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Historien förskräcker. Afghanistan ver-
kar ostyrbart. Ingen utomstående har 

lyckats ta kontrollen över landet, och inte 
heller invånarna själva. I böcker kallas det 
för ”imperiers kyrkogård”. Där i ett hörn 
finns Sverige och försöker, ifrågasatt av 
en del, hjälpa till med sin artonde bataljon. 
Och där prövas framför allt förmågan hos 
en oerfaren USA-president som säger att 
krisen handlar om ”det amerikanska fol-
kets säkerhet”. 

För Barach Obama var striderna i Af-
ghanistan i mars 2009 ett ”nödvändigt” 
krig,”kriget USA måste vinna”. Jobbet 
skulle göras färdigt. Sedan kom den kranka 
blekheten. Först efter mycket introspek-
tion och grubbel över rådgivarnas idéer 
satte presidenten till sist den 1 december 
ned foten och beslöt att förstärka USA-
styrkorna med 30 000 man fram till juli 
2010. Det innebär att han prutade en del 
på förslaget om drygt 40 000 man till från 
generalen Stanley McChrystal, befälhava-
ren i Afghanistan, detta i förhoppningen 

att bundsförvanter ska täcka upp en del 
av skillnaden. 

Om Obama hade gått på vicepresidenten 
Joe Bidens linje att tvärtom börja tänka på 
att utrymma Afghanistan skulle USA inom 
en tid ha stannat för att bekämpa talibaner 
(och Al-Qaida, i den mån nätverket lever) 
med i huvudsak obemannade flygplan och 
fjärrvapen. Det kallas counter-terrorism1 
och man inser lätt hur många fler civila 
som kunde ha drabbats. Ett mindre till-
skott på 10–15 000 man hade setts som 
”counter-terrorism plus”, d v s litet mer 
än avståndsbeskjutning. 

Nu blev det trots allt snarast frågan om 
counter-insurgency, upprorsbekämpning 
enligt McChrystals rekommendation att 
man med fler soldater ska försöka skydda 
befolkningen framför att mest försöka slå 
ihjäl motståndarna, såsom det länge har 
varit. Presidenten gav sig själv tiden fram 
till 1 jul 2011 att nå sina syften – en riska-
bel tidtabell med hänsyn till reaktionen i 
Pakistan, på papperet ”USA:s strategiska 
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1  Må det tillåtas att en rad begrepp och uttryck citeras som representativa för amerikanskt tänkesätt, vilket ju 
särskilt Försvarsmakten har haft kanske alltför lätt att ta till sig. Men det rör sig onekligen ofta om slående 
formuleringar, ibland även utan pregnanta svenska motsvarigheter.
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partner”, med nya frågetecken för Obamas 
uthållighet i ett land som dessvärre framför 
allt ser Indien som ett säkerhetsproblem. 
Frågan är också vad ”börja utrymma” ska 
komma att innebära; det kan bli en långt 
utdragen tidtabell.

Bakgrunden är ju den att medan Sverige 
och andra länder har försökt skapa lugn och 
utveckling i olika regioner, hade amerika-
nerna svårt att bestämma sig för vad de 
ville göra sedan de tillsammans med den 
norra alliansen redan för åtta år sedan drev 
bort talibanerna. 

Segern var ju vunnen, och utan någon 
verklig tanke på Afghanistans öde kas-
tade sig Bushadministrationen i stället 
över Irak. Kvar i Afghanistan blev en 
begränsad militär styrka, som först sedan 
2008 i etapper tredubblats, genom beslut 
av en motvillig Bush och genom Obama 
efter makttillträdet med 20 000 man, till 
höstens 68 000 man. Det var den nivån 
som McChrystal fann helt otillräcklig. 
Nu kommer man således efter hand upp i 
100 000 man; en femdubbling. Till detta 
kommer mängden privata säkerhetsföretag 
som Blackwater och ArmerGroup ett slags 
den moderna tidens alltför ofta skjutglada 
legoknektar.

Från början ville Bushadministrationen 
nöja sig med ”a light foot print”; alltså få 
soldater på marken. Det var de ”befriade” 
afghanernas sak att själva ta itu med sina 
problem. I vad som kallas Bonnuppgörelsen 
gav USA, EU, ja alla, sitt stöd åt Hamid 
Karzai som president i en from förhoppning 
att han skulle kunna skapa en ordning som 

även de dominerande pashtunerna i söder, 
på ömse sidor gränsen till Pakistan, kunde 
godta. Det gick inget vidare, eftersom Kar-
zai baserade sin makt på norra alliansens 
krigsherrar med deras opiumtillgångar och 
talibanerna återinträdde på scenen. Kor-
ruption florerar, och Obamas huvudvärk 
blev inte mindre av att Karzai hösten 2009 
säkrade sitt omval genom flagrant valfusk.

