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Kommittén som hade fått till uppgift att komma med 
ett förslag på en ny afghansk konstitution avslutade 
nyligen sitt arbete. Det finns många kommentarer 
om denna nationella deklarations vara och inte vara. 
En del är nöjda med konstitutionsförslaget, andra är 
det inte.  
 
Bland de av våra landsmän som är nöjda med för-
slaget finns olika synsätt. Många av dem ser, trots 
kritik av enstaka paragrafer, förslaget till konstitution s o m 
en framgång i nuvarande kaotiska situation. De hoppas på att dessa tankar skall kunna 
förverkligas, inte minst mot bakgrund av att konstitutionsförslaget fastställer gränser-
na för maktorganens befogenheter  gentemot folket och tvärtom. 
 
Andra, som uttrycker sig positivt om det nya förslaget till konstitution, gör det främst 
utifrån sin tolkning av förslaget som en återgång till det förflutna. De är positiva där-
för att de tror att  än en gång kommer en viss stam eller familj att styra landet.  
 
Bland vissa motståndare till konstitutionsförslaget hörs högljudda protester. Såväl 
form som innehåll ifrågasätts. Denna grupp av våra landsmän omfattar dem som hade 
hoppats på ett parlamentariskt system och förväntade sig att den politiska makten 
skulle få sin legitimitet av parlamentet. Dessa kritikers förhoppningar är att parlamen-
tet skall bestå av representanter från ett flertal politiska partier och den verkställande 
maktens alla beslut skulle granskas av parlamentets ledamöter. 
 
Dessutom finns också de som totalt förkastar förslaget till ny afghansk konstitution. 
De hävdar att utformandet av en ny konstitution är något överflödigt i en tid när främ-
mande styrkor finns i landet och afghanska folket inte än lyckats med att bilda en na-
tionell och självständig stat. Enligt dem bör man idag i första hand betona frihetens 
och det nationella oberoendets frågor på samma sätt som när vårt folk en gång tvinga-
de engelsmännen att lämna landet; koalitionens styrkor måste först och främst kastas 
ut ur Afghanistan genom ett heligt krig och först därefter kan man ta hand om organi-
satoriska frågor, återuppbyggnad och organisation av nationens lagstiftande, dömande 
och verkställande instanser. 
 
Pragmatisk medelväg 
I denna diskussion väljer den Afghanska Pennklubben i Sverige en pragmatisk medel-
väg.  
Med djup respekt för andra röster och åsikter som framförts i konstitutionsdebatten, 
vill vi här framföra vår ståndpunkt.  
 
Vi tror att värderingar om nationell frihet, demokrati, centraliserade respektive de-
centraliserade system får sin skiftande konkreta innebörd och betydelse under bestäm-
da historiska, politiska och sociala förutsättningar. Att bortse från detta riskerar bara 
att leda till ett spel med ytligheter där varken en centraliserad eller decentraliserad 
regim kan befria vårt samhälle från dess djupgående problem. 
 
Det är viktigt att påpeka att de politiska systemen som har utvecklats i väst är frukten 
av modernitetens epok. Med undantag av ett par länder i öst och syd, har flertalet na-
tioner inte uppnått denna epok när det gäller tankesättet. De länder i öst och syd som 
har kommit halvvägs i fråga om bildandet av demokrati och republik har återkom-
mande mötts av allvarliga motgångar. Ett klassiskt exempel är alla de folkvalda presi-
denter som efter en tid vid makten förvandlats till mer eller mindre hängivna diktato-
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Krigsherreekonomi i norr 
Narkotika, gas och utplundring av fattigfolk 

leder till banditekonomi 
 

Av Börje Almqvist  
I norra Afghanistan har regionala och lokala krigsherrar i provinserna och i distrikten 
tagit kontrollen över både den legala och illegala privata ekonomi, liksom den statliga.  
 
 De lägger även beslag på inkomster som tillhör staten, vinster från statliga industrier 
och företag, samt skatter och avgifter från det privata näringslivet. Dessutom beskattar 
de lokalbefolkningen i de områden där de tagit kontrollen. 
 
– Kommendanterna och krigsherrarna har ett antal inkomstkällor. De får in pengar 
från tullavgifter, utvinner mineraltillgångar, beskattar böndernas och tar ut skatt på de 
byar de tagit kontrollen över och kontrollerar den statliga industrin och tar av deras 
vinster. Dessutom får de pengar från staten för löner till soldater och officerare och 
pengar från utländska intressen, berättar Eckart Schiewek.  
 
Fram till i våras arbetade Eckart Schiewek på UNAMA:s (FN i Afghanistan) politiska 
avdelning i norra Afghanistan där han samanställde information om den politiska och 
ekonomiska situationen. 
 
Eckart Schiewek beskrivning av de ekonomiska och politiska förhållandena ger en 
bild av en blandning av europeiskt medeltida feodalsamhälle och banditvälde. Hans 
uppgifter bekräftas av  trovärdiga källor i norra Afghanistan som av säkerhetsskäl vill 
vara anonyma. ”Om de får reda på att jag sagt det här dödar dom mig”, förklarade en 
källa. Han har tidigare hotats till livet för vägran att samarbeta med en betydande 
krigsherre. 
 
