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George W. Bush, USA:s president, sa så här i ett av sina tal: ” Den som inte är 
med oss är med terroristerna!”   

Detta uttalande är inte bara en varning utan en krigsförklaring. Det finns 
många länder i världen som varken är med terrorismen eller USA. Men Bush 
anklagar dem för att vara terrorister. 
 

 Vi är medvetna om att oavsett formerna och metoderna är terrorismen grym 
och omänsklig. Vi definierar terroristen som en person som inte är bunden av 
några normer eller regler i sitt dödande. I stället för att öga mot öga möta den 
egentliga fienden väljer terroristen oskyldiga människor, utan någon anknyt-
ning till sakfrågan, som sina offer. 
 

 Vi ser denna handling som en psykologisk avvikelse, till och med en psykisk 
sjukdom. Alla terrorister handlar likadant oavsett om de är på individnivå, 
politisk gruppnivå, religiös nivå eller statlig nivå. På grund av sitt hat mot 
USA förstör de World Trade Center och dödar tretusen oskyldiga människor. 
Islamiska terroristiska grupper i Kashmir, Bali och Tunisien spränger hotell i 
luften och tar livet av europeiska, amerikanska och australiensiska turister. Å 
andra sidan har vi staten Israel som river ner palestinska hem med bulldozrar 
för att hämnas på Hamas, Islamiska jihad, Al-aqsa och liknande organisatio-
ner. Det är inte rättvist att straffa självmordsbombarens hela familj för något 
som självmordsbombaren personligen har orsakat.   

Juridiken säger att en persons brott är personligt, och konsekvenserna av 
brottslingens handlingar får inte bäras av personens anhöriga. Men staten Isra-
el handlar på ett annat sätt. Ur Sharons perspektiv är rivning av hus och kon-
fiskation av en familjs alla ägodelar för en annan persons illgärning något le-
gitimt. En sådan handling kan utan tvekan kallas för statlig terrorism.   

Våldets språk 
I ett större perspektiv kan man tolka nedanstående uttalanden som Bush gjort 
som ett tecken på att USA visar liten eller ingen hänsyn alls till internationellt 
accepterade normer: ”Den som inte är med oss är terrorist” och ” Vi har rätt 
att eliminera terrorister i världens alla hörn för de amerikanska medborgarnas 
säkerhet”. Likt Sharon ger Bush sig själv rätten att blanda sig i andra länders 
angelägenheter och ockupera dem.   

Under de senaste månaderna har George W. Bush förklarat existensen av 
massförstörelsevapen i Irak som en allvarlig fara för hela mänskligheten. Han 
försöker störta Saddams regering och ersätta den med en pro-amerikansk ma-
rionettregering.   

Bushs resonemang bygger på att Irak inte har följt FN:s säkerhetsråds åtta 
resolutioner och att landet inte har förstört sina kemiska och biologiska vapen. 
Samtidigt har dess bundsförvant Israel hittills brutit mot 15 resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd. Detta har aldrig lett till protester från Bush. Bush har utsett 
Ariel Sharon som en lämplig part för lösningen av Palestinafrågan. Sharon är 
den person som bär ansvaret för massavrättningen av 800 civila i flyktingläg-
ren Sabra och Shatila i Libanon för några år sedan. Å andra sidan har Bush 
likställt Yassir Arafat, som är palestiniernas folkvalde president, med en per-
son som stödjer terrorismen och saboterat alla former av förhandlingar med 
honom.   

Vi kan tydligt se att Bushs militära administration talar till världens befolk-
ning med våldets språk snarare än rättvisans. 
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Våld och väckelse  
Nästa slagfält: Centralasien 

 
Av Olle Svenning 

”Centralasien, som består av republikerna 
Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turk-
menistan och Uzbekistan, är i det närmaste 
förutbestämt att bli nästa globala slagfält.” 
Citatet är hämtat ur boken Jihad och är värt 
att ta på största allvar. Författaren Ahmed 
Rashid slösar nämligen bara med sitt oer-
hörda kunnande, inte med enkla spekulatio-
ner eller krigsmånglande. 
 

Rashid skrev den första kvalificerade analy-
sen av al-Qaida. Den stod att läsa i Foreign 
Affairs, långt före 11 september. Hans stu-
die om talibanerna och Afghanistan var på 
en gång journalistiskt elegant och veten-
skapligt gedigen. 
 

