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Översikt  

Detta är en kvalitativ fallstudie som handlar om uppbyggnaden av ett humant, 
effektivt och okorrumperat säkerhets- och rättsystem i Afghanistan. Uppsatsen 
inkluderar en historisk sammanfattning över de närmsta decennierna som är 
ämnad att ge en ökad förståelse för den situationen som uppstått i Afghanistan. 
Sammanfattningen börjar vid Sovjets ockupation. Detta följs upp med den 
kvalitativa fallstudie som huvudsakligen belyser tillämpningen av Security Sector 
Reform och Disarmament, Demobalization and Reintegration of Ex-combatants. 
Jag kommer att gå igenom var reform för sig. Frågan som diskuteras i denna 
uppsats är om det har det har funnits tänkbara brister i dessa reformeringar.  

 
Nyckelord: SSR, DDR, Sovjetsunionens ockupation, säkerhetssektor, juridisk 
sektor 
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1 Inledning 

Afghanistan har under flera års tid varit en extremt instabil stat där ett effektiv 

och okorrumperat rättsystem har lyst med sin frånvaro. Denna frånvaro har bidragit 

till att stora delar av befolkningen levt under förtryck då de tvingats att lyda under 

krigsherrars vridna och, många gånger, inhumana rättsväsende.  

Då Bonnavtalet slutits efter terrorattentatet mot World Trade Center i New 

York hade det bl.a. satts upp en mängd reformer för att eliminera detta rättsväsende 

och implementera ett nytt, humant, effektivt och okorrumperat säkerhets- och 

rättssystem. Detta för bl.a. att skydda mänskliga rättigheter, eliminera eller minska 

tänkbara hotbilder och göra den statliga utvecklingen möjlig (Sedra 2006, s.95).  

Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om Afghanistans fredsbyggande med 

särskild inriktning på säkerhets och rättssystemets uppbyggnad. Uppsatsen är en 

fördjupning i Security Sector Reform (SSR) och Disarmament, Demobalization and 

Reintegration of Ex-combatants (DDR) och hur dessa instrument har använts i 

Afghanistans fredsprocess.  

Uppsatsen börjar med en historisk granskning över de närmsta decennierna 

fr.o.m. Sovjets ockupation för att ge en inblick i statens utveckling de senaste 

tioårsperioderna.  
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1.1 Syfte, frågeställning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur uppbyggnaden av ett fungerande 

och effektivt säkerhets- och rättssystem har sett ut i Afghanistans fredsprocess.  

Jag kommer också att ge en kortare historisk överblick över de senaste 

decennierna för att ge läsaren en ökad förståelse för den konflikten som pågår idag.  

Det som dock är huvudämnena i denna uppsats är SSR och DDR. Uppsatsen 

belyser hur dessa reformer har använts i Afghanistans fredsprocess och om det 

finns några tänkbara brister i det internationella samarbetet i att bygga upp statens 

rätts- och säkerhetssystem. Har det funnits brister i tillämpningen av SSR och 

DDR? 

 

1.2 Metod & disposition  

Detta är en granskning av fredsprocessen i Afghanistan som belyser hur särskilda 

reformer har används för att bygga upp ett funktionerande säkerhetssystem i landet. 

De centrala huvudämnena som jag granskat är Disarm§ament, Demobilization and 

Reintegration of Ex-combatant (DDR) och Security Sector Reform (SSR).   

Begreppen SSR och DDR valde jag att operationalisera för att ge en ökad 

förståelse om deras innebörder (Johannessen 2003, s.111). Detta finner du senare i 

uppsatsen under operationalisering. Då begreppen SSR och DDR 

operationaliserades spelade Chandra Lekha Srirams artikel, Evaluating and 

comparing Strategies of Peacebuilding and Transitional Justice, en central roll.  

       För att enklare förstå utvecklingen i Afghanistan valde jag först att göra en 

historisk sammanfattning fr.o.m. Sovjet Unionens ockupation av landet. 

Anledningen till att jag valde att analysera Afghanistan fr.o.m. Sovjetunionens 

ockupation var för att det finns en del teoretiker som menar på att ockupationen 

fokuserade en muslimsk frustration världen över, en frustration som har spelat en 

viktig roll för hur Afghanistankriget ser ut idag (Ramsbotham 2008, s.60). 