Denne tillägger att många av de mäktigaste kommendanterna i norr dessutom kontrol-
lerar opium- och heroinhandeln med utlandet. De är en välbeväpnad narkotikamaffia, 
som fick makten efter 11 september 2001 och som ingen verkar kunna komma åt eller 
för närvarande ens vill göra några seriösa försök att bli av med. 
 
Avväpningsförsök har genomförts, men resultaten är hittills marginella. Det stora 
avväpningsprogrammet har i skrivande stund (2/11) avväpnat cirka 1 000 milismän i 
Kunduz i norra Afghanistan. Uppskattningsvis finns det cirka 200 000 milismän runt 
om i Afghanistan. 
 
Naturgasen i Dostums händer 
En av de stora tillgångar som hamnat utanför statens kontroll är naturgasen i Shibarg-
han, i den nordvästliga Jozjanprovinsen. Jozjan kontrolleras av general Dostum,  
 
I början av 1990-talet rev general Dostum upp gasledningarna till det före detta Sov-
jetunionen och lade om dem till storstaden Mazar-e Sherif i norr och började sälja 
gasen till staden och dess industrier. Bland annat till en stor konstgödselsfabrik och en 
textilfabrik utanför Mazar-i-Sharif, som bägge kontrolleras av Dostums folk, samt till 
småindustrier i området och på andra håll i norra Afghanistan. 
 
- Gasen kontrolleras av Dostum som tar förtjänsten, säger Eckart Schiewek 
 
Centralregeringen i Kabul försöker med jämna mellanrum förmå krigsherrarna i norr 
och på andra håll i landet att betala in vinsterna från de statliga industrierna och de 
skatter och tullavgifter då tar ut. För några månader sedan lovade de att göra det, 
men... 
 
– Det är krigsherrarna som tillsatt direktörerna och de kontrollerar gränsövergångarna. 

Det finns inga oberoende som kontrolle-
rar att de verkligen betalar in alla in-
komster till statsbanken. Det är inte tro-
ligt att de och deras kommendanter har 
slutat stoppa tullavgifter och företags-
vinster i egen ficka, säger en källa.  
 
Han tillägger att: 
- Krigsherrarnas soldater tar också ut 
avgifter på trafiken vid posteringar längs 
vägarna. Krigsherrarna Dostum, Mohaq-
qeq och Atta tar också ut en ”import 
skatt” i form av 30 procent av all den olja 
och diesel som importeras från Uzbeki-
stan. 
 
Den beslagtagna dieseln säljs på bensin-
stationer runt om i norra Afghanistan. I 
Baghlan har vice guvernören byggt ben-
sinstationer och säljer diesel. De flesta 
fordon i Afghanistan är dieseldrivna. 
 
En stor del av oljan och dieseln i Afgha-
nistan importeras numera från Uzbeki-
stan på grund av lägre priser än från Iran 
och Pakistan. 
 
Oljekällorna i Dostums hemprovins Sar-
i-Pul kontrolleras av hans kommendanter 
som har total kontroll över tillgångarna 
och säljer oljan privat.  
 
– I Baghlanprovinsen kontrollerar lokala 
krigsherrar kolgruvorna genom av dem 
tillsatta direktörer och tar förtjänsten. I 
Takharprovinsen tar de vinsten från kol- 
och saltgruvorna. Även kolgruvorna i 
provinserna Faryab och Samangan och 
småindustrin i Jozjanprovinsen kontrolle-
ras av lokala krigsherrar, säger Eckart 
Schiewek. 
 
De statliga textilfabrikerna, cementfabri-
ken och bomulls produktionen i Baghlan 
kontrolleras också av lokala krigsherrar 
genom av dem tillsatta direktörer.  
 
Exploatering av fattigfolk 
Jordbruksbefolkningen i norra Afghani-
stan är helt i händerna på krigsherrarna 
och den utnyttjas ekonomiskt utan att de 
kan sätta sig emot. 

R. Dostum 

►► 5 



 

4 

FARDA 27                                                                                AFGHANSKA PENNKLUBBEN 

 

Guldskatten från Tela-Tepeh återfunnen 
 

Av Peter Hjukström 

Hösten 1969 började en sovjetisk-afghansk arkeologisk delegation göra utgrävningar 
av en kulle, lokalt benämnd Tela-Tepeh eller ”Guldkullen”, tre kilometer öster om 
staden Shibarghan i den nordliga Jozjanprovinsen. Efter nära tio års uppehåll återupp-
togs utgrävningarna hösten 1978 under ledning av den sovjetiske arkeologiprofessorn 
Viktor Sarianidi. Resultatet av den sistnämnda höstens utgrävningar blev sensationellt 
och döptes genast i världspressen till ”århundradets upptäckt”. 
Arkeologerna fann nämligen att den låga kullen dolde ett tempel från omkring år        
1 000 f. Kr. Över detta tempel hade betydligt senare, ungefär vid början av vår tide-
räkning, anlagts en begravningsplats, där förmodligen någon av de härskande ätterna i 
Kushan-riket begravt sina medlemmar, rikt utstyrda i gulddekorationer och guldföre-
mål. Totalt fann arkeologerna över 20 000 guldföremål. 
Det sensationella guldfyndet hösten 1978 skedde endast ett drygt år innan Sovjetunio-
nens invasion av Afghanistan. I och med invasionen och de därpå följande eskalerade 
krigshandlingarna omöjliggjordes ytterligare professionella utgrävningar i området.  
 