Boken om Centralasien och dess militanta 
islam konstrueras med Rashids traditionella 
metoder och oemotståndliga pedagogik. 
Historien måste klarläggas, från de central-
asiatiska krigarna, Djingis Khan, imperiebyggaren Timur Lenk till Stalin 
och  Bill Clinton. 
 

Geopolitiken utreds: Sidenvägen som förbindelse mellan Europa och Kina 
och som handels- och kunskapsförmedlare. Det stora spelet mellan Ryssland 
och England om makten och hegemonin i området. Stalins uppstyckande av 
länderna och USA:s förvandlande av dem till oljeleverantörer och militärba-
ser. 
 

Rashid undervisar om den religiösa utvecklingen. Sufismens styrka på lands-
bygden. Drömmarna i städer och akademier om det nya osmanska kalifatet. 
Den våldsamma religiösa väckelsen efter Sovjetimperiets fall. Tusentals mo-
skéer byggdes på några få år. 
Ibland kan man misstänka att Rashid, viktig medarbetare i Far Eastern Eco-
nomic Review, skriver med marxistisk ansats: ekonomisk och social bas. Ideo-
logisk överbyggnad. 
 

De ekonomiska och sociala villkoren för dagens centralasiatiska republiker 
bestäms till stor del av det koloniala arvet från Sovjettiden. Stater och länder 
styckades hänsynslöst som en gång i Afrika. Folk deporterades, ryska utsända 
tog makten, religionen förtrycktes och ekonomin bands till de sovjetiska be-
hoven av råvaror och billig arbetskraft. 
 

När Sovjet föll spred sig en väldig religiös våg över länderna. De etniska kon-
flikterna slet sönder länderna och förhållandet dem emellan, ungefär som på 
Balkan. Många tiotusentals människor dödades. I Tadzjikistan beräknas inbör-
deskriget ha krävt 50 000. 
 

Den religiösa frigörelsen kolliderade med republikernas politiska struktur. 
Gamla kommunister styrde, ängsliga för att ha övergivits av Sovjet och stän-
digt beredda att slå ned varje försök till organiserad religiös verksamhet eller, 

värre, religiöst uppror. 
 
 

Den verkliga krisen finns hos 
statsapparaterna 
Många av republikernas manliga 
medborgare hade skickats som sov-
jetiska soldater till Afghanistan. 
Där fick de nära relationer till den 
afghanska befolkningen och kom 
att stödja kampen mot ockupanten. 
Många radikaliserades religiöst. 
Det tydligaste exemplet är Juma 
Namangani, som bildade IMU, 
Uzbekistans Islamiska Rörelse. 
Från olika centra, främst i den väl-
diga Ferganadalen, har han lett upp-
ror och militära attacker mot främst 
Uzbekistan. Han samarbetade nära 
med talibanerna och med Usama 
bin Ladin. Till betydande del tycks 
hans rörelse finansieras via smugg-
ling och knarkhandel. IMU rekryte-
rar bland ungdomarna från de reli-
giösa skolorna också i Pakistan och 
Saudiarabien. I motsats till en an-
nan radikal muslimsk rörelse HT, 
som är tämligen reformistisk och 
tror på kalifatet, så tycks IMU ha en 
mer diffust upproriskt fundamenta-
listisk syn. Namangani jämförs med 
Che Guevara. Märkligt nog har 
han delvis stöd från Ryssland, som 
skött om hans och hans soldaters 
transporter till Afghanistan. 
Än en gång finns, skriver Rashid, 
Centralasien mitt inne i det stora 
politiska spelet, där huvudrollerna 
sköts av USA, Ryssland och Kina. 
Birollerna av Saudiarabien, Iran, 
Afghanistan, Turkiet och Pakistan. 
Bakom de tre storas överenskom-
melse att trygga de centralasiatiska 
republikernas integritet finns ytterst 
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Återvändande flyktingar har 
stort hjälpbehov 

Av  Börje Almqvist 

Över en halv miljon återvändande flyktingar och internflyktingar 
(IDP) klarar inte av att försörja sig efter hemkomsten. Många 
återvändande har redan gett upp och har återigen flytt hemlandet 
och begett sig tillbaka till Pakistan. 
 