Efter den historiska sammanfattningen kommer du att finna själva analysen som 

är inriktad på SSR och DDR i Afghanistans fredsprocess.  Uppsatsen går igenom 
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hur de olika reformernas uppbyggnad och utveckling har förefallit fr.o.m. 

reformeringens start, början av 2002. 

 Detta är en kvalitativ fallstudie, vilket bl.a. inneburit att jag först samlade in ett 

begränsat och relevant material som handlade om Afghanistans fredsprocess som 

också var särskilt inriktad på SSR och DDR. Materialet kodades, vilket innebar att 

jag plockade ut relevanta delar ur artiklarna. Kodningen av materialet var inriktad 

på tillämpningen av SSR och DDR (Bjerreld 2002, s.86).  

Eftersom Afghanistan är i ett pågående krig så är det ett krig som ständigt 

uppdateras. Därför finns det ett begränsat utbud av artiklar om hur läget ser ut idag. 

Uppsatsen handlar om statens utveckling och har därför varit beroende av förnyad 

information om staten. Därför utsågs det informanter från Svenska Afghanistan 

Kommittén (SAK) till informanter. SAK är en biståndsorganisation som sedan 30 

år tillbaka har arbetar i Afghanistan, därför bedömdes de som relevanta informanter 

som kunde berätta om situationen i landet. Informanterna var Björn-Åke 

Thornblom som var säkerhetschef för SAK i Afghanistan och SAKS 

pressekreterare och informatör, Markus Håkansson. 

Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide vars inriktning 

handlade om den statliga utvecklingen. Anledningen till att jag gjorde en 

semistrukturerad intervjuguide var för att jag var intresserad av diskussionen kring 

frågorna och därför behövde frågorna inte följa en särskild ordning. Att ha en 

semistrukturerad intervjugudie gjorde det lättare för mig att anpassa mig efter 

diskussionens förlopp och informanten (Johannessen 2003, s.97, 8). På så sätt fick 

jag möjlighet att få mer ut av mina frågor. Frågorna finner du i bifogad bilaga 

längst bak i uppsatsen.  

Då jag intervjuade informanterna valde jag att spela in intervjuerna för att 

minska tänkbar risk för missförstånd och misstag i efterarbetet när det plockats ut 

citerat från intervjuerna som ni finner senare i uppsatsen. Observera, efter 

intervjuerna valde jag att, återigen, göra en kvalitativ kodning av materialet, vilket 

innebar att det valdes ut relevanta delar från intervjuerna som handlade om 

Afghanistans utveckling. Kodningen var inriktad på rätts- och säkerhetssystemets 

uppbyggnad i Afghanistan.  
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1.3 Operationalisering  

 

1.3.1 SSR; security sector reform 

Då det görs en transformering i en krigsdrabbad eller/och fallen stat, används ofta SSR, 

Säkerhets Sektor Reform (Sriram 2009, s.26). SSR är en uppsättning av policys som 

används särskilt av FN för att bygga upp säkerhetsramverk (ibid., s.27). 

Säkerhetsramverket inkluderar allt ifrån polis och säkerhetsstyrkor till domstolar (ibid.). 

SSR är en lång process som kräver att samtliga involverade aktörer, nationella och 

internationella, inkluderas in i processen, en process som inte enbart kräver ett gott 

samarbete mellan aktörerna utan också att varje aktör håller sig till sitt givna ansvar. Det 

kan handla om allt ifrån sponsorer till fältarbetare (ibid., s.27). Detta är särskilt viktigt för 

att den misstro och möjliga allomfattande fientlighet som byggts upp i staten under 

krigstiden, skall kunna reduceras (Friensendorf, 2011 s.80).  

Ramverket skall byggas upp genom, bl.a., teknisk träning och assistans för t.ex. landets 

framtida polis och militär. Det handlar också om att stödja institutioner och individer som 

har fått i uppdrag att reformera statens säkerhetssystem. Det behöver inte enbart handla 

om militär och polis, utan detta stöd kan också rikta sig till domare, ombudsmän, 

åklagare etc. (Sriram 2009, s.28).  

Det som är essentiellt är att bygga upp ett fungerande, okorrumperat och juridiskt 

säkerhetssystem som bland annat kan se över mänskliga rättigheter, hålla demokratisk 

översikt, förhindra krigsbrott och bygga upp en allomfattande tillit (Friensendorf 2011, 

s.79). 
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1.3.2 DDR; Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex-

combatants 

DDR är ett central redskap i många utav FN:s fredsoperationer. DDR riktar sig 

både mot fredsbyggande och fredsbevarande (Sriram 2009, s.24). Det är också en 

reform som ofta är sammanlänkad med SSR, men är huvudsakligen inriktat på en 

reducering av officiella och inofficiella arméer i landet ifråga (ibid., s.25).  