Försvunnen skatt 
Fynden i Tela-Tepeh fördes omgående till Kabul för att där kunna förvaras under säk-
ra former. Sedan dess har all information om fyndets vidare öden varit föremål för 
mer eller mindre avancerade rykten och spekulationer. Viktor Sarianidi fick själv möj-
lighet att återse skatten 1982, därefter hävdar vissa källor att skatten skall ha visats för 
en mindre grupp utländska ambassadörer i Kabul i slutet av 1980-talet. Det har under 
årens lopp spekulerats i att guldskatten skulle ha förts till Moskva. Andra rykten har 
gjort gällande att guldskatten skulle ha stulits och sålts ut på den svarta internationella 
antikmarknaden. Ytterligare uppgifter har gjort gällande att guldföremålen skulle ha 
smälts ner till guldtackor. 
Efter 25 år av osäkerhet kan vi idag ge svaret på vad som har skett med den fantastis-
ka guldskatten från Tela-Tepeh. Den 28 augusti i år lyckades nämligen en inkallad 
låssmedsspecialist från Tyskland ta sig in i ett säkerhetsvalv tillhörande den afghans-
ka centralbanken. Valvet, som sprängts in i berget under det afghanska presidentpalat-
set, har varit förslutet med en en extremt kraftig ståldörr med sju avancerade lås.  
Anledningen till inbrytningen i säkerhetsvalvet var jakten på den afghanska central-
bankens guldreserv värderad till närmare en miljard kronor. Närvarande vid inbryt-
ningen var bl a president Hamid Karzai och finansminister Ashraf Ghani. Däremot 
fanns ingen företrädare för Kabuls museum närvarande av den enkla anledningen att 
ingen anade att det i det förslutna säkerhetsvalvet också förvarades den försvunna 
guldskatten från Tela-Tepeh. 
 
Sju nycklar 
Att guldskatten från Tela-Tepeh återfunnits i intakt skick är en oerhört glädjande ny-
het för den afghanska nationen, men givetvis också för alla dem som värnar om vårt 
gemensamma historiska arv. Mot bakgrund av de senaste 25 årens krig och kaos som 
plågat det afghanska samhället är det dessutom något av ett underverk att denna ovär-
derliga guldskatt kunnat bevaras intakt.  
Idag vet vi att säkerhetsvalvet i presidentpalatset förseglades den 14 februari 1989, 
dvs dagen innan det sovjetiska uttåget ur Afghanistan hade fullföljts. Åtgärden skedde 
på initiativ av den dåvarande presidenten Najibullah, som befarade ett dramatiskt för-
sämrat säkerhetsläge i och med ryssarnas uttåg.  De sju låsen till säkerhetsvalvet var 
kopplade till var sin unik nyckel. För att kunna öppna valvet krävdes alltså samtliga 
sju nycklar på plats. Vid förslutningen 1989 fördelades de sju nycklarna på sju olika 
personer, personer som idag är spridda över olika delar av världen. 
Under de förödande fraktionsstriderna i Kabul åren 1992-1996 gjordes det flera miss-
lyckade försök att bryta sig in i centralbankens säkerhetsvalv. När talibanerna övertog 
makten i september 1996 försökte även de att forcera den kraftiga ståldörren men 
misslyckades.  

Talibaner vann andrapriset 
Att ingen någonsin lyckades bryta sig in i 
säkerhetsvalvet kan bl a tillskrivas cen-
tralbankens ansvarige för valvet, herr 
Askerzai. 
- Efter talibanernas intåg i Kabul anlände 
en delegation på tio mullor till president-
palatsets säkerhetsvalv, berättar Askerzai 
i en intervju med ”The Sydney Morning 
Herald”. Med en pistol riktad mot huvu-
det tvingades jag öppna ståldörren till 
valvet så att talibanmullorna kunde in-
spektera centralbankens guldreserv. 
- Men de vann bara andrapriset, berättar  
Askerzai. För vad de inte insåg var att 
förstapriset, guldskatten från Tela-Tepeh, 
befann sig i ett särskilt valvutrymme 
strax ovanför deras huvuden. 
Talibanmullorna frågade ut Askerzai om 
det fanns några ytterligare guldföremål 
utöver centralbankens guldtackor. När 
han vägrade att svara arresterades han 
och satt sedan fängslad under tre måna-
der. 
- Talibanerna frågade aldrig efter guld-
skatten från Tela-Tepeh av en väldigt 
enkel orsak, säger Askerzai. De outbilda-
de mullorna visste nämligen ingenting 
om Afghanistans storslagna historiska 
arv. De hade aldrig hört talas om Baktri-
en, än mindre om Tela-Tepeh. 
Natten till den 13 november 2001, dvs 
samma natt som talibanerna evakuerade 
Kabul, dök de åter upp vid säkerhetsval-
vet. 
- Under fyra timmars tid försökte de med 
våld att forcera ståldörren till valvet, 
berättar Askerzai. Till slut, när styrkor 
från nordallliansen började tränga in i 
huvudstaden, gav de upp  och flydde 
söderut. 
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– Jordbrukarna måste betala 10 procent av skörden och 
måste också ge 10 procent av sina djur i skatt. De måste 
också föda deras hästar och göra dagsverken på deras mar-
ker. Dessutom måste bönderna skicka sina söner som sol-
dater till de lokala arméerna. Om inte sönerna gör militär-
tjänst så måste familjerna betala skatt. Byarna måste också 
betala en speciell byskatt till den milisledare som kontrol-
lerar byn, berättar, Eckart Schiewek 
 
Detta har gjort det ekonomiskt lönsamt att kontrollera byar. Lokala krigsherrar har ock-
så beslagtagit mark som tillhör flyktingar och använder åkermarken för opiumodling. 
 
