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Abstrakt 
Föreliggande uppsats syftar till att se om en lösning av den afghanska konflikten och en 

varaktig fred i landet är möjligt. Den teoretiska utgångspunkten har utgjorts av en del freds- 

och konfliktteorier samt en rad konfliktlösningsprinciper. Jag har med hjälp av en kvalitativ 

textanalys sett på fredens möjligheter i landet samt på möjliga lösningar av den afghanska 

konflikten. Jag har kommit fram till att landet har en oerhörd lång väg att gå för att nå en 

positiv fred. De principer som gör det möjligt för konfliktparter att leva med oförenliga mål, 

acceptera varandra och leva sida vid sida med varandra finns inte i dagens Afghanistan, vilket 

också gör lösningen av den afghanska konflikten svår. Etablerandet av ett system som innebär 

samarbete, kompromiss och tolerans mellan olika parter är nyckeln till en lösning av den 

afghanska konflikten och därmed en varaktig fred i Afghanistan.  

 
Nyckelbegrepp: Fred, Konflikt, Direkt våld, Strukturellt våld, Positive fred och Negativ fred.  
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Sammanfattning  
Uppsatsen syftar till att visa på om en lösning av den afghanska konflikten, och en varaktig 

fred i landet är möjligt. För att komma fram till detta syfte redovisar jag vad fred är och vilka 

möjliga lösningar av den afghanska konflikten som finns. Syftet är vidare att studera en rad 

konfliktlösningsmetoder och deras användbarhet för lösningen av dagens pågående afghanska 

konflikt. 

Det empiriska materialet som används i uppsatsen utgörs av böcker, dokument, resolutioner, 

rapporter och artiklar gällande ämnet. För genomförd analys och teorianknytning har en rad 

olika freds- och konfliktteorier använts.  

Det kan med all säkerhet konstateras att det finns många faktorer som utgör allvarliga hinder 

för fredsbyggande i Afghanistan. Såväl interna som externa faktorer kan sägas utgöra hinder 

för etablerandet av en långvarig fred i landet. Jag konstaterar också att det är en orättvis 

fördelning av resurser som orsakat dagens konflikt i Afghanistan. Med utgång från den 

rådande situationen i landet menar jag också att de konfliktlösningsprinciper, som studerats i 

uppsatsen, är till stor del icke- relevanta för dagens afghanska konflikt och samtidigt menar att 

det är svårt, på gränsen omöjligt, att etablera en varaktig och positiv fred i landet. Jag hävdar 

dessutom att etablerandet av ett system som innebär samarbete, kompromiss och tolerans 

mellan olika parter kan medföra en lösning av den afghanska konflikten och därmed en fred.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



1 BAKGRUND 
”Afghanistan är navet i mötet mellan fyra olika kulturer: den nordligaste utposten av Indien, 

den sydligaste delen av Centralasien, den östligaste utkanten av Persien och den västligaste 

utkanten av Kina.”1  

Landet har under årtusenden legat i skärningspunkten för konkurrerande stormakters intressen 

och har genomkorsats av grekiska, persiska, turkiska och mongoliska invasioner. Detta har 

satt sitt djupa spår i landets befolkning, som består av många olika folkslag med skilda 

sedvänjor och traditioner. Det finns mer än tjugo olika etniska grupper i Afghanistan, varav 

den största är pashtuner. Andra större etniska minoriteter är tadzjiker, uzbeker och hazarer. De 

olika afghanska folkgrupperna är i sin tur uppdelade i stammar och klaner med egna ledare 

som periodvis har kunnat styra sina hemregioner godtyckligt.  

Alexander den store förenade på 300-talet f.Kr. Afghanistan i sitt persiska välde. Ett ökat 

arabiskt inflytande ledde till landets islamisering på 600-talet e.Kr. Under 1200- och 1300-

talen drabbades landet av mongoliska invasionsvågor, först under ledning av Djingis Khan 

och sedan under Timur Lenk. Den persiske härskaren Nader Afshar drev 1739 bort 

mongolerna från Afghanistan. ”Naders afghanske livvakt, Ahmad Shah, grundade 1747 

Afghanistans kungliga Durrani-dynasti, som satt vid makten ända fram till 1978.”2  

Maktkamp rivalitet och intriger inom den kungliga kretsen ledde till Durranirikets fall, men 

Ahmad Shah kallad också för Baba (fader), räknas av alla afghaner (oavsett etnisk 

tillhörighet) som den afghanska nationens grundare och fader.  

Landets mest fredliga period varade från 1933, när kung Zahir Shah kröntes till kung, till 

1973, när han störtades av sin kusin och svåger, general Mohammed Daud, som i sin tur 

störtades och brutalt mördades med sin familj under en statskupp, också känd som 

Aprilrevolutionen, genom vilket, det Sovjetstödda partiet fick makten. ”Den nya 

kommunistiska regimen präglades redan från början av stark splittring mellan två fraktioner, 

Khalq och Parcham”3.  

I december 1979 invaderades landet av Sovjet. Runt om i landet grep olika afghanska grupper 

till vapen i islams namn mot inkräktarna och de fick snart hjälp från USA och Pakistan som 

hjälpte de islamiska frihetskämparna, Mujaheddin. Dessutom strömmade tusentals unga 

frivilliga från andra muslimska länder, däribland saudiern Usama Bin Ladin, för att slåss på 

sina trosbröders sida.  

                                                 
1 Duprée, Nancy ”Afghanistan Nytt” NR 3/2003 (utgiven av Svenska Afghanistan kommittén) 
2 Källa Svenska Afghanistankommittén http://www.sak.se/afghanistan/Historia/index.html (050327) 
3 Ibid 
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Kriget i Afghanistan blev utdraget, blodigt och långt mer mödosam än Sovjetledarna hade 

räknat med och en allt tyngre politisk börda för Sovjet. För Afghanistans civilbefolkning 

innebar kriget en enorm ödeläggelse och ett stort lidande. Över en miljon människor beräknas 

ha dött och flera miljoner andra flydde landet.  

”Efter att ha slutit avtal i FN:s regi med Pakistan och USA om trupptillbakadragande 

påbörjade Sovjetunionen i maj 1988 sin hemtagning av trupper, vilken slutfördes 15 februari 

1989.”4 

Den sovjetstödda regimen störtade i februari 1992 och den nya islamiska ledningen, bestående 

av olika Mujaheddin ledare, präglades av rivalitet, maktkamp och starka etniska och 

ideologiska motsättningar5. Inbördeskrig utbröt omedelbart och koncentrerades nu till den 

tidigare skonade huvudstaden Kabul. I avsaknad av en fungerande centralmakt föll landet 

sönder, och lokala styrkor tog över provinserna. På många håll i landet bredde ut sig ett rent 

banditvälde. Hösten 1994 trädde en ny militär kraft in i den afghanska politiska arenan, 

nämligen, den ortodoxt islamiska talibanmilisen och satte stopp för det förhärskande 

banditväldet.  

Befolkningen var utmattad av åratals krig när den nya väpnade rörelsen, talibanerna, helt 

oväntat dök upp. Innan talibanerna tog makten i Afghanistan 1996 rådde en period av anarki i 

det splittrade landet. Regionala krigsherrar styrde i olika delar av landet och mellan de olika 

etniska grupperna rådde ständiga konflikter och säkerheten för de enskilda individerna var 

helt utlämnad till godtyckligheten hos sina självutnämnda herrar6. Dessa möttes av starkt 

gensvar av krigströtta landsmän, särskilt på de pashtundominerade regionerna i södra och 

östra Afghanistan. Den tadzjikiska regeringen7 flydde norrut och talibanerna installerade sig 

som Afghanistans nya herrar. 

Talibanerna upprättade en ytterst konservativ och mansdominerad regim som krävde blind 

underkastelse under de lagar och regler de uppställde. Kvinnor förbjöds också att arbeta 

utanför hemmet och flickor fick inte gå i skolan. På den pashtunska landsbygden hälsades 

talibanerna däremot av många som en lättnad efter fyra års röveri och massplundringar.  

                                                 
4 Källa Svenska Afghanistankommittén http://www.sak.se/afghanistan/Historia/index.html (050327) 
5 Inom Mujaheddin- regimen tilldelades presidentposten en person tillhörande den tadjikiska folkgruppen, medan 
premiärministerposten gick till en tillhörande den pashtunska majoriteten. Det hör till den afghanska bilden. Det 
hör till den afghanska bilden att kungarna och på senare tid även presidenterna i Afghanistan under de senaste 
250 åren, med ett undantag mellan åren 1992-1996 och perioden efter den 11 sep 2001, samtliga har varit 
pashtuner. Pashtunernas nuvarande utsatta läge har gett upphov till en oppositionell tendens med åsikter som att 
pashtunerna hålls utanför statsmakten; att den istället kontrolleras av en grupp tillhörande minoriteten framför 
allt panjshiris, gör en allvarlig risk för fredsbyggande i Afghanistan. 
6 Gannon, Kenneth (2004) Afghanistan Unbound – Return to Kabul’  Foreign Affairs, Maj/Juni 2004, s:35 
7 Det var just makthavarna inom denna regering som senare bildade Norra alliansen mot talibanerna.  
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Mot talibanerna bildades en allians av tadzjiker hazarer och uzbeker kallad för Noraalliansen.   

Händelserna den 11 september ledde till talibanernas fall och Norra alliansens 

maktövertagande.  

I det tomrum som hade uppstått efter talibanregimens fall fick USA med FN som en viktig 

aktör, bråttom att försöka skapa ett nytt, någorlunda fungerande styre i Afghanistan. I 

december 2001 lyckades FN samla afghaner från olika riktningar och folkgrupper till ett möte 

i den tyska staden Bonn, i syfte att tillsätta en provisorisk regering i avvaktan på bildandet av 

en ny regering som skulle representera hela det afghanska folket och därmed försäkra 

etablerandet av fred, säkerhet och demokrati i Afghanistan. 

1.1 Problemformulering  
Den 20 december 2001 inrättade FN, som en följd av överenskommelsen vid Bonn 

konferensen, den internationella säkerhetsstyrkan ISAF (International Security Assistance 

Force) i syfte att upprätthålla fred och säkerhet i Afghanistans huvudstad Kabul och dess 

omgivningar och på så vis skapa stabila förhållanden för en fredlig övergång till demokrati i 

landet. 

Avtalet som undertecknades i Bonn var en överenskommelse mellan de afghanska politiska 

grupperingar som hamnade på den vinnande sidan efter talibanernas fall8. Processen beskrevs 

i ett antal steg eller en rad planerade politiska händelser, som hade sin formella slutpunkt i det 

allmänna valet9 som ägde rum förra året 2004 och vars resultat, enligt Bonn-avtalet, skulle bli 

en regering som ”fullt ut representerade det afghanska folket”. ”Nothing that these interim 

arrangements are intended as a first step toward the establishment of a broad-based, gender-

sensitive, multi-ethnic and fully representative government, and are not intended to remain 

in place beyond the specified period of time”.10  

Bonn-avtalet kan sägas var en mall, enligt vilken, grunden för en varaktig fred i landet skulle 

läggas. FN:s insatser i form av ISAF och andra insatser för uppbyggandet av institutioner för 

bl.a. MR och säkerhetssektorn, var nödvändiga åtgärder som måste vidtas i arbetet för ett 

fredsbyggande i landet. Bonn-processen, vars mål var etablerandet av en fred i landet, kan i en 

förenklad form visas med hjälp av nedanstående figur.  

 
                                                 
8 Dessa var de disparata grupper som utgjorde oppositionen mot talibaner, främst nordalliansens fraktioner samt 
de exilbaserade Cypern- och Rom-gruppen (ex-kungens representanter). 
9 Presidentvalet genomfördes den 9 oktober förra året. Försök från regeringsfientliga grupperingar som taliban 
och andra att störa förberedelserna och genomförandet misslyckades. Om än med vissa brister, genomfördes 
valet utan större säkerhetsrelaterade incidenter, med ett högt valdeltagande, varav ca 40 procent var kvinnor, och 
en påfallande entusiasm. 
10 Ur Bonn- avtalet; http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm (050214) 
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Figur I: Bonn-processens olika steg för bildandet av en fred i Afghanistan 

 

Det främsta syftet med Bonn- avtalet var att upprätta en fungerande afghansk stat. Med en 

fungerande afghansk stat menades inte att i en teknisk bemärkelse lägga grunden för de 

nödvändiga institutionerna utan också, även mer, att bygga ett så brett folkligt förtroende som 

möjligt för denna stat. Detta hängde ihop med freden, därför att utan en fungerande stat som 

accepterades av en majoritet av det afghanska folket, och de huvudsakliga politiska 

grupperingarna, så skulle risken för ett återfall in i ett nytt inbördeskrig komma att finnas 

kvar.  

Tre år har nu gått sedan Bonn- processens början, men situationen i Afghanistan är 

fortfarande mycket svår. Talibanregimens fall och den omfattande internationella närvaron 

kan sägas ha delvis skapat ett stopp för kriget i huvudstaden Kabul, och en möjlighet till 

återuppbyggnad. Omkring tre miljoner afghanska flyktingar har nu återvänt från 

grannländerna Iran och Pakistan. Men situationen i stora delar av landet utanför huvudstaden 

Kabul är fortfarande mycket bekymmersam. De forna krigsherrarnas fortsatta inflytande, med 

deras privata arméer, och de gamla talibanernas remobilisering och attacker, utgör stora 

problem för ett fredsbyggande i dagens Afghanistan.  

Amnesty International har länge uppmanat världssamfundet att inte vända blicken från 

Afghanistan. Bristen på säkerhet i landet är alarmerande, och om inte den tilltagande 
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laglösheten stoppas så riskerar landet ett fullskaligt krig, varnade Amnesty i mitten av juni 

2004.  
There are high levels of continuing violence against women, attacks by armed groups and 

discrimination on grounds of gender, ethnicity and religion. Institutions for the protection of 

human rights and implementation of rule of law remain weak. A climate of impunity prevails. It is 

not clear that enough is being done in order to instil confidence and bring security and peace to a 

country wracked by nearly three decades of war.11  

 

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Det långa inbördeskriget särskild under de 

senaste 13 åren, har ödelagt landets ekonomi och tillgång på resurser, infrastruktur, 

humankapital och allt annat som krävs för att normala ekonomiska aktiviteter ska kunna 

fungera. ”Den kriminaliserade ekonomin står sannolikt för den största andelen arbetstillfällen, 

narkotikaproduktionen uppskattas ensam svara för ca 50-60 procent av landets BNP. Till de 

större legala arbetsgivarna räknas de internationella organisationer som finns i landet”.12

 

Säkerhetssituationen i Afghanistan är fortfarande mycket bekymmersam i stora delar av 

landet. Våldsspiralen leder till en osäkerhet och en ond cirkel där även de som vill se en 

avväpning inte vågar lämna in sina vapen. Vapen styr i stället för rättssäkerhet. Nationell 

säkerhet är en första prioritet för att kunna gå vidare med etablerandet av en varaktig fred i 

landet. Enligt en FN rapport:  

 
The technical and logistical dimensions of moving ahead with the peace process are being put in 

place, but the necessary environment is not there. There are still some within Afghanistan for 

whom the process represents a threat and it is their intent to subvert it and force the government 

and international community into retreat. They are relatively few in number, but the vicious 

technology of terror gives them a power that is disproportionate to their number.13

 

Trots den massiva internationella närvaron i landet och trots intensiva försök för 

fredsbyggande, verkar etablerandet av en varaktig fred och lösningen av den afghanska 

konflikten, för många, som en omöjlighet. Varför har freden inte kunnat uppnås trots 

omvärldens ansträngningar? Vad ligger till grund för det fortsatta kriget i landet? Finns det 

överhuvudtaget en möjlig lösning på den afghanska konflikten? Är en varaktig fred i landet 

möjligt? Dessa är frågor som väcks när man talar om situationen i Afghanistan. 
                                                 
11 Källa: http://web.amnesty.org/library/index/ENGASA110102004  (041225) 
12 Mänskliga Rättigheter i Afghanistan 2004; Källa: 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.545.=1 (050417) 
13 Källa: http://www.unama-afg.org/docs/_UN%20Docs/_sc/_briefings/03jun17.htm (050315) 
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Denna uppsats skrivs inte med ambitionen att besvara samtliga ovanstående frågor, även om 

vissa översiktligt kommer att beröras. Fokus kommer i stället att riktas mot att analysera den 

afghanska konflikten och se på möjliga lösningar av denna konflikt samt på möjligheten till 

en varaktig fred i landet. Min avsikt i den här uppsatsen är att ta reda på om en lösning av den 

afghanska konflikten samt en varaktig och positiv fred14 är möjligt, detta med utgång från 

olika freds- och konfliktlösningsteorier. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats övergripande syfte är att granska och beskriva möjliga lösningar av den 

afghanska konflikten samt se om en fred i landet är möjligt.  

