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Abstract  

Uppsatsen undersöker effekterna av biståndspolitiken i Afghanistan. Afghanistan 
befinner sig i en gråzon mellan modernitet och traditionellt klansamhälle. Denna 
övergång försvåras av ett antal faktorer. Fokus ligger på korrelationen mellan 
NGOs, staten och biståndet. Den afghanska statens oförmåga skapar utrymme för 
NGOs att sörja för befolkningens fundamentala behov. Denna process verkar 
kontraproduktivt för statens möjligheter att operera utvecklingsfrämjande. 
Biståndet förlamar statens förmåga att stå på egna ben och undergräver dess 
legitimitet. Biståndsberoendet försvårar möjligheterna till större självständighet, 
och cementerar traditionella strukturer. Biståndet kanaliseras genom NGOs som 
konstituerar det svaga civilsamhället. Detta sker i ett sammanhang där ett 
neoliberalt paradigm i allt större utsträckning utmanas av neokonservativa 
strömningar.  
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Förkortningar 

NGO - Non Governmental Organization 
IO - International Organization  
CS - Civil Society 
ODA - Official Development Assistance 
DAC - Development Assistant Committee 
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
WOT - War on terror 
OEF - Operation Enduring Freedom 
SAK - Svenska Afghanistan Kommitéen  
ISAF - International Security Assistance Force 
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1 Inledning 

 
En utdragen konflikt i Afghanistan har lett till ett stort inflöde av bistånd, och har 
därmed skapat en arena för olika typer av NGOs. Det massiva biståndet har inte 
bara fört med sig positiva effekter. Det har även förstärkt ett biståndsberoende 
som är svårt att ta sig ur. Denna situation undergräver 
förutsättningarna/möjligheter till en utveckling av landet.  
Lejonparten av fördelningen av biståndet sker i NGOs regi. Dessa organisationer 
har under många år av konflikt spelat en huvudroll i koordinering/fördelningen av 
biståndet. De besitter stor erfarenhetsbaserad kunskap om situationen på 
gräsrotsnivå vilket gör de lämpade att gå i bräschen för framtida utveckling.  
 Vurmandet för NGOs som samhällsbyggare kan dock vara problematiskt. NGOs 
stora inflytande hämmar den afghanska statens möjligheter att verka 
demokratifrämjande. NGOs undergräver legitimiteten i statens roll som 
demokratibyggande part, framförallt ur ett förtroendeperspektiv. I avsaknad av ett 
dualistiskt och harmoniskt förhållande mellan NGOs och staten får NGOs starka 
ställning kontraproduktiva effekter på den verksamhet man bedriver. 
Ambitionerna att stärka staten och dess institutioner undermineras av 
ansträngningarna man gör just i detta syfte. Denna problematik hamnar ibland i 
skuggan av hejaropen som åtföljer NGOs och deras biståndsarbete.  
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1.1 Syfte 

Vi vill undersöka Afghanistan idag sett ur ett biståndsperspektiv. En mångårig 
konflikt och nedbrytning av det afghanska samhället och staten gör att utländska 
aktörer spelar en central roll i uppbyggnaden av landet. I biståndskontexten har 
NGOs, som utvecklare och implementerare av utvecklingsplaner stort inflytande 
över dessa processer.  
De senaste 20 årens kraftiga ökning av NGOs har gett dem en ledande funktion i 
samanhanget. Under samma period kan en ansvarsförskjutning från staten till 
dessa organisationer sägas ha skett. I och med att detta är en relativt ny och inte 
alltför utforskad företeelse vill vi undersöka vilka effekter man kan koppla till 
detta. 
 För att ge en tillfredställande bild av situationen hamnar våran tonvikt på bistånd 
och NGOs. Samspelet dem emellan och deras ömsesidiga beroende ger dem en 
central roll i samanhanget, och var för sig kan de inte ge en tillfredställande 
förklaring. Avgränsningar har gjorts fr.a. med hänsyn taget till uppsatsens 
omfång. Vi hävdar biståndets och NGOs centrala roll i situationen, och avser att 
ha mindre fokus på andra aspekter även om t.ex. statens roll och det civila 
samhället kommer att finnas med i analysen.  
Vi söker även en ökad förståelse för de processer som är inblandande i 
rekonstruktionen av Afghanistan. Krigshärjade och nerbrutna samhällen har ofta 
sina partikulära drag och specifika förutsättningar. Så är fallet även här, men vissa 
likheter till andra konflikter bör kunna säga något om generella situationer och 
således även ha viss förklaringskraft i dessa.  
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1.1.1  Problemformulering 

Med hänsyn till vårt syfte med denna uppsats hamnar frågeställningen inom ramen 
för bistånds och NGOs verksamhet i Afghanistan. Vi har valt en empirisk 
frågeställning, eftersom vi är intresserade av att granska situationen i Afghanistan 
utifrån hur verkligheten ser ut, snarare än hur den bör vara. Situationen i 
Afghanistan är unik på så sätt att ovanligt många ogynnsamma faktorer samspelar. 
Den generella situationen med en svag stat och ett biståndsberoende har dock 
likheter med andra länder och landet kan delvis stå som förklaringsmodell för ett 
fenomen som globalt sett ökat det senaste årtiondet.  
Vår huvudfrågeställning blir således: 
 

• Vilka effekter får NGOs & biståndsverksamhet i Afghanistan?   
 
 Vi kommer även att belysa centrala subfrågeställningar på temat hur 
biståndsarbetet ser ut i Afghanistan samt vilka effekter NGOs arbete får på en 
svag stat. Vidare ser vi till varför NGOs är mer lämpade för biståndsarbete än 
internationella organisationer såsom FN, EU etc. Vi kommer även att belysa hur 
det afghanska civila samhället påverkar/påverkas av biståndet och INGOs arbete i 
landet. 

 

1.2 Metod 

Vi har valt att använda oss av en empirisk forskningsmetod, då vi avser att svara 
på frågan hur det är snararen än hur det bör vara.  
För att besvara vår frågeställning avser vi att göra en undersökande fallstudie. Den 
kvalitativa metoden, i from av en fallstudie, har vi valt för att den i stor 
utsträckning och på ett bra sätt kan appliceras på vårt problemområde. Den ger 
möjlighet att se djupare på det enskilda fallet Afghanistan. I detta fall är det ett fall 
av en svag afghansk stat, biståndsberoende och ett svagt civilsamhälle (Jmf 
Lundquist 1993:105). Motivet till vårt val av forskningsobjekt grundar sig mycket 
på ett intresse för Afghanistan som land. Fallstudien lämpar sig bra för att få en 
uppfattning om hur situationen i landet ser ut. Möjligheten till olika typer av 
materialinsamling är i detta fall delvis begränsat bl.a. på grund av 
säkerhetssituationen i landet. Dock har möjligheten att samla in material för 
analys inte påverkat val av metod, då vi anser att en undersökande fallstudie är för 
oss det bästa alternativet (Esaiason et al. 2004:101). Vi avser att kombinera ihop 
olika faktorer för att kunna ge en välgrundad förklaring till situationen i dag. 
Utifrån dessa ståndpunkter kan man se vår uppsats som teorikonsumerande.  
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1.2.1  Teori 