Men denna typ av ekonomi har sina problem för de inblandade profitörerna. 
 
– De lokala krigsherrarna förväntar sig att de skall få en del av inkomsterna från tullav-
gifter, som deras ledare tar ut, men får det inte. Den skatt de lokala krigsherrarna driver 
in ute i distrikten betalas normalt inte heller vidare till de regionala krigsherrar som 
dessa officiellt lyder under (Dostum, Atta, Mohaqqeq med flera). Däremot delar de lo-
kala krigsherrarna ibland på inkomsterna från lokala skatter liksom inkomster från loka-
la resurser de lagt beslag på, berättar Eckart Schiewek. 
 
Till exempel beskattas böndernas opiumskörd. 
 
Detta gör att de områden som officiellt lyder under en regional krigsherre i verkligheten 
ofta är mycket fragmenterad och kontrollen från de stora krigsherrarna över de lokala 
milisgrupperna diskutabel. 
 
- Bristen på ett generellt skattesystem gör situationen mycket instabil, säger Eckart 
Schiewek. 
 
Heroin för miljoner 
En lokal bedömare i norra Afghanistan tillägger att situationen även skapar motsätt-
ningar mellan de lokala krigsherrarna, liksom motsättningar mellan dem och de regio-
nala krisherrar som de officiellt lyder under. Ofta har de lokala milisgrupperna namn 
som divisioner och brigader och när de refereras till låter det som om de ingår i en riktig 
armé, vilket de inte gör. 
 
De verkligt stora inkomsterna för flera mäktiga krigsherrar i norr kommer från heroinet, 
som de smugglar ut ur landet. En viktig export väg är gränsövergången Hairatan där 
mycket av heroinet från Badakshanprovinsen smugglas till Uzbekistan.  
 
En stor exportväg för heroin från norra Afghanistan som börjat utnyttjas i år går från 
provinserna Balkh, Jozjan och Faryab i norr och nordost, genom provinserna Sar-i-Pul 
och Ghor, i centrala Afghanistan, till Helmandprovinsen i söder. Där tar en blandning 
av gamla Hezb-e-Islami kommendanter och pakistanska intressen över och delar på 
handeln med talibanerna.  
 
Så sent som den 2 november förekom strider mellan lokala krigsherrar ”lojala” mot 
Dostum och Atta över kontrollen av drogrutten genom Sar-i-Pul. 
 
På försommaren förekom trovärdiga uppgifter om att talibanerna skulle ha fört ut stora 
mängder opiater från Helmand till Pakistan där det såldes för att finansiera kriget mot 
amerikanarna och Kabulregeringen. Pengarna går bland annat till att betala fattiga bön-
der att beskjuta amerikanska baser med raketer. 
 
– Handeln med heroin är helt organiserad och någon privat smuggling tillåts inte. Den 
som försöker smuggla ut något privat blir dödad om den upptäcks. Det är en helt orga-
niserad verksamhet där bara de organiserade får ta hand om smugglingen, säger en källa 
som är insatt i verksamheten.  
 

Enligt FNs organ för bekämpning av 
droger och kriminalitet (UNODC) är de 
afghanska böndernas förtjänster från 
opiumodlingen drygt en miljard dollar. 
Narkotikahandlarnas (krigsherrar och 
”vanliga narkotikahandlare och smuggla-
re) förtjänster ligger på 1.2 miljarder 
dollar i år. Enligt IMF kommer halva den 
afghanska nationalprodukten från opium 
och heroinhandeln. 
 
UNODC varnade så sent som i slutet av 
oktober för att Afghanistan riskerar att 
degenerera till en stat kontrollerad narko-
terrorister och narkotikakarteller om inte 
den ökade produktionen av opium och 
heroin stoppas. Enligt FN producerar 
Afghanistan 75 av den illegala opiumod-
lingen i världen. Uppemot 10 miljoner 
heroinister konsumerar heroin raffinerat 
från afghanskt opium. 
 
Enligt Antonio Maria Costa, direktör för 
UNODC tar en del krigsherrar och admi-
nistratörer i provinserna en betydande del 
av vinsterna. Costas bedömning är att ju 
mer dessa vänjer sig vid dessa inkomster 
desto mindre troligt blir det att dessa 
kommer att respektera lagen och vara 
lojala mot regeringen i Kabul. Dessutom 
tar terrorister ut sin del av vinsterna. Ju 
längre det sker desto större blir hotet mot 
säkerheten inom landet och längs grän-
serna, varnar han.  
 
Enligt finansminister Ashraf Ghani när-
mar sig flera ministrar narkotikamaffias-
tatus. 
 