Intentionen är att tematiskt presentera de modeller som används för beskrivningen av 

konflikter samt de principer som tillämpas för lösningen av dessa. Mer explicit ska uppsatsen 

analysera om dessa konfliktlösningsprinciper är tillämpbara i det afghanska fallet, samt hur 

dessa ska användas för att kunna uppnå en varaktig fred.  

Min ambition är också att se om de studerade konfliktlösningsprinciperna är relevanta för just 

den afghanska konflikten.  

Avslutningsvis är det en ambition att söka förståelse för varför dessa konfliktlösnings- 

principer är relevanta eller icke- relevanta, om det nu visar sig vara så, för fallet Afghanistan. 

Som stöd för analysens genomförande utnyttjas nedan angivna frågeställningar: 

 

1. Vad handlar den afghanska konflikten om? 

2. Vilka är aktörerna i den afghanska konflikten? 

3. Är en lösning av den afghanska konflikten möjligt? 

4. Vilka är de största hindren för etablerandet av fred i Afghanistan? 

5. Är en fred i Afghanistan möjligt? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att avhandla den aktuella fredsprocessen som kom i gång till följd av 

Bonn- avtalet och som pågår än idag. Undersökningen kommer endast att omfatta en 

översiktlig beskrivning av vilka framgångar och misslyckanden som fredsprocessen hittills 

mött. Mer ingående ska uppmärksamheten riktas på de olika teoretiska tillvägagångssätten 

                                                 
14 Begreppet positiv fred lanserades av den norske fredsforskaren Johan Galtung i början av 1970- talet. Med 
positive fred menar Galtung frånvaron av strukturellt våld i ett samhälle. Med strukturellt våld menar Galtung en 
ojämlik fördelning av resurser och frånvaron av social rättvisa. Begreppen kommer att beröras mer ingående i 
kapitel 3.  
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och principerna som finns för att lösa inomstatliga konflikter och hur och i vilken grad dessa 

kan användas för lösningen av den pågående konflikten i Afghanistan.  

Tidsrummet som berörs i denna uppsats är i sin helhet perioden efter den 11 sep 2001 fram 

tills idag. Av detta följer att undersökningen inte omfattar den historiska bakgrunden till 

konflikten eller konfliktkomplexet i dess helhet, utan endast kommer att undersöka vad som 

ligger till grund för dagens pågående väpnade konflikt i landet. Den tidsmässiga 

avgränsningen grundas på att undersöka de insatser som gjorts sedan Bonn- processens 

början.  Avslutningsvis avgränsas denna undersökning endast till de teoretiska modeller som 

är användbara för fallet Afghanistan.   

1.4 Ämnesval  
Valet av just detta ämne grundar sig dels på det personliga intresset för en lösning av den 

långvariga afghanska konflikten, och dels på en erkänd uppfattning om att konflikter går att 

lösa. ”Motgångar är till för att övervinnas” säger ett gammalt afghanskt ordspråk. Om denna 

motgång är övervinnbar eller med andra ord om den afghanska konflikten är lösningbar är 

därför intressant inom ramen för denna uppsats. Vilka konfliktlösningsprinciper och modeller 

som bäst kan tillämpas i lösningen av konflikten blir central och av stort intresse.  

Ett alternativ till undersökningen om lösningen av den afghanska konflikten och fredens 

möjligheter i Afghanistan hade kanske varit att enbart granska vilka steg mot etablerandet av 

fred som hittills tagits i landet eller vilka framgångar man har uppnått. I den här uppsatsen har 

det dock valts bort till förmån för en större koncentration på hur man bäst kan gå till väga för 

etablerandet av en varaktig fred i landet och vilka möjliga lösningar av konflikten som finns 

och i vilken grad dessa är tillämpbara i just den afghanska situationen. Samtidigt har detta 

problem känts tidsenligt då det sedan Bonn- överenskommelsen 2001, pågår en fredsprocess i 

landet och just detta valts framför andra möjliga ämnen.  
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2 METODDISKUSSION  
Det här kapitlet syftar till att beskriva hur uppsatsen har tagits fram. Först beskrivs den 

vetenskapliga metoden som har valts för att därefter presentera mitt valda material. Jag ska i 

detta kapitel även föra en källkritisk diskussion samt redogöra uppsatsens disposition.  
  
Kunskap i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar som 

har satts upp för olika undersökningar och forskningsfrågor. Utan grundläggande kunskaper i 

och förståelse för metodfrågor blir det väldigt svårt att nå de uppsatta målen. Metod är en 

nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete 

eller en seriös undersökning.  

”Metodlära ger oss grunden för systematiskt och planmässigt arbete omkring frågor som rör 

vem, vad och varför, beträffande samhälleliga problem. Metod i sig är enbart ett redskap som 

inte ger några svar på dessa frågor.”15

Syftet med metodbeskrivningen är att möjliggöra det för läsaren att på egen hand bedöma de 

följande resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet.  

Den metod som används i denna uppsats är en kvalitativ textanalys. ”Kvalitativ textanalys är 

en metod som hjälper forskaren att finna det innehåll i texten som ligger dolt under ytan”.16 

Med hjälp av de fem formulerade grundfrågorna vilka utgör det analytiska ramverket för 

denna undersökning granskas det empiriska materialet för att finna svar på uppsatsens 

övergripande frågeställning.  

2.1 Material  
Grovt sätt kan man skilja mellan material som insamlas för en specifik studie, primärdata 

och sådant material som redan tidigare insamlats av andra, sekundärdata. Den sistnämnda 

typen av material kan vara offentliga material eller tidigare slutförda forskningsprojekt som 

vi får ta del av.17 Det material som jag i denna uppsats studerar är i huvudsak sekundärdata 

men också i viss del primärdata i form av officiella FN dokument och resolutioner.  

Det studerade materialet för teoridelen utgörs av Johan Galtungs essäer, Essays on peace 

research; Peace and War structure (1980), Violence, Peace, and Peace Research (1969) Peter 

Wallensteen 2002 (Understanding Conflict resolution), Wallensteen 1996 (Från Krig till fred) 

och Svante Karlsson 1997 och 2004 (Fred och Konfliktkunskap), där de presenterar de 

dominerande freds- och konfliktteorierna samt olika principer för konfliktlösning.  
                                                 
15 Holme, Idar Magne & Bernt, Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik; Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder s. 11  
16 Esaiasson Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2002) Metodpraktikan  s:234 
17 Conny, Svenning (1999) Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling s: 93   
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För den empiriska delen har jag föredragit att i huvudsak låta materialet, omfattas av officiella 

FN dokument så som Bonn-avtalet och olika resolutioner18 gällande landet sedan Bonn-

processens början. Rapporter och nyhetsartiklar från FN, UD, Amnesty och SAK (Svenska 

Afghanistan Kommittén) har också använts till stor del för empiridelen. Artiklarna är sådana 

som behandlar den afghanska situationen, antingen ur ett historiskt perspektiv eller i form av 

förstahandsskildringar av utsända reportrar – vanligen en kombination av de två.  

Karaktären hos mina material skiljer sig från varandra så till vida att en del fungerat som mall 

om hur situationen i landet borde vara, medan andra har tillhandahållit information om den 

pågående situationen i landet. Material hämtad från FN, UD, och SAK:s hemsidor anser jag 

äger en stor tillförlitlighet, då de är sakliga och förhållandevis neutrala. Amnesty uppträder som 

en oberoende organisation med en klar målsättning att befrämja mänskliga rättigheter. Den 

information från Amnesty som jag använt bekräftas av tidigare nämnda källor. 

Den valda tiden anser jag vara väl värd att undersöka, då den innehåller betydelsefulla 

händelser och omständigheter, bland annat, Talibanernas fall, den nya regeringens 

maktövertagande, Loya Jerga19, demokratiseringsförsöket och sist men inte minst valet 2004.  

Avslutningsvis har tidsperioden givit mig fördelen att undersöka material via sökningar i 

nätbaserade arkiv, vilket har underlättat betydligt. Att blicka tillbaka över det kalla krigets 

dagar och den afghanska konfliktens ursprung hade möjligen varit önskvärt, men detta hade 

inneburit en långt och mer kvalificerad sökning, vilken knappast ryms i tiden som står till 

förfogande. De slutsatser undersökningen kommer fram till är beroende på det val av empiriskt 

material som gjorts. 

2.2 Källkritik 
Uppsatsens huvudsakliga material kommer från primärkällor, det vill säga källor som är 

obearbetade. Sekundärkällor, material som är bearbetat och som hämtar referenser från annat 

material, har använts för att bygga upp det analytiska ramverket för uppsatsen.  

Man måste alltid göra en värdering av det källmaterial man använder till en uppsats. Internet 

står för ett i det närmaste gränslöst informationsutbud samtidigt som det inte finns någon som 

kvalitetskontrollerar materialet. Resultatet är bland annat att man själv både måste söka och 

värdera informationen i en helt annan utsträckning än vid traditionell sökning av tryckt 

material. Vissa frågor och undran har alltid varit närvarande när jag använt mig av otryckt 

                                                 
18 Dessa är resolutioner, 1386, 1383, 1378, 1363, 1453, 1444, 1419, 1510, 1563, och 1536. 
19 Traditionell afghansk rådslag, bestående av olika klanledare och äldste. 
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material från internet. Jag har försökt och veta vem som varit upphovsmannen, och i vilken 

grad har jag kunnat vara säker på om informationen varit korrekt.  

Källkritiska problem aktualiseras i särskild hög grad vid användningen av material från 

internet. Det material som analysen bygger på är hämtat från officiella dokument och 

rapporter utgivna av FN, regeringskansliet, UD, Amnesty och SAK, vilka får anses sakna 

tendens och är dessutom hämtade i nära anslutning till respektive tillfälle och uppfyller 

således närhetskriteriet. 

2.3 Tidigare forskning i ämnet  
Omfattande forskning har bedrivits kring ämnet konfliktlösning och fredsarbete. Olika 

metoder för hanterandet av inomstatliga konflikter har presenterats av bland andra den norske 

fredsforskaren Johan Galtung, Peter Wallensteen, Kjell Åke Nordqvist, Svante Karlsson m fl. 

Någon forskning gällande den afghanska konflikten har hittills inte ägt rum.  Med denna 

uppsats hoppas jag kunna fylla ett tomrum gällande lösningen av just den pågående afghanska 

konflikten.  

2.4 Disposition  
Mitt första och inledande kapitel innehåller en kort och översiktlig beskrivning av landets 

konfliktpräglade politiska historia. Detta kapitel innehåller även min problemformulering, 

mitt syfte och mina frågeställningar. I kapitel två förs en diskussion och motivering av den 

valda metoden och det material som använts. Kapitel tre innehåller den teoretiska bakgrunden 

till uppsatsen.  

I kapitel fyra ska jag beskriva situationen i Afghanistan sedan Bonn-processens början fram 

tills idag. Det femte kapitlet ägnas åt analysen, i vilken tyngdpunkten av uppsatsen ligger. 

Utifrån den textanalys som ska göras i denna uppsats ska jag i kapitel sex dra mina slutsatser. 

Kapitlet avslutas med en slutlig diskussion och förslag till vidare forskning.  

 

Uppsatsens uppläggning är enligt följande:  
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Figur II: Uppsatsens uppläggning20

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Figuren bygger på den figur som konstruerats av Conny Svenning, vilket visar på det schematiska sambandet 
mellan de teoretiska och empiriska delarna i en undersökning se sidan 23 i Svenning (1999). 

 17



3 TEORIANKNYTNING 
Jag ska i detta kapitel studera de teorier som jag anser vara relevanta för mitt uppsatsämne. 

Som vi såg i bakgrundkapitlet, präglas den afghanska historien av rivalitet, krig och 

konflikter. Detta föranleder mig en mer ingående studie av olika freds- och konfliktteorier. 

Jag ska i detta kapitel, förutom olika freds- och konfliktteorier även studera en rad olika 

konfliktlösningsprinciper för att bättre kunna leva upp till uppsatsens övergripande syfte. I 

avsnittet om konflikter och konfliktlösningar ska särskild uppmärksamhet riktas mot 

inomstatliga konflikter och lösningen av dessa. Jag inleder kapitlet med att presentera 

fredsbegreppets olika definitioner och de mest centrala teorierna om fred som är dominerande 

inom fredsforskningen.  

3.1 Fredsteorier 
Traditionellt kan fredsbegreppet indelas i två olika kategorier. I den ena är fredsbegreppet 

konstant över tid och har sitt ursprung i olika civilisationer. I den andra definieras 

fredsbegreppet i förhållande till det framväxande nationalstatsystemet, tyder på frånvaro av 

krig, och blir därmed en fråga om fred för staten i dess externa relationer.  

I den kinesiska eller konfusianska traditionen finns begreppet Ping Ho som innebär fred i 

själen men även det samhälleliga Ping Ho som betyder politisk och social ordning.   

Inom buddhismen bukar begreppet ahima i betydelsen fred, också omfatta längtan efter att 

utföra ett gott arbete samt social rättvisa.  

Inom hinduismen finner vi begreppet ahimsa, som betyder sanning, att icke- dräpa eller skada 

något levande. Det egentliga ordet för fred inom den hinduiska traditionen är Shanti som bäst 

kan översättas med en välordnad fred i själen.  

Begreppet Shalom inom den judiska traditionen, inte bara betyder avsaknad av krig utan 

innefattar även helhet och välfärd, horisontellt i förhållande till människor och vertikalt i 

förhållande till Gud.  

“In the Great Lakes region of Africa, the word for peace is kindoki, which refers to a 

harmonious balance between human beings, the rest of the natural world, and the cosmos.” 21

Begreppet Eirene i det grekiska språkbruket betyder fred och sammankopplas till harmoni, 

enhet och gemenskap.  

I det engelska språket används ordet Peace i en rad andra sammanhang än den i betydelsen 

fred eller frånvaro av krig. Man talar ibland om inner peace eller peace of mind.  

                  

                                                 
21 Källa: http://encylopedia.thefreedictionary.com/peace (050303) 
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Inner peace or peace of mind is a colloquialism that refers to a state of being mentally or 

spiritually at peace with enough knowledge and understanding to keep oneself strong in the face of 

discord or stress. Being "at peace" is considered by many to be healthy homeostasis the opposite 

of being stressed or anxious. Peace of mind is generally associated with bliss and happiness. Many 

religionists believe that it isn't possible (or at least very difficult) to achieve true inner peace 

without divine intervention of some form or another.22

 
Inom den västerländska traditionen, kan det sägas att det romerska imperiet kom under lång 

tid att influera fredsbegreppets innehåll. ”I det bekanta begreppet Pax Romana (den romerska 

freden) står Pax (fred) för imperiets ordning och enighet, kopplat till frånvaro av krig”. 23 

Fred i betydelsen frånvaro av direkt våld eller krig är troligtvis den vanligaste definitionen av 

begreppet fred i dagens värld. Ett fredsbegrepp som tar sin utgångspunkt från sin motsats 

(krig) gör att freden blir negativ, menar fredsforskare. Den preussiske krigsstrategen Karl von 

Clausewitz har definierat begreppet fred som ”ett tillstånd vilket råder mellan två krig”, vilken 

ger begreppet en negativ betydelse och innebär att kriget är det vanliga tillståndet i ett 

samhälle. Det negativa fredsbegreppet har alltid kritiserats p.g.a. att den definieras just i 

samband med sin motsats vilket gör begreppet oacceptabelt för de flesta fredsforskare. Den 

ökande kritiken mot det negativa fredsbegreppet ledde till en omdefiniering av begreppet 

under 1970-talet. Genom att hämta inspiration från den indiske ledaren Mahatma Gandhis 

filosofi gjorde den norske fredsforskaren Johan Galtung under 1970- talet, en distinktion 

mellan negativ och positiv fred respektive direkt och strukturellt våld, se nedan: 

Frånvaro av 
strukturellt våld 
eller Positiv fred 

Frånvaro av 
direkt våld eller 
Negativ fred 

Direkt 

VÅLD

Strukturellt 

FRED 

 

                                                 
22 Källa: http://www.answers.com/inner%20peace (050303) 
23 Karlsson, Svante (1997) Fred och konfliktkunskap s:18 
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Figur III: Relationen mellan direkt och strukturellt våld respektive negativ och positiv fred (efter Galtung) 

 

Våld är enligt Galtung förhanden, när människor påverkas på ett sådant sätt att deras 

kroppsliga och mentala status är lägre än vad den skulle kunna vara, och där avgörande och 

grundläggande värden berövas individen. Det måste redan här noteras att en sådan situation 

har historiskt kännetecknat det afghanska samhället, där brott mot individens fri- och 

rättigheter har varit en del av vardagen.  

Galtungs definition av begreppet våld, tycker jag är den bästa som hittills gjorts, vilket också 

framgår av andra fredforskares resonemang om begreppet våld. Enligt Galtung, föreligger 

direkt våld när människor utsätts för kroppsligt våld så som mord och misshandel. Uttryck för 

detta våld är konkret och synbar. Utövaren av det direkta våldet kan relativt lätt identifieras 

och det kan antingen vara en individ, en grupp av människor eller en stat. Den väpnade 

organiserade våldet kallas av Galtung för krig.  