De teoretiska angreppspunkterna som används grundar sig i uppfattningen om ett 
neoliberalt paradigm. I en kontext med bistånd och NGOs innebär detta ett 
resonemang som kan sägas ha varit det dominerande sedan mitten på 80-talet. 
Framväxten byggde framförallt på tre aspekter: makroekonomisk instabilitet med 
kriser i ett antal länder som följd; politisk demokratisering där den liberala 
demokratin eftersträvas och ett tydligare samarbete mellan professionella och 
gräsrotsorganisationer där det civila samhället får en framträdande roll och där 
deltagande ses som en central aspekt (Bebbington et al. red. 13ff).  
Neoliberala värderingar innebär tron på en begränsad stat, där ett större socialt 
ansvar överlämnas till det civila samhället. Denna förändring utgör, i denna 
kontext, det mest karaktäristiska för ett neoliberalt synsätt. Avgörande effekter av 
detta blir bl.a. ett ökat utrymme för NGOs. Dessa värderingar utgör fundamentala 
delar av de strömningar som kan kallas nyliberala. Andra delar behandlas inte här 
då de inte har samma relevans utifrån vår problemformulering1.  
Dessa neoliberala värderingar kommer att kontrasteras mot ett neokonservativt 
synsätt. Den neokonservativa hållning George W Bush anammat, fr.a. efter 9/11, 
betonar bl.a. en vurm för liberal demokrati och rätten att intervenera 
internationellt. Neokonservatismen sedd i en global kontext uttrycks enklast 
genom de amerikanska ingripandena i Irak och Afghanistan. Ansvar över 
utrikespolitiken och förmågan att upprätthålla internationell ordning är centrala 
aspekter i vår kontext2. Denna hållning får i och med USA:s globala dominerande 
ställning stort inflytande ur geopolitiska perspektiv och inverkar direkt på 
situationen för NGOs och deras verksamhet. Den neokonservativa ”Bush 
doktrinen” utgör tillsammans med neoliberalismen våra teoretiska angripspunkter. 

 
Det neoliberala paradigmet kan innebära begränsade möjligheter att kunna verka 
utanför de ramverk, konstituerade av ovanstående värderingar, det erbjuder. 
Nutida diskurser kring bistånd och NGOs handlar mycket om försök att bryta sig 
ut ur detta ramverk och att vara ett ”alternativ” till gängse tankesystem. Uppsatsen 
har inga ambitioner att djupare beskriva ett sådant paradigmskifte utan erkänner 
neoliberalismens hegemoni, mer och mer utmanad av neokonservatismen. 
Förhållandet dem emellan utgör vårt teoretiska ramverk. 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 

1 För grundligare beskrivning av neoliberalismen se bl.a. Liedman 1998: kap 10 
2 Resonemanget kring neoliberalismen kan hämta stöds från bl.a Bebbington et al. red. 2008:50 
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1.2.2  Material 

Vårt huvudsakliga material utgörs av sekundärkällor i form av facklitteratur, 
vetenskapliga artiklar samt en primärkälla i form av intervju med Pelle Hagberg, 
anställd av UD på svenska ambassaden i Islamabad under åren 2001-2002 samt 
haft uppdrag åt olika myndigheter i Afghanistan under 2003-2004. Formen för 
denna intervju har varit mailkorrespondens där vi bett vederbörande ge sin syn på 
biståndet och NGOs verksamhet i Afghanistan. Svaret vi fått reflekterar Pelle 
Hagbergs egna åsikter och har grund i hans mångåriga arbete. 
Materialet vi använder oss av är icke-kvantifierat, då vi vill redogöra för ett 
resonemang hellre än svara på frågor av typen ”hur mycket ?” eller ”hur många?” 
(Lundquist 1993:103). Det är med andra ord inget statistiskt material vi använder 
oss av då vi anser att tyngdpunkten för vårt resonemang runt biståndets och NGOs 
effekter inte ligger i statistiska exempel.  
 Vi har delvis tvingats att begränsa oss med hänsyn till den begränsade tillgången 
på empiriskt material. En utmaning har delvis varit att applicera generella 
resonemang på vårat partikulära fall. Detta har dock varit en nödvändighet då just 
avsaknad av empiriskt material utgjort en begränsning. Källkritiska invändningar 
har vi försökt minimera genom ett varierat urval av litteratur. Det finns dock 
adekvata invändningar. I fall där tillgången på information är begränsad blir den 
tillgängliga informationen extra viktig. Stor del av denna information från 
Afghanistan utges av NGOs, mycket beroende på deras lokalkännedom och 
expertkunskap. Man bör dock betänka att de, i varierande utsträckning, har egna 
agendan och bör värdera informationen därefter. Vi bedömer ändå att de 
resonemang vi för är av sådan karaktär att de inte är helt beroende av enstaka 
källor. Detta främjar intersubjektiviteten och reabiliteten i uppsatsen (Esaiasson et 
al. 2006:61). 
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1.3 Operationalisering av begrepp och avgränsningar 

1.3.1  Det civila samhället och NGOs 

NGOs utgör tillsammans med andra sociala organisationer del i det civila 
samhället. Vår nyliberala tolkning av det civila samhället betonar en social, 
politisk och finansiell ”laissez-faire” politik. CS utgörs av föreningslivet och 
sociala organisationer, där NGOs har en viktig plats, och ses som en ”tredje 
sektor”, skiljd från staten och marknaden. En neoliberal tolkning har stor 
förklaringskraft sett ur en globaliseringskontext. Värden som liberalisering, 
privatisering och växande rörlighet är centrala, och de grupper som ”lämnas 
utanför” vid en ekonomisk liberalisering finner då stöd hos organisationer som 
NGOs3. Då statens inflytande minskar är det dessa civila organisationer som 
förväntas erbjuda hjälp och sociala skyddsnät för marginaliserade grupper. CS 
utmanar således det statliga inflytandet och blir därmed en aktör med en starkare 
och tydligare uppgift än tidigare. Ytterligare talar man om ett globalt civilt 
samhälle i termer av kosmopolitism. Detta utgör en grund att förstå den snabba 
politiska ekonomiska och sociala utvecklingsprocess som tog sin fart efter 1989.   
(Kaldor 2004:20ff). 
Till NGOs räknar vi olika typer av ”non-governmental organisations”. Vi 
använder oss av definitionen som innebär att NGOs är organisationer, grundade 
av privata personer eller organisationer, som saknar deltagande och representation 
av statliga aktörer. NGOs som finansieras av statliga aktörer förblir NGOs så 
länge dessa aktörer inte har representation i organisationen. Altruism är ett värde 
som kopplas mer till NGOs än kanske andra organisationer. Detta gällde fr.a. 
tidigare då altruism inte har samma roll för NGOs idag. Förändringen kan 
tillskrivas en ökad politisering av NGOs i deras nya roll och uppgifter som ibland 
motsäger altruistiska värden4 (Kaldor 2003:117). Olika typer av NGOs definieras 
enligt följande: 
NNGOs - Nord NGOs. Organisationer som har sin finansiella och politiska bas i 
”Norr” (västvärlden).  
SNGOs - Syd NGOs. Organisationer med sin finansiella och politiska bas i ”Syd”. 
Till denna kategori räkas ANGOs, dvs. Afghanska NGOs som har sin 
huvudsakliga förankring i Afghanistan (Bebbington et al. red. 2008:49). 
INGOs-Internationella NGOs. Dessa organisationer verkar på den internationella 
arenan. De bedriver ofta betydande verksamhet i både givar- och mottagar- 
länder. Dessa organisationer har betydande finansiella resurser och har därigenom 
en förmåga att bedriva långsiktigt arbete som ibland saknas hos mindre 
organisationer. Det är vanligt att INGOs ”delegerar” ut arbeten till mindre, mer 
lokalt förankrade, NGOs. Nätverk av NGOs uppkommer då och INGOs kan sägas 