Fotnot: De tre mäktigaste krigsherrarna i 
norr är den uzbekiske generalen Dostum 
(vice försvarsminister, som sällan lämnar 
sin maktbas i norra Afghanistan) den 
tajikiska generalen Atta (Chef för 7:e 
armékåren i norr och närstående för-
svarsminister Fahim i Kabul. Atta´s loka-
la befälhavare är regelbundet inblandade 
i strider med general Dostums) och Mo-
haqqeq (planeringsminister i regeringen i 
Kabul som har ett antal mer eller mindre 
lojala milisgrupper i norr). Alla tre låg 
under inbördeskriget i norr i krig med 
varandra fram till dess att talibanerna 
slutligen erövrade så gott som hela norra 
Afghanistan 1999. 
 
General Dostum var fram till våren 1992 
ledare för den uzbekiska milis som höll 
president Najibullahs kommunistregim 
vid liv efter det sovjetiska uttåget 1989. 
1992 bytte han sida och Najibullahs re-
gim kolappsade på några månader. 

Atta M. 

Krigsherreekonomi i norr 
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Kinesiska vägplaner 
Aga Khan Foundation är en del av ismaeliter-
nas religiöse ledare Aga Khans internationella 
utvecklingsorganisation, Aga Khan Develop-
ment Network, som är mycket verksam i östra 
Tajikistan och nordöstra Afghanistan. Regio-
nen har en mycket stor koncentration ismaeli-
ter. Aga Khans verksamhet är mycket påtag-
lig och inriktningen har en stor tyngdpunkt på 
satsningar inom infrastruktur och ekonomisk 
utveckling.  
 
– På den tajikiska sidan av gränsen skall det 
byggas lokala marknader för lokala produk-
ter. Vi diskuterar nu med den lokala regering-
en om att tillåta afghaner att komma över 
gränsen och handla på den tajikiska sidan. Vi 
förväntar oss resultat inom 6-8 månader. Att 
bygga upp marknadsplatserna tar bara upp-
emot 3 månader, säger Mirza Jehani. 
 
I norra Badakshan beräknas ytterligare en bro 
vara klar i december. Den skall förbinda det 
isolerade Darwazdistriktet i nordligaste Ba-
dakshan med omvärlden (Tajikistan). Söder-
ifrån går det inga vägar och längs hela den 
tajikiska gränsen rinner den brolösa gränsflo-
den Panj utmed gränsen i Badakshan ned till 
Khorog. I hela Darwazdistriktet finns det idag 
bara två små affärer. 
 
När bron till Darwaz är klar har de afghanska 
myndigheterna lovat att öppna de bägge bro-
övergångarna som internationella gränser. 
Men först krävs det ett internationellt avtal 
mellan de bägge länderna, vilket man från 
AKFs sida tror skall gå snabbt.  
 
Det finns en farbar väg för lastbilar från 
gränsbron till Badakshans provinshuvudstad 
Faizabad, men den liksom vägen från Faiza-
bad till resten av Afghanistan kräver stora 
förbättringar. Vägen västerut från Faizabad är 
en slingrig grusväg, som ibland bara är hjul-
spår om ens det genom terrängen.  
 
Både i Tajikistan och i Badakshan cirkulerar 
bestämda uppgifter om att Kina är intresserad 
av att bygga en väg genom Badakshan till 
östligaste Wakhan korridoren vid den kinesis-
ka gränsen. Wakhan ligger mycket nära Kara-
korum highway. 
 
Narkotikaekonomi 
Tills den nya Sidenvägen öppnar är det 
knarkhandel som gäller i Badakshan. Enligt 
konservativa beräkningar skördades 1 000 ton 
opium i år i Badakshan (tillräckligt för att 
producera 100 ton heroin). Andra uppskatt-
ningar är 1 500 ton opium. Enligt FN skörda-
des ”bara” 508 ton i år.  
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Badakshan - Heroinväg idag! Sidenväg imorgon? 

 
Av Börje Almqvist 

Idag rör sig all ekonomisk aktivitet i den 
nordostliga afghanska provinsen Badakshan 
kring opiumodling och heroinproduktion för 
den europeiska marknaden. Morgondagen 
kan däremot se helt annorlunda ut. Det finns 
konkreta planer och satsningar på att förändra 
den fattiga bergsprovinsens ekonomiska situ-
ation och förbinda den med Kina via granlan-
det Tajikistan. En eventuell början på en ny 
”sidenväg” från Kina? 
 
Idag byggs det vägar och planeras infrastruk-
tur som kommer att förbinda den kinesiska 
marknaden med den nu så isolerade bergsre-
gionen. 
 
– En ny väg asfalteras nu genom Tajikistan 
från den kinesiska gränsen till gränsstaden 
Khorog i Tajikistan, berättar Dilovar Butabe-
kov, administrativ chef för Aga Khan Foun-
dation (AKF) i Tajikistans huvudstad Dusjan-
be. 
 
I Khorog har AKF byggt en bro över Panjflo-
den till Badakshan i nordöstra Afghanistan. 
När vägen är klar förbinder den nordöstra 
Afghanistan med Karakoram Highway, i 
västra Kina. Karakorum highway förser redan 
idag norra Afghanistan med billiga kinesiska 
konsumtionsvaror. Problemet idag är att va-
rorna måste transporteras en omväg på ett par 
tusen kilometer. Först genom bergen i norra 
Pakistan och sedan genom bergen i östra och 
centrala Afghanistan innan de når konsumen-
terna i norra och nordöstra Afghanistan. En 
rutt som på grund av den långa transportvä-
gen fördyrar de billiga kinesisk konsumtions-
varorna.  
 