 

Strukturellt våld är istället inbyggt i relationen mellan två eller flera parter. Man finner sällan 

någon aktör som direkt utövar våldet, eftersom utövaren är ansiktslös, anonym och ogripbar. 

Fredsforskaren Svante Karlsson håller med Galtung i detta sammanhang och menar att det 

strukturella våldet kan vara dolt och inbyggt i relationen mellan grupper eller individer och är 

osynligt. ”Det strukturella våldet blir oftast inte synligt och påtagligt förrän det övergår i 

direkt våld – från latent till manifest”.24 Det strukturella våldet berövar människan 

grundläggande värden (fysiska eller psykiska) som är nödvändiga för att leva ett meningsfullt 

liv. ”Det strukturella våldet är orättvisor som ger upphov till fattigdom eller orättfärdiga 

lagar”.25 Med strukturellt våld menar Galtung en ojämlik fördelning av resurser och det är just 

denna definition som är av intresse och har relevans i det afghanska fallet som vi kommer att 

se. Frånvaron av det strukturella våldet i ett samhälle innebär enligt Galtung att det råder en 

positiv fred. 

Karlsson resonerar på samma sätt och menar att positiv fred innebär, skapandet av ett 

samhälle globalt såväl som nationellt och lokalt där det existerar positiva relationer mellan 

individer, grupper, och där relationerna mellan stater, folk, individer, etc. är icke-

diskriminerande. Detta sätt att förklara det positiva freden tycker jag är bättre och mer precist 

än det som görs av Galtung, där han endast nämner avsaknaden av det strukturella våldet. I 

och för sig ger Galtung i sina essäer om Fred, en lång lista av vad som ingår i det strukturella 
                                                 
24 Karlsson, Svante (2004) Fred och konfliktkunskap, s:34 
25 Icke-våld och konflikthantering; källa: http://www.sfn.se/svefn/files/Materialet_-_IV_och_KH_delen.pdf 
(050511) 
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våldet. Våldet i det strukturella våldet är enligt Galtung inbyggt i strukturen och visar sig som 

ojämlik maktfördelning och i förlängningen som ojämlika livsmöjligheter. 

Resursfördelningen i samhället, och i synnerhet makten över att besluta om 

resursfördelningen, är ojämlikt fördelad i ett samhälle där det råder strukturellt våld.26   

Galtung kommenterar också att istället för termerna negativ och positiv fred i det utvidgade 

fredsbegreppet, skulle man för att tjäna utrymme, lika gärna kunna använda termerna 

"frånvaro av våld" och "social rättvisa". Av detta framgår att med strukturellt våld menar han 

existensen av social orättvisa.  

Själva begreppen social rättvisa eller orättvisa ska inte behandlas i denna uppsats utan jag i 

det afghanska fallet är endast intresserad av positiv fred i betydelsen ett samhälle där det råder 

en jämlik fördelning av resurser, och där relationerna mellan individer och grupper är icke- 

diskriminerande. Begreppet positiv fred ska inte i denna uppsats beröras, med hänsyn tagen 

till dess olika definitioner.  

 

Som torde vara allom bekant, jobbar man idag från det internationella samfundets sida, för att 

skapa förutsättningar för en positiv fred i Afghanistan. Närvaron av den internationella 

fredsstyrkan ISAF har skapat ett krigsstopp i vissa delar av landet. Grundläggande för FN:s 

fredsbevarande styrkor är att man söker få stopp på den väpnade konflikten eller uppnå 

negativ fred, för att sedan kunna gå vidare till etablerandet av en positiv fred. Bonn-avtalet 

och den till dess följd pågående fredsprocessen (Bonn-processen) är enligt mitt förmenande, 

ett försök från FN:s sida att både skapa en negativ fred för att därefter gå vidare och leda till 

etablerandet av en positiv fred. Det finns många gemensamma drag mellan Galtungs figur (se 

sidan 12) och den figur som visar Bonn-avtalets olika steg (se sidan 4), vilket kommer att 

riktas uppmärksamhet längre fram i analysen. 

FN systemets olika specialorgan skall, enligt Karlsson försöka skapa förutsättningar för en 

stabil fred genom insatser inom utveckling, mänskliga rättigheter osv. Positiv fred bygger på 

avskaffandet av det strukturella våldet.   

Mänskliga rättigheter är, och också måste vara ett grundfundament i positiv fred. Det täcker 

hela spektrat av nödvändigheter för ett fullvärdigt liv för individen och kollektivet, enligt 

fredsforskaren Svante Karlsson, vilket också framgår av Galtungs resonemang.27   

                                                 
26Galtung, Johan (1969) Violence, Peace, and Peace Research;  Journal of Peace Research, Vol.VI, No.3, s:171  
27Se Galtung (1996) Peace by Peaceful means: Peace and Conflict development in Civilisations 
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Den amerikanske forskaren Kenneth Boulding gör en åtskillnad mellan stabil och instabil 

fred, där den stabila freden beskrivs som ”a situation in which the probability of war is so 

small that it does not really enter into the calculations of any of the people involved”.28

Den instabila freden å andra sidan är enligt Boulding, en situation när inget storskaligt fysisk 

våld pågår men hotet om ett sådant är närvarande. Hotet om ett storskaligt fysiskt våld är 

oftast närvarande om det råder konflikt mellan grupper, vilket gör även begreppet konflikt 

central för denna uppsats.  

Konflikter måste inte nödvändigtvis medföra fysiskt våld, eftersom en konflikt kan involvera 

strid, våld, inkompabilitet, etc. liksom åsikter, idéer och beteenden, men det är endast den 

väpnade konflikten vilken råder i stora delar av dagens Afghanistan samt lösningen av denna 

typ av konflikter som är intressant och relevant inom ramen för min uppsats.  

3.2 Konfliktteorier 
Enligt fredsforskaren Peter Wallensteen, måste en användbar definition av konflikt innehålla 

något om tvistefrågan ”stridsäpplet” inte enbart stridshandlingarna.  

En strid om ett äpple, en stad, en maktposition, blir en konflikt endast om det inte finns så 

många äpplen, städer eller maktpositioner att alla kan få sitt.  

Konflikt handlar alltså om knapphet, vissa tillgångar eller resurser finns inte i tillräcklig 

mängd vid den tidpunkt som två eller flera önskar tillgång till dem. De knappa tillgångar vi 

talar om kan vara av ekonomiska (t ex tillgång till råvaror, inkomster), men även annat kan 

ingå, inte minst maktpositioner (t ex makten i ett land, en region eller i världen) och vissa 

platser (t ex en stad, en grav eller ett minnesmärke av symbolisk betydelse). Jag finner det 

lämpligt att redan här notera att regeringsmakten är den knappa resurs, om vilken, den 

afghanska konflikten handlar, vilket kommer att tydligare framgå av uppsatsens empiridel.  

 

Utan parter blir det ingen konflikt. Stater och etniska grupper är exempel på parter, och de kan 

ha säkerhetskrav som gynnar en sida men hotar säkerhet för andra. ”A conflict is a social 

situation in which a minimum of two actors (parties) strive to acquire at the same moment in 

time an available set of scarce resources.”29

En konflikt är alltså en situation i vilken åtminstone två parter strävar att vid samma tidpunkt 

förvärva samma uppsättning knappa tillgångar. På ett allmänt plan kan konflikt definieras som 

                                                 
28 Boulding, Kenneth (1978) Stable Peace s:13 
29 Wallensteen, Peter (2002) Understanding Conflict Resolution; War Peace and the Global System s:16 
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en strävan efter oförenliga eller inkompatibla mål som rör ett eller flera värden och som 

involverar två eller flera parter.30  

Den form av inkompatibilitet som brukar kallas för krig måste innehålla användandet av 

någon form av fysiskt våld för att kunna kallas krig. Denna definition liknar den definition av 

krig som gjorts av den brittiske fredsforskaren Hedely Bull, där han presenterar krig ”as 

organised violence carried on by political units against each other.”31 Det organiserade direkta 

våldet eller kriget har av Carl Von Clausewitz, definierats som en fortsättning av politiken 

med andra medel. 

3.2.1 Konfliktens aktörer 
Konflikter kräver aktörer eller parter32. En särskild viktig aktör är staten med sin unika 

ställning i samhället. Övriga aktörer kan beskrivas som icke-statliga organisationer, partier, 

etniska och religiösa samfund, befrielserörelser som agerar mot statsledningen.  

I konflikter återfinner vi både icke-statliga organisationer som använder fredliga medel – vad 

som vanligen kallas folkrörelser och väpnade icke-statliga organisationer, slutna rörelser som 

ofta säger sig agera ”i folkets intresse”.  

Aktörerna driver olika mål, för vissa är kontroll över statsmakten ett viktigt mål, för andra är 

kontroll över vissa territorier det viktigaste. Det gör att konflikterna kan delas in i huvudtyper, 

som ställer olika krav på konfliktlösningsprocessen. Det är rimligt att använda staten som 

utgångspunkt, eftersom den i allmänhet förfogar över den största våldsarsenalen i ett 

samhälle. Med detta som bakgrund kräver konflikter enligt Peter Wallensteen, olika lösningar 

om de utspelas: 

a) mellan två stater: som vardera innehar betydande våldsresurser, det som vanligen kallas 

för mellanstatliga konflikter; 

b) mellan statsmakten/regeringen och en opposition: som önskar ersätta regeringen, så som 

fallet kan vara i ett inbördeskrig eller vid en militärkupp, alltså inomstatliga konflikter; 

                                                 
30 Wallensteen (2002) s:16 
31 Bull, Hedley (1995) The Anarchial Society; A study of Order in Worlds Politics  s: 184 
32 Konfliktsparterna behöver inte nödvändigtvis vara lika starka, speciellt i dagens konflikter, i mer parten av 
vilka, det är staten som utgör konfliktens ena part.  Staten har en särskild roll inte bara i fråga om sitt 
våldsmonopol, utan den skiljer sig från motparten (t.ex en opposition) i en mycket viktig avseende, nämligen 
dess legitimitet. Förutom legitimiteten är det viktigt att i det afghanska fallet nämna den USA-stöd som den 
afghanska regeringen besitter, vilket gör den till en betydligt starkare part i konflikten, medan oppositionen är 
mycket svagare jämfört med staten. Denna styrkeskillnad har inte berörts i denna uppsats, utan båda parter 
betraktats som jämlika, i syfte att göra konfliktlösningsprinciperna mer användbara för det studerade fallet.  
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c) mellan statsmakten och en oppositionsrörelse: som önskar ändra statens territoriella 

form eller utsträckning, t ex genom att skapa en ny statsbildning eller ansluta ett visst område 

till en angränsande stat, vilka kallas för statsbildnings konflikter.  

 

En mycket stor del av existerande politiskt våld kan hänföras till dessa tre konflikttyper. 

Staten kan ses som ett instrument för de verkliga aktörerna som är sociala grupper eller 

individer som i sin tur kontrollerar staten. Det kan röra sig om partier, klasser, etniska 

grupper, religiösa samfund osv. ”Aktörer som har kontroll över statsmakten har fördelar 

framför andra. Men de regeringsinnehavande följer också bindningar. Det finns regler, 

internationella sammanhang, byråkratiska hänsyn osv. som begränsar och påverkar 

handlingsmöjligheterna”.33

Det kan med all säkerhet sägas att det är just det andra fallet (b) som har relevans i min studie 

av den afghanska konflikten, alltså en konflikt mellan statsmakten och en opposition som 

önskar ersätta regeringen med andra ord en konflikt om stats- eller regeringsmakten. Som 

torde vara allom bekant, härskar olika regionala krigsherrar i dagens Afghanistan utan någon 

hänsyn till centralmakten, vilket gör att konfliktparterna i det afghanska fallet är många. Detta 

konfliktkomplex ska jag inte beröra pga. den tid som står till förfogande för uppsatsen, utan 

istället koncentrerar jag mig endast kring staten (regeringen) och den mot regeringen krigande 

gruppen, som önskar ersätta den. 

3.2.2 Konflikter om statsmakten 
Konflikter om statsmakten är sammanbundna till en av de stora processerna i modern tid 

nämligen, individuell och demokratisk frigörelse, medborgarnas uppfattning om sin rätt att 

själva påverka sina liv och sina samhällen. 

Enligt Wallensteen formuleras inomstatliga konfliktanledningar ofta som en fråga om 

representation. En grupp anser sig vara utesluten eller underrepresenterad, vilket ger den 

”rätt” att ta till vapen för att åstadkomma en förändring. En annan grupp kan anse sig ha ”rätt” 

att behålla makten därför att den har religiös auktoritet, av hävd har haft en ledande roll eller 

representerar vissa klassintressen.34 I grunden är det emellertid en kamp om regerings- och 

statsmakten. Detta resonemang finner jag som intressant och rationellt då jag tycker att 

merparten av dagens konflikter härrör från detta tänkande, nämligen att en viss grupp anser 

sig ha rätten att ha statsmakten medan andra anser sig under lång tid ha varit underkuvade och 

                                                 
33 Wallensteen (2002) s: 64 
34 Ibid  s:132-133 
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underkastade den makthavande gruppen, vilket leder till våldsamma konflikter inte minst i 

dagens Afghanistan, där de olika minoritetsbefolkningarna anser sig ha varit underordnade 

majoritetsbefolkningen som styrt landet under de senaste två seklerna. Den pågående 

konflikten handlar som vi kommer att se i kapitel fyra om just representation och har sin 

grund i det faktum att en viss grupp anser sig vara underrepresenterad inom regeringen medan 

andra anser sig ha rätten att behålla regeringsmakten.  

 

Konfliktforskaren Michael Brown har ett liknande argumentation som Wallensteens, men 

formulerar det på ett mer precist sätt. Brown menar att det finns fyra kluster av faktorer till 

internt/inhemsk våld. Dessa är strukturella, politiska, ekonomiska/sociala och kulturella 

faktorer.35  

- Till de strukturella faktorerna kan man hänföra den svaga staten, intern 

säkerhetsproblem och den etniska geografin. Med den svaga staten menar Brown en 

stat med, låg politisk legitimitet med både internt som externt ifrågasatta gränser och 

politiska institutioner som saknar förmågan och legitimiteten att utöva normal kontroll 

över territoriet.  

- Diskriminerande politiska institutioner hävdas också generera konflikter. Ju rättvisare 

ett politiskt system är desto mindre konflikter. Detta innebär att ett auktoritärt system 

genererar konflikter, speciellt i ett samhälle med många etniska identiteter där vissa 

grupper favoriseras på andra gruppers bekostnad.  

- De ekonomiska problemen ses ofta som en av de grundläggande i interna konflikter. 

Ett diskriminerande ekonomiskt system kan bidra till att konfliktnivån ökar oberoende 

av om det är baserat på etnicitet, klass, religion eller andra identiteter. Dessa finner vi 

oftast i samhällen där en etnisk grupp dominerar totalt. 

- Kulturell diskriminering är som vi redan vet en av de mest grundläggande orsakerna 

till de flesta av dagens interna konflikter. Kulturell diskriminering kan ta sig uttryck i 

begränsade möjligheter till utbildning, utövning av sin religiösa tro osv.  

Samtliga fredsforskare nämner begreppet frustration som en av de främsta orsakerna till 

konflikter vilket är intressant och relevant i just det afghanska fallet. 

”Orsaken till konflikter går att finna i frustrationer, dvs. att vissa förväntningar inte har 

infriats, det kan i sin tur bero på att samhället inte accepterar dessa förväntningar, att 

resurserna inte anses räcka till, att andra vägrar dela med sig, osv.”36

                                                 
35 Brown, Michael (1996) The International Dimension of Internal Conflict  
36 Karlsson (2004) s:37 
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Konfliktens drivkrafter anses enligt samtliga fredsforskare vara den frustration som uppstår 

mellan individernas mänskliga behov och samhällets oförmåga eller ovilja att tillfredsställa 

dessa.   

3.2.3 Modeller för att beskriva tvistefrågan mellan två parter  
Johan Galtung har utvecklat en modell för att beskriva en tvistefråga mellan två parter med 

hjälp av ett enkelt koordinatsystem. 

 

2 Någon 
annan 
vinner 

Y1 seger  
     för Y 

X1 seger 
för X 

4 
Gemensam
ma bästa

3 
Kompromiss

 
 
Figur IV: Förenlighet och oförenlighet i konfliktlösning, enligt Galtungs modell 

 

Figuren förutsätter två parter som har varandra uteslutande önskemål. Det finns inte 

tillräckligt med tillgångar för att samtidigt tillfredställa båda målen. Detta gör just 

koordinatsystemet praktiskt som metod för att beskriva konflikten. De två axlarna skär 

varandra i 90 grader vinkel, dvs. så fullständigt som möjligt. Den vertikala axeln i figuren 

beskriver det önskemål som part X har, den horisontala axeln återger Part Y:s mål. Konflikter 

föreligger i det ögonblick X önskar 100 % av de tillgängliga resurserna, samtidigt som Y 

ställer krav på lika stor andel. Punkterna X1 respektive Y1 återger parternas oförenliga krav. 