                                                                                                                                                   
 

3 Populariteten för mikrokrediter styrker detta då man kan se det som staten överlämnar ansvaret till de 
fattiga att själva skapa en väg ut ur fattigdom (Kamat 2004:169).  
4 Nya krav kan innebära mer fokus på resultat och ekonomisk vinst (Kamat 2004:158). 
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befinna sig i toppen av dessa strukturer. Exempel på INGOs är Läkare utan 
gränser, International Labour Organization och Internationella Röda korset 
(Kaldor 2004:117).  
En bruklig kategorisering av NGOs innebär en indelning i ”relief-oriented” eller 
”development-oriented”. Vi kommer i huvudsak att syfta på ”development- 
oriented” NGOs när vi använder oss av begreppet NGOs. (Burnell 1997:233).  

1.3.2  Bistånd 

Det finns olika typer av bistånd. Vi delar upp begreppet i tre kategorier som vi 
beskriver kortfattat: 
 ODA (Official Development Assistence) avser det politiska och finansiella stöd 
som utbyts mellan en givare och en mottagare inom ramen för DAC. DAC 
(Development Assitance Comittée) är en sammanslutning OECD-länder som har 
som mål att öka och koordinera bilateralt bistånd. ODA samordnas genom DAC 
och är en form av ”tungt” bistånd som ofta följer internationellt utarbetade 
biståndsplaner. En problematisering av begreppet kräver ytterligare reflektioner. 
DAC definierar ODA som: (definitionen översätts ej, då det riskera att stympa 
innebörden): 
“…resources transferred on concessional financial terms with the promotion of 
the economic development and welfare of developing countries as the main 
declared objective” (Burnell 1997:4). 
En sådan definition gör att man undviker fallgropar där man tvingas hantera t.ex. 
huruvida ODA definieras utifrån avsikt eller effekt. 
 
Ett annat ”tungt” bistånd är Officiellt bistånd som hanteras av stater och är det 
stöd som inte går igenom DAC men ändå styrs av statliga aktörer. Det kan handla 
om stater som inte representeras i DAC5. Detta stöd kan administreras av statliga 
biståndsorganisationer såsom SIDA eller USAID. Dessa organisationer har 
representation i DAC, men bedriver även verksamhet utanför dess ramar. I denna 
kategori placerar vi även bilateralt militärt bistånd (ibid.).  
 
Den tredje typen av bistånd är den typ av ”lätt” bistånd som kommer ifrån NGOs 
baserade på en större frivilligbasis6. Dessa organisationer har inte lika starka 
kopplingar till politiska intressen som statliga aktörer har7. Denna bild 
kompliceras ofta i verkligheten. Som nämnts ovan utgörs biståndsorganisationer 
inte sällan utav nätverksbaserade konstruktioner. SIDA ”delegerar” i stor 
utsträckning uppgifter till SAK som i sin tur använder sig av ANGOs som 
befinner sig i botten av nätverksstrukturen. Det ibland komplicerade systemet gör 
det svårt att lokalisera var i nätverket man finner bl.a. beslutsfattande och syfte 
och målsättning med biståndet (Bebbington et al. red. 2008:49). Detta är 
huvudorsaken till att vi använder oss av en bred definition av bistånd. Det finns en 

                                                                                                                                                   
 

5 I sammanhanget är många gulfstater, t.ex. Saudiarabien, ett exempel på en sådan givare (Burnell 
1997:67). 
6 Skilj på denna typ av NGO och INGOs.  
7 För ytterligare diskussion kring NGOs beroende/oberoende se analysdel. 
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risk att en bred definition omfattar sådant som inte explicit inbegrips av våra 
resonemang. Denna risk minimerar vi genom en selektiv noggrannhet i de 
företeelser vi analyserar. Resonemangen vi för i analysen är av en sådan karaktär 
att validiteten bör ses som relativt god, även om fragment av oönskade 
analysenheter kommit med. Vi fiskar med ett relativt ”finmaskigt nät” för att på så 
sätt garantera fångst (Esaiasson et al. 2004:66). 

 
Valet av ett neoliberalt synsätt på bistånd och NGOs grundar sig främst på den 
globaliserade kontext de verkar i. Vi har valt att främst fokusera på dessa två 
faktorer mycket på grund av deras inbördes relationer, och för att deras samband 
utgör grunden för en förståelse av vår problemformulering. Andra faktorer såsom 
statens roll och det civila samhället kommer även att behandlas dock inte i lika 
stor utsträckning.  
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2 Bakgrund 

2.1 Bistånd och det afghanska samhället 

Vi kommer i detta avsnitt kort att behandla några aspekter av bistånd. Därefter följer en 
överblick av de mest centrala sidorna av det afghanska samhället. De aspekter av 
bistånd och det afghanska samhället vi belyser ser vi som viktiga. Det är dock en 
förenklad bild som ges här. Detta i stort p.g.a. begränsat utrymme. Vår partiella 
överblick är nödvändig för att senare kunna sammanlänka dessa aspekter till de 
resonemang som förs i analysdelen. De perspektiv vi väljer att belysa bidrar till den 
helhetsbaserade bild vi ämnar presentera i denna uppsats. 
 
