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des emellertid när de fick förstärkningar i form av ett stort antal 
officerare från den störtade kommunistregimen. På toppnivån, där 
mulla Omar regerade i hemlighetsfullt majestät, låg fokus helt och 
hållet på att införa talibanernas strikta uppfattning om korrekt 
muslimskt beteende. Det blev inte mycket tid över till statsför-
valtning. Uppdragen fördelades godtyckligt. Jag minns så väl den 
dag då talibanernas bibliotekschef frågade mig: ”Vad gör jag här? 
Jag är nomad. Vad vet jag om vad man ska göra med böcker?”
 Tjänstemän i hela statsapparaten ställde samma frågor. Många 
försökte verkligen utföra ett samhällsnyttigt arbete. Flera av ta-
libanernas belackare gjorde misstaget att betrakta dem som en 
enhetlig monolit av ärkefundamentalister. Men med tiden utveck-
lades allt mer olycksbringande tendenser inom rörelsen. Under 
kriget mot Sovjetunionen hade tusentals passionerade aktivister 
från andra muslimska länder samlats i Peshawar. De kom från 
inte mindre än 43 länder i Mellanöstern, Afrika, Centralasien och 
Fjärran östern genom en välannonserad och välfinansierad rekry-
teringskampanj. De flesta brydde sig inte alls om Afghanistan; de 
var ute efter att skaffa sig erfarenhet så att de sedan kunde bedriva 
en mer effektiv motståndskamp i sina hemländer.

dessa nitälskande styrkor anfördes och avlönades av 
Usama bin Ladin från Saudiarabien, en man som redan 1989 då 
han grundade al-Qaida i Peshawar blev den dominerande aktö-
ren. I början av 1990-talet utsattes bin Ladin för ett antal person-
liga kränkningar som stärkte hans avsky mot västvärlden. Nu blev 
Afghanistan det viktigaste träningslägret för al-Qaidas vision av 
ett globalt jihad. Attackerna mot USA den 11 september 2001, 
som bin Ladin ansågs ligga bakom, bestraffades med amerikanska 
flyganfall som bidrog till att talibanregimen störtades.
 Precis som man borde ha förväntat sig ombildades talibanerna 
till en farlig motståndsrörelse. Mulla Omar och al-Qaida tvingades 
flytta sina baser till Pakistan, där ingen verkade oroa sig för de 
enorma vapenförråd som hade blivit kvar efter kriget mot Sovjet-
unionen. Med hjälp av dessa vapen kunde lokala, al-Qaida-stödda 
talibangrupper växa till en okontrollerbar opposition. När detta 
skrivs pågår en fullskalig militär operation i Pakistans stamområ-
den längs gränsen till Afghanistan. Ett oavbrutet flöde av stånd-
aktiga milismän från båda länderna rör sig fram och tillbaka över 
den bergiga gränsen i takt med offensiverna från de upprorsbe-
kämpande styrkorna. Metoder som är främmande för kulturen i 
Afghanistan och Pakistan ökar hela tiden, exempelvis självmords-
bomber. Många av de mycket unga självmordsbombarna är ut-
bildade vid en pakistansk madrasa med inriktning på just sådan 
indoktrinering. Offren för dessa urskillningslösa sprängattentat är 
i stor utsträckning oskyldiga män, kvinnor och barn som dödas i 
syfte att orsaka panik bland allmänheten.

de stärkta banden till den globala islamistiska rörelsen har 
fått konflikten att helt och hållet ändra fokus. Talibanernas nuva-
rande strategi i Afghanistan är inte längre begränsad till södra delen 
av landet, där de har bedrivit sin motståndskamp i alla dessa år. 
Numera är deras mål att skapa ett intryck av att upproret sprider 
sig som en löpeld över provinserna och är bortom regeringens och 
Nato-styrkornas kontroll. Syftet med detta är att öka rädslan bland 
civilbefolkningen, inklusive biståndsorganisationerna, och därmed 
destabilisera regeringen. Nato-styrkornas förläggningar, patruller 
och konvojer blir angripna ur bakhåll; vägar och stigar prepa-
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Jag har träffat den 
man som hjälpte 
till att inleda det 
senaste tragiska 
kapitlet i Afghani-
stans historia. 
Usama bin Laden 
brukade komma 
in på mitt kontor i 
Peshawar i slutet av 
80-talet och fråga 
om jag kunde hjälpa 
honom att importera 
schaktmaskiner 
till vägbyggen i Af-
ghanistan. Då var 
det ingenting spe-
ciellt med honom. 
Han var mycket 
artig och försynt. 
Men skenet kan 
tydligen bedra.”
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redaktören
sak arbetar i afghanistan för att bi-
stå det afghanska folket. Det har SAK gjort 
i snart 30 år – en minst sagt turbulent tid 
i landets historia. Sovjetunionens ockupa-
tion, inbördeskriget, naturkatastrofer, tali-
banregimen, USA:s bombkrig och dagens 
problematiska situation som karaktäriseras 
av en svag statsmakt, korruption, opium-
handel, militära prioriteringar, dålig säker-
het och ett i princip obefintligt rättssystem. 
 Det är med stor oro SAK återigen ser 
talibanerna som en reell kraft i Afghani-
stan. Icke desto mindre är det av absolut 
högsta vikt att vi fortsätter vårt viktiga ar-
bete för den afghanska civilbefolkningen. 
Och det tål att upprepas att situationen 
vad gäller till exempel hälsa och utbildning 
ser ljusare ut än på länge. 
 Men vilka är de egentligen, talibaner-
na? Vad driver dem, hur är de organiserade 
och hur kan SAK trygga ett fortsatt arbete 
för det utsatta och under många år hårt prö-
vade afghanska folket? Hur ser de ”nya” ta-
libanerna ut jämfört med den fruktade tali-
banregimen i slutet av 1990-talet och början 
av 2000-talet? Det försöker vi ge svar på i 
detta nummer. Tidningens omslag visar en 
talibankommendant som kallar sig Zamir 
Gul. Vi har intervjuat honom.
 Föregående nummer av Afghanistan-
nytt hade temat demokrati med fokus på 
presidentvalet. Det blev många turer kring 
detta omstridda val långt efter föregående 
nummers pressläggning. Här får du en kort 
sammanfattning. I nyhetsbevakaren på 
www.sak.se kan du också följa nyhetsrap-
porteringen innan, under och efter valet.  
 I Afghanistan-nytt den här gången lä-
ser du också om SAKs konferens Beyond 
the Burqa, deltagandet på de Europeiska 
utvecklingsdagarna samt lite sent om sider 
om SAKs medverkan på Bok- & Biblio-
teksmässan i Göteborg.
 De två nästkommande numren (nr 1 
och 2, 2010) kommer min eminenta kol-
lega på informationsavdelningen, Katinka 
Wall, att vara redaktör för. Hon går in i 
mitt ställe då jag under våren är pappale-
dig. Så det är till henne ni hör av er om ni 
har några funderingar kring tidningen:  
katinka.wall@sak.se
Ha det bra. Ba Omid-e
didar! (Vi ses!)
Markus Håkansson
Redaktör
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