 I början av november var strömmen från Afghanistan till Pa-
kistan enbart vid en gränsövergång 1 500 personer om dagen. 
Fler än de återvändande. 
 

 Anledningen till att många återvändande flyktingar flyr igen är 
att de har små egna resurser och/eller så har de begett sig till om-
råden med stora humanitära behov och små försörjningsmöjlig-
heter.   
 

 Totalt hade 1 825 000 afghanska flyktingar återvänt från Pa-
kistan (1,5 miljoner) och Iran (325 000) i slutet av november. 
Nästan hälften av dem har begett sig till Kabulregionen. 60 pro-
cent av de återvändande är yngre än 19 år. 
 

 Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) kan uppemot 290 
000 återvändande flyktingar och 260 000 internflyktingar behöva 
hjälp med mat och annat för att klara sig den närmaste tiden. I 
början av november planerades mathjälp till 183 000 personer. 
Mellan 90 000 och 380 000 av de behövande skall också få an-
nan hjälp över vintern beroende på hur mycket resurser som 
kommer att finnas för hjälpprogrammen. Återvändande och in-
ternflyktingar som bor utomhus eller i delvis förstörda byggnader 
skall enligt planerna få hjälp. Många av dem befinner sig i hu-
vudstaden Kabul dit de begett sig för att de ursprungligen är där-
ifrån eller så har de ingen möjlighet att försörja sig på sina hem-
orter. 
 

 Det är i landets centrala delar, inräknat Kabul och provinserna 
runt Kabul, dit det återvänt cirka 800 000 flyktingar som det är 
störst problem med bostäder för de återvändande. Flyktingar som 
återvänt till de centrala högländerna är speciellt utsatta i vinter 
eftersom de riskerar att isoleras på grund av snön under den hår-
da vintern. Dessutom befaras att internflyktingar som återvänt till 
de västra provinserna återigen kan bege sig på flykt på grund av 
risken för matbrist.  
 

 Matbrist är det största hotet 
UNHCR befarar att över 70 000 människor kan vara på väg mot 
städerna på grund av kylan och matbrist. 
 

 I slutet av oktober fanns de flesta av de uppskattningsvis en mil-
jon internflyktingarna i landet i läger i södra Afghanistan. De 
flesta har flytt undan torkan. Andra har flytt på grund av männi-
skorättsövergrepp i norr framför allt under första halvåret 2002, 

men även under den tidiga hösten. Många av dem 
som flytt undan torkan är nomader som förlorat allt 
de ägde och har inte några möjligheter att klara sig 
utan hjälp utifrån. Förutom dessa människor finns 
det grupper av internflyktingar som bor i spontana 
läger som också är i behov av mathjälp och bostad 
i vinter.   
 

 – På regeringens uppmaning arbetar vi huvudsak-
ligen på landsbygden. Om vi sätter in för  för stora 
insatser i städerna kan det resultera i migration från 
landsbygden, vilket skulle förvärra situationen i 
städerna. Vi vill att folk skall stanna på sina hem-
orter och de flesta återvändande flyktingar är från 
landsbygden, berättar Matu Broke på UNHCR i 
Kabul.  
 

 Dessutom har UNHCR inte tillräckligt med resur-
ser för att hjälpa alla behövande.  
 

 – Vi planerade och budgeterade ursprungligen för 
800 000 återvändande flyktingar under 2002, men 
redan i juli hade 1,2 miljoner människor återvänt. 
Nu har 1,8 miljoner återvänt och vi måste klara oss 
på vår ursprungliga budget på 271 miljoner dollar. 
 

 När det stod klart för UNHCR att återvändandet 
skulle spräcka alla ramar bedömde man att det var 
omöjligt att få mer pengar från givarländerna. 
 

 – Det var orealistiskt att begära mer för vi hade 
redan av ett kraftigt budgetunderskott, cirka 40 
procent, i juli när vi insåg att vart det var på väg. 
Det enda vi kunde göra då var att försöka få de 
pengar som utlovats. Vi behövde få fram pengar 
från den ena veckan till den andra för att klara av 
att dela pengar till de återvändande, berättar Maki 
Shinohara, informationsansvarig på UNHCR i Af-
ghanistan.    
 

