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U
nder 2014 kommer det 
internationella, militära 
stödet till afghansk po-
lis och militär skäras ned 
drastiskt. Utmärkande för 

den senaste tolvmånadersperioden är de 
internationella styrkornas ständigt positiva 
budskap om afghanska säkerhetsstyrkornas 
förträfflighet, vilket står i kontrast till den 
krassa verkligheten i fält. Överlämnandet 
av säkerhetsansvaret, från Isaf till Afghan 
National Security Forces (ANSF) är i flera 
fall forcerad och baserad på de truppbidra-
gande ländernas ekonomiska utmattning 
och sviktande hemmaopinion.

Det har heller inte blivit lugnare i landet. 
Om man blickar tillbaka på det senaste året, 
nu med cirka 60 procent av landets provin-
ser överlämnade till ANSF, har det totala 
antalet attacker ökat med 40 procent. Statis-
tik för 2013 visar att 60 procent av attacker-
na är riktade mot afghanska säkerhetsstyr-
kor, medan motsvarade siffra endast är 4-6 
procent mot de internationella styrkorna. 
 Striderna kan dock komma att mattas av 
något under 2014, främst på grund av infor-
mella, lokala eld upphör-avtal mellan ANSF 
och lokala stridande grupper. Afghansk mili-
tär och polis, främst i öster och de södra/cen-
trala delarna, saknar helt enkelt motivation 
och förmåga att ta över säkerhetsansvaret. 

En oroande, parallell trend, är att striderna 
ökar mellan stridande grupperingar som Ta-
liban och Hezb-i Islami Gulbuddin i främst 
de centrala delarna av landet. För bistånds-
organisationer är det numera svårare att 
kryssa mellan säkra och mindre säkra områ-
den. Logistiskt kommer det bli en utmaning 
att förse skolor och kliniker med material 
och mediciner, och att besöka projekten och 
följa upp att de genomförs på rätt sätt.
 Erfarenheter från andra konflikter vi-
sar att oavsett vad som lovas på stora gi-
varkonferenser sjunker biståndsnivåerna 
dramatiskt när internationell trupp dras 
ur en konfliktregion. Detta kommer också 
med stor sannolikhet ske i Afghanistan. 
Eftersom den afghanska ekonomin är ex-
tremt beroende av utländskt stöd, kommer 
i så fall utslagning, arbetslöshet och fattig-
dom att långsamt öka, först mest påtagligt i 
städerna. Ökningen i kriminalitet kommer 
i stigande grad drabba det då färre antalet 
organisationer eller företag som bedriver 
verksamhet i landet.
 I mitten av 2013 kunde man skönja teck-
en på en generell ökning av kriminalitet. I de 
större städerna är det främst afghanska af-
färsmän eller deras familjer som efter en tids 
lugn återigen drabbats av till exempel kid-
nappningar. Men i den förväntade ekono-
miska nedgången skapas en ”naturlig brist” 
på affärsmän. Kvar finns en nyrik medel-

klass (i vilken exempelvis SAKs inhemska 
projektledare numera kan räknas), som inte 
reser med beväpnade livvakter, men väl sig-
nalerar sin status med ett nybyggt hus, fina 
bilar och privatskolor för barnen.

För biståndsorganisationers fältkontor 
kommer omgivningens akuta fattigdom, 
och risken över att vara “en av få med re-
surser” att tvinga dem att se över hur man 
löser materielförsörjning och hantering av 
löner. Det kan också finnas ett ökat behov 
av att vårda sin acceptans hos befolkningen 
som ett skydd mot kriminalitet.  •
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En afghansk polis tillsammans med en finsk Isafsoldat och hans afghanska tolk i norra Afghanistan. Amerikansk militärhelikopter över Jowzjan i 
Sheberghan i norra Afghanistan.
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»En oroande trend, 
är att striderna 
ökar mellan grupp

eringar som Taliban och Hezb
i Islami Gulbuddin”
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