tror på sina adepter 
och har stora ambitioner för Afgha-
nistans kricketlandslag.

 – I augusti spelas asiatiska krick-
etmästerskapen där de två 

finalisterna får kvala till 
Världsmästerskapen 2011. 

Ingenting är omöjligt, vi 
får se… 

    Turneringen i 
England bör-

jade den elfte 
juni och 
avgörs i 
bäst av sju 
matcher.  

Y A H O O

Afghanistans 
kricketlag möter 
England 

Isaf-styrkan är i Afghanistan på FN-mandat 
och leds av försvarsalliansen Nato.