Idéerna och värderingarna som omgärdar bistånd har varierat under årens lopp. Det 
”tunga” bistånd8 som förekom under det kalla kriget följde en öst-västlig blockpolitik. 
Det ”lätta” biståndet under denna period var ej av samma karaktär det är idag. NGOs 
förde en mer tillbakadragen tillvaro som skulle förändras först på 80-talet. Det ”tunga” 
biståndet som förekom kan ses i termer av en kamp mellan kapitalism och kommunism. 
Respektive block använde bistånd som ett maktmedel för att skapa allierade och 
förhindra fientligt influerande. Sällan ställdes några motkrav relaterade till utveckling, 
utan det var oftast lojalitet som efterfrågades. Länder som var ointressanta ur en 
geopolitisk synvinkel hamnade ofta i skuggan, och blev utan stöd. Givarna visade inte 
upp något genuint intresse för sina mottagare och resultatet blev således, sett ur 
mottagarnas nivå av utveckling, begränsat (Burnell 1997:16). Den ekonomiska, 
politiska och sociala förändringarna under 80-talet förändrade biståndets utformning 
och omfång. Det som tidigare varit ”kravlöst” givande minskades och man försökte nu 
jobba mer med ”kapacitetsbyggande” och ”hjälp till självhjälp”. Biståndets fokus 
hamnade då mer på ”good governance”9. Detta är tilltrots ett av de nuvarande 
dominerande problemen med bistånd. För ofta är det givarnas agendas och intressen 
som styr, inte mottagarens behov (Goodhand 2002:842). Den mer kravinriktade och 
”hårdare” attityden fordrade resultat. Precis som i fallet med NGOs är detta en 
problematik då syftet10 med biståndet riskerar att hamna i skuggan utav det resultat man 
de facto kan uppvisa. 

                                                                                                                                                   
 

8 Vad detta, i förstahand militära/ekonomiska, stöd skall klassificeras som är inte givet. Man skulle kunna 
se det mer i form av mutor eller köp av lojalitet (Burnell 1997:99).  
9 För att förhindra att staten växer sig alltför stark använder sig givarna av SNGOs med bra koppling till 
gräsrötterna och som kan sägas vara mer distanserade från staten, för att för att på så sätt försöka 
balansera inflytandet (Bebbington et al. red. 2008:100). 
10 Om man stödjer uppfattningen att bistånd är hjälp/stöd men altruistiska undertoner, dvs. är till för att 
hjälpa mottagaren (Burnell 1997:2). 
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Att förstå vad som händer i Afghanistan kräver kunskap om historia, kultur, religion och 
drivkraften hos de ledare som framstår i olika lägen. Över hälften av befolkningen 
(främst i södra och östra Afghanistan) är Pashtoner. De har ett väl utvecklat 
samhällssystem, som präglas av stam eller klan strukturer. Mycket påminner om Europa 
fram till 1800-talet. I norra och västra Afghanistan är folkgrupperna turkmener, uzbeker 
och tadzjiker. Även dessa lever som muslimer med traditionella familjestrukturer. Som 
överbyggnad till detta framstod något som vi kan kalla en statsbildning i mitten av 
1800-talet. Kabul var centrum för denna statsbildning, och det var här lagar, utbildning 
och skattedrivning reglerades. Att nå hela befolkningen var lika svårt då som nu.  Berg 
och öknar utan vägar isolerar miljoner människor (Hagberg 12/5). 
  
Motsättningen mellan modernitet och tradition kännetecknade Afghanistan under hela 
1900-talet. På 1970-talet utvecklades denna motsättning politisk, främst på 
Kabuluniversitetet. Här fanns marxistiska stämningar, samtidigt som den teologiska 
fakulteten var centrum för modernistisk syn på islam som modern politisk ideologi. 
Islam som politisk rörelse förknippades mer med unga, radikala och välutbildade 
studenter snarare än traditionella mullor på landsbygden.  
Den islamistiska rörelsen växte som politisk kraft allt eftersom den spreds i samhället 
och staten. Detta var en reaktion på monarkins autokrati och korruption, men lika 
mycket på den starka socialistiska rörelse som framförallt företräddes av det 
Moskvatrogna kommunistpartiet (Sundelin red. 2005:33).  
1978 genomfördes en kommunistisk statskupp i Kabul där ambitionen var att lyfta 
afghanerna ur de gamla traditionerna och skapa ett nytt demokratiska samhälle. Det 
fungerade dock inte. Skillnaden mellan Kabul och landsbygden var för stor. När 
ryssarna gick in med enorma resurser för rekonstruktion och utveckling, motarbetades 
detta. Under kriget mot Sovjet var det inte ur den s.k. klanstrukturen som ledarna för 
Mujaheddin växte fram. Här var det istället initiativstarka ledare som samlade folk från 
sin by eller region och under begreppet ”ett politiskt parti”, fick de ekonomiskt och 
materiellt stöd av väst via Pakistan (Hagberg 12/5). Bistånd har alltså under lång tid 
strömmat in i Afghanistan fast i många olika former. Militärt bistånd var den vanligaste 
formen av bistånd under 1900-talet (Burnell 1997:6-8).  
Afghanistans geografiska läge gör att det alltid varit av stort intresse för utomstående. 
Under 1800-talet var huvudaktörerna Ryssland och Storbritannien, under andra hälften 
av 1900-talet Sovjetunionen och USA. Stödet man fick under denna period utgjorde 
väsentliga delar av statens inkomster. 1972 utgjorde utländskt stöd 69 % (!) av 
statsfinanserna (Rasanayagam 2005:54 ff). Situationen gjorde att den afghanska staten 
tappade mkt utav självbestämmandet och istället blev hänvisade att dansa efter givarnas 
pipor. Detta medför att en utbredd kategorisering, från perioden av statsbildning, i slutet 
av 1800-talet, fram till den sovjetiska invasionen, kan klassificera Afghanistan som en 
”rentier state”11. Oförmågan till självständigt handlande gjorde att staten saknade medel 
att påverka den egna situationen (ibid.). 

                                                                                                                                                   
 