 I mitten av november var det mesta av den materi-
ella hjälpen som skall delas ut i vinter tillgänglig. 
All den mat som skall ingå i FNs livsmedelspro-
grams (WFP) matutdelning, förutom cirka 20 pro-
cent var på plats i landet. 
 

 – Matbrist är det största hotet för de återvändande. 
Det är själva distributionen som är den kritiska 
faktorn och om det inte sköts ordentligt kan det dra 
folk till städerna, säger Maki Shinokara. 
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Amerikanska clusterbomber fortsätter 

att skörda liv 
 

Av  Peter Hjukström 

Enligt Förenta Nationerna är Afghanistan ett av de tre mest minerade länderna 
på jorden. Omkring 200 000 afghaner beräknas ha dödats och ytterligare 400 
000 lemlästats av minor och annan odetonerad militär materiel under det senas-
te kvartseklet. Ytterligare drygt 6 000 afghaner beräknas fortsätta att dödas eller 
lemlästas årligen enligt en färsk rapport från FN-organet UNOCHA. 
 

 Den huvudsakliga skuldbördan för denna terror i ”slow motion” ligger på den 
tidigare ockupanten Sovjetunionen från 80-talet och de olika afghanska fraktio-
ner som bekrigat varandra under åren efter det sovjetiska uttåget 1989. 
 

 Men det amerikanskledda bombkriget mot Afghanistan under hösten och vin-
tern 2001-2002 har ytterligare förvärrat en redan allvarlig situation. Framför allt 
är det USA:s användande av närmare 1 500 sk clusterbomber (CBU-87) över 
Afghanistan. Clusterbombernas ”moderbomb” innehåller 202 mindre skarpt 
gulfärgade bomber som sprids över en yta motsvarande tre fotbollsplaner. Varje 
mindre bomb innehåller cirka 300 mindre stålfragment som har en dödande ef-
fekt på 100 meters håll. Det betyder att varje moderbomb har kapaciteten att 
sprida över 60 000 stålfragment. Varje Clusterbomb beräknas kunna sätta ett 
dödligt ”fotavtryck” över en yta motsvarande 400 x 800 meter. 
 

 USA:s nyttjande av clusterbomber över Afghanistan var inte urskiljningslös. 
Målen var precisa och verkningarna förödande. Framför allt fälldes dessa bom-
ber över Heratslätten i nordväst och över Shomalislätten, den afghanska huvud-
staden Kabuls klassiska skafferi. Facit av dessa bombningar är att 250 000 
bomber har spridits över ett par av Afghanistans avgörande försörjningsområ-
den. Det alarmerande är dessutom att 20 procent, dvs omkring 50 000 av dessa 
bomber, inte detonerade vid nedslaget. De utgör därmed en latent fara för lokal-
befolkningen som inte har någon annan plats på jorden att ta vägen. 
 

 Svåra att röja 
 

 Nazeer Ahmad, en minröjare baserad i Jalalabad, anställd av OMAR, en av de 
viktigaste minröjarorganisationerna i dagens Afghanistan,  berättade nyligen i 
en tidningsintervju: 
 

- Minnet av de ryska minorna och bomberna förbleknar fullständigt  i jämförel-
se med de amerikanska clusterbomberna. Clusterbomberna är förfärliga. Ingen 
av oss begriper hur vi skall kunna röja och förstöra dem. I Herat fälldes cluster-
bomber med samma gula omslagsfärg som de matpaket som USA släppte från 
luften. Barnen trodde de innehöll mat. Resultatet är att många barn har dödats 
eller blivit skadade. 
 

 Suzanne Goldenberg, reporter för The Guardian, rapporterade i januari 2002 
att 41 personer hade dödats och 46 skadats av clusterbomber i Heratregionen. 
Enligt läkare på regionsjukhuset i Herat är de mänskliga förlusterna avsevärt 
värre. Enbart i byn Qala Shakar, strax utanför staden Herat, dog tolv personer 
och mer än 20 skadades. I byn Rabat, en halvtimmes färd väster om Herat, har 
tio civila dödats av clusterbomber. 
 Minproblematiken i Afghanistan har starkt negativa återverkningar på hela 
samhället. Minorna - de gamla sovjetiska och de nya odetonerade amerikanska 
clusterbomberna - dödar och lemlästar. Men effekterna är mer omfattande än 