När den av Islamic Development Bank finan-
sierade vägen är färdigasfalterad om något år 
hoppas man att gränserna skall vara öppna 
och lokala marknadsplatser utmed gränsen 
mellan afghanska Badakshan och Tajikistan 
skall vara klara.  
 
Det planeras fria handelszoner för lokalbe-
folkningen på bägge sidor om gränsen i af-
ghanska Badakshan och den västliga tajikiska 
provinsen Gorno-Badakshan. I Tajikistan 
skall parlamentet inom kort ta ställning till ett 
lagförslag om öppnandet av handelszonerna, 
men… 
 
– Vi förväntar oss inte att tusentals människor 
omedelbart skall korsa gränsen. Vi har ett 
långtidsperspektiv. Broarna kommer att fin-
nas där i hundra år och skall inte bedömas 
kortsiktigt, säger Mirza Jehani, samordnare 
för AKF i Tajikistan. 
 

Enigt en källa baserad i Badakshan finns det 
minst 13 heroinlaboratorier, varav 5 i Jurmdi-
striktet. Andra hävdar att det finns betydligt 
fler. I vissa områden var mellan 60 och 90 
procent av åkermarken odlad med opium. 
 
– Ekonomin i Badakshan handlar idag enbart 
om opium. Innan skörden i september var 
bärgad exploderade de lokala marknaderna 
med varor. Marknaden i provinshuvudstaden 
Faizabad ökade till exempel med uppemot 2 
000 procent. Affärerna var fulla med varor 
som såldes på kredit och betalades efter skör-
den, berättar Asif Hayat, ekonomisk analyti-
ker på AKF i  Badakshan.  
 
Folk konsumerade hemelektronik, TV-
apparater mm, samt generatorer för att driva 
dem i den så gott som strömlösa provinsen. 
Minst 500 bilar importerades också till pro-
vinsen. 
I hela provinsen ökade, enligt FN, opiumpro-
duktionen i år med 55 procent i jämförelse 
med förra året. Opiumodlingen har sjudubb-
lats sedan 1994. Från 2 procent av den odlade 
arealen till 16 procent. Tre av provinsens 
distrikt ligger bland de fyra topproducenterna 
av opium i hela landet. 
 
På andra sidan gränsen har den tajikiska nar-
kotikapolisen slutat med sina rutinkontroller 
av fordon från gränsområdena.  
 
Enligt ett befäl vid den tajikiska narkotikapo-
lisen i gränsstaden Khorog var mängden be-
slagtagen heroin i Tajikistan över 8 ton år 
2002. I slutet av oktober var årets beslag bara 
3, 5 ton. Enligt honom betyder det inte att den 
tajikiska narkotikapolisen blivit ineffektiv.  
 
- Smugglingen har minskat och vi har blivit 
effektivare och gör våra beslag med hjälp av  
information från betalda tipslämnare.  
 
Opium slår ut bomull och vete 
När ett ögonvittne från gränsfloden vid Kho-
rog hör talas om den tajikiska narkotikapoli-
sens effektivitet gapskrattar han åt påståendet. 
 
Han berättar att narkotikahandeln över grän-
sen till Tajikistan blomstrade när han besökte 
Sheghnan på den afghanska sidan av gräns-
floden i början av september i år 
 
- Det stod lyxbilar parkerade nere vid floden 
och det var uppenbart att de gjorde affärer 
med handlare från andra sidan gränsen i Taji-
kistan, berättar han. 
 
Opiumskörden är mycket arbetsintensiv och 
årets stora skörd krävde arbetskraftsimport 
från grannprovinserna för att klaras av. I hu-
vudsak kom skördearbetarna från Baghlan-
provinsen där en del av bomullsskörden inte 
plockades på grund av arbetsbrist. 
 
Lantarbetarlönerna mer än sjudubblades i år i 
Badakshan. Trots det var skörden mycket 
lönsam för jordägarna som fick ut mer än tio 
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USA-helikopter dödade tolv nomader 
Zabulprovinsens biträdande guvernör rapporterar till AP att ett nomadtält i Naubahar-
distriktet attackerats av amerikanska helikoptrar varvid tio nomader och två taliban-
soldater dödades. 
 
Källa: AP 20/9 2003 
 
Misstänkt handel med barn i nordöstra Afghanistan 
85 bortrövade pojkar har befriats av myndigheterna i nordöstra Afghanistan. Barnen 
är från fyra år och uppåt och misstänks ha varit ämnade att säljas utomlands. 50 av 
dem befriades av polisen i Takharprovinsen när de färdades från den nordostliga pro-
vinsen Badakshan. 
 
Myndigheterna säger sig misstänka att pojkarna skulle föras till religiösa skolor i Pa-
kistan och Iran. Det finns även misstankar om att de skulle säljas som sexslavar. Han-
deln med sexslavar i nordvästra Pakistan är ett välkänt faktum. 
 
I samband med att pojkarna befriades arresterades åtta personer. 
 
Enligt uppgift till nyhetsbyrån AP säger Amrullah Saleh, högt uppsatt inom den af-
ghanska säkerhetstjänsten, så kommer folk ofta från Pakistan ”med fickorna fulla med 
pengar” till avlägsna delar av Afghanistan. Dessa uppköpare utlovar fattiga människor 
”god religiös utbildning och religiös upplysning för deras barn”. 
 