DDR är en reform som är krävande för en stat och dess befolkning, därför är 

reformeringen i stort behov av att samtliga inblandade aktörer är enade och att de 

följer överenskommelsen. Detta kräver att det finns en gemensam politisk vilja 

(ibid, s.25).  

DDR kan delas in i fyra huvudpunkter. 

Avrustning: Avrustning som är det första steget i reformen, handlar om att 

avrusta alla de som är beväpnade. Det behöver alltså inte enbart handla om att 

avrusta kombattanter, utan det kan också handla om avrustning av den civila 

populationen. Avrustningen sker på så sätt att det samlas in all typ av armering, så 

som ammunition, lätta/tunga vapen och explosiva materiell. Vid insamlingen skall 

det också ske en dokumentation över vad som samlats in och i vilka mängder 

(ibid.). 

Demobilisering: Nedrustningen handlar om en kontroll av ex-kombattanter, då 

placeras de i t.ex. förläggningar för att kontrollen skall underlättas (ibid.). 

Återinförning: Återinföring handlar om kortsiktig assistans. Det kan både 

handla om finansiellt och materiellt stöd. Med materiellt syftar jag på kläder, mat 

och husrum (ibid.).   

Återintegrering: Detta är en social och ekonomisk process som handlar om att 

återföra individerna in i samhället och ge dem civil status. Det handlar om att ge 

dem anställningsmöjligheter så att de kan få inkomster (ibid.).  

 

Vad som dock är viktig då DDR skall reformera ett samhälle, är att det finns ett 

samarbete mellan internationella, nationella och lokala aktörerna. Det beror på att 

DDR är en multidimensionell process, som skall vara en rättvis och 
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samhällsbaserad mekanism som bör vara allinkluderande och som inte bör utesluta 

vissa grupper i samhället (ibid., s.26). 
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2 Afghanistans historia de närmsta 
decennierna  

2.1 Afghanistan 1978-1989 

1978 valde Sovjetunionen att stödja DRA (Democratic Republic of Afghanistan) då 

det blev uppror och gerillakrig mot den kommunistiska regimen, som tagit makten 

över Afghanistan tidigare samma år. Den sovjetiska policyn var att stärka och 

bygga upp regimen, DRA. 1979 skickade Sovjetunionen främst militär, som bestod 

av tunga marktrupper som skulle kosta Sovjetunionen flera miljoner dollar 

(Minkow 2010, s.310). 

    Frustrationen bland de afghaner som inte stod bakom DRA växte sig stark 

(Ramsbotham 2008, s.60). Iblandningen av Sovjetunionen besvarades med 

stridigheter då krigsherrar enades och blev separatister. Separatisterna reste sig mot 

DRA och de sovjetiska trupperna i blodiga strider där nästan 1 miljon afghaner fick 

sätta livet till och orsakade en flyktingström på ca 6 miljoner civila afghaner, 

samtliga krigsaktörer var ansvariga för detta (Rubin, 2003 s.568). Trots detta, sågs 

separatisterna snart som frihetskämpar av den yttre världen som visade sitt stöd 

(Holmertz 2011, ne art.). USA gick in med en storsatsning då de la flera miljoner 

dollar på att utbilda separatisterna, och tilldelade dem materiellt stöd. Även väst 

ställde sig bakom dem, med bl.a. väldiga vapenleveranser. Sovjet och DRA stod nu 

chanslösa och en kort tid därefter, 1991, drog Sovjetunionen sig ur konflikten 

(ibid.).   
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2.2 Afghanistan 1989-2002 

Efter att Sovjetunionen dragit sig ur kapitulerade den kommunistiska regimen, 

och separatisterna splittrades. I samma veva startades ytterliga stridigheter i en 

maktkamp mellan krigsherrar som delade in sig i grupper. En av de grupperna var 

de militanta islamisterna, talibanerna som leddes av veteraner från 

Afghanistangerillan som utkämpat strid mot Sovjetunionen. 1996 hade talibanerna 

lyckats erövra Kabul och 1998-2001 hade de makt över 90 % av Afghanistans yta. I 

deras maktposition införde djupt konservativa tolkningar och tillämpningar ur islam 

(Holmertz 2011, ne art.), vilket resulterade i att stora delar av den afghanska 

befolkningen levde under förtryck. Kvinnor blev tvingade till att klä sig i burka, det 

inrättades korrupta domstolar med inhumana straff, så som t.ex. stympning och 

stening (Rubin, 2003 s.569) Talibanregimen hade inte någon förmåga eller vilja att 

handskas med den nöden som befolkningen utsattes för som svält och extrem torka 

(Holmertz 2011, ne art.).  