så: de stör det normala vardagslivet 
och förhindrar många människor från 
att kunna försörja sig på sina begrän-
sade åkerlappar. Mer än hälften av de 
725 km2 som hittills identifierats som 
minfält är koncentrerade till stadsmil-
jöer och till den lilla begränsade od-
lingsbara areal som finns i landet.  
 Försiktiga bedömningar beräknar att 
det amerikanska bombkriget har tagit 
livet av cirka 3 500 civila afghaner. 
Omsorgen och empatin med dessa 
mänskliga offer förefaller ha varit 
minst sagt begränsad. På höljet till en 
CBU-87 moderbomb (clusterbomb) 
fälld av amerikanskt bombflyg över 
Tora Bora återfanns ett handskrivet 
meddelande med lydelsen: ”Den här 
kommer att lysa som en diamant i ett 
getarsle – Gary”. 
 Sanningen är den att för ytterligare 
tusentals civila afghaner: lekande 
barn, vedsamlande kvinnor och jord-
bruksarbetande män väntar ond bråd 
död.  
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Över fyra miljoner   människor 
behöver mathjälp 

 
Av  Börje Almqvist 

Torkan fortsätter att drabba stora delar av Afghanistan och 
FN:s livsmedelsprogram (WFP) uppskattar att 4,3 miljoner 
människor på landsbygden behöver hjälp med det mest av den 
dagliga maten under de närmaste två till 10 månaderna för att 
överleva vintern. Cirka en miljon av de behövande som inte 
kommer att klara av att skaffa sig den mat de behöver under 
det närmaste året bor i södra Afghanistan och närmare en och 
en halv miljon i de centrala högländerna  
 Matbristen är ett faktum trots att det i år varit tillräcklig ne-
derbörd i stora delar av landet och att matproduktionen har 
gått upp med cirka 80 procent jämfört med 2001. Detta är 
dock fortfarande något mindre än det som producerades 1998, 
det sista året innan torkan drabbade Afghanistan.     
 
 Jordbruksökningen är stor men lokal och har i huvudsak skett 
i de norra delarna av landet och hjälper inte dem som fortfa-
rande drabbas av torkan och saknar pengar till att köpa mat. 
 

 För att klara landets matbehov under perioden juli 2002 till 
juni 2003 krävs behövs det importeras cirka 1,4 miljoner ton 
matsäd. Drygt 900 000 ton beräknar FN:s jordbruksorganisa-
tion (FAO) att den privata sektorn importerar. Resten måste 
täckas med bistånd. 
 

 Värst drabbat av den fortsatta torkan är södra Afghanistan 
där stora floder torkat ut till små strömfåror och fruktodlingar-
na har gått förlorade. Även i stora områden i öster och i de 
centrala högländerna är torkan ett stort problem.  
 

 Enligt FN:s livsmedelsprogram (WFP) förekommer torka i 
ett område som löper genom södra och östra Afghanistan. Där 
har den långvariga torkan och det sjunkande grundvattnet re-
sulterat i en markant försämrad matproduktion och tillgång 
till mat. Människorna i dessa områden går nu in på det femte 
året av torka med minskade egna ekonomiska möjligheter att 
klara sig. Många familjer har gjort sig av med de tillgångar de 
skulle kunna avyttra för att kunna köpa mat.  
 

 WFP är framför allt oroad av situationen i de södra och östra 
provinserna, samt provinserna Uruzgan, Bamiyan och War-
dak där torkan fortsätter. WFP undersökningar visar också att 
det finns fickor med akut matbrist på andra håll i landet. Det 
är mest påtagligt i områden i de nordöstra provinserna Badak-
shan, Takhar och Baghlan. 
 

 Svält framkallar flykt 
I områden i södra Afghanistan överväger många torkdrabbade 
hushåll, bland annat självhushållsodlande bönder och nomadi-
serande boskapsskötare, Kuchis, att emigrera till andra områ-

den för att söka arbete eller på annat sätt skaffa sig mat. 
I de centrala högländerna samt provinserna Ghor, Sar-e 
Pul, Faryab och Farah fortsätter också matsituationen 
att vara mycket svår.   
 I de nordliga delarna av centrala Afghanistan har bara 
10 procent av det viktiga regnbevattnade jordbruket 
kunnat brukas och skördarna räcker bara till för att 
täcka ett minimibehov av mat under fem månader. För 
att klara sig finns det förutom de få daglönejobben ett 
antal dåliga alternativ att välja på; emigration, lån av 
pengar, att sälja den boskap och jord man har kvar eller 
värva sig i någon beväpnad grupp. 
 