Delvis är det i många fall sant. Barnen smugglas över gränsen till de pakistanska 
stamområdena där de i många fall förs till religiösa skolor och… 
 
- Hjärntvättas och missbrukas mentalt, fysiskt och sexuellt….och blir ett vapen i hän-
derna på den pakistanska underrättelsetjänsten och religiösa partier, säger Amrullah 
Saleh.  
 
Källa: Börje Almqvist på SAK:s webbplats www.sak.se 29/9 2003 
 
Bomber över Nuristan 
Maulawi Ghulam Rabbani, en religiös ledare och regeringsallierad kommendant  i 
Nuristan, rapporterar att amerikanska miliärplan bombade och besköt hans hem natten 
till den 30 oktober och dödade sex personer varav två var Rabbanis egna barn. 
 
- Det var tre plan som kom, berättar Ghulam Rabbani. Först bombade de mosken. Min 
18-årige son dödades när han låg och sov i mosken. När bombningarna inleddes bör-
jade byns befolkning att fly. Min 21-åriga dotter sköts ner när hon sprang ut på byga-
tan. En 75 år gammal kvinna försökte föra tre av mina yngre kusiner i åldrarna fem-
ton, sju och fem år i säkerhet när de alla dödades av kanoneld från ett flygplan eller en 
helikopter. 
 
En FN-tjänsteman i Kabul berättar att amerikanarna hade bombat byn av misstag när 
de försökt att träffa ett hus tillhörande en av Gulbuddin Hekmatyars kommendanter. 
 
Källa: Carlotta Gall i The New York Times 11/11 2003-11-23 
 

  
Sex civila dödade i bombanfall 
Den 15/11 rapporterade afghanska myn-
digheter att sex civila dödats i ett bomb-
anfall. 
Dödsfallen inträffade när ett amerikanskt 
bombplan attackerade en by i Barmal-
distriktet i Paktikaprovinsen. Enligt pro-
vinsguvernören utfördes bombningen som 
ett led i en operation riktad mot ”militanta 
antiregeringselement med kopplingar till 
al Qaida”. 
 
Källa: VOA 18/11 2003 
 
Svensk trupp till Afghanistans lands-
bygd  
I en intervju med TT berättar den avgåen-
de svenske överbefälhavaren Johan He-
derstedt att fler svenska soldater kan kom-
ma att skickas till Afghanistan.  
 
Truppen skall i så fall inte till huvudsta-
den Kabul utan sändas ut på landsbygden 
för att skapa säkerhet där så återuppbygg-
naden kan komma i gång. Diskussionerna 
nu gäller cirka 100 man någon gång i vår, 
säger ÖB Johan Hederstedt till TT. Me-
ningen är att Sverige och Finland gemen-
samt ska skicka ut ett så kallat PRT, ett 
provisoriskt regionalt team, någonstans 
där säkerheten måste förbättras.  
 
Hittills har den svenska trupp som ingår i 
den internationella Isaf-styrkan bara vis-
tats i relativ säkerhet i Kabul. Nu diskute-
ras alltså att skicka ut svenskar i landet på 
uppdrag som skulle kunna innebära be-
tydligt större risker. Säkerhetssituationen i 
Afghanistan har de senaste månaderna 
inte förbättrats, snarare tvärtom, skriver 
TT. 
 
Isaf-styrkan omfattar nu cirka 5 000 man 
från 19 länder så det svenska bidraget 
med cirka 35 man är inte särskilt stort. 
Eftersom Sverige drar ner sin närvaro i 
Kosovo kommer det att finnas ekono-
miskt och annat utrymme för att utöka 
styrkan i Afghanistan, om regeringen fat-
tar ett sådant beslut  
 
Källa: Tidningarnas Telegrambyrå 22/11 
2003 
 
Sammanställning: Peter Hjukström 
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rer och skapat enpartisystem. Denna återkommande process mot envälde och diktatur 
är ett av de mest grundläggande problem som ännu inte har fått en praktisk och ratio-
nell lösning. 
 
Vid otaliga tillfällen har det i Asien och Afrika gjorts försök att med hjälp av demo-
kratiska täckmantlar, alternativt genom höger- eller vänsterinriktade kupper, gjorts 
misslyckade försök att finna en genväg till modernisering och utveckling. Orsaken till 
dessa misslyckanden är att erövringen och etablerandet av ett stabilt och demokratiskt 
samhälle kräver idémässiga och historiska grunder och förutsättningar. Finns inte det-
ta hjälper det inte att ”odla” demokratin. Då får demokratin inga rötter och i stället för 
livets blomma växer lätt ogräs upp ur marken. 
 
Med andra ord; demokratin behöver demokratins kultur. Denna kultur förankras steg-
vis och långsamt i tankar, opinionen och sociala förhållanden för att till sist få en 
grund. 
 