Det var först den 7 augusti 1998, då talibanerna utförde ett terrorattentat mot 

den amerikanska ambassaden i Kenya, då FN gav Afghanistan strikta sanktioner. 

Sanktionerna ledde dock inte till någon vidare framgång.  

Bara några år senare slog terrorn på nytt. Terrorattentatet mot World Trade 

Center i New York, den 22/9 2001 som fick en mycket stor förödelse. De som 

visade sig stå bakom var Al-Queda som hade ett särskilt stöd från talibanerna. Detta 

terrorattentat skulle förändra Afghanistans och dess befolknings framtid. Återigen 

utsattes Afghanistans befolkning för ett förödande krig, då USA intervenerade 

staten i s.k. självförsvar, senare samma år (ibid). Detta skulle leda en internationell 

fredsbyggande operation som skulle bl.a. utveckla statens rätts- och 

säkerhetssystem som skulle vara bidragande i minskningen av både nationella och 

internationella hot  
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3 Tillämpningen av DDR och SSR  

  

3.1 Varför security sector reform? 

Anledningen till att SSR har en särskild betydelse i Afghanistans fredsbyggande process 

är för att våld och förtryck stått i vägen för återuppbyggnad, stabilisering och utveckling 

(Rubin, 2003 s.579). Det har varit en ständig frånvaro av ett effektivt och okorrumperat 

säkerhets- och rättssystem, som statsmakterna inte tidigare haft någon vidare vilja, 

duglighet eller prestanda att upprätthålla (Jarstad 2008, s.200). Det har också, under flera 

års tid, levt en warlordism vilket bl.a. berott på de väldiga luckor i rätts- och 

säkerhetssystemet vilket lett till att insurgenter och krigsherrar haft stora möjligheter till 

att ta åt sig makt och ställt sig som auktoritära ledare över vissa delar av staten. Detta är 

dock fortfarande ett ytterst svårt men centralt problem i dagens Afghanistan. 

Insurgenterna upprätthåller ett parallellt rättväsende dit större delen av civilbefolkningen 

vänder sig i avsaknaden av andra alternativ, då de söker rättvisa (Ledwidge 2009, s.88).  

Avsaknaden av ett fungerande rätts- och säkerhetssystem har bidragit till många faktorer, 

som att insurgenter haft möjlighet att utföra våldskampanjer som varit särskilt riktade 

mot den sittande regeringen i staten. Detta innebär att de har kunnat påverka och att de 

har suttit på en stark maktposition där de inte bara influerat civilbefolkningen utan också 

statsmakten (Sedra 2006, s.94). 

Afghanistans befolkning har under flera decennier utsatts för många förödande 

strider där människor varit tvungna till att fly. Utöver dessa strider har de levt under 

extrema rättsväsenden, där särskilt kvinnor levt under förtryck.  

Idag är det essentiellt att bygga upp ett system som befolkningen har möjlighet att 

ställa sig bakom och som de kan vända sig till, ett okorrumperat och humant rätts- och 

säkerhetssystem, som kan bygga upp en allomfattande grundtrygghet och eliminera 
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tänkbara hot som kan skada detta (ibid., s.96). Hur har återuppbyggnaden av rätts- och 

säkerhetssystemet föregått? 

 

  

3.1.1 Juridiksektorn i Afghanistan 

I avsaknaden av ett rättsystem i Afghanistan som är i princip en laglös stat, där majoriteten av 

de domstolar som finns är väldigt korrupta och ineffektiva, kan många tycka att det är det enda 

sättet att få snabb och effektiv rättvisa, genom att vända sig till talibanerna och att använda sig 

av Sharia lagar. 

Markus Håkansson, SAKS informatör & pressekreterare, intervjuades december 2010 

 

Afghanistans lagsystem var menat att byggas upp, med okorrumperade, humana 

domare och domstolar, lagsystemet som tidigare varit ett vakuum som fyllts upp av 

insurgenternas ineffektiva, korrupta och inhumana rättssystem. Dock är inte denna 

process långt gången (Sedra 2006, s.100). 