Endast genom att den ena sidan ger upp sina krav kan den andra sidans krav helt 

tillfredställas. Detta är seger i den konflikten. Diagrammet visar samtidigt att det i princip 
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finns tre förenliga punkter. En är punkt 2, där ingen av parterna får något alls, dvs. 0% för 

båda X och Y. Detta kan innebära att någon annan t ex Z övertar de omstridda resurserna, att 

resurserna förstörs eller att båda är tillfreds med att åtminstone inte motparten får någon del i 

de omstridda tillgångarna. En annan förenlig position är punkt 3, där X och Y kommer 

överens om att dela de tillgängliga resurserna, dvs. ingå en kompromiss. I diagrammet är 

denna punkt placerad så att varenda sidan får 50 % av sina krav tillgodosedda.  

Den tredje förenliga positionen är punkt 4, en situation där det visar sig möjligt för X och Y 

att båda få 100 %. Den som verkade vara en oförenlighet visar sig inte vara det. Ett tydligt 

exempel om än på vardagsnivå är t ex två personers kamp om den enda tillgängliga apelsinen, 

där det visar sig att X är intresserad av skalet medan Y vill komma åt köttet, ett exempel som 

ofta används av fredsforskare. 

I figuren antas de två parterna endast ha två handlingsalternativ. X kan behålla makten eller 

förlora den (t ex till Y). Y kan utmana X och erövra makten eller själv riskera att elimineras 

av X. De två alternativa utgångarna i figuren, benämna X och Y den enes eller den andres 

seger, gör konflikten till ett nollsummespel. X:s seger är Y:s nederlag, Y:s seger är X:s 

nederlag. Ett inbördeskrig blir därför en kamp på liv och död för landets ledare. Det som 

beskrivs i figuren är grunddragen i det inomstatliga säkerhetsdilemmat, vilket kan sägas vara 

fallet för merparten av dagens konflikter inte minst i Afghanistan.  

3.3 Principer för konfliktlösning 
Konfliktlösning är inte bara fred i betydelsen frånvaro av krig utan innehåller också ett 

element av ömsesidig respekt för motpartens rätt att existera.  

”Konfliktlösning är när parter i konflikt sluter ett avtal som löser de centrala tvistefrågorna, 

accepterar varandras fortlevnad och inställer allt våldsamt agerande mot varandra”.37

De principer som gör det möjligt för parter i konflikt att leva med oförenliga mål, acceptera 

varandras fortlevnad och leva sida vid sida med varandra är av särskild vikt att studera 

eftersom de kan vara grundläggande för konfliktlösningen och en bra väg och ett bra sätt för 

etablerandet av en varaktig och positiv fred.  

 

”In theory there are seven distinct ways in which the parties can live with or dissolve their 

incompatibilities”.38

                                                 
37 Wallensteen (1996) s:9 
38 För djupare förståelse av dessa principer se Wallensteen (2002), där han beskriver principerna och ger 
historiska exempel av dessas tillämningar i ett antal svårlösta konflikter, bland annat i konflikterna mellan Irak 
och Kuwait (gulfkonflikten), Kosovokonflikten osv.  
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• First, a party may change its goals, that is, shift its priorities. It is rare that a party will 

completely change its basic positions, but it can display a shift in what it gives highest 

priority to.   

• The second way is a classical one: the parties stick to their goals but find a point at 

which resources can bi divided. 

• A third way is horse- trading, where one side has all of its demands met on one issue, 

while the other has all of its goals met on another issue.  

• A fourth way is shared control. In this case the parties decide to rule together over the 

disputed resource.  

• A fifth way is to leave control to somebody else, which means externalizing control, 

so that the warring parties agree not to the resources themselves.  

• Sixth, there is the possibility of resorting to conflict resolution mechanisms, notably, 

arbitration or other legal procedures that the parties can accept.  

• Seventh, issues can be left to later or even to oblivion. By appointing a commission, 

parties can gain time, and when the commission reports, political conditions and 

popular attitudes may have changed.  

    

Ovanstående principer är tillämpliga vid såväl mellanstatliga som inomstatliga konflikter. 

Som vi ser är det enligt den första principen möjligt att ett visst mål inte längre ses som viktigt 

jämfört med andra mål. Parterna gör en om- eller nedpriorioritering. En alternativ modell är 

att omstridda tillgångar delas mellan parterna, vad som kallas en kompromiss. Omstridda 

tillgångar kan för det tredje, också bytas mot något annat, så kallad kohandel. Vidare är det 

möjligt att tillgångarna sätts under gemensam kontroll, där parterna gemensamt kan utnyttja 

dem, alltså en samarbetslösning. Tvister om knappa tillgångar, kan för det femte, också lösas 

genom att de ställs under någon annans kontroll, dvs. parterna kommer överens om att inte 

själva utnyttja dem (en form av neutralisering). För det sjätte kan konflikten överföras till en 

konfliktlösningsmekanism, d.v.s. någon annan part eller insats avgör konflikten och parterna 

respekterar utslaget. Slutligen kan konflikter med tiden komma att glömmas bort, vilket kan 

vara resultatet av tidtabeller som kan göra vissa frågor mindre viktiga och får de att efter hand 

avklinga i betydelse. De tankar och idéer som presenterats här utesluter sällan varandra. 

Lösningar kan därför bestå av kombinationer av dem.  
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Dessa anser jag ha relevans i de flesta konflikter och bör därför vara applicerbara även i det 

afghanska fallet. Det som enligt samtliga fredsforskare, är viktigt och måste tänkas på vid 

lösningen av konflikter är att samtliga parter ska i slutändan vara nöjda med resultatet.  

Enligt Karlsson måste tre kriterier vara uppfyllda för att konflikten kan sägas vara löst. För 

det första måste konfliktlösningen vara effektiv. Med det menas att alla värden som går att 

dela upp, måste tas med i processen och fördelas mellan parterna.  

För det andra måste konfliktlösningen vara rättvis.39 Det betyder att ingen av parterna i 

efterhand får känna sig missgynnad.  

För det tredje måste konfliktlösningen bli stabil. Det betyder att lösningen ska vara varaktig 

och sluten. Med dessa i bakhuvet försöker jag i min empiridel kunna se på den afghanska 

konflikten och dess orsaker för att därefter analysera och se vilka möjliga lösningar som finns. 

Det kan sammanfattningsvis hävdas att fred i betydelsen frånvaro av direkt våld eller krig är 

den vanligaste definitionen av fred, vilket gör freden negativ. Den norske fredsforskaren 

Johan Galtungs definition av begreppen positiv respektive negativ fred samt direkt respektive 

strukturellt våld har dominerat fredsforskningen sedan början av 1970 talet. Dessa begrepp är 

även intressanta och centrala inom ramen för denna uppsats. Med utgång från dessa begrepp 

samt från de olika konfliktlösningsprinciperna som studerats ovan, ska jag i det kommande 

kapitlet se på fredens möjligheter i Afghanistan och om en lösning av den afghanska 

konflikten är möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
39 Den amerikanska filosofen John Rawls hävdar att ett socialt kontrakt måste utgå från moralisk jämlikhet, där 
ingen av naturen är underordnad andras utövande av makt. d v s att varje individ är född fri och jämlik. Det får 
som konsekvens att rättviseprincipen skall etableras från jämlika utgångspunkter. Och eftersom varje människa 
existerar och lever under samma omständigheter och ingen kan konstruera principer som primärt stödjer en själv, 
kommer rättviseprincipen att bli resultatet av rättvist handlande.  Just pga detta bör även konfliktlösningar leda 
till sådana resultat där parterna är nöjda med resultatet, alltså en rättvis konfliktlösning.   
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4 AFGHANISTAN EFTER BONN-AVTALET 
Under hösten 2001 arrangerade FN en konferens i den tyska staden Bonn om Afghanistans 

politiska framtid. Deltagarna i Bonnkonferensen enades den femte december 2001 om att 

begära FN:s säkerhetsråd att överväga en snabb insats av en FN-auktoriserad styrka 

stationerad i Afghanistan.40 Den 20 december 2001 antog FN:s säkerhetsråd resolution 138641 

vilken ger bemyndigande för upprättandet av en internationell säkerhetsstyrka ISAF 

(International Security Assistance Force)42 med uppgiften att bistå den afghanska 

interimsmyndigheten med att upprätthålla säkerheten i Kabul och dess omgivning.  

 

Bonn-avtalet var, som redan nämnts i kapitel 1, en överenskommelse mellan de afghanska 

politiska parter som hamnade på den vinnande sidan efter händelseutvecklingen i Afghanistan 

till följd av händelserna den 11 september 2001.43 Utvecklingsgången inom Bonn- avtalet, 

beskrevs i ett antal planerade politiska händelser, som hade sin ändpunkt i presidentvalet 2004 

och vars resultat, enligt Bonn-avtalet, skulle bli en regering som representerade hela det 

afghanska folket, vilket i sin tur skulle leda till en varaktig fred i landet. 

 

Det viktigaste syftet med Bonn- avtalet var att upprätta en fungerande afghansk stat med ett 

brett folkligt förtroende. Alltså en regering i vilken samtliga av landets folkgrupper var 

representerade på jämlika och rättvisa basis. Detta skulle ha spelat en nyckelroll i etablerandet 

av en varaktig och positiv fred i landet.  

Det måste hävdas att det har skett en rad förändringar i landet sedan Bonnprocessens början 

vilket kan delas in i två delar. Dessa är de möjligheter respektive problem som uppstått i 

landet sedan talibanernas fall. Indelningen görs i syfte att lättare kunna se på fredens 

möjligheter i landet. Jag söker i det följande se på dessa möjligheter respektive problem för en 

fredsbyggande som uppstått i kölvattnet för Bonn-processen i Afghanistan. 

                                                 
40 Källa http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7894.doc.htm (050315) 
41 Se resolutionen i dess helhet på: http://www.unama-afg.org/docs/_UN%20Docs/_sc/_resolutions/sc1386.pdf 
(050315)  
42 FN-styrkan ISAF med sina 5 500 man är koncentrerad till området kring huvudstaden Kabul och Mazar-i 
Sharif i norr, medan den USA-ledda styrkan på 18 000 man mest ägnar sig åt att bekämpa rester av 
talibanstyrkorna i sydöst. 
43 Förutom Talibanrepresentanter var krigsherren Gulbuddin Hekmatyar den ende av de afghanska krigsherrarna, 
vars representanter inte fanns med i Bonn- konfransen. Hekmatyar leder Mujahedin-fraktionen Hezb-e-Islami 
och var USA:s närmaste allierad under 80- talet. När talibanerna tog makten 1996 flydde Hekmatyar till Iran. 
Hekmatyar befinner sig nu på okänd ort i Afghanistan och allierat sig med talibanerna och är eftersökt både av 
afghanska myndigheter och CIA för terroristverksamhet. Hekmatyar säger sig bedriva ett heligt krig mot de 
utländska styrkorna.  
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4.1 Fredens möjligheter i landet sedan Bonn- processens början 
 
Enligt artiklarna 1 och 2 i Bonn- avtalet:  

An Interim Authority shall be established upon the official transfer of power on 22 December 

2001… The Interim Authority shall consist of an Interim Administration presided over by a 

Chairman, a Special Independent Commission for the Convening of the Emergency Loya Jirga, 

and a Supreme Court of Afghanistan, as well as such other courts as may be established by the 

Interim Administration.44  

 

Allt som slogs fast i avtalets dessa artiklar har redan ägt rum - tillsättandet av 

interimmyndigheten, sammankallandet av den så kallade extraordinära Loya Jirgan, som 

följdes av tillsättandet av en ny regering med namnet övergångsmyndigheten.  

Enligt artikel 6 i Bonn avtalet:  

 
The Interim Administration shall, with the assistance of the United Nations, establish an 

independent Human Rights Commission, whose responsibilities will include human rights 

monitoring, investigation of violations of human rights, and development of domestic human 

rights institutions. The Interim Administration may, with the assistance of the United Nations, also 

establish any other commissions to review matters not covered in this agreement.45

 

Ett antal kommissioner har också bildats till följd av Bonn- avtalet 2001. En kommission vars 

uppgift var att skriva ihop ett förslag till en ny konstitution, som skulle godkännas av den s.k. 

konstitutionella Loya Jirgan som ägde rum i juni 2003. Det bildades också en kommission för 

mänskliga rättigheter, en för reformering av vad man kallar säkerhetssektorn, dvs. de väpnade 

styrkorna, polisen, inklusive säkerhetspolisen, ytterligare en kommission vars uppgift var att 

få ordning på det legala systemet, till sist bildade man en kommission som, i samarbete med 

FN, skulle förbereda och övervaka de allmänna valen 2004. Etablerandet av dessa enheter 

påminner om den högra sidan av Galtungs figur (se sidan 12) där han talar om en positiv fred 

i form av frånvaro av strukturelltvåld. Bonn avtalet kan sägas var en mall som skulle lägga 

grunden för en positiv fred i landet på längre sikt. Man genom FN:s insatser skulle stoppa 

kriget (negativ fred) samtidigt som man skulle arbeta för och lägga grunden för en fred i dess 

vidare bemärkelse än bara frånvaro av krig.  

                                                 
44 Bonn- avtalet http://www.unama-afg.org/docs/_nonUN%20Docs/_Internation-Conferences&Forums/Bonn-
Talks/bonn.htm  (050317) 
45 Ibid 
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Det är viktigt att nämna att den största och onekligen viktigaste möjligheten för fredbyggande 

som uppstått i landet sedan Bonn- processens början är, att det efter ca 25 års krig har 

uppnåtts ett stopp för kriget i Kabul och dess omgivning och en rad andra städer och att det 

fortfarande håller.46 Nästan alla makthavare av någon betydelse inför allmänheten säger sig 

stödja Bonn-avtalet och fredsprocessen. Detta tack vare faktumet att ”det inrikespolitiska och 

internationella trycket är så stort, att den som öppet går emot fredsprocessen omedelbart 

förpassas ut i den politiska vildmarken”.47 Ett känt exempel på detta är marskalk Fahim, 

landets förre denna försvarsminister, vilken sparkades nyligen till följd av en ny lagstiftning.48

Ytterligare annat som förtjänar att nämnas är att cirka tre miljoner flyktingar har återvänt hem. 

Dessa Framgångar har enligt många, varit möjligt att uppnå tack vare närvaron av FN:s 

fredsbevarande styrka samt USA:s militära närvaro i landet.  

4.2 Fredens utmaningar sedan Bonn- processen början 
När talibanregimen rasade fanns det endast en militärpolitisk gruppering inom oppositionen 

eller Norralliansen, som var stark nog att ta över Kabul. Gruppen kallas för panjshiris, då 

dessa kommer från staden Panjshir i norra Afghanistan. Medan diskussionerna pågick i Bonn 

satt Panjshiris i Kabul med trumfkortet i handen, inte för att de hade vunnit över talibanerna, 

utan för att de fanns i Kabul som är symbolen för centralmakten. Följden blev att denna grupp 

blev tilldelade alla de viktigaste posterna inom den nya afghanska regeringen med andra ord 

de s.k. maktministerierna, försvar, inrikes (som bl a styr över polisen) och 

utrikesministerierna och dessutom säkerhetspolisen, som har en relativt oberoende ställning. 

Utöver detta fick de en del andra mindre viktiga ministerposter, och enligt en uppskattning 

satt de på mellan 35 och 40 procent av det totala antalet ministerposter49. Detta för en 

folkgrupp som utgör knappt en procent av Afghanistans folkmängd. Loya Jergan var 

ursprungligen avsedd att skapa en bättre balans, men panjshiris sitter väsentligen kvar i en 

framträdande position fram tills idag.50 Detta talar för sig självt när man försöker se på dagens 

afghanska konflikt, att en så pass liten grupps dominans i en nationell regering i ett land som 

                                                 
46 Det måste hävdas att detta krigsstopp råder endast i de områden där den internationella fredsstyrkan ISAF 
finns. Situationen i resten av landet är oerhörd instabil. 
47 Källa: http://www.sak.se/arkiv/artiklar/artiklar/2003/index.html (041224) 
48 Man skärpte i slutet av 2004, reglerna om ministerposter, vilket innebar att ministrarna måste ha minst en 
universitetsexamen, för att kunna bli kvalificerade för ministerposten. Försvarsministern general Fahim som 
enbart hade fått religiösutbildning på grundskolenivå, uppgraderades av USA till marskalk, då denne var Norra 
alliansens befälhavare i kriget mot terrorism.   
49 Listan över ministrarna finns på http://www.eurasianet.org/loya.jirga/cabinet.shtml  (050420) 
50 Listan på de nya ministrarna finns i: http://www.afghanland.com/history/transitional.html (050420) 
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Afghanistan, där de sista 13 av de ca 25 årens krig har haft klara etniska undertoner, i längden 

kan bli ytterst förödande.  

4.2.1 Etnicitetens roll i den afghanska konflikten   
Afghanistan är som tidigare nämnt, navet i mötet mellan fyra olika kulturer, den nordligaste 

utposten av Indien, den sydligaste delen av Centralasien, den östligaste utkanten av Persien 

och den västligaste utkanten av Kina.  