Våld är ingen lösning 
Demokratiseringen av ett land som Afghanistan är inte möjlig att uppnå med hjälp av 
våld, kupper och politiska myterier. Ett så i grunden sargat och sönderslaget samhälle 
som det afghanska är i stort behov av uthållighet. Under de senaste 25 åren har vi 
upplevt olika typer och former av våld i förklädnader av etnicitet, regionalism, religi-
on, ideologier och språk. Vi hade så pass bråttom med moderniserings- och demokra-
tiseringssträvandena att resultatet blev att vårt samhälle sprängdes sönder i dess mins-
ta beståndsdelar. Trots detta fragmentiserade tillstånd i landet finns det folk som idag i 
första hand väljer att betona ett starkt federalistiskt synsätt bland annat omfattande ett 
långtgående regionalt politiskt självstyre. 
 
På samma sätt finns det fundamentalister på andra sidan som sätter likhetstecken mel-
lan en tydlig centralism och inrättandet av ett maktmonopol hos en viss familj och 
stam. Dessa krafter anstränger sig hårt för att förhindra att andra, speciellt de religiösa 
och etniska minoriteterna, ges möjlighet till ett likvärdigt deltagande i utformningen 
av det framtida Afghanistan. 
 
Vi anser att bägge dessa ståndpunkter är ytterlighetspositioner. Dessa åsikters före-
språkare har för bråttom. De har inte förstått vårt folks problem som de borde. 
 
De som ser ett nytt befrielsekrig som den enda lösningen på samhällets problem, har 
inte insett konfliktens styrkerelationen. De tolkar den internationella faktorns delak-
tighet i fråga om Afghanistans frihet, självständighet och återuppbyggnad på ett felak-
tigt sätt. Deras lösning går varken att tillämpa eller är något som man kan hoppas på. 
Vi tror för närvarande att den internationella faktorn har blivit mycket betydelsefull i 
Afghanistan. Alla som förfogar över sunt förnuft bör förstå denna faktors kapaciteter 
samt dess positiva inverkan i relation till dess skada.  
 
Alla grupper och enheter i vårt samhälle bör ha likvärdig närvaro i den nationella 
maktens och beslutsfattandets cirkel. Detta kommer att innebära att ingen i framtiden 
skall behöva känna sig utanför och att ingen skall behöva känna sig som främling i sitt 
eget land. 
 
 Översättning från persiska: Maiwand Osman 

Afghanistans nya konstitution— en viktig historisk prövning  

gånger i vinst per hektar på opiet i jämförelse 
med vete. På flera håll blev vetet inte skördat. 
Där fick de som ville komma och skörda vete 
gratis. Resultatet blev att den lokala vetepro-
duktionen på många håll blev liten i Badak-
shan. Detta trots att veteskörden där det såts 
vete gav en betydligt bättre skörd än förra året 
eftersom det kom rikligt med regn i år. 80 
procent av jordbruksarealen i Badakshan är 
regnbevattnad och de regnbevattnade åkrarna 
ger mångdubbelt så stor skörd som bevattnad 
åkermark. 
 
- Det finns så mycket subventionerat vete att 
bönderna kände sig säkra när de bara odlade 
lite mat, säger Asif Hayat. 
 
Ytterligare en förklaring är att vinsten på 
opium är så stor att den gott och väl räcker till 
för att köpa den mat som behövs.  
 
Parfym och kosmetika möjliga alternativ 
För att försöka bygga upp en stabil och bär-
kraftig normal och laglig jordbruks- och bo-
skapsskötarekonomi i provinsen arbetar AKF 
med att få fram lagliga alternativ till opium 
för bönderna. 
 
AKF undersöker bland annat möjligheten att 
bygga lagerlokaler för jordbruksprodukter. 
Då kan priserna hållas stabila och ge en bättre 
förtjänst. De sjunker inte kraftigt vid skörde-
tid då alla försöker sälja så mycket som möj-
ligt på samma gång. Istället skall bönderna 
kunna sälja sina varor under resten av året.  
 
Badakshan har mycket boskap – nötkreatur, 
får och getter, men mul- och klövsjukan är 
utbredd (cirka 30-40 procent av boskapen dog 
förra året). Även en stor del av fåren och 
getterna har dött ut i provinsen.  
 
- Vi arbetar med projekt för att förbättra fa-
miljeekonomierna länka dem med marknaden 
för ull. Vi försöker bygga upp en ny stam av 
får för ull produktion och få fram veterinärer.   
 
AKF ger bland annat lån till bönder. Dessut-
om skall det göras försök att marknadsföra 
den mycket högkvalitativa ullen som produ-
ceras och bygga upp små by industrier med 
vävare för att diversifiera hushållsekonomier-
na och göra dem mindre känsliga för skörde-
bortfall på grund av torka eller frost, som tog 
en stor del av årets fruktskörd. 
 
Andra projekt man hoppas på är att få igång 
en produktion och export av naturmediciner, 
parfymer och kosmetika framställt av lokala 
växter för export till framför allt den indiska, 
men även övriga asiatiska marknaden där det 
finns en avsättning. Dessutom bygger AKF 
och andra organisationer i provinsen vägar för 
att förbinda byarna med större orter där det 
finns en avsättningsmarknad för böndernas 

och boskapsskötarnas produkter.  
 
- Området har en bra potential, säger Asif 
Hayat. 
Hur det kommer att gå med den idag hero-
inproducerande Badakshanprovinsen är 
svårt att säga, men förutsättningarna finns 
för både lönsam laglig export och nya han-
delsvägar. 

Omslagsbild av Yar Mohammad Taraky 
http://paint.at/afghanart 
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