Reformen, som Italien leder, skulle kort in i reformeringen stöta på stora 

problem vilka saktade ner processen (Friensendorf, 2011 s.84). Det största 

problemet var koordinationen mellan de olika inblandade aktörerna som skulle 

stödja reformen, och relationen mellan de tre rättsliga institutionerna; juridik 

departementet, högsta domstolen samt ämbetet för statsåklagare (Sedra 2010, 

s.100). Somliga internationella aktörer skulle visa sig vara fraktionsspelare som la 

sig i med sina egna intressen när de egentligen skulle stå som opartiska sponsorer. 

Aktörerna stod oeniga, vilket gjorde processen fragmenterad då samtliga aktörerna 

blandade sig i, som guider för hur reformeringen skulle se ut och förefalla (ibid.).  

Det var också en stor brist på resurser då återuppbyggnaden av rättssystemet 

enbart fått ut 2-5 % av medlen som var tillägnat åt rättsinstitutionerna under 2005, 

vilket också har stoppat upp processen (ibid.).  

T.ex. i provinsen Helmand i Afghanistan har idag varje distrikt två domare och 

en åklagare (Ledwidge 2009, s.80). Trots att det formella rättsväsendet ofta är 

otillgängligt, i sin minimala spridning, så har det formella rättsväsendet dömt över 

75 personer som begått grova brott. Trots de grova brott som gärningsmännen har 

begått, har de som dömts fått har mycket milda straff eller släpps fria. Detta har i 
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sin tur bidragit till att enbart 16 % av den afghanska befolkningen skulle möjligen 

överväga att använda det formella systemet (ibid., s.84). 

Resultatet av det vaga samarbetet från de internationella aktörerna har lett till att 

problemet än finns kvar med korrupta, inhumana ineffektiva domstolar. Dessa 

domstolar som är de mest effektiva i staten kan fatta inhumana beslut som t.ex. då 

en man dödats, skall gärningsmannens familj/släkt betala offrets familj med 

antingen boskap, kvinnor/flickor eller pengar som så kallat, blodpris (Ledwidge 

2009, s.80). 

Något annat exempel på straff som utfärdades från talibanerna är:  
Nyligen i distriktet av Garmisir blev en man mördad i en landdispyt Gärningsmannen blev 

arresterad och ställdes inför den formella domstolen. Gärningsmannen blev given ett kort 

fängelsestraff på 6 månader. Offrets familj var dock inte nöjd med denna respons som de fick från 

staten. De valde att vända sig till talibandomstolen i Garmsir, ingen av domarna var i distriktet då 

så de det hamnade i Bahramshah. Domarna var där då de anlände. De åhörde fallet, och fällde ett 

anklagande med en dom. Domen blev, att offrets bror skulle få möjlighet att döda mördaren, 

vilket han också gjorde. Offrets bror var nöjd med domen.  

(ibid., s.87) 
	  
	  
	  
 

3.1.2 Afghanistans polissektors uppbyggnad och utveckling 

Vad som behövs mest just nu är ett fungerande rättsystem med okorrumperad polis. Idag 

finns det ute i alla byar, ett parallellt rättsväsende. 

                     SAKS f.d. administratör och säkerhetschef, intervjuades december 2010 

 

Då den tyskledda reformen var menad att bygga upp en nationell polis insåg man 

snabbt att det fanns en problematik som främst handlade om begränsade resurser, 

för liten spridning av de internationella aktörerna i staten och att det skickades för 

få polistränare och experter till krigsdrabbade Afghanistan (Friensendorf 2011, 

s.85). Något annat som problematiserade utvecklingen ytterligare var att de valde 

att rekrytera f.d. mujahidin krigare, som både var extremt korrupta och hade aldrig 

tidigare genomgått någon polisträning eller utbildning (Sedra, 2006 s.97).  