Talibanerna gör med ständiga attacker 
och bombdåd vad de kan för hindra en 
normalisering. USA och de länder som 
har åtagit sig direkta vapeninsatser inom 
ramen för OEF, Operation Enduring Free-
dom, har dragits in i allt hårdare strider 
framför allt i söder och i öster med åtföl-
jande förluster. Att flertalet andra länder 
inte deltar i själva krigföringen har retat 
upp Washington och skapat misstämning 
hos NATO-kretsen. Liksom Nederländerna 
tar Canada hem sina förband, delvis som 
ett svar på att alltför få andra länder har 
velat ställa upp för rena stridsuppgifter. 
De väpnade insatserna har varit känsliga i 
landet som, likt Sverige, har självbilden att 
verka traditionellt fredsbevarande.

Höstens politiska turer utmynnade i  att 
man tills vidare får hanka sig fram med 
Karzai. Men han har uttryckligen varnats 
av Obama. Den tid är över när han fick 
”amerikanska checker in blanco”. Vita huset 
verkar numera tvivla på att motståndaren 
kan besegras och på att det går att bygga 
ett fungerande afghanskt samhälle med 
tillräckligt stora armé- och polisstyrkor 
utbildade av amerikaner och européer 
(build and transfer). Man har insett att upp-
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rorsbekämpning i en primitiv miljö är ännu 
mycket svårare än det för några år sedan 
framstod i en annars framsynt ny doktrin 
för armén och marinkåren. 

Den afghanska arméns uppbyggnad anses 
gå någorlunda, trots åtskilliga avhopp och 
deserteringar. Det stora sorgebarnet är den 
dåligt utbildade och rustade polisen. Man 
får då kanske sikta lägre och begränsa sig 
till driva undan talibaner, hålla tagen terräng 
(clear and hold) och försöka träna upp en 
växande afghansk armé. 

Förhoppningen är att en förstärkt USA-
närvaro, alltjämt liten i förhållande till 
problemens och landets storlek, ska kunna 
hjälpa centralregeringen i Kabul att kon-
trollera Afghanistans städer, medan stora 
delar av landsbygden lämnas därhän. Det 
betyder att även med fler amerikanska 
styrkor på plats får talibanerna allt större 
spelrum, med rimligtvis ökande problem 
också för den internationella styrka ISAF 
(International Security Assistance Force) 
som med 40 000 man verkar i Afghanistan 
under McChrystals befäl.

Denna styrka, sammansatt av 42 länder, 
är verksam i Afghanistan på ett mandat från 
FN:s säkerhetsråd enligt stadgans kapitel 
VII (bindande åtgärder mot hot mot freden) 
men leds som en NATO-insats. Den har en-
ligt bedömare på platsen stora brister när det 
gäller manöverbataljoner, helikoptrar, am-
munition, underrättelsekapacitet, sjukvård, 
logistik och digitala resurser. En enhetlig 
FN-ledning saknas. Till trots för att en rad 
bidragarländer har vägrat att gå i strid, har 
det afghanska folket svårt att skilja på ISAF 

och USA:s egen OEF (Operation Enduring 
Freedom). Båda kan få skulden, alla kan få 
skulden, som inkräktare i landet, särskilt när 
någon insats går extra snett med stora civila 
förluster som följd.

Vanstyre, korruption, allvarliga mili-
tära missgrepp och talibanernas återkomst: 
bilden har fått människor att undra vad i 
all världen lilla Sverige kan åstadkomma 
och vad som rimligen kan vara målet med 
det hela. Till dem som skärskådar fallet 
Afghanistan (och andra FN-insatser) hör 
tankesmedjan FRIDE, tills nyligen ledd av 
diplomaten Pierre Schori. Han tycker att den 
utredning som där har presenterats visar att 
det mesta går fel i Afghanistan. 

För egen del ogillar Schori insatsen un-
der NATO och önskar sig tillbaka till den 
gamla sortens fredsbevarande operationer 
under FN:s ledning, men han medger att 
säkerhetsrådet i fallet Afghanistan snarast 
förvärrar utvecklingen genom ständigt nya 
resolutioner med syftet att skapa en demo-
kratisk stat. Med erfarenheter från sin insats 
som chef för en internationell fredsinsats 
i Elfenbenskusten tror Schori bara på en 
regional lösning, omfattande Iran, Ryssland, 
Kina, Pakistan och Indien (med Kashmir-
frågan löst), med en ”Marshallplan” för 
hela regionen. 

Andra bedömer att detta vore att gapa 
över för mycket, men nästan alla inser att en 
lösning måste omfatta såväl Pakistan som 
Afghanistan. Sedan är den stora frågan om 
det skulle gå att dra in åtminstone en del 
talibaner i något slags fred och nystart.

Under tiden har oron även nått landsdelar 



108

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

6-2009 6-20096-2009

där det tidigare har varit rätt lugnt. Dit hör 
området för den svensk-finska verksam-
heten under kapitel VII-mandatet i fyra 
regioner med huvudbasen i Mazar-i-Sharif 
i norr. En mindre del, 40-talet man, verkar 
som instruktörer åt den afghanska armén. 
Vapen får endast användas av bataljonen 
i självförsvar, men när militära chefer på 
platsen säger att ”vi är inte i krig” låter det 
nog för en del mest mesigt, alternativt naivt 
orealistiskt.