11 Begreppet används för stater som har stor del av sin inkomst finansierad av utländska aktörer. Det 
mottagarna lämnar i gengäld är någon form av nationell tillgång. I Afghanistan var denna tillgång 
försäkringar och allianser nödvändiga i den geopolitiska ”hotspot” landet utgör. Andra exempel på 
”rentier states” är gulfstaterna där olja utgör tillgången (Rasanayagam 2005:56).  
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  När kriget mot Sovjet tog slut upphörde inte problemen. Här fanns nu ett helt nytt 
ledarskikt som var beväpnade till tänderna och hade total kontroll lokalt men inga 
övriga resurser. Försök genomfördes att återupprätta ett parlament i Kabul, men utan 
parlamentarisk tradition följde interna strider. Kabul sköts sönder och samman 
fullständigt och landet föll i laglöst kaos. Afghanska flyktingar från Pakistan som under 
det långa kriget endast fått utbildning på koranskolor, samlade sig med stöd av 
pakistanska underrättelsetjänsten, för att återskapa lugn och ordning i Afghanistan. 
Talibanerna lyckades. Åter skulle ett samhälle skapas som var baserat på de goda 
grunderna; Koranen och den traditionella samhällsordningen (Hagberg 12/5). 
Folk skulle känna igen sig och vara trygga med sin uppfattning om rätt och fel. Dock 
hade talibanledningen ingen erfarenhet av samhällsbyggnad. Det skedde inga 
investeringar i infrastruktur och utbildning. När talibanregimen föll, återupptog de 
gamla krigsherrarna, som en del varit lojala mot talibanerna, smuggling samt 
opiumproduktion. Nu genererades kapital. De ledare som lyckades, stärkte sin lokala 
ställning och bidrog ofta på ett feodalt sätt med resurser för samhällsutveckling i sitt 
område. 
I Kabul har det internationella samfundet skapat förutsättningar för en regering. Man 
har stött ett nationellt val, utbildat statstjänstemän och med en ansenlig styrka försvarar 
man ordningen i huvudstaden. Ca 25000 internationella civila tjänstemän och 
hjälparbetare, tillsammans med välutbildade afghaner för här samtal med anpassad 
retorik om demokrati och mänskliga rättigheter. 
I öster och söder pågår en kamp mot internationell islamism som leds av USA. Detta 
berör i hög grad de afghaner som bor i området. Islamisterna behöver deras stöd för att 
kunna ha baser i gränsområdena och även rekrytera fighters bland dem. Här sker en 
ideologisk påtryckning att behålla det traditionella samhället (Ibid.). 

2.2 NGOs 

Vi följer under denna rubrik tidigare mönster, d.v.s. en partiell genomgång av de 
aspekter vi finner viktiga för att uppfatta alla nyanser av vår analys. 
  
De liberala vindar som blåste under 80-talet förändrade NGOs roll i det internationella 
systemet. Staten fick nu en mindre roll och NGOs blev de organisationer som skulle 
fylla ut det tomrum den lämnade. Man talar om detta i termer av ”NGO-iseringen av 
det offentliga rummet” eller ”franchising of the state” (Kamat 2004:160). Förändringen 
förde med sig en ökad politisering av NGOs som organisationer bl.a. i samband med 
frihetsrörelser där medlemmarna ofta var aktiva i NGOs. ANC i Sydafrika utgör ett bra 
exempel. Politiseringen tog sig även uttryck i former av NGOs som företrädare för de 
fattiga. NGOs skulle utgöra länken mellan de ”fattiga” och ”biståndsproffsen12”, och i 
det samarbetet vara aktörerna med fast förankring hos gräsrötterna. Rollen för NNGOs 
resp. SNGOs blev här tydligare. NNGOs stod i större utsträckning för finansieringen 
medan SNGOs implementerade planerna för stödet. NGOs i allmänhet sågs vara bäst 
lämpade att förmedla hjälpen då de saknade mycket av de byråkratiska strukturerna 
man kunde finna i andra organisationer. De negativa invändningarna mot NGOs nya 

                                                                                                                                                   
 

12 Dessa aktörer sitter i toppen av biståndsnätverket och på en hög nivå strukturerar biståndsinsatserna.  
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roll bör även nämnas. Kravet att gå med vinst var tidigare inte av samma omfattning 
och detta kan ha en stressande påverkan på inte minst NGOs med begränsade 
finansiella resurser. Då NGOs blivit ett accepterat verktyg många stater använder sig av 
i sin biståndspolitik, ökar också deras inflytande över organisationerna. NGOs har 
därmed förlorat delar av sitt oberoende13 även om detta varierar starkt mellan olika 
NGOs (Bebbington et  al. red. 2008:13ff, 31, 93). Frågan om ”lojaliteten” hos NGOs 
finns hos givarna eller människorna på marken aktualiseras. NGOs blir extra viktiga i 
samanhang där stater själva inte har förmåga att hantera de problem som finns. I 
återuppbyggnaden av Afghanistan har NGOs därav en mycket vital uppgift. 

 
Snart trettio år av krig och konflikter i har gjort att det lilla som kan kallas för afghanskt 
civilt samhälle bokstavligt talat fallit sönder. Behovet av hjälp utifrån är och har varit 
mycket stort. 
Resultatet av Sovjetunionens invasion av landet 1979 blev ett stort antal flyktingar. I 
samband med detta avslutades det väst-baserade utvecklingsstödet. NGOs införde då 
egna utvecklings-/stöd -program (Eade et al. red. 2000:96). Det var i samband med 
protester mot den sovjetiska ockupationen av landet som den Svenska Afghanistan 
Kommittén (SAK) bildades i början av 1980-talet. SAK har sedan dess varit en av de 
främsta NGOs, att samla in pengar till stöd för det afghanska folket. SAK är med sina 
11000 anställda afghaner landets största privata arbetsgivare. SAK har kanaliserat 
mycket av det svenska biståndet. Medan en liten del av pengarna till SAKs verksamhet 
samlas in bland organisationens 3700 medlemmar kommer huvuddelen från den 
svenska regeringen via SIDA och Forum Syd.  
SAKs inriktning idag är långsiktigt utvecklingsstöd med fokus på hälsovård, utbildning, 
landsbygdsutveckling och handikapprehabilitering (Janse 2005:18-19) 
 Vid mitten av 1990-talet fanns över 200 registrerade ANGOs där majoriteten arbetar 
med att understödja afghanska flyktingar i Pakistan (Barakat et al. 1995:21).     
NGOs verksamhet i Afghanistan har på senare tid på många sätt blivit synonymt med 
bistånd till landet. INGOs har blivit givarländernas främsta verktyg för att nå ut med 
bistånd till konfliktdrabbade områden. De ses som marknadsaktörer och är mer 
kostnadseffektiva att använda sig av än staten (Ibid. s.91). Detta därför att NGOs i 
större utsträckning kan sägas ha mer humanitära och utvecklingsrelaterade motiv. 
Samtidigt har NGOs arbete varit mycket farligt. Den militanta islamistiska rörelsen 
med talibanerna i spetsen, har fortsatt att rikta attacker och sabotage mot regeringens 
verksamhet och personal, men också mot biståndsarbetare. Inte sällan är det svårt att 
avgöra vilka dåd som förövas av dem och vilka som är ett uttryck för släktfejder, 
opiumhandlares eller krigsherrars aktiviteter. Bland annat mördades fem anställda från 
Läkare utan gränser under 2004, vilket föranledde organisationen att lämna 
Afghanistan. Tidigare har internationell personal från FN och Röda korset mördats, 
liksom ett stort antal afghanska FN- och NGO-anställda (Sundelin red. 2005:77). P.g.a. 
av detta är många NGOs, verksamma i Afghanistan, baserade i Pakistan med en stor 
mängd kontorsarbetare och få fältarbetare (Eade et al. red. 2000:102-103).  
Om NGOs ses som underleverantörer av statliga tjänster kan det hämma deras 
förmåga att leverera annan, mer humanitärt inriktat hjälp (Bebbington et al. red. 
2008:14). 