 Från landsbygden har det kommit rapporter om att folk 
flytt undan svälthotet. Bland annat har folk från många 
byar i sydvästra Afghanistan flytt undan svälthotet i 
vinter. Folk i fattigprovinsen Zabul i sydost, där folk 
redan i augusti flydde undan torkan har det nyligen 
kommit larmrapporter. Och i början av november pla-
nerade fler människor att fly provinsen.  
 

 Efter larmrapporterna från Zabul utgick team från FN, 
biståndsorganisationer och ett antal ministerier i Kabul 
till Zabul. De fann att i uppskattningsvis 150 byar var i 
behov av hjälp. Mattillgången varierade från en veckas 
upptill en månads behov. 
 

 Ett stort problem för de människor som är drabbade av 
torkan, är att Pakistan mer eller mindre lyckats stänga 
gränsen och hindrar män att ta sig dit som gästarbetare 
för att skicka hem pengar till sina utblottade familjer. 
Men även om det skulle finnas pengar till matinköp så 
är möjligheten till att köpa mat begränsad. De ökade 
skördarna har inte lett till någon markant ökning av mat 
på marknaden, vilket tyder på att skördarna har lagrats. 
 

 Förutom de behövande på landsbygden är det stora 
grupper människor i städerna som är i behov av mat-
hjälp. Det är både människor som   stannat på sina hem-
orter under inbördeskriget och återvändande flyktingar 
och internflyktingar som inte kunnat återvända hem. 
 

 Enligt FN är det största problemet i städerna att majori-
teten av stadsborna inte har egna tillräckliga egna resur-
ser, inkomster eller tillgång till förnödenheter för att 
klara vintern. Anledningarna är skuldsättning, arbetslös-
het och att de förlorat sina tillgångar under det kvartsse-
kellånga kriget.  
 FN:s biståndsorganisation HABITAT beräknade i slu-
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tet av oktober att uppemot en halv 
miljon människor i städerna saknade 
ordentliga bostäder inför vintern. Det 
är människor som antingen bor utom-
hus eller i skadade hus. En stor del är 
återvändande flyktingar i huvudsta-
den Kabul. De flesta av dem har 
mycket små möjligheter eller ingen 
alls att göra något åt sin situation. För 
100 000 av dem planeras det hjälp. 
Många bor i tält och är i behov av 
vintertält. 200 000 stadsbor är även i 
behov av mathjälp för att klara sig 
under vintern. 
 Många bor i Kabuls ruiner 
För en del av dem som bor i skadade 
hus planeras det distribution av dör-
rar och dörrkarmar, fönsterkarmar 
och takbjälkar, plastskynken, kami-
ner, ved och filtar. 
 

 Den största gruppen utsatta stadsbor 
med stora behov finns i den av inbör-
deskriget, 1992-96, till stora delar 
förstörda huvudstaden Kabul. Staden 
har dragit till sig den största gruppen 
återvändande flyktingar samt fattiga 
från landsbygden som hoppas på en 
bättre tillvaro. 
 I slutet av oktober beräknade FN att 
96 000 människor i Kabul antingen 
bodde utomhus i tält och/eller under 
plastskynken (cirka 20 000 personer) 
eller i skadade byggnader. 
 

 Enligt planerna skall de som lever 
under bar himmel eller i dåliga tält 
uppmanas av myndigheterna att flytta 
in i offentliga byggnader. De mest 
behövande skall få vintertält, filtar, 
kaminer och bränsle.  
 Matbristen och andra akuta behov i 
vinter bland stadsbefolkningarna är 
inte isolerad till Kabul utan förekom-
mer runt om i landet. Enligt WFP 
finns det stora humanitära behov 
även bland stadsbefolkningen i bland 
annat Mazar-e Sharif, Jalalabad, 
Kandahar and Herat. I flera av städer-
na är det dessutom problem med fukt 
under vintern. Av de cirka 243 000 
stadsbor som FN uppskattar lever 
under bar himmel, i tält eller skadade 
fastigheter bor uppemot 60 000 ut-
omhus. Stor misär förekommer även 
i mindre städer. 
 Dessutom är det stor risk att antalet 

 
 

Snöleoparden    
hotas av utrotning 

 
Av  Peter Hjukström  

Att enorma mänskliga och materi-
ella värden gått till spillo i Afghani-
stan under det senaste kvartsseklets 
krigshandlingar är ingen nyhet. 
 

