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stan har fått sina skolor stängda. Även folk 
som arbetar för biståndsorganisationer har 
hotats till livet.

Banditer
Organisationsgraden och mönstret varierar 
mellan olika provinser. Det finns självut-
nämnda talibaner, som kallar sig talibaner 
som täckmantel för maktambitioner eller 
kriminella aktiviteter som narkotikahandel. 
Därför kan det ibland vara svårt att skilja på 
”riktiga” talibaner, erkända av ledarskapet, 
och rena banditer eftersom deras metoder 
ofta liknar varandra. 
 Den ”hårda kärnan” av ideologiskt  
övertygade talibaner uppskattas utgöra en-
dast tio procent av talibanrörelsen. Regio-
nala kommendanter utan ideologisk profil 
och lokalsamhällen som revolterat mot 
lokalt förtryck och den utländska militära 
närvaron utgör den stora majoriteten. 
 Det är svårt att uppskatta hur många 
aktiva talibaner det finns. Antalet varierar 
med säsongen och hur många deltidstali-
baner som för tillfället rekryterats. Nor-
malt är det färre på vintern och under 
opiumskörden. Dessutom verkar inte tali-
banerna vilja provocera militära operatio-
ner som kan äventyra opiumskörden, som 
de får en stor del av sina inkomster ifrån.
 Amerikanska säkerhetskällor uppskat-
tade i oktober 2009 att det fanns minst 
25 000 talibansoldater. Det skulle i så fall 
vara en ökning med cirka 5 000 på ett år. 
”Deltidstalibaner”, kriminella grupper och 
milismän som ibland samarbetar med tali-
banerna är inte inräknade. 
 Antalet allierade och deltidstalibaner 
varierar också beroende av hur framgångs-
rika talibanerna är för tillfället. Folk väljer 
sida beroende på vem som verkar ha vind 
i seglen. Ingen vill vara på den förlorande 
sidan. 

Växer sig starkare i norr
Ett relativt nytt fenomen är aktiva grupper 
av talibaner i norra Afghanistan, framför 
allt i Kunduzprovinsen, men även i provin-
serna Baghlan, Badakshan och Balkh.
 Att den nya rutten för bränsle och för-
råd till de utländska trupperna i södra Af-
ghanistan numera går via de norra delarna 
av landet tros spela en stor roll för den 
ökade talibanaktiviteten i norr. 
 I botten tros också finnas ett starkt 
missnöje bland pashtunska grupper i norr 
som utsatts för diskriminering eftersom det 
bland dem fanns ett starkt stöd för taliba-

nerna på 1990-talet. Många har också fått 
sin jord beslagtagen av segrande kommen-
danter efter 2001. Även hämndmotiv kan 
ligga bakom motståndet; hösten 2001 ge-
nomförde segrande miliser massakrer och 
massvåldtäkter i pashtunska byar, i framför 
allt nordväst. 100 000-tals pashtuner flydde 
då till södra Afghanistan, men de flesta har 
återvänt till sina nordliga hemtrakter.
 Talibanernas strategi har till stora delar 
varit framgångsrik. De är idag starkare än 
någonsin sedan de föredrevs från makten 
2001.
 Talibanerna har skickligt lyckats liera 
sig med marginaliserade och missnöjda 
grupper och enskilda människor i framför 
allt de södra delarna av landet. Genom 
att fördriva och döda förhatliga lokala 
makthavare, skapa ett alternativt och av 
många accepterat rättsväsende, skydda 
opiumbönder och hota och/eller döda de 
som är för regeringen har de på många 
håll fått det ”människohav” runt sig som 
är en förutsättning för ett framgångsrikt 
gerillakrig.
 Den stora frågan är om striden en dag 
kommer att stå enbart mellan talibanerna 
och den efter det senaste valet mer än nå-
gonsin misskrediterade afghanska staten 
berövad sitt utländska beskydd. Vad hän-
der då? Tar talibanerna återigen makten i 
landet eller står det afghanska folket återi-
gen inför ett blodigt inbördeskrig mellan 
talibaner och andra grupper och mellan 
olika konkurrerande krigsherrar så som på 
1990-talet?   •
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Hamid Karzai, president i ytterligare fem år.

Hur talibanerna är organiserade från hög-
sta ledningen till de regionala grupperna 
är oklart, men många experter anser att 
det under den högsta ledningen, mulla 
Omars ledningsråd finns fyra råd (shuras) 
i Pakistan, som på daglig basis sägs leda 
kampen i olika områden. 
1. Quetta-shuran är ledning för ”stor-Kan-
dahar”, (provinserna Kandahar, Helmand, 
Zabul och Uruzgan) och områdena bort 
till Herat. 
2. Peshawar-shuran leder operationerna i 
de östliga provinserna.
3. Den Haqqani-ledda Shuran i Miram 
Shah (i norra Waziristan) är ledning för 
Loya Paktia (provinserna Paktia, Khost 
och Paktika) och upp till Kabul. 
4. Det ska också finnas en Shura för norra 
och nordöstra Afghanistan.

Talibanernas 4 shuror (råd)

Vad hände egentligen?
det känns precis som om valets efter-
dyningar har lagt sig. Ändå var det många 
månader sedan Afghanistan gick för att 
välja sin president. Redan den 20 augusti 
gick afghanerna till valurnorna för att för 
andra gången i historien välja en president. 
Storfavorit inför valet var sittande president 
Hamid Karzai. De främsta utmanarna var 
Ramazan Bashardost, Ashraf Ghani och 
Abdullah Abdullah, där den senare seglade 
upp som ensam utmanare till presidentpos-
ten. Dagarna före valet och under själva 
valdagen genomfördes en rad attentat. De 
flesta sa sig talibanerna ligga bakom. Valdel-
tagandet blev också relativt lågt, vilket sågs 
som en delseger för talibanerna. Det första 
valresultatet gav Hamid Karzai en solklar 
seger på 54,6 procent. Han skulle alltså ha 
utropats till president utan en andra valom-
gång, tack vare att han fick fler än hälften av 
rösterna. Abdullah fick 27,8 procent. 
 Att det förekommit valfusk var alla be-
dömare överens om men att det var såpass 
utbrett som det snart skulle visa sig var det 
kanske färre som trodde. Nästan 1,3 mil-
joner röster ogiltigförklarades, vilket gav 
Karzai 49,67 procent och Abdullah 30,59 
procent. Man började således planera för 
omval. Datumet sattes till den 7 november. 
Några dagar före, den 1 november, informe-
rade emellertid Abdullah att han hoppade 
av. Anledningen var att hans krav på att 
förändra valkommissionen, som sades vara 
Karzai-vänlig, inte tillgodosågs. Han såg 
därför en bojkott som enda utväg. Det blev 
aldrig något omval och Karzai utropades 
till Afghanistans president på fem år redan 
dagen efter bojkotten tillkännagavs. Frågan 
om vilken legitimitet presidenten har efter 
detta är fortfarande en öppen fråga. 
 Läs mer om valet och vad som nu kom-
mer hända på www.sak.se   •
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