Det finns över 50 olika etniska grupper i Afghanistan. De fyra största är pashtuner, tadzjiker, 

hazarer och uzbeker.  

Pashtuner 
Pashtunerna befolkar de östra delarna av Afghanistan på båda sidor om gränsen till Pakistan, 

över större delarna av södra och västra Afghanistan. Till den pashtunska kulturen hör en 

fortfarande levande social kod som i mycket reglerar pashtunernas sociala, ”militära” och 

religiösa liv – Pashtunwali.  
Pashtunwali consists of three inviolable principles. They are named, in Pashtu: Melmastia, Badal, 
and Nanawatey. Melmastia means to show hospitality to all visitors without any hope of 
remuneration. Badal literally means revenge, but means specifically to avenge a wrong.  
Nanawatey is derived from the verb meaning to "go in" and means to offer sanctuary to one who 
seeks it. To illustrate nanawatey, there is a famous story from history. Mahmud Shah Ghaznawi, 
the 11th century sultan, was hunting for a deer in the region known as Ghazna. Whilst chasing 
the deer, it ran into the tent of a Pashtun nomad. Mahmud Shah approached the tent, with his 
soldiers, and asked the nomad to give him the deer. The Pashtun replied, "This deer has come to 
me for 'nanawatey'. You can kill me, but I will never give her up." Mahmud Shah was amazed at 
the reaction, and left the man a bag of gold.51  

 

Pashtunerna måste sägas ha en särdeles stark etnisk identitet. Från och med 1700-talet fram 

till 1992 har pashtunerna haft en tydlig makthavande roll i afghansk politik. Det är uppenbart 

att det varit på bekostnad av andra gruppers möjligheter att nå maktpositioner. 

Tadzjiker 
Tadzjikerna befolkar stora delar av norr, inte bara österut mot gränsen till Tadzjikistan utan 

också västerut mot Iran. Dessutom utgör de en betydelsefull andel i många afghanska städer. 

De har knappast funnits högst upp i maktens pyramid, men de har i hög utsträckning varit 

tjänstemän i den pashtunska maktapparaten. När den kommuniststödda regimen föll 1992, 

övergick makten till tadzjiker i allians med uzbeker och hazarer. Även idag besitter tadjiker en 

stor del av regeringsmakten i landet. 

                                                 
51 Why won’t the Taliban cooperate: http://www.ndtceda.com/archives/200110/0219.html (050420) se också 
Understanding the reasons for Taliban defiance; http://www.sunnahonline.com/ilm/contemporary/0019.htm 
(050420) 
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Hazarer 
Hazarer bebor traditionellt de centrala högländerna, men återfinns i många städer, särskilt 

Kabul, som daglönearbetare eller i annat lågstatusarbete. De är landets mest missgynnade 

befolkningsgrupp, både politiskt och ekonomiskt. Religiöst är de shiamuslimer och stöds av 

Iran. 

Uzbeker 
Uzbekerna bor mestadels på de norra slätterna, särskilt i områdena som gränsar till 

Uzbekistan. De livnär sig som bönder, köpmän och hantverkare. 

 

Frågan om landets etniska sammansättning är politisk känslig. Parterna till Bonn-avtalet bad 

FN att genomföra en folkräkning ”så snart som möjligt”. Denna är ännu långt ifrån klar, men 

man har genomfört en preliminär folkuppskattning som ett första led.  

 
Det vore missvisande att hävda att staten explicit sanktionerar diskriminering av etniska eller 

religiösa minoriteter, men få praktiska åtgärder vidtas för att förhindra den. I praktiken skiftar 

diskriminering mot etniska och/eller religiösa grupper från område till område beroende på lokala 

sedvänjor.52

 

Den etniska frågan är den absolut centrala i den afghanska konflikten, i alla fall har kommit 

att bli under de senaste 12 åren. Etnicitet är en av de fundamentala linjer efter vilka 

politikerna har dragit och fortfarande drar upp kampen om makt och inflytande i Afghanistan. 

4.2.2 Externa faktorers roll i den afghanska konflikten  
När man pratar om den afghanska konflikten och dess olika aktörer, är det viktigt att även 

nämna de externa aktörerna. Dessa är främst landets grannar, vilka bidrar väsentligen på ett 

negativt och för Afghanistan destruktivt sätt. ”Pakistan stöder pashtunerna och särskilt 

talibanrörelsen, inte så mycket på officiell regeringsnivå som via de fundamentalistiska 

koalitionerna vid makten i gränsprovinserna, där sker just nu en kraftig uppladdning av 

talibanvänliga stridskrafter”.53 Ryssland stöder tadzjiker och särskilt den makthavande 

panjshiris genom direkt militärt stöd till panjshiriska kommendanters milis. Iran stöder 

hazara- grupperna på många sätt. Och på liknande sätt ges stöd till olika intressenter från 

Uzbekistan, Turkiet och Turkmenistan.  

                                                 
52 Mänskliga Rättigheter i Afghanistan 2004: 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.545.=1 (050417) 
53 Bengt Kristiansson Generalsekreterare SAK: 
http://www.sak.se/arkiv/artiklar/artiklar/2003/politik_och_etnicitet/ (050401) 
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Den för dagens Afghanistan viktigaste externa faktorn vad gäller etablerandet av en fred är, 

den amerikanska militära närvaron i landet. En viktig och grundläggande del av den 

afghanska situationen är närvaron av den USA- ledda koalitionen. USA: s närvaro i 

Afghanistan är som bekant pga. deras egna ändamål och intressen. Deras omedelbara mål med 

interventionen var som bekant, att tillintetgöra Al-Qaidas möjligheter att använda sig av 

Afghanistan som bas för sin terroristverksamhet. Å andra sidan vill USA ha en pålitlig, stabil 

och USA-vänlig regim i Afghanistan, med tanke på energiresurserna i Centralasien.54 USA: s 

militära aktioner, dess medverkan i uppbyggandet av en afghansk statsapparat, det finansiella 

stödet till utveckling och återuppbyggnad av landet tjänar dessa övergripande syften. Av detta 

följer dock inte automatiskt att den amerikanska närvaron i landet är till skada för det 

afghanska folket. En sak som enligt många afghaner är bra med USA:s militära närvaro i 

Afghanistan, är att den fungerar som ett lock på de oenigheter som finns mellan de olika 

grupperna i Afghanistan så att en situation liknande den som rådde under 1990- talet inte 

upprepas. Ett stort problem enligt min uppfattning är att, detta lock endast fungerar i 

huvudstaden medan utanför Kabul förhärskar en situation liknande den som rådde under 

perioden 1992-1996, med inflytelserika regionala krigsherrar (Warlords) och privata arméer. 

Krigsherrar opererar vanligen inte under kontroll av någon högre auktoritet utan är autonoma i 

maktutövningen gentemot folket i de områden de styr. Dessa krigsherrars främsta syfte i 

dagens Afghanistan är att behålla sina maktpositioner i dessa regioner och över den lokala 

befolkningen. Det råder en total maktkamp mellan dessa krigsherrar internt mot varandra som 

externt mot staten, som å sin tur försöker öka sin makt i dessa regioner.  

 

Den amerikanska närvaron i landet är också problematiskt så till vida att, det inte har bidragit 

till att bygga upp säkerhet och fred i hela landet, utan många gånger snarare skapat problem 

framför allt till följd av de många övergrepp mot civila människor som gjorts i raiderna i 

byarna ute på landsbygden i jakten på Al Qaida- medlemmar och talibananhängare, och till 

följd av de många oskyldiga som drabbats av USA: s militära aktiviteter. ”Flera 

människorättsorganisationer har, liksom FN, riktat klagomål mot att den internationella, 

                                                 
54 I början av 1990-talet uppskattade USA den kasspiska oljereserven till mellan 14 och 20 miljarder ton. Den 
kasspiska regionens är kanske den sista outforskade och oexploaterade oljerika regionen i världen och när den 
öppnades väckte det stor uppståndelse bland de internationella oljebolagen, däribland den amerikanska Unical. 
(Källa Ahmad Rashid (2000) Talibanerna: islam, oljan och det nya maktspelet i Centralasien s:199) se också 
(Karlsson Svante (1993) USA, Oljan och Världsordningen) 
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USA-ledda koalitionen (Coalition Forces, CF) i kriget mot terrorismen, godtyckligt gripit 

personer, på lösa grunder misstänkta för att vara talibaner eller al- Qaida- medlemmar”.55

Allt detta har lett till en minskad tilltro för den sittande regeringen och USA: s närvaro i 

landet bland den pashtunska majoriteten, från vilken, merparten av talibanerna kommer.  

 
Det finns bland pashtuner en del motståndare som motsätter sig till hela den pågående Bonn-

processen. Dessa är först och främst talibaner (i delvis ny tappning) som med hjälp av utländska 

(pakistanska, arabiska m fl) religiösa grupper och politiska partier (och myndigheter) har 

omorganiserat sig, beväpnats på nytt och går till allt frekventare attack mot folket och är emot 

USA: s närvaro i landet.56

 

Ett annat stort hinder i vägen för en fredsbyggande i dagens Afghanistan är den fruktade 

krigsherren och landets förre detta premiärminister, pashtunen Hekmatyar som nu har allierat 

sig med talibanerna.  

 
Gulbuddin Hekmatyar, the founding chief of Hizb-e-Islami, is the Federal Bureau of 

Investigation's most wanted Afghan warlord who carries $25 million on his head. He used to be 

the Central Intelligence Agency's `blue-eyed' boy during the United States' proxy war against the 

Soviet Union in the 1970s and 1980s.57

 

Det måste hävdas att talibanernas remobilisering mot den afghanska regeringen och USA:s 

militära närvaro i landet är en viktig faktor i den afghanska problematiken. En annan faktor 

som utgör ett stort hinder för Bonn- processens framgång vad gäller USA:s närvaro i landet är 

USA:s nära band med de olika regionala krigsherrarna. Efter USA:s militära intervention i 

landet i slutet av 2001, beväpnades och betalades dessa krigsherrar i tjänst hos den USA-

ledda koalitionen. USA använder sig av dessa krigsherrar i sitt krig mot terrorismen utan 

någon som helst hänsyn till vilka konsekvenser dessa krigsherrars närvaro innebär för 

fredsbyggandet i landet. 

Många av de lokala krigsherrarna fortsätter med väpnat våld, att slå vakt om sina bitar av 

Afghanistans vidsträckta och svårkontrollerade territorium. Allt fler uppgifter tyder på att 

talibangrupper blir alltmer aktiva med väpnade överfall och attacker i sitt motstånd mot 

regeringen i Kabul och den amerikanska närvaron i landet. Så sent som idag den 17 april 2005 

                                                 
55 Källa: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.545.=1 
(050417) 
56 Bengt Kristiansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistan Kommittén: hämtad från SAK:s hemsida: 
http://www.sak.se/arkiv/artiklar/artiklar/2004/resebrev-7-sept/   (050320)
57 Källa: http://www.flonnet.com/fl2114/stories/20040716001405500.htm  (050303) 
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sprängde talibanerna fem lastbilar som transporterade olja för den amerikanska militären, 

enligt nyhetsbyrån Reuters. 

 
A bomb planted by Taliban rebels destroyed five trucks carrying oil for the U.S. military in 

Afghanistan and wounded three drivers. The pre-dawn blast destroyed one of the trucks parked 

outside Kandahar airbase - a major U.S. military base in southern Afghanistan -- and caused four 

others to catch fire.58

 

Opposition finns givetvis mot närvaro av utländsk stridande trupp framför allt av grupper som 

står Taliban och deras sympatisörer nära. Men det finns också en tilltagande opposition 

grundad på de övergrepp mot civilbefolkningen som blivit så vanliga, och i kombination med 

folks missnöje med den långsamma återuppbyggnadstakten speciellt i de pashtundominerade 

områdena vilket skapat stor frustration hos denna folkgrupp. Frustration som orsak till 

konflikter är vi redan bekanta med från teoridelen.  

4.2.3 Övriga utmaningar för freden i Afghanistan 
Fred och demokratibyggande i ett samhälle som befinner sig omedelbart efter en långvarig 

beväpnad konflikt är svårt, på gränsen omöjligt. Det som är viktigt och måste göras i en 

postkonfliktsituation är, att skapa förtroende, fred och säkerhet mellan parterna. Speciellt ska 

här betonas avväpning59, demobilisering och återintegrering av före detta stridande grupper.  

Enligt artikel 1 (kap5) i Bonn- avtalet “Upon the official transfer of power, all mujahidin, 

Afghan armed forces and armed groups in the country shall come under the command and 

control of the Interim Authority, and be reorganized according to the requirements of the new 

Afghan security and armed forces”.60

Ett bittert faktum i dagens Afghanistan är att en avväpning inte har skett i landet. Laglöshet 

och den fortsatta instabiliteten gör att ingen vågar lämna in sina vapen. Även de som vill se en 

avväpning, inte gör det av säkerhetsskäl.  

 

                                                 
58 Källa: http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=worldNews&storyID=8202729&src=rss/worldNews 
(050417) 
59 Afghanistan är ett av de länder som anses ha mest vapen på drift utanför myndigheternas kontroll, det finns 
minst tio miljoner vapen på drift inom landet. Ungefär hälften av vapnen i landet kom dit genom mellanstatliga 
leveranser under kalla kriget. Afghanistan tillhör också ett av de länder i världen som har flest utplacerade 
personminor. I nuläget beräknas nästan 60 % av vapeninflödet i landet vara illegal och komma från ett nätverk 
av tillverkare, köpare, leverantörer och distributörer som ligger utanför statlig kontroll. Vapen härstammande 
från Afghanistan har används för terrordåd, omstörtande verksamhet och kriminalitet i hela Södra Asien. Landet 
är världens näst största producent av opium efter Burma. Pengar från drogförsäljning används bland annat till att 
köpa vapen som används till att stödja uppror, utkämpa väpnade konflikter. 
60 Källa: http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm (050214) 
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Fredsprocessen fortsätter att stappla fram med rivalitet mellan olika fraktioner och regionala 

ledare. Lokala och regionala krigsherrar fortsätter att med vapnens makt och efter eget skön styra 

över olika delar av landet och motsätta sig centraladministrationens försök att etablera kontroll 

över landets provinser.61

 

Den politiska fragmentiseringen av landet är ett av de största problemen för fredsbyggande. 

Det faktum att talibanregimens kollaps innebar ett återuppväckande av det s.k. 

kommendantväldet, där ett antal regionala och lokala makthavare egenmäktigt kontrollerar 

större eller mindre områden, inklusive de ekonomiska resurser som finns att tillgå i dessa 

områden; ofta i konkurrens med varandra leder till stor oro bland befolkningen och en orsak 

till fortsatt instabilitet och konflikter. ”Regeringen - i likhet med resten av landet - är 

fragmentiserad och att de flesta ministrar och andra högt uppsatta tjänstemän inte uppfattar sin 

roll som att främja centralmaktens och därmed statens intressen utan istället främst arbetar för 

sina politiska egenintressen”62

Alltså de makthavande och högtuppsatta tjänstemän i dagens Afghanistan utnyttjar totalt, den 

del av centralmaktens auktoritet som de kontrollerar, till att gynna sin politiska fraktion. 

Resultatet av deras handlingar blir givetvis att centralmakten i stället för att verka som en 

motvikt till kommendantväldet, laglösheten och det administrativa kaoset, i många fall blåser 

under det och förvärrar situationen. 

Maktmissbruk kännetecknar dagens Afghanistan på alla nivåer.63 Befattningshavare på lokal 

nivå, som guvernörer, militärkommendanter, polischefer och säkerhetsansvariga tillsätts 

genom beslut på de olika departementen.  

Det måste noteras att detta utgör ett av de stora problemen i dagens Afghanistan och innebär 

att den fraktion som kontrollerar ett visst ministerium ser till att det är just en av deras män 

som får posten, vilket i sin tur innebär att administrationen på provins- och distriktsnivå ofta 

blir till ett politiskt slagfält mellan de olika fraktionerna, där återigen det politiska och 

ekonomiska egenintresset sätts i första rummet. Detta kan sägas vara ett bevis på det 

strukturella våldet som Galtung pratar om.  

Allt detta sker på bekostnad av den pashtunska majoritetens intressen, vilka hamnat utanför 

maktens korridorer i och med talibanernas fall.64  

                                                 
61 Källa: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.545.=1 
(050417) 
62 Källa: http://www.sak.se/arkiv/artiklar/artiklar/2003/index.html  (041224) 
63 Källa http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN016022.pdf (050318) 
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Återuppbyggnad och utveckling sker mer i icke- pashtunska områden – mestadels av 

säkerhetsskäl. Detta gör det lättare för de militanta islamisterna att rekrytera missnöjda 

pashtunska män till sabotage och attacker mot vad de ser som tadzjikisk och amerikansk 

underlåtenhet. 