 Mer sällan belyst är krigets kata-
strofala följder för miljön. Så har t 
ex merparten av Afghanistans 
skogsbestånd skövlats vilket i sin 
tur bl a resulterat i omfattande pro-
blem med jorderosion och återkom-
mande översvämningskatastrofer i 
samband med den årliga snösmält-
ningen eller i samband med kraft-
fulla regn. 
 

 Redan i mitten av 1800-talet för-
svann det asiatiska lejonet från Af-
ghanistan. Så sent som 1959 sköts 
det sista kända afghanska exempla-
ret av den kaspiska tigern i norra 
Kunduz. Med krigsutbrottet 1978-
79 och den därpå följande militari-
seringen av hela det afghanska 
samhället och en accelerande till-
gång på moderna vapen i var mans 
hand har överlevnadsmöjligheterna 
för Afghanistans tidigare rika vilt-
fauna dramatiskt försämrats. 
 

 Nu riktas fokus på den sällsynta 
och utrotningshotade snöleoparden. 
Före krigsutbrottet 1978-79 beräk-
nades 300 exemplar (av totalt cirka 
3 500 i hela Centralasien, Kina och 
Mongoliet) leva i Afghanistan. Idag 
befaras antalet snöleoparder i Af-
ghanistan ha reducerats till 100 ex-
emplar. 
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utblottade kommer att öka kraftigt i vinter i städerna Kabul, Kandahar och 
Herat eftersom många flyktingar återvände för sent på jordbrukssäsongen för 
att kunna börja med jordbruket.  
 FN räknar med att det kan komma stora strömmar av internflyktingar från 
provinser som Ghor, Badghis och Herat. Det finns stor risk att folk också kan 
bege sig på flykt från de torkdrabbade provinserna Wardak, Ghazni och Uruz-
gan till städerna Kandahar och Kabul. Från provinserna Balkh, Jozjan, Sari 
Pul, Faryab och södra Samangan kan folk börja söka sig till Mazar-e Sherif i 
norr. 

 Det är främst snöleopardens vackra 
päls som gjort djuret till ett attraktivt 
byte. Men utan en skrupelfri marknad 
i form av penningstarka köpare vore 
problemet avsevärt mindre.  Som en 
följd av inflödet av tusentals utländs-
ka soldater och biståndsarbetare har 
utrotningstakten tilltagit dramatiskt 
sedan vintern 2001-2002.  
 

 FN:s miljöprogram rapporterar att 
snöleopardskinn idag säljs för cirka 
tusen dollar (cirka 10 000 SEK) i 
särskilda affärer som i första hand 
vänder sig till utlänningar i Kabul 
och Faizabad. FN:s miljöprogram 
pekar i första hand ut soldater från 
den s k fredsbevarande styrkan ISAF 
och västerländska biståndsarbetare 
som köpare.  
 

 De utländska köparnas villighet att 
betala dessa för en fattig landsbygds-
afghan närmast astronomiska belopp 
bidrar därmed också till att utrot-
ningstakten ytterligare skruvas upp 
och att än fler snöleoparder riskerar 
att skjutas för att hamna på en var-
dagsrumsvägg i London, New York 
eller Stockholm. 
 Eftersom snöleoparden är en utrot-
ningshotad art är all handel med dju-
rets skinn förbjuden i internationella 
avtal. Detta utgör uppenbarligen ing-
et hinder för internationella miljöpa-
rasiter i form av skrupelfria utländska 
soldater och biståndsarbetare. Där-
med går tyvärr snöleopardens tid i 
Afghanistan sannolikt mot sitt slut. 
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äventyrslystet och våldsbenäget element. Då fanns det bara en diktator i form 
av Saddam, som genom sina upprepade politiska misstag kunde ge USA en 
ursäkt att förstärka sina styrkor i Persiska viken och på detta sätt ha kontroll 
över de oljerika områdena i Mellanöstern. 
 Bush är väl medveten om att varken Irak, Iran eller Nordkorea har kraften att 
hota USA:s säkerhet. Ett anfall mot Irak motiveras varken av mänskliga rät-
tigheter eller förintelse av massförstörelsevapen. Bush är intresserad av att få 
tillgång till landets oljetillgångar.  

