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Vi får inte svika!
Åtta år efter talibanregimens fall är problemen i Afghanistan fortfarande 

stora. För det första drabbar kriget mellan de internationella trupperna 
och talibanrörelsen civilbefolkningen och återuppbyggnads arbetet allt 
mer. Antalet civila dödade ökar. Redan första halvåret 2009 dödades, 

enligt FN, 1 013 civila, en ökning med 24 procent på ett år.  För det andra har afgha-
nernas förtroende för regeringen minskat på grund av den ökade korruptionen. Det 
pågående presidentvalet genomsyras av misstankar om korruptionen i den afghanska 
statsapparaten. 
 Risken är stor att dessa negativa utvecklingstendenser leder till att stödet till Af-
ghanistan ifrågasätts, vilket vore förödande. Vad som krävs 
är långsiktig solidaritet med ett av världens mest utsatta folk 
och en ny strategi för hur vi stödjer Afghanistan:

1. Biståndet till Afghanistan måste öka
Afghanistan har efter talibanregimens fall fått långt mycket 
mindre bistånd per capita än andra länder i liknande situation. 
Stödet till Bosnien och Öst-Timor var mångfalt större efter kon-
flikterna där. Trots att stora framsteg gjorts inom utbildning och 
hälsovård är behoven enorma. En afghansk mamma löper 1 500 
gånger större risk än en svensk att dö i barnsäng. 20 procent av 
alla barn dör före fem års ålder. Åtta av tio kvinnor i Afghanis-
tan kan inte läsa. Kvinnors utsatthet handlar inte bara om det 
patriarkala samhällets förtryck utan i stor utsträckning om bris-
tande resurser för hälsovård och utbildning.

2. Den afghanska staten måste stärkas
Den frustration och besvikelse som många afghaner ger ut-
tryck för och som sannolikt hållit många borta från valurnor-
na måste tas på allvar och bemötas genom förändringar både 
hos den nya afghanske presidenten och det internationella 
givarsamfundet. Problemen är mest uppenbara inom rätts-
sektorn där både domstolar och polis är korrupta och inkom-
petenta. Korruptionen har brett ut sig på alla nivåer, vilket bland annat beror på 
det extremt centralistiska presidentstyrda statsskicket. Insyn och transparens måste 
stärkas genom en starkare roll för parlamentet och lokala folkvalda församlingar. Att 
vinna freden i Afghanistan handlar om att lyckas med statsbyggandet.

3. En helt ny militär strategi krävs
Det finns ingen militär lösning på konflikten i Afghanistan. Att helt dra tillbaka de 
utländska trupperna är inte heller en lösning utan skulle med stor sannolikhet störta 
landet i inbördeskrig ganska omgående. Men att fortsätta Natos militära strategi le-
der med stor sannolikhet till mer lidande för civilbefolkningen utan att talibanrörel-
sen besegras. Mänskliga rättigheter kränks i det ökända Bagramfängelset och civila 
dödas i flygattacker och raider mot byar och folksamlingar. En ny militär strategi som 
tydligt sätter den afghanska regeringen och FN i förarsätet för de fredsfrämjande 
insatserna behövs. 

som EU-ordförandE kan Sverige spela en viktig roll. Med vårt långa engagemang 
för Afghanistan kan Sverige erbjuda ett ledarskap som vågar ompröva det internatio-
nella samfundets misslyckanden utan att vända Afghanistan ryggen.   •
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