I samband med de omfattande trakasserier som riktats mot den pashtunska folkgruppen i de 

norra delarna av Afghanistan efter talibanernas fall i november 2001, har ett stort antal 

pashtuner mördats, många enbart pga. sin etniska tillhörighet efter anklagelser om att ha varit 

lierade med talibaner. Många pashtuner har med hot om våld, drivits bort från sina 

hembygder. ”I de norra och västra områdena av Afghanistan har sedan talibans fall den 

pashtunska befolkningsgruppen blivit föremål för trakasserier, inklusive godtyckliga 

gripanden, misshandel, sexuella övergrepp, mm, som sanktionerats av regionala eller lokala 

ledare.”65

Regimens legitimitet ifrågasätts av pashtunerna då dessa klagar på att 

övergångsadministrationen inte motsvarar kravet på en bred och representativ eller ”a fully 

representative” administration. Framför allt den pashtunska folkgruppen ansåg sig 

diskriminerad till fördel för tadzjiker och uzbeker.  

Trots de goda avsikterna som det internationella samfundet hade vid Bonn- 

överenskommelsen, kom en ganska stor del av maktfördelningen att åter hamna i händerna på 

gamla krigsherrar som ställt till mycket elände under inbördeskriget. Och ännu mer makt 

tillföll segrarna alltså de som befann sig i Kabul medan Bonn-konfrensen pågick, vilka 

dessutom var tyngre beväpnade än andra grupper. Det militära tolkningsföreträdet av läget var 

på bekostnad av det politiska. 

Norra Alliansen (i princip en koalition av tadzjiker, uzbeker och hazarer) blev krigets 

inhemska segrare. Visserligen återfördes den pashtunska symbolfiguren ex-kung Zahir Shah 

som just i samband med denna situation fick namnet Babaé qawm (nationens fader) till Kabul 

en pashtunsk president Hamid Karzai utsågs, men den tunga makten, kontrollen över militär, 

polis, inrikesministeriet och utrikesministeriet gick till tadzjiker, mestadels gruppen som 

kommer från Panjshir- dalen och kallas för Panjshiris, en grupp som jag redan nämnt utgör 

knappt en procent av landets befolkning. Faktumet att dessa fick merparten av 

                                                                                                                                                         
64 Det är viktigt att notera att det har skett en viss förbättring av maktfördelningen under det senaste året, tack 
vare de nya lagar som kräver att ministerposter ska tillsättas av kvalificerade personer. Dessutom har en del 
viktiga positioner gått till personer tillhörande majoritetsgruppen pashtuner, men talibanerna och Hekmatyar står 
fortfarande utanför regeringsmakten, vilket utgör grunden för den fortsatta konflikten.   
65 Källa: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.545.=1 
(050417) 
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regeringsmakten kan sägas ha varit den absolut grundläggande orsaken till att Bonn-processen 

stapplat fram väldigt trögt och mött flera hinder. En rättvisare fördelning av den knappa 

resursen ”makt”, redan i början av Bonn-processen, skulle säkerligen ha lett till mindre 

politiska motsättningar och större möjligheter för fredsbyggande.  

Det kan slutligen hävdas att det afghanska komplexet inte är lätt att förstå och hantera. Det 

som under alla dessa år av krig och konflikter varit mest förekommande i den afghanska 

vardagen är, våld och brott mot individens fri- och rättigheter.  

Mänskliga rättigheter är, och måste vara ett grundfundament i ett fredligt samhälle. Det täcker 

hela spektrat av nödvändigheter för ett fullvärdigt liv för individen och kollektivet. Detta 

föranleder mig att i det följande kasta en blick över de mänskliga rättigheterna i dagens 

Afghanistan i syfte att lättare få en bild av freden möjligheter i landet. 

4.3 De mänskliga rättigheterna i Afghanistan 
Läget för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan är oerhört allvarligt. Det bildades till följd 

av Bonn-avtalet, en kommission för mänskliga rättigheter, vilken inte har kunnat förbättra 

situationen för människorna i Afghanistan. En tradition av totalstraffrihet för både pågående 

och tidigare övergrepp av såväl statliga som icke-statliga aktörer, råder. ”Grova överträdelser 

av grundläggande rättigheter såsom utomrättsliga avrättningar, tortyr, olaga frihetsberövande, 

våldtäkt, illegal expropriering av privat egendom, människohandel och olika former av 

trakasserier av t ex kvinnor pågår alltjämt”.66

Bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna är direkt kopplad till den bristfälliga 

säkerhetssituationen. Säkerheten för den enskilde individen har i det närmaste försämrats 

sedan talibantiden. Vanlig kriminalitet, mord, rånmord, rån, våldtäkt och kidnappningar ökar. 

Kvinnors situation är fortfarande särskilt utsatt.  

Centraladministrationen saknar resurser för att konfrontera eller utöva effektiv kontroll över 

krigsherrarna och andra regionala och lokala makthavare. Snarare än att marginaliseras har 

vissa krigsherrar via den politiska processen legitimerat och befäst sitt inflytande, dessa har 

under årens gång gjort sig skyldiga till allvarliga brott mor de mänskliga rättigheterna67.  

Vidden av problemet varierar dock i olika delar av landet, i t ex Kabul är säkerheten och 

centralmaktens kontroll bättre, varför antalet brott mot de mänskliga rättigheterna är färre. 

Ett allt mer uppmärksammat problem rör illegal expropriering av land och egendom.  

                                                 
66 Källa: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.545.=1 
(050417)  
67 Se http://www.sak.se/arkiv/artiklar/press/2005/uttalande_krigsforbrytare/  (050520) 
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Afghanistan har ratificerat fem av de centrala MR- konventionerna, de flesta under 

kommunistregimen på 1980-talet. Dessa är Konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Konventionen 

mot tortyr, och Konventionen om barnets rättigheter. Under 2003 ratificerades också 

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor. 

En konsekvens av 25 års krig är att respekten för rätten till liv avtrubbats. Nästan utan 

undantag har parterna i de olika konflikterna, varav många än idag innehar maktpositioner, 

begått mer eller mindre grova krigsförbrytelser vid flera tillfällen. 

”Avsaknaden av ett fungerande rättsystem omöjliggör en oberoende och opartisk rättskipning 

och någon rättssäkerhet i gängse mening finns inte”.68

Den nya konstitutionen fastslår att yttrandefriheten är oinskränkt, men i praktiken förblir den 

beskuren. Inte minst är allt som kan tolkas som kritik av islam känsligt. 

Medan det inte finns några formella juridiska hinder som begränsar den personliga friheten, är 

de sociala och kulturella hindren oöverstigliga. Under decennier av krig har straffriheten även 

för de grövsta brotten mot mänskliga rättigheter varit total. Denna kultur lever vidare än idag. 

Människorna i dagens Afghanistan har en väldig lång väg att gå för att ens kunna veta om sina 

basala mänskliga rättigheter. Den rådande situationen i landet vad gäller de mänskliga 

rättigheterna, tyder på att det strukturella våldet i Afghanistan är starkt inrotad i det afghanska 

samhället, vilket är oerhört svårt att få bukt med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Källa: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.545.=1 
(050417)  
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5 ANALYS 
Denna uppsats övergripande syfte har varit att analysera och beskriva möjliga lösningar av 

den afghanska konflikten samt se om en varaktig fred i landet är möjligt. Med utgångspunkt 

från de två föregående kapitlen söker jag i detta kapitel analysera situationen i Afghanistan för 

att lättare kunna beskriva fredens möjligheter i landet samt de olika 

konfliktlösningsmodellernas applicerbarhet i det afghanska fallet.  

§ Jag delar in detta kapitel i två delar. I den första ska jag se på fredens möjligheter i landet 

samt identifiera den afghanska konflikten, dess orsaker och aktörer. I den andra delen söker 

jag applicera de olika konfliktlösningsmodellerna på det afghanska fallet för att bättre kunna 

se om modellerna är användbara i det afghanska fallet, och om en lösning av den afghanska 

konflikten samt en varaktig och positiv fred i landet är möjligt. Om modellerna visar sig vara 

icke-applicerbara i lösningen av den afghanska konflikten, ska förslag ges om, hur och på 

vilket sätt man bäst kan nå en lösning av konflikten och därmed en varaktig och positiv fred i 

landet.  

5.1 Analysdel I 
Som framgår av teoridelen är fred i betydelsen avsaknad av direkt våld eller krig, den 

vanligaste definitionen av konceptet fred i dagens värld.  

Den afghanska historian präglas av rivalitet, konflikter och krig mellan olika grupper och den 

enda fredsperiod som existerat i landets historia varit perioden 1933- 1973, då ex kungen 

Zahir Shah styrde landet. Freden i Afghanistan har historiskt varit ett tillstånd mellan två krig 

precis som Clausewitz uttryckte det.  

Ser vi på dagens situation i landet efter Bonn- avtalet, så är det en frånvaro av krig som 

kännetecknar huvudstaden, medan situationen i resten av landet är fortfarande mycket svår 

och präglad av direkt våld. Bristen på säkerhet i landet är alarmerande, och om den tilltagande 

laglösheten inte stoppas så riskerar landet ett fullskaligt och storskaligt krig, enligt rapporter 

från bl.a. Amnesty.69 Detta visar att den rådande freden i landet, alltså i de få delar som det 

råder fred, är instabil, det som av Boulding definierats som ett tillstånd, där inget storskaligt 

fysisk våld pågår men hotet om ett sådant är närvarande.  

§ Hotet om ett storskaligt fysiskt våld är oftast närvarande om det råder konflikt mellan 

grupper. Detta är precis vad som kännetecknar landet, både i huvudstaden Kabul och ute på 

provinserna. Men det måste noteras att tack vare den internationella fredsstyrkan ISAF, har 

man i Kabul kunnat stoppa det direkta våldet vilket lett till en negativ fred. Som jag redan 

                                                 
69 Se problemformuleringen på sidan 5 

 42



nämnt är det en av de grundläggande uppgifterna hos FN:s fredsbevarande styrkor, att man 

söker få stopp på den väpnade konflikten eller uppnå negativ fred, för att sedan kunna gå 

vidare till det som kan kallas för positiv fred. Det är tack vare närvaron av denna 

internationella styrka som man har kunnat etablera de institutioner som slogs fast i Bonn-

avtalet, dvs. tillsättandet av interimmyndigheten, sammankallandet av Loya Jirgan, som 

följdes av tillsättandet av en ny regering, bildandet av ett antal kommissioner osv.  

§ Dessa är viktiga steg på vägen mot fred i landet. Etablerandet av fred i ett samhälle direkt 

efter en långvarig beväpnad konflikt är ingen enkel uppgift. Det som är viktigt och måste 

göras i en postkonfliktsituation är att skapa säkerhet och förtroende mellan konfliktparterna. 

Avväpningen av de stridande grupper och bildandet av ett välfungerande rättsystem är viktiga 

åtgärder som måste vidtas. § Som framgick av empiridelen har det efter Bonn- avtalet bildats 

en kommission för mänskliga rättigheter, en för reformering av säkerhetssektorn, dvs. de 

väpnade styrkorna, polisen, säkerhetspolisen och ytterligare en kommission vars uppgift är att 

få ordning på det legala systemet. Allt detta kan sägas vara viktiga steg i arbetet för 

fredsbyggande vilket uppstått i enlighet med Bonn-avtalet. Det måste tyvärr hävdas att dessa 

kommissioners arbete går fram väldigt trögt. Mänskliga rättigheter som är en av 

huvudkomponenterna i en positiv fred, existerar inte ens i dagens Afghanistan, dels på grund 

av det ca 25 års långa kriget, och dels på grund av den dominerande samhällssynen.  

Våld enligt Galtung är förhanden när människor påverkas på ett sådant sätt att deras 

kroppsliga och mentala status är lägre än vad den skulle kunna vara, och där avgörande och 

grundläggande värden berövas individen.  

I fallet Afghanistan ser vi att grova överträdelser av basala mänskliga rättigheter såsom 

utomrättsliga avrättningar, tortyr, olaga frihetsberövande, våldtäkt, illegal expropriering av 

privat egendom, människohandel och olika former av trakasserier av t ex kvinnor pågår 

alltjämt och blivit en del av den afghanska vardagen. Allt dessa betraktar jag som allvarliga 

utmaningar mot den pågående fredsprocessen i landet.  

Bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna är direkt kopplad till den bristfälliga 

säkerhetssituationen, vilken i sin tur är resultatet av olika aktörers maktstävanden och den 

fortsatta upprustningen hos både talibanerna och deras allierade, samt hos olika krigsherrar 

som används i det amerikanska kriget mot terrorism.  

Det kan med all säkerhet hävdas att delar av landet inklusive huvudstaden Kabul, befinner sig 

i en situation av negativ fred eller frånvaro av direkt våld, medan det i andra delar pågår krig i 

betydelsen direkt våld mellan rivaliserande krigsherrar å ena sidan och mellan oppositionen 

och centralmakten och den andra. Detta gör att man kan placera situationen i Afghanistan till 
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vänster och högt upp till höger om den figur som lanserats av Galtung vid definitionen av 

fred.  

 
Figur V: Situationen i dagens Afghanistan  

 

Pilarna visar att det i landet råder både negativ fred (frånvaro av krig), samtidigt som det 

strukturella och direkta våldet är rådande. Utövaren av det direkta våldet kan enligt Galtung 

lätt identifieras och det kan antingen vara en individ, en grupp av människor eller en stat. I det 

afghanska fallet utgör de olika utövarna av våldet, den afghanska konfliktens olika aktörer. 

Dessa är allt från staten till rivaliserande krigsherrar, samt externa aktörer bland andra USA.  

§ Jag börjar med staten som utgör den viktigaste aktören i den afghanska konflikten. Staten 

har monopol på legitim våldsanvändning, samtidigt som den har USA-stöd. Olika krigsherrar 

som har höga poster inom regeringen, också har sina privata arméer, vilka beväpnas av USA 

och kämpar USA:s krig mot ”terrorismen” och mot talibanerna. Talibanerna och dess 

allierade å sin sida kämpar mot USA:s lydregim och vill ersätta den.  

I en pågående fredsprocess är det oerhört viktigt att man avväpnar befolkningen, istället för att 

beväpna dem, i syfte att förhindra eller åtminstone minska det direkta våldet. Detta utgör en 

av de största utmaningarna mot fred och fredsbyggande i landet. 

  
USA:s allians med krigsherrarna har underminerat den av president Karzai ledda regeringens 

möjligheter att stärka kontrollen utanför Kabul. Därutöver har denna regering försummat att säkra 
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en rimlig maktbalans mellan olika etniska grupper. Härigenom har förtroendet för USA ytterligare 

eroderat.70

 

Den amerikanska närvaron i landet är enligt många bekymmersamt. Det har inte hjälpt till att 

bygga upp säkerhet och fred i hela landet, utan snarare lett till stora problem framför allt till 

följd av de flertal övergrepp mot icke-militära och civila människor som gjorts i attacker i 

byarna ute på den pashtundominerade landsbygden i södra och östra Afghanistan, i jakten på 

Al Qaida- medlemmar och talibaner. Detta har skapat stort motstånd bland den pashtunska 

majoriteten. Den mest fruktade krigsherren, Hekmatyar som blev landets premiärminister 

efter den Sovjetstödda regimens fall och som tillhör folkgruppen pashtuner, har nu allierat sig 

med talibaner och bildat opposition mot den USA: stöda regeringen. Denne kämpar om 

regeringsmakten och säger sig motsätta sig den tadzjikdominerade regimen i Kabul, i vilken 

pashtunerna är starkt underrepresenterade. Han säger sig kämpa för den pashtunska 

folkgruppens intressen. § Enligt Wallensteen formuleras de inomstatliga konfliktanledningar, 

ofta som en fråga om representation. En grupp anser sig vara utesluten eller 

underrepresenterad, vilket ger den rätt att ta till vapen för att åstadkomma en förändring. I 

grunden är den afghanska konflikten emellertid en kamp om regerings- och statsmakten. 

Den ”fred” som har skapats i vissa delar av landet kan sägas vara instabil. En åtskillnad 

mellan stabil och instabil fred gjordes som vi sett i teoridelen av den amerikanske forskaren, 

Kenneth Boulding. Han beskriver den stabila freden som en situation i vilken chansen för ett 

krig är så liten att det inte ens ingår i konfliktparternas planer. Ser man på den fortsatta 

upprustningen och beväpningen av olika krigsherrars arméer, genom externa aktörer som 

USA, Ryssland och Pakistan, undrar man om det verkligen pågår en fredsprocess i 

Afghanistan.  

§ Det framgick av den empiriska delen att Pakistan hjälper pashtunerna och särskilt 

talibanrörelsen via de fundamentalistiska koalitionerna vid makten i gränsprovinserna där det 

nu pågår en kraftig uppladdning av talibanvänliga stridskrafter. Ryssland stöder tadzjiker och 

särskilt panjshiris genom direkt militärt stöd till deras kommendanter, medan USA stödjer den 

sittande regimen och samtidigt beväpnar krigsherrarna i syfte att bekämpa terrorismen.    

