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nder den senaste tiden har rebeller 
genomfört ett antal attacker i Afgha-
nistan. Bland annat utsattes en ame-

rikansk militärbas i provinsen Khost för 
en attack. En bilbomb detonerade strax 
utanför basen och tio civila dödades. 

Dagen därpå besköts samma bas med 
granater. De amerikanska styrkorna slog 
tillbaka angriparna, men rebellernas of-
fensiv tyder på att de fått ett allt starkare 
självförtroende. 

Den Nato-ledda Isaf-styrkan uppger att 
hundratals talibaner har dödats i strider 
under året. I samband med striderna dö-
das ofta mängder av rebeller, enligt Nato. 
Men talibanerna tycks tåla att de förlorar 
de flesta striderna och drabbas av många 
stupade. Detta tyder enligt en del analyti-
ker på att det inte kommer att räcka med 
att fler internationella trupper skickas till 
landet. 

– Detta är ett regionalt problem. Inte 
ens 200 000 Natosoldater kommer att 
räcka om inga politiska förändringar görs 

i Pakistan,  säger Waliullah Rahmani vid 
Kabuls center för strategiska studier. 

Afghanska och amerikanska politiker 
har flera gånger uppmärksammat den 
roll Pakistan spelar som fristad för rebel-
lerna. En del bedömare menar att det är 
omöjligt att besegra talibanerna om inget 
görs mot de grupper som opererar inne i 
Pakistan. 

– Kampen mot terrorismen ska inte fö-
ras i Afghanistans byar. Det enda resul-
tatet av bombanfall är att civila dödas, sa 
president Hamid Karzai till pressen nyli-
gen. 

karZai MeNar att usa istället borde fo-
kusera på att angripa måltavlor på den pa-
kistanska sidan gränsen, samt agera mot 
delar av Pakistans säkerhetstjänst. 

Regeringen i Islamabad vägrar att offent-
ligt öppna sina gränser för amerikanska 
trupper, av rädsla för att det skulle resul-
tera i omfattande inhemska protester mot 
inte bara USA utan också mot regeringen. 

I takt med att klyftorna mellan befolk-
ningen och dess regering ökar tycks rebel-
lerna vinna mark. Mer än halva provinsen 
Wardak, som ligger nära Kabul, står under 
direkt kontroll av talibanerna, enligt den 
europeiska tankesmedjan Senlis Council. 

Också i flera andra provinser är taliba-
nernas närvaro mycket tydlig. 

i saMBaNd Med att landets självständig-
het skulle firas i Kabul den 18 augusti kal-
lades fler än 7 000 poliser ut på gatorna, 
efter varningar om förestående attacker 
från rebellgrupper. 

Det extremt hårda säkerhetsarrange-
manget förhindrade alla eventuella atten-
tat, men resultatet blev också att myndig-
heterna ställde in självständighetsfirandet 
för första gången på flera år. 

– Talibanerna lyckades stoppa firandet 
utan att ens behöva lyfta ett finger, säger 
Hamid Asir vid Nationella journalistför-
bundet.

anand Gopal/IPS

"Talibanerna vinner 
utan att lyfta ett finger"

Talibanernas självförtroende ökar i Afghanistan. Experter menar att 
fokus borde flyttas mot grannlandet. "Inte ens 200 000 Natosolda-
ter kommer att räcka om inga politiska förändringar görs i Pakistan", 
säger Waliullah Rahmani vid Kabuls center för strategiska studier. 
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rganisatörerna av den 
marsch till Tibet – som Sy-
dasien skrev om i #2 i år – 

Tibetan People´s Uprising Mo-
vement, beslöt i slutet av juni 
att inte genomföra ett planerat 
försök att korsa den tibetanska 
gränsen inför OS i Kina. Beslu-
tet berodde delvis på Indiens 
motstånd mot marschen.

På årsdagen för det tibetan-
ska upproret 1959 mot Kinas 
ockupation av Tibet avgick den 
10 mars i år marschen med 
hundratals deltagare från Da-
lai Lamas hemort Dharamsala 
i Indien. 

Dalai Lama stödde dock inte 
marschen som var tänkt att 
nå Tibets gräns strax innan 
OS i Kina skulle börja den 8 
augusti.

iNte heLLer deN indiska re-
geringen vill stöta sig med Kina, 
och marschen kantades från 
starten av gripanden av indisk 
polis. Totalt har 169 deltagare i 
marschen blivit fängslade.

Den 17 juni, bara dagar innan 
den olympiska elden skulle nå 
Tibet, greps 50 deltagare av 
200 indiska poliser.

“Efter att ha marscherat i 100 
dagar grep den indiska reger-
ingen dessa 50 fredliga demon-
stranter som följer Gandhis 

tradition av icke-våld”, sade Dr. 
B. Tsering, president för en av 
marschens arrangörer, kvin-
norättsorganisationen Tibetan 
Women’s Association (TWA).

Bland de gripna deltagarna 
fanns också den tibetanske-
aktivisten Tenzin Tsunde som 
uttalade sig i Sydasiens artikel. 
Två dagar senare, den 19 juni, 
grep indisk polis ytterligare 38 
deltagare, ett tiotal kilometer 
från den tibetanska gränsen. 
Alla fängslade frigavs inom 
några dagar. 

Hälften av dem frigavs dock 
på villkor att de inte skulle del-
ta i några aktiviteter som skulle 
kunna ”sätta den indiska reger-
ingen i fara”.

MarsCheN aVsLutades offici-
ellt den 21 juni i det tibetanska 
flyktinglägret Paonta Sahib. De 
fem tibetanska organisatio-
nerna som anordnat marschen 
förklarade att trots att marsch-
en kommit till sitt slut var det 
inte slutet för Tibetan People´s 
Uprising Movement.

Under första veckan efter att 
OS i Kina börjat hade Tibetan 
People´s Uprising Movement i 
Dharamsala arrangerat demon-
strationer med tusentals delta-
gare mot Kinas regim.

Nina Eneroth

Indisk polis grep 
Tibet-demonstranter

Nina Eneroths Tibet-reportage i förra numret av Sydasien.

En 
modern 
salt-
marsch

När Kina tilldelades de olympiska spelen 2008 lovade 
de att förbättra situationen för de mänskliga rättighe-
terna i landet.  Fem stora tibetanska NGO:s som verkar i 
exil i Indien anser att situationen för tibetanerna i Tibet 
har förvärrats inför OS. De har bildat Tibetan People’s 
Uprising Movement och vill i samband med OS upp-
märksamma Kinas förtyck av tibetanerna – med hjälp av 
icke-vålds-principen.
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