Som har framgått i olika reportage är 
svenskarna under alla omständigheter gan-
ska stolta över vad de inom ramen för ett s k 
PRT (Provincial Reconstruction Team) har 
bidragit till att åstadkomma inom hälsovård 
och utbildning i en del av landet. Jobbet 
verkar välgjort och är värt allt beröm.

En rad länder leder dock likaledes varsin 
PRT. Dessvärre har dessa kommit att bli 
präglade av sina respektive hjälparnationer 
och i praktiken bidragit till en federaliser-
ing, en uppsplittring av Afghanistan, som 
ännu mer omöjliggör centralregeringens 
svåra uppgift att försöka hålla ihop landet. 
Oavsiktligt medverkar också Sverige till 
det. Några anser att namnet PRT dessutom 
förespeglar orealistiska ambitioner om åter-
uppbyggnad. Det borde mindre anspråkslöst 
ha hetat PST med s:et för stabilisering.

Hur som helst har insatser av Afghanis-
tantyp långt bort beskrivits som ett nytt 
svenskt sätt att vinna säkerhet; hoten och 
riskerna skulle då inte nå hemlandet. Reso-
nemanget har av allt att döma inte resulterat 
i ett totalt folkligt stöd för åtagandet i Afgha-
nistan. Den svenska regeringens uppfattning 

är likafullt att vårt engagemang i ISAF är 
långsiktigt. 

Det kan dock lätt te sig som att vi är i Af-
ghanistan ”därför att vi är där” och inte vill 
lämna pågående insats eller göra något som 
skulle skada vår ställning inom EU. Alltför 
litet har gjorts för att ge allmänheten upp-
lysning om en svensk strategi, om hur man 
har resonerat och ser på framtiden, senast i 
höstas när ytterligare förstärkningar beslöts. 
Det har varken i regeringen eller hos För-
svarsmakten funnits intresse att offentligt 
väga för- och nackdelar mot varandra.

Intryck av tilltagande hopplöshet i 
landet som helhet plus egendomliga fel-
bedömningar av Försvarsmakten, när det 
gäller behovet av pansarskyddade fordon 
och sjukvårdshelikoptrar, jämte risken för 
kommande förluster, har ökat kritiken här 
hemma. Krav på hemtagning av bataljonen 
har rests, och i riksdagen har socialdemo-
kraterna och miljöpartiet begärt en översyn 
av insatsen som ska vara klar till hösten 
2011. Ett direkt angivet alternativ är att 
Sverige ska påbörja ”en ansvarfull tillba-
kadragning” om truppen ”inte längre kan 
göra tillräcklig nytta”.

Det här är inte bara en partifråga. I Dagens 
Nyheter har den politiske redaktören föror-
dat en självprövning: ”Att skicka soldater 
utan vare sig en klar målbild eller adekvata 
resurser är att svika alla inblandade.” En 
klok signal om att en viss förändring vore 
önskvärd kom från ÖB Sverker Görans-
son på DN Debatt i början av oktober med 
förslaget att den svenska insatsen ska ledas 
av en civil chef.
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En möjlighet är förstås att i stället för nya 
grepp blunda för en ödesdiger utveckling i 
hela regionen med Pakistan som instabil 
kärnvapenmakt i mitten, snabbt ge upp 
och låta människorna i Afghanistan själva 
ta livet av varandra tillräckligt länge för att 
självbevarelsedriften ska driva samman de 
överlevande till något slag hanterlig kom-
promiss. Om saken beskrivs så brutalt blir 
det nog färre som vill bort från insatsen och 
landet omgående. 

Vi behöver ändå ställa in oss på att det 
egentligen, av allt att döma, bara finns då-
liga lösningar för Afghanistan som helhet. 
Obamas senkomna beslut om amerikanska 
truppförstärkningar underlättade kanske 
ändå indirekt även för den svenska reger-
ingen att tills vidare hålla undan för kritik. 
Under intrycket av nyvunnen, eller snarare 
tillkämpad, amerikansk beslutsamhet fick 
framför allt EU-länderna det svårare att 
börja backa ut ur Afghanistan. Brittiske pre-

miärministern Gordon Brown ville tvärtom 
utlova ett tillskott på 5 000 man, förutom 
500 brittiska försträkningar. Så det är inte 
troligt att Sverige under ett eventuellt in-
hemskt opinionstryck ensamt skulle slå till 
reträtt. Ska ett nytt avgörande tas lär det ske 
i Bryssel, inte i Stockholm. 

Även om en fullständig plan för fort-
sättningen inte vore en realistisk strävan är 
kravet på en öppen debatt om våra medel 
och mål ytterst rimligt. Nu blir kanske 2011 
avgörandets år. Om debatten tills vidare 
likafullt dröjer kan det nog fortsätta att verka 
som att vi är i Afghanistan därför att vi är 
där, inte vill överge påbörjat jobb och inte 
kan eller vill skada sammanhållningen inom 
EU. Starkare och mer övertygande låter nog 
inte i mångas ögon argumenten.

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973-1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