                                                                                                                                                   
 

13 Termen ”oberoende” kan ifrågasättas. Somliga vill hävda att NGOs i denna process förlorat förmågan 
till oberoende, utan ses som ”den förlängda armen på givarkroppen” (Bebbington et al. red. 2008:91). 
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3 Analys 

3.1 Bistånd och demokrati 

Afghanistans behov av hjälp- och återuppbyggnadsinsatser är enorma. Talibanregimens 
fall och den USA-ledda koalitionens invasion av landet gjorde att omvärldens ögon har 
riktat sig mot Afghanistan. Generösa utfästelser om bistånd från länder och institutioner 
var resultatet av den första stora givarkonferensen i Tokyo 2002. Fler givarkonferenser 
har följt och ett problem har delvis varit den afghanska statens oförmåga att absorbera 
biståndet på ett effektivt sätt (Janse 2005:18). 
Det har blivit allt vanligare med s.k. demokratiseringsbistånd eller politisk bistånd. 
Typexemplet för politiskt bistånd idag är hjälp till lobbygrupper och andra civila 
organisationer (läs INGOs) vars politik är demokratiseringsfrämjande, även om militärt 
bistånd till rebellgrupper och frihetsrörelser var det vanligaste under större delen av 
1900-talet. Det nuvarande intresset för DAC är att stödja politisk pluralism och 
demokratisk konsolidering i bl.a. Afghanistan (Burnell 1997:10). 
 Den 18 september 2005 gick afghanerna till valurnorna för att välja en Wolesi Jirga, ett 
underhus, för första gången sedan 1969. Samtidigt med valet till underhuset valde de 
också representanter till provinsråden i landets 34 provinser. Parlaments- och 
provinsrådsvalen var en milstolpe, men också en målstolpe. Med dem avslutades den så 
kallade Bonnprocessen, den process som inleddes i tyska Bonn den 5 december 2001, 
efter talibanernas fall. Då undertecknade de afghanska företrädarna och det 
internationella samfundet, företrätt av FNs särskilda sändebud, ett avtal om 
övergångsarrangemang i väntan på att landet kunde etablera permanenta politiska 
institutioner. På den afghanska sidan fanns företrädare från så gott som samtliga av de 
olika väpnade grupperna som under nära 25 år slitit landet i stycken. Endast de 
besegrade talibanerna var inte välkomna till förhandlingsbordet. I den meningen är det 
viktigt att poängtera att Bonnavtalet inte var något fredsfördrag i sig då förlorarna 
saknades (Janse 2005:1-2). Denna situation utgör långt ifrån optimala förutsättningar för 
en stark utvecklingsprocess. 
Den amerikanska utformningen av stöd har sedan 9/11 inriktat sig mot att införa 
neokonservativa värderingar i bland annat Afghanistan. Målet för DAC och USAID har 
under lång tid varit att hjälpa till att sprida kapitalism och främja finansiella intressen 
(Ibid. s.100-104).        
 Fokus för det svenska stödet är utbildning, demokratiutveckling och infrastruktur 
(Janse 2005:18-19). Man bör samtidigt förstå att säkerhet och demokratiutveckling hör 
ihop. Om det afghanska folket kan göra sin röst hörd genom legitima demokratiska 
institutioner sjunker sannolikheten för en upptrappning av konflikten. Säkerhet är 
samtidigt en förutsättning för en lyckad demokratiseringsprocess. Utvecklingen i 
Afghanistan och senare i Irak har visat att USAs idé om en snabb demokratisering är 
riskfylld och har små chanser att lyckas (Kristiansson et. al. 2005:61).  Det är här vi 
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finner den största problematiken runt biståndet som en del av 
demokratiseringsprocessen. När man försöker demokratisera ett land genom aktivt 
bistånd tar man inte alltid hänsyn till vart biståndet egentligen går. Bistånd har många 
gånger gått till fel platser och icke demokratiserade verksamhet. Viktigt att förstå är att 
det inte är givet att det är biståndet i sig som främjar demokratisk utveckling (Burnell 
1997:98-99). Det handlar här om en balans mellan säkerhet och utvecklingsarbete.   

3.1.1  Biståndets effekter 

Afghanistan är en s.k. ”weak state” vilket innebär att det man kan kalla staten är en 
struktur där man givit alla med tillräckligt stor makt, möjligheter att vara med i 
parlament och ministerier. I denna grupp ingår krigsherrar, opinionsbildare men också 
personer som internationellt ger den balanserade fasad som landet behöver ha i sin 
dialog med det internationella samfundet. Detta forum i Kabul har sina egna spelregler. 
Det måste framstå som förändringsvilligt för att kunna motta de miljarder dollar som 
pumpas in i landet (Hagberg 12/5). Jonathan Goodhand pekar på det faktumet att NGOs 
tar över allt mer ansvar för distributionen av biståndet, i sin artikel: ”Aiding violence or 
building peace? The role of international aid in Afghanistan”, där han skriver att: ”…the 
aid community used the motif of the failed state to assume and justify its role as a 
surrogate government” (Goodhand 2002:844). Centraladministrationen har under åren 
inte lyckas etablera kontroll över landets provinser eller ersätta korrupta 
provinsguvernörer med dugliga ämbetsmän. Även inom den afghanska regeringen finns 
en utbredd korruption. ”Att inleda en demokratiseringsprocess med en regering med alla 
dessa krigsherrar, vilka bidragit till att lägga landet i ruiner, var något av att sätta 
vargarna att vakta fårflocken”, hävdar Diana Janse i skriftserien Världspolitikens 
dagsfrågor från 2005.    
 
De politiska institutionerna har traditionellt sett varit svaga i Afghanistan och deras 
kontroll över landet har länge varit ifrågasatt. Det är alltså en dysfunktionell stat som 
idag tar emot stora mängder bistånd (Riphenburg 2003:188). Denna stat har sedan länge 
utvecklat ett beroende av hjälp utifrån. Biståndet fortsätter att underminera statens 
legitimitet så som det även gjort historiskt14. Man har utvecklat en ”culture of 
dependency” där man är van att hantera utländska biståndsarbetare. Denna situation har 
förvärrats sedan talibanerna föll. Den våg av bistånd som sköljde över landet har inte 
bara haft positiva effekter. Detta massiva inflöde gjorde det svårt att skräddarsy hjälpen 
för de olika behoven. Givarna, och den varierande samlingen av organisationer de utgör, 
är dessutom okoordinerade och saknar alla ett gemensamt ramverk för biståndet. 
Givarnas olika fokus försvårar en förbättring av situationen15. En del givare lägger 
tyngdpunkten av sin hjälp på verksamhet kopplat till OEF medan andra jobbar mer med 
utveckling och demokratibyggande. En tydligare politisk inriktning på hjälpen hade gett 
större effektivitet där man nu istället kan se tendenser att mottagarna ”maskar” och inte 
gör mer än nödvändigt för att få tillgång till hjälpen. Då givarna ställer höga krav kan 
mottagarna söka sig till en annan givare och på så sätt dra nytta av situationen. Detta 