Översätting från persiska: Maiwand Osman 
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skiftande motiv. Kina vill inte 
”smittas” av uppror från centralasia-
tiska minoriteter som också finns i 
det stora väldet. Ryssland vill bygga 
gränser mot islam och kopplar sam-
man tjetjeners uppror med centralasi-
atisk fundamentalism. USA har sitt 
självklara intresse i oljan och den är 
så åtråvärd att den stora demokratin 
ingår militärt partnerskap med Uzbe-
kistan, styrt av den gamle kommunis-
ten Islam Karimov, som utplånat all 
opposition, störtat sitt land i ekono-
misk misär och packar fängelserna 
med politiska fångar. Fast han upplät 
villigt baser för USA:s krig mot Af-
ghanistan och tar gärna emot militär 
rådgivning för att enklare krossa op-
positionen. Europeiska utvecklings-
banken har groteskt nog beslutat för-
lägga nästa stora möte till Karimovs 
land. 

Rashid gör mot slutet av boken ett 
slags ansvarsfördelning: ”Den verkli-
ga krisen i Centralasien finns hos 
statsapparaterna, inte hos dem som 
gör uppror”. 
Och som han också påpekar: Jihad, 
stora Jihad, betyder inte krig och våld 
utan ”sökande inåt. Strävan efter en 
moralisk disciplin och ett engage-
mang i islam och i politiskt arbete”. 
 

 Fotnot 1: Artikeln har tidigare publi-
cerats i Aftonbladet den 3 januari 
2003 
 Fotnot 2: Ahmed Rashids bok ”Jihad 
– Framväxten av en militant islam i 
Centralasien” har nyligen publicerats 
av Svenska Afghanistankommittén i 
svensk översättning av Charlotte 
Hjukström. 290 sidor och pocket. Cir-
kapris: 150 kronor.     Boken kan be-
ställas från Svenska    Afghanistan-
kommittén,  telefon 08-545 818 40 eller             
e-post: info@sak.a.se 

Våld och väckelse... 

Under mer än 20 års tid har de skandinaviska länderna Danmark, Norge och 
Sverige varit bland de länder i världen som mest uthålligt bidragit med omfat-
tande humanitära insatser till det av krig och naturkatastrofer drabbade af-
ghanska folket. 

 
 Efter terrorattackerna den 11 
september 2001 har NATO-
länderna Danmark och Norge 
anslutit sig med stridsflygför-
band till den USA-ledda opera-
tionen Enduring Freedom i 
Afghanistan.  
 
 Efter att under ett års tid ha 
deltagit i hundratals s k rutin-

uppdrag över afghanskt territorium övergick de danska och norska flygvapnen 
till aktiva bombanfall i början av 2003. Den 28 januari bombade ett norskt 
F16-plan en afghansk s k rebellstyrka. Överste Roger King, talesman för den 
amerikanska armén, sade att 18 anhängare till Gulbuddin Hekmatyars parti 
Hezb-i-Islami hade dödats i det norska anfallet. En vecka senare, den 4 febru-
ari, var det det danska flygvapnets tur att fälla bomber över Afghanistan.  
 
 Bägge de skandinaviska bombanfal-
len riktade sig mot mål i trakterna av 
Spin Boldak i sydöstra Afghanistan. 
 
 Vem hade någonsin kunnat förestäl-
la sig att någon av de skandinaviska 
länderna skulle komma att involvera 
sig militärt i Afghanistan, än mindre 
att skandinavisk militär personal 
skulle komma att döda afghaner i 
afghanernas eget land?  

 Det är värt att nämna att år 1991, 
under kriget mellan Irak och de allie-
rade under USA:s ledning, var de 
amerikanska styrkorna på 40 kilome-
ters avstånd från Bagdad. Men de 
valde att inte gå in och störta Sad-
dam. Många politiska bedömare för-
klarar detta beslut på följande sätt: 
Under den perioden behövde USA ett 

Olja eller förintelse av... 

 

Danmark och Norge bombar 
 i Afghanistan 

 

Av Peter Hjukström 