En av de nämnda faktorerna, bristen på resurser, ledde till att USA valde att 

lägga sig i reformen. I början av 2003 utformade USA en kvantitativ lösning, TIP 
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(Transition Integration Programme). TIP omfattade bl.a. ett två veckors 

grundutbildningsprogram för de som skulle bli allomfattande poliser. För de som 

skulle bli officerare i den nationella poliskåren utformades ett fyra veckors program 

för illitterata officerare och ett åttaveckorsprogram för litterata officerare. Detta 

ledde till en extrem ökning av bemanning i poliskåren och i slutet av 2006 hade 

antalet poliser ökat med 50 000 som stod nu färdigutbildade. Deras löner var låga, 

år 2005 låg deras månadslön på 25 dollar (ibid., s.98) Lönerna som delades ut till 

de anställda samlades in genom en fond, Law and Order trust fond (Friensendorf 

2011, 85). Ett mindre lyckat resultat, som lett till att korruptionen ännu lever sig 

stark i poliskorporationen (Sedra 2006, s.98). 

ANP ledda operationer har idag orsakat många civila dödsoffer, och under de 

närmsta åren har antalet terrorattentat ökat. Svaret på detta misslyckande har lett till 

att talibangrupper börjat erbjuda säkerhet till afghanska medborgare, dock i utbyte 

skall de följa talibanernas tuffa och inhumana rättsväsende (Friensendorf 2011, 

s.85).  

 

3.1.3 Militärreformen  

Det som var en av de viktigaste grunderna då ANA (Afghan National Army) skulle 

bildas var att ANA skulle företräda Afghanistan. Afghanistan är ett multietniskt 

land, som också därför borde ha en multietnisk armé för att t.ex. minska risken för 

framtida dispyter mellan statens alla olika etniska grupper (Sedra 2006, s.96). 

Militärreformen startade i maj 2002 med Kabul Military Traning Center 

(KMTC). Fram till 2005 hade 28 000 soldater genomgått programmet, som 2007 

skulle stå operationellt kapabla inför strid. Rekryteringen gick dock trögare än 

förväntat, vilket berodde  på flera olika påträffade faktorer. Bland annat att det var 

dåligt betalt till de som genomgått programmet och att våldet som var riktad mot 

säkerhetsstyrkorna från upprorsmännen hade ökat vilket i sin tur hade orsakat en 

ökning ANA dödsoffer. Även om ANA:s rekryterade fick högre lön än t.ex. ANP 

så återstod ett annat problem vilket var banksystemet i Afghanistan. Ett förlegat 

system, som orsakade att de rekryterade hade stora svårigheter med att skicka delar 
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av deras löner till sina familjer. Dessa faktorer har också lett till att många av de 

som blivit värvade och arbetat för ANA, har valt att dra sig ur armen (ibid., s.97). 

Dock har ANA:s multietniska armés anställda visat sig vara väl disciplinerade, 

professionella och effektiva i strid (ibid., s.97).  

Det tänkbara problemet för ANA:s framtid, så handlar ANA om dyra 

marktrupper som består av flera tusen människor som kommer kosta staten över 

100 miljoner dollar per år (Sedra 2006, s.104). Paradox, detta är en stat som är ett 

av världens fattigaste länder, för kontrasten så är hälften av de afghanska barnen 

under fem år undernärda (Schmidt 2010, s.76). 

 

 

3.1.4 Det tröga motarbetandet, opium i Afghanistan  

Anledningen till att motarbetandet av narkotikahandeln, har en särskild innebörd i 

Afghanistans fall, är för att handeln med opium är den viktigaste ekonomiska 

källan som insurgenterna använder sig av. En illegal handel som gör deras 

verksamhet möjlig (Schmidt 2010, s.63).  

Efter presidentvalet i Afghanistan 2004 då Hamid Karzai stod som segrare 

(ibid., 69), valde presidenten att starta ett heligt krig mot opiumhandeln i försök att 

mobilisera Afghanistans befolkning (Sedra 2006, s.98). Men problemet med att 

vinna opinion över denna fråga var för att den kunde ses som kontroversiell då 

opiumhandeln var likvärdig med 52 % av statens BNP (Bruttonationalprodukt) år 

2005 (ibid., 98).  

I slutet av 2004 öppnades en ny institution, Motarbete av Narkotika ministeriet, 

vars mandat gick ut på att kontrollera statens implementering av strategin i kampen 

mot narkotikan, och i början av 2005 slog sig den afghanska regeringen sig 

samman i samarbete med Storbritannien och USA. Tillsammans skapade de en 

kampanj vars huvudsak handlade om att väcka medvetenhet om den negativa 

påverkan opiumhandeln har på staten då det gäller t.ex. säkerhet. Genom att 

försöka ändra synen på opiumhandeln ville man vinna en ökad opinion i kampen 

mot narkotikan (ibid., 98).  
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Eftersom statens ekonomi varit så beroende av opium, så försökte man sig på 

att ge opiumbönderna andra alternativ som de istället kunde odla. Men den 

inhemska fattigdomen, problemet med den extrema torkan (vilket innebär att det 

skall vara en gröda som skall klara av detta), att skörden skall vara lätt att förvara 

och att odlingen skall vara lönsam, är alla bidragande faktorer till att problemet 

ännu inte är löst (ibid., 99). 