                                                                                                                                                   
 

14 Jmf resonemanget kring rentier state, sidan 10. 
15 Det uppenbara alternativet skulle då vara de bättre organiserade IOs (se s.17).   
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riskerar att ytterligare cementera de positioner som finns i det afghanska samhället och 
försvårar en positivare utveckling (Burnell 1997:205, 45, 105).  
Det finns dock forskare som hävdar att biståndsberoende är mer ett resultat av för 
mycket bistånd med dålig kvalité än av själva mängden (Burnell 1997:100). Huruvida 
det är på detta sätt är omtvistat. De stater som idag är aktiva biståndstagare hävdar i 
många fall motsatsen.  
Själva rekonstruktionen av Afghanistan motarbetas också i öster och söder av 
islamister. Befolkningen står mitt emellan två ideologier vilket leder till ett moment 22. 
Utvecklingen av landet kräver en god infrastruktur. God infrastruktur är också en 
förutsättning för fred och säkerhet. Samtidigt kan ingen säkerhet skapas utan 
infrastruktur (Hagberg 12/5). Det är därför ingen överdrift att säga att ett av 
Afghanistans främsta problem idag är bristen på grundläggande säkerhet. Det gäller 
både säkerhet för staten och säkerheten för individen (Janse 2005:8).  
 

3.2 Det civila samhället 

Ett väl fungerande civilsamhälle är grunden i demokratiseringsprocessen. I dagsläget är 
det afghanska civilsamhället kraftigt segmenterat där folket känner större samhörighet 
med sin släkt och klantillhörighet än till andra delar av samhället. Klantillhörighet har 
traditionellt sett varit viktigare än plikterna inför staten. Åren av krig har verkat 
kontraproduktivt för det civila samhället och istället stärkt klantillhörigheten, men även 
konflikten klanerna emellan (Eade et al. red. 2000:93-94).   
För att konsolidera det CS blir en av utmaningarna för aktörerna i det afghanska 
samhället att bekämpa anti-statliga grupperingar. För att göra detta krävs det bl.a. 
alternativ till de koranskolor som rekryterar och stöttar dessa grupperingar (Kurlantzick 
2001:1). NGOs spelar här en närapå avgörande roll då de i stor utsträckning kan erbjuda 
och finansiera alternativ till de afghanska koranskolorna. En annan väg att stärka det CS 
är att få kvinnor att delta i samhället i större utsträckning. NGOs uppmuntrar de 
afghanska kvinnorna att bl.a. arbeta utanför hemmet och bidrar på så sätt till denna 
process. Afghanistan kan inte industrialiseras (med undantag från narkotikaindustrin) så 
länge halva arbetskraften är exkluderad från arbetsmarknaden (ibid.).  
 
ANGOs fungerar som en viktig brygga mellan folket och statliga institutioner. De 
hjälper folket att kommunicera med staten och reducerar det statliga monopolet på 
informationsflödet. Det finns de som hävdar att NGOs representerar en alternativ 
utvecklingsväg för Afghanistan. Problem kan uppstå om ett utvecklat, moderniserat CS 
uppstår parallellt med ett mer traditionellt samhälle. NGOs blir de aktörer som fungerar 
som en katalysator för en sådan utveckling, och bör sörja för att alla får representation i 
det civilsamhälle de bygger. Dessa samhällen, ett utvecklat civilsamhälle och ett 
underutvecklat jordbruks/klansamhälle, utgör tillsammans ett schizofrent samhälle (Jmf. 
Eade et al. red. 2000:101). Även den afghanska ekonomin kan ses som schizofren. 
Många talar om att den afghanska ekonomin har en skuggekonomi, nämligen opium 
ekonomin. År 2004 stod Afghanistan ensamt för 87 % av den globala 
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opiumproduktionen. Mellan 2002 och 2004 ökade produktionen av opium från 3400 
MT (metric tons) till 4200 MT. Enligt FN kommittén för knarkbrottslighet uppskattades 
opiumekonomin till 60 % av Afghanistans GDP16 år 2003. Denna skuggekonomi 
innebär stora problem för konsoliderandet av ett afghanskt civilsamhälle då 
opiumekonomin i stort sett finansierar lokala krigsherrar och talibankrigare (Goodhand 
2005:191-203). Ett undermåligt och korrupt rättsväsende och små resurser hos en lika 
korrupt poliskår har gjort möjligheterna att lagföra de som bryter mot lagen närmast 
obefintliga, vare sig det rört sig om opiumodlande bönder eller knarkbaroner som 
övervakar och skyddar handeln (Janse 2005:10-11).  
 

3.3 NGOs 

 
Genom åren har NNGOs tillsammans med SNGOs som jobbar över gränserna visat 
relativt god förmåga att koordinera bistånd. Många kanske frågar sig varför inte 
internationella organisationer (IOs) såsom FN, EU, NATO, Europeiska centralbanken 
m.fl. är bättre lämpade än NGOs att verka utvecklingsfrämjande i länder som 
Afghanistan. Detta framförallt då NGOs, och kanske speciellt SNGOs ofta saknar 
resurser att bedriva ett långsiktigt arbete då finansiella medel saknas (Burnell 1997:205). 
IOs är traditionellt sett i grunden byråkratier och dess karaktär påverkar på vilket sätt de 
jobbar. Mer och mer av världen byråkratiseras. Dessa byråkratier ger oss fasta kriterier 
för vad som skall betecknas som ett inbördeskrig, folkmord samt vems som skall 
betraktas som flykting. byråkratier som IOs har uppkommit för att lösa specifika 
uppgifter. För att göra detta har dom utvecklat en gemensam förståelse för dess 
kärnverksamhet och funktionen för dess organisation. Det finns mål som skall uppnås, 
ett ramverk för hur dessa mål skall uppnås samt mätinstrument för att analysera resultat 
(Barnett et al. 2004:18-19). Det råder alltså en byråkratisk kultur17 inom IOs vilket 
motverkar dess syfte18. IOs kan sägas vara nära sammankopplade med den afghanska 
staten och har ett annat regelverk att följa jämfört med NGOs. Regelverket kan ibland 
hämma den demokratiseringsfrämjande verksamheten19. Personalen som arbetar för IOs 
utgörs i stor utsträckning av högutbildade arbetskraft (Burnell 1997:125). Detta innebär 
en försiktigare framtoning då de tvingas ta stor hänsyn till sin personals säkerhet. Detta 
gäller inte i samma utsträckning för NGOs, och i synnerhet inte för ANGOs. På så sätt 
får ANGOs en central roll ”på marken”. 
 