Allt detta påminner om den gamla romerska devisen ”om du vill ha fred, rusta dig för krig”.  

§ Själv tycker jag att det inte går att etablera fred med våld och krig, det krävs fredliga medel 

och etablerande av ett rättvist samhälle för att kunna uppnå målet fred. En rättvis fördelning 

                                                 
70 Bengt Kristiansson; Källa: http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,410923,00.html (041227) 
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av resurser kännetecknar den positiva fred som Johan Galtung förespråkar. Även den 

amerikanske fredsforskaren Jahn Burton argumenterar på liknande sätt:  

 
A condition of peace cannot be brought about by international forces, nor by the domination of 

any national or international forces. It is, rather, a function of national policies. It can be brought 

about only by the pursuit of policies which invite passive response and by national adjustments to 

changing conditions.71

 

Det kan med säkerhet hävdas att de externa aktörerna försvårar fredsbyggandet i landet och 

utgör stora utmaningar mot den pågående fredsprocessen i landet. De olika externa aktörerna 

bidrar på ett negativt och för Afghanistans framtid destruktivt sätt. 

 

Enligt Wallensteen måste en bra definition av konflikt innehålla något om tvistefrågan 

”stridäpplet” inte enbart stridshandlingarna72. En strid om ett äpple, en stad, en maktposition, 

blir en konflikt endast om det inte finns så många äpplen, städer eller maktpositioner att alla 

kan få sitt. Konflikter handlar om brist och knapphet. En konflikt är alltså en situation i vilken 

minst två parter strävar att vid samma tidpunkt komma över samma uppsättning knappa 

tillgångar.  

Det framgår klart och tydligt att stridsäpplet, den knappa resursen om vilken den afghanska 

konflikten handlar om, är regeringsmakten. Som vi såg i empiridelen, delades den knappa 

resursen ”makt” på ett orättvist sätt, till följd av Bonn- avtalet. Den grupp som utgör knappt 

en procent av landets befolkning fick ca 35-40 % av ministerposterna. Detta skapade stor 

frustration bland den pashtunska majoriteten som nu kämpar mot regeringen. Orsaken till 

konflikter går också, enligt Karlsson, att finna i frustrationer, dvs. att vissa förväntningar inte 

har uppfyllts. Det kan i sin tur bero på att samhället inte accepterar dessa förväntningar, att 

resurserna inte anses räcka till, att andra vägrar dela med sig, osv. Denna frustration hos 

talibanerna och andra grupper inom den pashtunska folkgruppen, som nu bildar opposition 

mot regeringen, kan sägas leda till dagens pågående väpnade konflikt Afghanistan.  

Utan parter blir det ingen konflikt. Stater och etniska grupper är exempel på parter. Den 

afghanska staten (regeringen) är den afghanska konfliktens ena part medan de missnöjda 

pashtunerna vilka hamnat utanför maktens korridorer, samt talibanerna utgör konfliktens 

andra part. Externa parters73 och de övriga interna aktörers74 roller i den afghanska konflikten 

                                                 
71 Burton John; Precondition of disarmament: kapitel 8  
72 Se sidan 15 i denna uppsats  
73 Dessa är främst USA, Ryssland, Pakistan, Iran, Uzbekistan.  
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är stor men berörs inte i uppsatsens andra analysdel. Det är alltså endast den afghanska 

regeringen och oppositionen (talibanerna och dess allierade) som i uppsatsens andra analysdel 

kommer att uppmärksammas och behandlas som konfliktparter.  

5.2 Analysdel II 
I den första analysdelen kom jag fram till att den afghanska konflikten har orsakats av 

frustration hos en viss grupp inom den pashtunska folkgruppen, dvs. att vissa förväntningar 

hos den pashtunska majoriteten inte har infriats, vilket i sin tur kan bero på att samhället inte 

accepterar dessa förväntningar75, att resurserna, eller maktpositionerna inte anses räcka till, att 

andra, vägrar dela med sig, osv.  

Parterna i dagens afghanska konflikt är Regeringen å ena sidan, vilken till stor del består av de 

olika minoritetsgruppernas representanter, och den mot regeringen stridande allians av 

Talibaner och landets före detta premiärminister Hekmatyar å andra sidan. För enkelhetens 

skull kommer denna allians i fortsättningen att kallas för oppositionen. Den knappa resursen 

eller stridsäpplet i denna konflikt är regeringsmakten.   

 

Jag utgår alltså i denna del från att den afghanska konflikten har orsakats av frustration bland 

pashtunerna som vill ha den knappa resursen makt. Konfliktparterna är staten och 

oppositionen som säger sig agera i den pashtunska befolkningens intresse. De resurser som 

eftersträvas av de olika parterna är för begränsade för att två parter samtidigt ska kunna få den 

andel som de anser vara deras rättmättiga del. Parterna i den afghanska konflikten strävar efter 

att förverkliga sina mål och få tillgång till regeringsmakten, vilken är den knappa resursen (i 

vårt fall innehas regeringsmakten av en av parterna). Det finns endast en presidentpost, vilken 

inte går att dela på, inte heller de så kallade maktministerierna är så många att alla stridande 

parter kan få sitt. De som redan besitter dessa departement vägrar att lämna sina 

maktpositioner även om de är totalt okvalificerade till posterna, men de har kontroll över 

privata arméer vilket ger dem förtur i dagens Afghanistan där det är vapen och den militära 

                                                                                                                                                         
74 De krigsherrar som ingår i regeringen eller på något sätt är allierade med USA i kriget mot terrorismen ska inte 
för enkelhetens skull räknas som parter i den afghanska konflikten i denna uppsats. Merparten av de afghanska 
krigsherrarna har antingen viktiga poster inom regeringen, eller i vissa fall föredrar att inte ha något att göra med 
regeringen så länge regeringen inte begränsar deras makt och låter deras vallmoodlingar vara i fred i de regioner 
som dessa krigsherrar styr.   
75 Talibanerna blev hatade av det afghanska folket just pga av sin stränga kvinnosyn samt att dessa vägrade 
lämna ut Usama Bin Laden till USA efter händelserna den 11 sep, till följd av vilken, tusentals afghaner föll 
offer för de amerikanska bombningarna av landet. Även extremisten Hekmatyar kan sägas inte ha stort folklig 
stöd med tanke på att denne vägrade ta primärministerposten som tilldelades honom under 1992, då han ville ha 
mer makt samt inte var villig att samarbeta med en president tillhörande minoritetsgruppen tadzjiker, som då 
hade makten.  
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överlägsenheten som bestämmer istället för rätten.  Att t.ex. landets nyblivne överbefälhavare 

(vice försvarsminister) är den kände krigsherren Dostum, tillhörande minoritetsgruppen 

uzbeker, som endast gått grundskolan76, men beräknas idag vara en av landets mäktigaste 

män, visar på rådande kaoset i landet. Ett liknande exempel är landets utrikesminister som är 

ögonläkare och helt saknar kunskaper om internationella relationer och diplomati. Detta bör 

inte tolkas som om det finns kvalificerade alternativ inom oppositionen för dessa poster, för de 

flesta av dessa är antingen muslimska präster utbildade inom koranskolor i Pakistan, eller mer 

eller mindre välutbildade människor som samtidigt är islamiska fundamentalister med 

ambitionen att införa sharia som landets grundlag. Dessa går till allt frekventare attacker mot 

civilbefolkningen i syfte att sprida skräck och missnöje bland befolkningen. Att göra 

civilbefolkningen till mål har i ökande grad (direkt eller indirekt) blivit en del av den militära 

doktrinen i dagens Afghanistan. Syftet är att tvinga befolkningen att inse att den sittande 

tadzjik- dominerande regimen inte kan beskydda sitt folk, och att stora grupper därför ska 

vissa sitt politiska missnöje och därmed undergräva regimens legitimitet. Jag ska i det följande 

försöka se på de olika konfliktlösningsprincipernas applicerbarhet i den afghanska konflikten i 

syfte att få en bild av fredens möjligheter i Afghanistan. 

5.2.1 Teoretiska lösningar av den Afghanska konflikten 
Jag börjar detta avsnitt med frågan hur man bäst kan nå en lösning av den afghanska 

konflikten så att en varaktig och positiv fred blir möjligt. Innan jag går vidare till svaret på 

denna fråga, vill jag ta mig en titt på den modell som presenterades av Galtung för att beskriva 

förenlighet och oförenligheten mellan parterna vid konfliktlösning (se sidan 16).  

Om vi applicerar den afghanska konflikten i vår modell, så ser vi att nedanstående situation 

råder:  

                                                 
76 Jag nämnde tidigare att den nya lagen som införts begränsar möjligheterna till ministerposter. Även den 
position som Dostum har tilldelats är väldigt hög och kräver hög utbildning. Själv tycker jag att det är ett försök 
från regeringens sida att samla in starka regionala krigsherrar i Kabul och på så sätt höja sin egen kontroll i dessa 
regioner. 
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Figur VI: Förenlighet och oförenlighet mellan de afghanska konfliktparterna 

 

Det råder alltså 100 % seger för R (Regeringen) och nollprocent för O (Oppositionen). Den 

afghanska konfliktens parter har varandra uteslutande önskemål. Oppositionen vill ha den 

USA stöda regeringen bort från makten för att själv inta regeringsmakten. Regeringen å sin 

sida vill absolut inte ha talibanerna eller extremisten Hekmatyar med i regeringen. Konflikter 

föreligger som vi redan vet, i det ögonblick som den ena parten önskar 100 % av de 

tillgängliga resurserna, samtidigt som den andra ställer krav på lika stor andel. Punkterna R1 

respektive O1 återger båda parters oförenliga krav. Endast genom att den ena sidan ger upp 

sina krav kan den andra sidans krav helt tillfredställas.  

§ Diagrammet visar att det finns tre förenliga punkter. En är punkt 2, där ingen av parterna får 

någonting, dvs. 0% för både regeringen och oppositionen. Detta kan sägas vara fallet om en 

helt annan grupp ska dyka upp och ta makten, i liket med det som hände 1996, då talibanerna 

dök upp från ingenstans och tog makten från de stridande parterna som då var de olika 

grupperingar som kämpade om regeringsmakten efter den Sovjetstöda regimens fall, och som 

idag har makten i landet. En sådan händelse i dagens Afghanistan skulle innebära att någon 

annan än de stridande parterna t ex Z77 eller K78 övertar den omstridda resursen eller 

                                                 
77 Kung Zahir är den afghanske ledare, som nästan alla afghaner respekterar och haft bra minne av då dennes 
period var den enda fredliga perioden i landets historia, men idag är det omöjligt för kungen att styra landet då 
denne är 90 år gammal.  
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regeringsmakten. En annan förenlig position är punkt 3, där regeringen och oppositionen 

kommer överens om att dela den tillgängliga resursen, dvs. ingå en kompromiss. I diagrammet 

är denna punkt placerad så att varenda sida får 50 % av sina krav tillgodosedda.  

Den tredje förenliga positionen är punkt 4, en situation där det visar sig möjligt för regeringen 

och oppositionen att båda få 100 %. Den som verkade vara en oförenlighet visar sig inte vara 

det. Ett tydligt exempel i detta samband kan vara en kamp om den enda tillgängliga apelsinen, 

där det visar sig att regeringen är intresserad av skalet medan oppositionen vill komma åt 

köttet. Detta kan vara fallet om oppositionen får den lagstiftande eller dömande79 makten 

medan de grupper som sitter i dagens regering får den verkställande makten.   

I figuren antas de två parterna, regeringen och oppositionen endast ha två handlingsalternativ. 

Regeringen kan behålla makten eller förlora den (t ex till oppositionen). Oppositionen kan 

utmana regeringen och erövra makten eller själv riskera att elimineras av regeringen. De två 

alternativa utgångarna i figuren, benämna R och O den enes eller den andres seger, gör 

konflikten till ett nollsummespel, vilket oftast är fallet i utvecklingsländerna, eller rättare sagt i 

länder med odemokratisk politiskkultur.   

R:s seger är O:s nederlag, O:s seger är R:s nederlag. Ett inbördeskrig blir därför en kamp på 

liv och död för landets ledare, vilket oftast är grunddragen i det inomstatliga 

säkerhetsdilemmat. Att fyra av fem afghanska presidenter sedan 1970- talet har mördats av 

sina politiska motståndare visar på detta faktum.  

 

Som vi redan vet är konfliktlösning inte bara fred i betydelsen frånvaro av krig utan också 

innehåller ett element av ömsesidig respekt för motpartens rätt att existera.  

Konfliktlösning är enligt Peter Wallensteen, ”när parter i konflikt sluter ett avtal som löser de 

centrala tvistefrågorna, accepterar varandras fortlevnad och inställer allt våldsamt agerande 

mot varandra”80. 

De principer som gör det möjligt för parterna i en konflikt att leva med oförenliga mål, 

acceptera varandras fortlevnad och leva sida vid sida med varandra är grundläggande för 

konfliktlösningen och ett bra tillvägagångssätt för etablerandet av en varaktig fred i ett 

                                                                                                                                                         
78 Den Sovjetstödda regimens flera ministrar, de så kallade ”kommunister” lever idag i Europa, tillhör landets 
mest intellektuella grupper och besitter kunskaper som krävs i dagens Afghanistan där det råder brist på 
sakkunniga. Men dessa betraktas tillhöra fel ideologisk skola och är därmed ovälkomna i landet. 
79 Det måste noteras att chefen för Afghanistans högsta domstol är en före detta talibanledare. Detta kan sägas 
vara ett exempel på en sådan lösning. 
80 Wallensteen (1996) s:9 
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samhälle. Jag försöker i det följande se på om de sju av Wallensteen presenterade principerna 

för konfliktlösning är applicerbara i den afghanska konflikten.  

 

Som vi ser är det enligt första principen möjligt att ett visst mål inte längre ses som viktigt 

jämfört med andra mål. Parterna gör en om- eller nedprioritering av sina mål. Detta är absolut 

irrelevant i den afghanska konflikten. Den pågående remobiliseringen hos talibanerna och 

deras allierade tyder i hög grad på att dessa inte vill ge upp sin strävan efter makten, medan 

remobiliseringen hos regeringens nyetablerade styrkor, syftar dels till att försvara sig mot 

oppositionen, dels att ha en välfungerande nationell armé.81   

En alternativ modell är att omstridda tillgångar delas mellan parterna, vad som kan kallas en 

kompromiss. Talibanerna är som bekant den mest kompromisslösa gruppen som funnits i 

landets historia, även deras allierade Hekmatyar är känd för att inte kompromissa om sådant 

som han tycker strider mot den pashtunska befolkningens intressen. En kompromiss i dagens 

Afghanistan och speciellt mellan dessa aktörer, känns som en omöjlig utopi. En annan faktor 

som måste nämnas är att den makthavande regeringen är USA-vänligt medan man inom 

oppositionen vill att USA styrkor lämnar landet. En till motsättning mellan dessa två parter är 

synen på kvinnan. Den sittande regeringen har sedan 2002 infört stora förbättringar gällande 

kvinnans ställning i landet82, medan talibanernas kvinnosyn är vi redan bekanta med.    

Omstridda tillgångar kan för det tredje, också bytas mot något annat, en så kallad kohandel 

eller horsetrading. En sådan lösning möjliggör att visa poster tilldelas en viss grupp medan 

andra poster blir tilldelade en annan grupp. Men som nämnts ovan i punkt två är både 

talibanerna och Hekmatyar de mest kompromisslösa grupperna i dagens Afghanistan och helt 

motsätter sig en regering i vilken, grupper tillhörande minoritetsbefolkningarna har ledande 

positioner.  Vidare är det möjligt att tillgångarna sätts under gemensam kontroll, där parterna 

gemensamt kan utnyttja dem, alltså en samarbetslösning. Även denna lösning tycker jag är en 

omöjlighet vad gäller oppositionen och den sittande regeringen just med tanke på de 

motiveringar som getts i punkt två ovan. Tvister om knappa tillgångar, kan för det femte, 

också lösas genom att de ställs under någon annans kontroll. Valet av Karzai som chef för 

                                                 
81 Mobiliseringar sker även hos de privata arméerna som tjänstgör regeringens olika ministrar eller de olika 
krigsherrarna. Detta sker bland andra från Ryssland som hjälper panjshiris, Uzbekistan, som hjälper uzbeker osv.  
82 Den nya afghanska regeringen har bland annat ratificerat kvinnokonventionen, vilket talar om kvinnans 
rättigheter och statens skyldigheter att vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera alla möjliga typer av 
diskriminering av kvinnor. Detta kan sägas vara ett direkt hot mot talibanerna och deras kvinnosyn. 
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landets övergångsregering, vid Bonn-konferensen i november 2001, kan sägas ha varit en 

lösning av den typen83.  

Denna lösning bör ha stor relevans i den afghanska konflikten, även när det gäller valet av 

andra regeringsmän (ministrar). Av moraliska skäl bör landets och folkets bästa sättas som 

främsta mål. Sakkunniga och kvalificerade personer som finns inom varje grupp bör utnyttjas, 

oavsett partitillhörighet, ideologi eller tillgången till någon privatarmé. Detta är nödvändigt 

just pga att landet behöver sitt intellektuella humankapital, nu mer än någonsin.  