Problematiken kring den statliga juridiska sektorns spridning, som tidigare 

nämnts under juridiksektorn på sidorna 9-10, är det också en bidragande faktor. För 

att kunna fälla någon för exempelvis narkotika brott, krävs det att åklagare, advokat 

etc. som är specialiserade i ämnet. Det handlar om mer än utveckling av den 

juridiska institutionens bemanning. De lagar kring narkotika måste utvecklas, 

moderniseras och skärpas (ibid. 99).  

Warlordismen lever kvar, idag har insurgenter fortfarande kraft att strida mot 

den internationella storsatsningen av militärstyrkor i Afghanistan, p.g.a. bl.a. de 

intäkter insurgenter får in från handeln med opium, som fortfarande är en stark och 

bestående inkomstkälla (Schmidt 2010, s.76).  

Även om vi leker med tanken, att det skulle göras en plötslig minskning av 

antalet opiumfält, så skulle det inte slå ner insurgenterna med direkt verkan. Desto 

mindre det finns av en efterfrågad vara och desto svårare det är att få tag på den, 

desto dyrare blir den. Den tänkbara konsekvensen av detta är att det kan ge 

insurgenterna möjligheter till att omstrukturera sin verksamhet (ibid, s.77). Vad 

som också är viktigt att påpeka är att det är också fortfarande relativt enkelt att 

smuggla ut opium ur Afghanistan. Afghanistans grannländer har ännu ingen 

välfungerande tullsystem och det finns ingen ordentlig mellanstatligt koordinerad 

polis. Afghanistan är alltså inte enbart beroende av sin egen polisutveckling (som 

ännu inte fungerar). Detta innebär att det finns ett beroende av mellanstatligt 

samarbete (Sedra 2006, s.100).  
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3.2 Disarmament, Demobilization and Reintegration 
of Ex-combatant utvecklingen i Afghanistan 

I försöket att vända Afghanistan från en krigsstat till en fredlig och ekonomiskt 

utvecklande stat valdes DDR som ett instrument. Detta uträttades genom att inrätta 

ett program, The Afghan New Beginnings Programme (ANBP). Programmet, som 

startade i början av 2003 med särskilt stöd från Japan, var särskilt fokuserat på 

Afghan Military Force (AMF). Till en början valde de som drev projektet att sikta 

högt. Den första uträkningen handlade om att ANBP skulle omhänderta 100 000 

ex-kombattanter, men redan efter ett år visade det sig att de enbart skulle 

omhänderta drygt hälften av det antal ex-kombattanter än vad de från början trott 

(Sedra 2006, s.101). 

Trots den oväntade minskningen av omhändertagandet ex-kombattanter blev 

det en seg start för DDR i Afghanistan. Osäkerhet och det instabila läget i staten, 

som orsakades av att konflikten fortfarande var i full gång, påverkade bland annat 

den ömsesidiga förståelsen och viljan att vilja delta i reformen, också fanns det ett 

bristande stöd från nyckelaktörer, så som Ministry of Defence (MOD), 

anställningsmöjligheter för de som skulle omplaceras lyste också med sin frånvaro. 

Detta fick till följd att det dröjde nästan ett år tills reformen kom igång (ibid., 

s.101).  

Det var först då presidentvalet skulle äga rum år 2004, då också den Politiska 

Parti Lagen (PPL) kom till stånd, som krävde incitament. Rustade komponenter 

som kunde både rätta sig efter och stötta handlingsplanerna. Detta ledde till att 

USA valde att lägga särskild press på de befälhavare, som tidigare inte hade någon 

vidare konsensus för ANBP. Resultatet blev att under juli 2005 hade 61 012 

soldater genomgått programmet och blivit omplacerade, också hade de intagit  

36 571 vapen vilket var en stor framgång som också stabiliserade läget en aning i 

Afghanistan (ibid., s.102). 