USA i egenskap av den mest inflytelserika aktören inom IOs (läs FN, NATO) har 
genom sin intervention i Afghanistan ännu inte hittat sin självklara roll i 

                                                                                                                                                   
 

16 GDP=Gross Domestic Product, mätinstrument för en nations inkomster och utgifter.  
17 Med byråkratisk kultur menar vi de lösningar som är sammansatta av en grupp av människor vilket är 
till för att möta specifika problem vanligen uppkomna i världspolitiken (Jmf. Barnett & Finnemore 2004 
s. 18-19) 
18 I ”altruistisk” mening. 
19 Jmf med Michael Barnett och Martha Finnemore resonemang i ”Rules of the world” 2004, om 
byråkratiseringen av UNHCR och FNs misslyckade insats i Rwanda 1994 .  
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återuppbyggnaden. Interventionen som skulle frigöra miljoner afghaner från förtryck, 
har istället funnit ett samhälle karaktäriserat av ett socialt vakuum. Frågan är hur snabbt 
det civila samhället kan återuppbyggas så att det sociala vakuumet försvinner (Faguet 
2004:85). Då FN ansett det vara för farligt för dess personal att verka på många platser i 
Afghanistan har lotten fallit på NGOs och då i synnerhet på ANGOs. NGOs är i sin 
natur mindre byråkratiska än IOs samt styrs inte i samma utsträckning av externa 
agendor. Detta är ett stort problem då den svaga afghanska staten har tydliga svårigheter 
att garantera säkerheten för dessa NGOs. Situationen leder även till att NGOs budgetar 
skjuter i höjden p.g.a. säkerhetsproblemen (Young 2007:13). Det är också ett 
legitimitetsproblem för staten att inte ha kontroll över sitt eget territorium. Ansvaret för 
säkerheten ligger just nu hos ISAF. Utländska ISAF-förband har avsikten att överlämna 
mer ansvar till den afghanska staten, denna process är dock tidskrävande och svår. 
Legitimitetsproblemen slår också mot NGOs i deras roll som företrädare för ”de 
fattiga”. De juridiska ramverk som reglerar NGO verksamhet i Afghanstan är 
bristfälliga. NGOs förväntas representera utsatta grupper och på så sätt överta statliga 
funktioner. Problem uppstår då ansvarsutkrävandet för dessa organisationer är 
begränsat. Ur det hänseendet förblir ”de fattiga” utsatta då deras nya representanter 
saknar en sådan legitimitet (Burnell 1997:206). 
Kampen att få Afghanistan på fötter håller på att förloras av det internationella 
samfundet och den afghanska staten. En bidragande faktor till detta är de krig som 
alltjämt fortskrider runt om i Afghanistan. De som återstår att driva 
demokratiseringsprocessen utanför Kabul är NGOs. Dock kan detta bara ske i liten skala 
där verksamheten inte stör de maktstrukturer som utvecklas (Hagberg 12/5).  

 
 
 Ett ökat inflytande för NGOs över demokratiseringsarbetet i Afghanistan har inte bara 
bemötts positivt. Starka influenser verkar för att NGOs skall vara ett verktyg för den 
amerikanska regeringen och representera de intressen vita huset företräder. Detta 
utmanar NGOs grundvärderingar. NGOs är mer lojala till sakfrågor och inte i samma 
utsträckning bundna till länder eller regeringar. Denna attack mot NGOs är i linje med 
de neokonservativa strömningarna som kommer från Bush-administrationen. Dessa 
förespråkar att NGOs arbetar helt i linje med den amerikanska regeringen och således 
definitivt fråntas rollen som oberoende. Situationen för NGOs i Afghanistan gör att de 
behöver stöd, men istället hotas deras verksamhet från flera håll. Denna situation utgör 
ett bra exempel på hur det nyliberala paradigmet utmanas av neokonservativa 
strömningar (Klein 23/6 2003). Argumenten omsätts även i praktiken. Resurser 
maskeras som bistånd men används egentligen till verksamhet inom OEF. Detta skadar 
NGOs trovärdighet och hotar att sätta likhetstecken mellan OEF och de NGOs som ofta 
kan verka i områden tackvare att de har en oberoende framtoning. 
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4 Slutsats och avslutande diskussion 

Vi har i uppsatsen försökt att visa på de problem som omgärdar bistånd och NGOs 
i Afghanistan. Utgångspunkten för uppsatsen var att försöka belysa de effekter 
utvecklingen i Afghanistan renderar. Somliga effekter blir relativt tydliga, medan 
andra är svårare att utröna. Genomförandet av fallstudien visade sig vara mer 
problematiskt än vi förväntat oss. Detta har inneburit vissa brister uppsatstekniskt. 
Speciellt svårt har det varit att få en genomgående validitet som omfattar alla 
delar av uppsatsen. 
Några övriga slutsatser vi dragit är: 
Vi anser att den stora floden av bistånd inte bara haft positiva effekter på 
Afghanistan. Biståndet bidrar till att undergräva statens legitimitet på många 
områden. Utländska soldater, poliser, läkare och tjänstemän som arbetar i landet, 
gör att den afghanska staten blir mer en åskådare i återuppbyggnadsprocessen 
istället för att delta mer aktivt. Biståndet håller regeringen under armarna, där 
efterfrågar vi en klarare stadga i processen. Riktat bistånd via NGOs förskjuter 
jämvikten i balansen så att statens förmåga reduceras och därmed förlorar 
legitimitet.  Afghanistan är ingen modell för samhällsbyggnad, landet saknar i 
stort de fundamentala förutsättningarna för en sådan process. Både det civila 
samhället och de statliga institutionerna är traditionellt sett svaga och detta leder 
till att NGOs utgör en ”surrogate government”. 
Möjligheterna till ett samhällsbygge försvåras utav den traditionella politiska 
kulturen, det långa biståndsberoendet och den svaga staten. Givarnas olika 
agendas och ett kortsiktigt tänkande är omständigheter som ytterligare försvårar 
situationen. Både den geografiska och samhälleliga infrastrukturen utgör långt 
ifrån en optimal plattform för att stärka det civila samhället. NGOs utgör den 
stöttepelare som den afghanska staten saknar samtidigt som det stora inflödet av 
bistånd utgör en respirator för återuppbyggnaden av landet. NGOs lyckas sörja 
kortsiktigt för de mest fundamentala behoven, men saknar i nuläget förmågan att 
genomföra några strukturella förändringar. 
Bilden vi ger av bistånd och NGOs kan uppfattas som negativ. Vi vill dock 
påpeka att dessa organisationers verksamhet är en förutsättning för utveckling sett 
ur ett långsiktigt perspektiv. Dock bör då mer ansvar överlåtas åt staten. Detta kan 
bli paradoxalt då verksamheten de bedriver kan motarbeta en sådan övergång. 

  
Hela vårt resonemang skall ses i en kontext där ett neoliberalt paradigm mer och 
mer utmanas utav neokonservativa strömningar. Får de senare ett större 
genomslag kan det leda till stora förändringar för situationen vi har i dag. 
Framförallt tror vi på en nedgång i engagemang från omvärlden om NGOs blir 
synonymt med statliga intressen. 
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