För det sjätte kan konflikten överföras till en konfliktlösningsmekanism, d.v.s. någon annan 

part eller insats avgör konflikten och parterna respekterar utslaget. Även denna lösning kan 

sägas ha använts i det afghanska fallet under den Extraordinära Loya Jergan som ägde rum 

2002, i vilken, exkungen Zahir Shah valde Karzai som regeringschef för ytterligare fyra år. Att 

detta inte accepterades av alla, var just pga att Karzai- regeringen inte uppfyllde kriteriet om 

”a fully representative government” och i vilket landets majoritetsbefolkning var, och 

fortfarande är starkt underrepresenterad.   

Slutligen kan konflikter med tiden komma att glömmas bort, vilket kan vara resultatet av 

tidtabeller som kan göra vissa frågor mindre viktiga och får de att efter hand avklinga i 

betydelse. Det var dessa gruppers maktsträvanden som efter den sovjetstöda regimens fall 

1992, förstörde landet helt och ledde till en splittring av landets olika etniska grupper, vilka 

under de senaste två hundra åren levt sida vid sida som bröder. 13 år har nu gått men dessa 

gruppers maktsträvanden har intensifierat istället för att glömmas bort. Att dessa ska glömma 

makten verkar för mig som en absolut omöjlighet. Jag kan slutligen hävda att den femte och 

sjätte av de sju studerade konfliktlösningsprinciperna har redan prövats i landet men inte lett 

till lyckat resultat, medan resterande fem visar sig vara helt irrelevanta för den afghanska 

konflikten.  

5.2.2 Författarens förslag till en lösning av den afghanska konflikten 
I det föregående avsnittet visade det sig att minst fem stycken av de sju studerade 

konfliktlösningsprinciperna var icke-användbara för fallet Afghanistan. Vad är det då som 

krävs för att komma till rätta med det afghanska problemet och hur ska man lösa den 

afghanska konflikten?  

                                                 
83 Då talibanerna 1996 fick makten i Afghanistan, flydde den då sittande presidenten, Professor Rabanee till 
norra Afghanistan. Det var just denne som erkändes som Afghanistans president även under talibanstyret. Men 
efter händelserna den 11 sep, valdes den okände Karzai till interimsregeringens ledare. Skrädarna av Bonn-
avtalet var väl medvetna om att valet av Professor Rabanee skulle förvärra situationen ännu mer än vad det är 
idag, då Rabanee tillhörde den tadzjikiska minoriteten och var den president under vilken landet förstördes helt 
och hållet, alltså 1992-1996. 
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De glasögon som används för att förstå världen, avgör också vilka metoder som används för 

att lösa konflikter. Uppfattas världen som en maktkamp, söks oftast lösningar med maktmedel. 

Själv är jag en försvarare av konfliktlösning med fredliga medel och tror att konflikter går att 

lösa och flertalet konflikter verkligen förr eller senare- finner en lösning. Genom att inrikta 

mer tänkande på konflikters lösning, skapas också fler möjligheter att faktiskt lösa dem.  

Som redan nämnts var Bonn-avtalets främsta syfte att skapa en regering som representerade 

hela det afghanska folket ”a fully representative government”. Själva Bonn-processen är en 

fred och demokratiseringsprocess som pågår i landet ännu idag. Ett mer eller mindre 

demokratiskt val84 ägde rum i september förra året och otaliga försök med FN som en viktig 

aktör pågår idag i landet för en utveckling i demokratisk riktning. Den internationella 

fredstyrkan ISAF med ca 5400 man, är stationerad i landet och har lett till etablerandet av en 

negativ fred i Kabul och dess omgivning, alltså en frånvaro av direkt våld. Grundläggande för 

FN:s fredsbevarande styrkor är som jag tidigare nämnt, att uppnå negativ fred för att därefter 

gå vidare och leda till en positiv fred.  En varaktig och positiv fred i Afghanistan är enligt mitt 

förmenande möjligt endast när regeringen verkligen är ”fully representative” så att alla parter 

är nöjda och att den enes seger inte är den andres nederlag eller död, alltså en lösning som gör 

att de olika konfliktparterna slutar med användandet av våld för att nå sina mål. 

 

Etablerandet av ett system som innebär samarbete, kompromiss och tolerans mellan olika 

parter kan vara en lösning av den afghanska konflikten. Den demokratiska ordningen kan 

sägas vara en sådan princip som innebär att parterna i ett land kommer överens om att 

respektera varandras fortlevnad och lika möjlighet till inflyttande. Etablerandet av ett 

demokratiskt system blir därför ett förslag till lösningen av den pågående afghanska 

konflikten. Det är i för sig det som pågår i landet sedan Bonn- avtalet, men det måste hävdas 

att, hade kriteriet ”a fully representative government” uppfyllts i landet, så hade ett stort steg 

blivit taget i riktning mot en demokratisk utveckling, vilket tyvärr inte gjorts och kan sägas 

ligga till grund för dagens pågående konflikt.  

Om vi ser på våra sju konfliktlösningsprinciper, så ser vi att dessa är absolut applicerbara i ett 

demokratiskt system. Inom ett demokratiskt system, förekommer ofta omprioriteringar. Det är 

legitimt för parterna att omarbeta sina mål. Nederlag och motgångar kan accepteras eftersom 

                                                 
84 Valet betraktades av många som demokratiskt vilket gav presidenten legitimitet. Men samtidigt tyckte många 
att valet var ett försök att legitimera USA:s närvaro i Afghanistan  samtidigt som Bush ville få pluspoäng  inför 
presidentvalet i USA i november 2004, för att han infört demokrati i Afghanistan 
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de anses vara temporära. Parterna ges en ny chans, t ex vid nästa val. Men i ett odemokratiskt 

system som i dagens Afghanistan är som vi såg den ena partens seger den andres nederlag. 

Kampen om regeringsmakten är en kamp på liv och död, vilket tycker jag är problematiskt. Ett 

lyckat demokratiseringsförsök skulle ändra detta totalt.  

Vidare kan regeringen och oppositionen dela makten, dvs. ingå en koalition, där 

regeringsposter fördelas efter parternas storlek. Koalitioner innebär också en form av 

kohandel, som kan innebära vilka poster i en regering som ska tillfalla vem. En 

koalitionsregering innebär också att statsmakten kan ställas under gemensam kontroll.  

Det är också möjligt för regeringen och oppositionen i ett demokratiskt samhälle att komma 

överens om att låta någon annan styra. Konflikter inom ett demokratiskt system kan också 

lösas genom att de lämnas till nyval eller en konfliktlösningsmekanism. Slutligen kan frågor 

om representation eller andra väsentliga frågor bli mindre väsentliga till följd av 

samhällsförändringar, bristande gensvar i ett val osv. Det kan alltså med all säkerhet hävdas att 

de sju olika konfliktlösningsprinciperna kan flitigt användas inom ett fungerande demokratiskt 

system, som är ett system, inom vilket, jag tycker man kan bäst lösa den afghanska konflikten.  

Dessa demokratiska former vilka är nödvändiga för lösningen av inomstatliga konflikter 

fungerar under de förhållanden som än så länge inte finns i Afghanistan.  

Det är inom ramen av en demokratisk princip, som parterna respekterar varandra, tolererar 

avvikande åsikter och uppfattningar, och har ett gemensamt regelsystem som utgångspunkt för 

sina handlingar. Det gäller att utveckla det demokratiska utrymmet och göra det möjligt för 

parterna att leva i säkerhet trots existerande motsättningar. Det jobbas hårt för etablerandet av 

en demokrati i landet, men själv tycker jag att landet har en oerhörd lång väg att gå för att nå 

ett tillstånd där det råder rättvisa och stabilitet, och där relationer mellan grupper och individer 

inte är diskriminerande och där de olika aktörer inte längre behöver frukta för sina liv när de 

hamnar i konflikt med varandra. Detta kan sägas vara själva kärnan i både ett fredligt och 

demokratiskt samhälle.  
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6 SLUTSATSER 
Min intention har varit att se på fredens möjligheter i Afghanistan och om en lösning av den 

pågående afghanska konflikten är möjligt. Den teoretiska utgångspunkten har utgjorts av en 

del freds- och konfliktteorier samt en rad konfliktlösningsprinciper. Jag har med hjälp av en 

kvalitativ textanalys fått nedanstående svar på mina grundfrågeställningar. 

  

Som svar på min första frågeställning kan jag säga att konflikter oftast handlar om knappa 

resurser och den resurs som den afghanska konflikten handlar om är regeringsmakten. 

Majoritetsbefolkningen pashtuner, anses av oppositionen (talibaner och dess allierade) vara 

underrepresenterade inom regeringen, vilket ger den ”rätt” att ta till vapen för att åstadkomma 

en förändring. Frustration över att vissa förväntningar hos denna folkgrupp inte har uppfyllts, 

kan sägas ligga till grund för dagens afghanska konflikt.  

 

På frågan vilka som är den afghanska konfliktens aktörer kan jag svara att, i dagens 

inomstatliga konflikter är det oftast stater och etniska grupper som utgör konfliktens aktörer, 

inte minst i Afghanistan. Den afghanska konflikten har förutom dessa två parter, en rad andra 

aktörer, som är allt från interna rivaliserande krigsherrar till externa aktörer bland andra USA. 

Mer specifikt kan två viktiga aktörer i dagens afghanska konflikt nämnas och dessa är 

regeringen och oppositionen (talibanerna och deras allierade), utav vilka den ena redan har 

tillgång till den knappa resursen eller regeringsmakten medan den andra som hamnat utanför 

maktens korridorer, önskar förvärva den. 

 

Mitt svar på frågan, om en lösning av den afghanska konflikten är möjligt, är försiktigt 

optimistiskt. Denna optimism grundar sig endast på faktumet att de grupper som idag sitter 

och styr landet är just de som under 1992-1996 krigade mot varandra, till följd av vilken 

talibanerna fick makten. Detta visar att även i ett land som Afghanistan med dess 

odemokratiska kultur, kan fiender vara kapabla att samarbeta, då de uppnått makten. I syfte att 

kunna svara på frågan mer rationellt och baserad på realiteten, kan jag konstatera att en 

konfliktlösning är när konfliktparter sluter ett avtal som löser de centrala tvistefrågorna, 

accepterar varandras fortlevnad och inställer allt våldsamt agerande mot varandra. Med 

hänsyn tagen till den rådande realiteten i Afghanistan, kan en sådan lösning, med all säkerhet 

kunna sägas vara omöjligt i landet, där konfliktens ena part är absolut ovilligt till kompromiss 

och samarbete med den andra parten.  
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Ser vi på de sju konfliktlösningsprinciperna, så är det endast två av dem som är användbara för 

det afghanska fallet och vilka dessutom redan har använts, dock med mindre lyckat resultat. 

En lösning av konflikten hade kunnat vara möjligt om kriterierna som stod i Bonn-avtalet hade 

uppfyllts på rätt sätt och om en rättvisare fördelning av den knappa resursen eller 

regeringsmakten, hade ägt rum. 

De principer som gör det möjligt för konfliktparter att leva med oförenliga mål, acceptera 

varandras fortlevnad och leva sida vid sida med varandra finns tyvärr inte i dagens 

Afghanistan, vilket också gör lösningen av den afghanska konflikten svår.  

Etablerandet av ett system som innebär samarbete, kompromiss och tolerans mellan olika 

parter kan vara nyckeln till en lösning av den afghanska konflikten, men det för närvarande 

finns otaliga hinder för etablerandet av ett sådant system i Afghanistan. 

 

Som svar på min fjärde fråga kan det sägas att, det finns många stora och allvarliga hinder för 

ett fredsbyggande i Afghanistan. Den ojämlika fördelningen av regeringsmakten, vilken 

uppstod till följd av Bonn-avtalet, är det absolut största hindret för fredsbyggande. 

Talibanernas återkomst och deras allians med den fruktade krigsherren och landets förre 

denna premiärminister, pashtunen Hekmatyar är ett annat stort hinder för fredsbyggande.  

Krigsherrar, deras privata arméer och det faktum att de egenmäktigt kontrollerar större eller 

mindre områden, inklusive dessa områdens ekonomiska resurser är ett annat stort hinder för 

Bonn-processen framsteg. En annan viktig faktor som utgör ett stort hinder för Bonn- 

processens framgång är USA:s närvaro i landet speciellt dess nära relation med de olika 

regionala krigsherrar, som beväpnas, betalas och används i USA:s krig mot terrorismen.  I en 

pågående fredsprocess är det viktigt att avväpna istället för att beväpna, vilket tyvärr är inte 

fallet i Afghanistan och försvårar fredsbyggandet oerhört.  

 

Svaret på min sista frågeställning blir också försiktigt optimistiskt. FN:s fredsbevarande 

styrkors främsta syfte är att man försöker skapa negativ fred (frånvaro av krig) för att kunna 

säkra arbetet för bildandet av institutioner som är nödvändiga för en positiv fred. Bonn-

processen har trots de allvarliga hindren för fredsbyggande i landet kunnat uppnå, en rad 

betydande framgångar. Den internationella fredstyrkan ISAF har lett till ett krigsstopp i vissa 

delar av landet, vilket tycker jag är positiv. Men vad gäller bildandet av en positiv fred i 

Afghanistan, kan jag med säkerhet hävda att det är svårt på gränsen omöjligt, åtminstone i en 

närmare framtid, om man utgår från det afghanska samhället och från dagens rådande 

situation. Diskriminering, brott mot individens fri- och rättigheter, orättvisa etc. har 
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traditionellt varit och fortfarande är en del av den afghanska vardagen. En varaktig och positiv 

fred i Afghanistan är enligt mitt förmenande endast möjligt när all dessa är utrotade. Till att 

börja med bör regeringen verkligen vara en sådan som fullt ut representerar hela det 

afghanska folket på jämlika och rättvisa basis, där ingen diskrimineras och där ingen grupp 

vinner på bekostnad av någon annan grupp. En positiv fred råder då de orättvisor som ger 

upphov till orättfärdiga lagar och den ena gruppens underordning under den andra, raderas ur 

systemet. Jag håller absolut med Martin Luter King i hans påstående att ”true peace is not 

merely the absence of tension: it is the presence of justice”. 

Det strukturella våldet som är starkt inrotad i det afghanska systemet är oerhört svårt att bli av 

med och det kommer säkerligen att ta generationer att kunna få bukt med det. Landet har en 

oerhörd lång väg att gå för att nå ett tillstånd där det råder rättvisa och där relationer mellan 

grupper och individer inte är diskriminerande. Frånvaron av det strukturella våldet i ett 

samhälle innebär att det råder en positiv fred, vilket tyvärr är generationer långt ifrån dagens 

Afghanistan.  

6.1 Slutlig diskussion  
Huvudanledningen till att jag har intresserat mig för studiet av fred och konfliktlösning i 

Afghanistan har varit de ständigt förekommande nyheterna om fortsatt krig och instabilitet i 

landet.  Jag har i denna uppsats velat veta om en lösning av den afghanska konflikten och 

därmed etablerandet av en varaktig fred är möjligt. 

I uppsatsen hade jag ställt några frågor som jag fick svar på under undersökningens gång.  

Den metod som jag har använt kan sägas ha varit den som verkligen behövdes. Självklart har 

alla metoder sina fördelar och man kan använda sig av många vid en och samma 

undersökning. Resultatet kan bero på valet av metod och just med min valda metod har jag 

kunnat genomföra min analys på ett okomplicerat sätt och fått svar på mina frågeställningar.   

Man betraktar olika saker som problematiska beroende på vilken uppfattning man har. 

Perspektivet återspeglar sig i problematiken som i sin tur styr valet av den data man samlar in.  

Under analysens gång har jag försökt att tillvarata de förkunskaper som min afghanska 

bakgrund givit mig. Men lika viktigt för mig har varit att skriva denna uppsats som en svensk 

universitetsstudent och för en svensk publik. Jag har strävat efter att min undersökning skall 

vara objektiv och ärligt utförd.  

Motivet till varför undersökningen har gjorts, och varför jag tycker att den var viktig att göras, 

är att slutsatserna från analysen tydligt har påvisat att det är svårt, på gränsen omöjligt att 

etablera en positiv fred i Afghanistan, åtminstone i en nära framtid. En rättvis fördelning av 
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regeringsmakten krävs för att man ska kunna lösa den afghanska konflikten och därmed gå 

vidare för etablerandet av en varaktig och positiv fred.  

Som torde vara allom bekant började USA sitt krig mot terrorism i och med Afghanistan och 

sa sig etablera fred och demokrati i landet. Detta krig mot terrorismen fortsatte sedan i Irak, 

ett krig som pågår än idag. Denna uppsats analyserar fredens möjligheter i Afghanistan, det 

kan därför vara naturligt för någon annan att ta vid och fortsätta analysen, med samma 

teoretiska utgångspunkter, för att undersöka fredens möjligheter i Irak och en lösning av den 

irakiska konflikten.  
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