Efter den mer eller mindre lyckade reformen startades den statsstyrelseledda 

DDR reformen, The government-led Disbandment of Illegal Armed Groups. 
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Reformen hade en liknande uppbyggnad som ANBP. Dock fanns det en skillnad, 

vilket var att man försökte nu istället locka in de olika grupperna, in i samarbete. 

Detta har gjort att DDR utvecklingen i Afghanistan blivit svår att förutspå, för 

frågan är om statsmakten har kapacitet eller viljan att ändra sin taktik och sätta 

press på de illegala militanta grupperna som än idag finns kvar. Alltså att tvinga 

dem till att avväpna sig, för saken är att det är svårt att tro att de kommer att ge upp 

deras illegala verksamhet frivilligt (ibid., s.102). 
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4 Bristfällighet, slutsats 

 
Eftersom Afghanistan fortfarande har långt ifrån en fungerande infrastruktur med 

system som t.ex. kan dra in och handskas med statliga intäkter, finns det en 

medvetenhet om att staten kommer vara beroende av internationellt stöd flera år 

fram över. Även om t.ex. ANA, mer eller mindre fungerar, så handlar ANA om 

dyra marktrupper som består av flera tusen människor som kommer stå staten dyrt. 

Dock är staten i ett stort behov av medel för att få ett fungerande säkerhetssystem 

som kan eliminera och förhindra konflikter och bygga upp en grundtrygghet som 

spelar en viktig roll för statens bl.a. sociala och ekonomiska utveckling. 

Efter talibanernas fall har warlordismen har etsat sig fast, vilket bl.a. bidragit till 

fler civila dödsoffer. Krigsherrar har också börjat riktat sig mot s.k. mjuka mål, så 

som hjälparbetare och statligt anställda. Krigsherrar har ännu makt. Som tidigare 

nämnts beror på bl.a. narkotikahandeln som ännu lever sig stark i staten. Den håller 

sig vid liv p.g.a. många olika skäl, som att opiumgåtan ännu inte är löst och att 

staten ännu inte har vare sig en väl fungerande polis eller juridiksektor. 

Konsekvenserna utav detta gör det möjligt för insurgenter att fortsätta bedriva 

denna verksamhet som gör det möjligt för dem att t.ex. leda privata arméer. Detta 

innebär att krigsherrar, vare sig om de sitter i regeringen eller ej, har makt att 

påverka staten de facto. Detta är i sin tur en brist då det gäller tillämpningen av 

SSR och DDR i Afghanistan.  

En annan bidragande faktor, är att den mer eller mindre fungerande juridiska 

sektorn som finns i Afghanistan erkänner denna typ av handel. Jag syftar dock inte 

på den s.k. formella juridiska sektorn utan på den som bedrivs av talibanerna. Dock 

om vi ser över den formella juridiska sektorn i Afghanistan måste den utvecklas 

och skärpas, bl.a. för att kunna agerar mot narkotikahandeln.  

Något annat som jag också vill påpeka är att staten och statsmakten inte idag 

har någon vidare kapacitet att på egna ben avväpna illegala grupper och brottas 

med DDR. För även om vi skulle se en lösning på opiumfrågan som skulle leda till 

att insurgenternas inkomstkälla stryps, så skulle insurgenterna fortfarande finnas 
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kvar. Att få dem att frivilligt ge upp sin kamp och lägga ner vapen är en ogrundad 

förhoppning mer än ett tänkbart faktum.  

Det finns en möjlighet att strypa deras rekryteringsbas genom att skapa ökad 

konsensus för det formella systemet som kan motarbeta den levande konsensus för 

talibanernas verksamhet, genom att bygga upp rätts- och säkerhetssystem som får 

en allomfattande tillit från den afghanska befolkningen som i sin tur bidrar till den 

centrala och viktiga grundtrygghet som kan komma att spela en viktig roll i stegen 

mot fred. Det är dock en lång och mödosam reformering som kan komma att kräva 

ökad insättning av resurser och en omstrukturering av det internationella samarbetet 

som bl.a. gynnar insatsens koordination och ändamål.  
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Bifogad bilaga; intervjuguide  

• Hur arbetar/arbetade ni i Afghanistan? 

• Hur omfattande är institutionsbristen i Afghanistan idag? 

• Varför går inte fredsprocessen framåt i Afghanistan? 

• Vad är skillnaden om du jämför åren 2004 och 2010?  

• Vad är Afghanistans största svaghet som blockerar för statens framtida utveckling? 

 


