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Internasjonale , regionale og nasjonale
drivkrefter

Internasjonalt: 

imperiekrig, kald krig, krig mot terror og

stormakts(re) posisjonering

Regionalt: 

Pakistan versus India, Iran versus 

Saudi et co & USA, Kina &USA& Russland

Nasjonalt: 

ideologi, etnisitet, maktelite og ressursar



Fjellandet Afghanistan



Jordbruk, handel og småindustri

● Før 1980 hadde 80 % 
av afghanarane si
hovedinntekt frå
jordbruk



Etnisk mangfold



Aldri koloni: den einaste overlevande briten, 1842



70 talet, sentrale aktørar framleis med

● Ideologisk strid på Kabul universitetet mellom sovjet
kommunistar (PDPA), maoistar og dei som støtta Mulim
Brotherhood.

● I siste gruppa var Professor Rabbani og studentane Gulbuddin 
Hekmatiar og Ahmad Shah Masood. Dei flykta til Pakistan –
og starta geriljakrig derfrå. 

● Kong Zahir Shah kuppa av slekningen Mohammed Daoud 
Khan i 1973, som innførte republikk. Han igjen kuppa av PDPA 
i 1978.   



Sovjet invasjon, 1979 – for å berge
revolusjonen



Muhjahedeen, med støtte frå USA, Europa 
og Islamske land



Andar district, Ghazni, foto: Magnar Mikkelsen og Merete Taksdal



90 talet: Krigsherrar, Taliban & Al Qaida

●



Al Qaida sine angrep i USA 2001 (Afghansk teppe)



US/UK invasjon starta 7/10/2001

● Taliban foreslo å utlevere Osama bin Laden til Saudi Arabia, for at han
kunne stillast for retten der. USA nekta.

● Operation Enduring Freedom (OEF)  og “War on Terroe” starta i 
september 2001, med FN mandate. 

● To afghanarar reiste inn frå Pakistan for å mobilisere motstand mot 
Taliban. Abdul Haq mot Kabul – han vart drept av Taliban.  Hamid Karzai, 
med USA støtte, til Uruzgan i sør. Han vart symbolet på afghansk
motstand, og oppnevnt til interim President.

● Taliban rakna, nokon flykta til Pakistan andre gjekk tilbake til landsbygda. 



2001 , “the winners take it all” (illustrasjon: Reuters

● Bonn avtale- uten Taliban – fordeling av 
makt mellom vinnarane – etnisk/politisk
fordeling. 

● International Security Assistance Force 
(ISAF), under NATO ledelse, oppretta.

● Loja Jirga – storråd – brukt for 
godkjenning av President og Grunnlov. 

● Krigsherrar + NGO medarbeidarar + eksil
afghanarar = the Afghan government. 





“Winning hearts and minds” strategi… ISAF nasjonar med 
ansvar for forskjellige provinsar, styrka lojale kommandantar



Positiv utvikling: utdanning, helse, infrastruktur og
landsbygdutvikling



DEMOCRACY WAS NICE,

BEFORE WE HAD ELECTIONS

Orzala Nemart 2017



USA’s prioriterte sikkerheit

Total appropriations for reconstruction and related costs since FY 2002 stood at roughly 

$132 billion as of December 31, 2018. Of that amount, about 63% of all reconstruction 

funding, or $83.1 billion since 2001, has gone to build up the Afghan National Defense 

and Security Forces (ANDSF).

Another $33.9 billion in U.S. funds has been appropriated since FY 2002 for 

governance and economic development, or 26% of reconstruction spending, as by 

advancing private sector- led export growth and job creation, and by bolstering gains in 

health, education, and women’s empowerment.

As a subset of security, governance, and development funding, about $8.9 billion has 

been appropriated for counter-narcotics programs since 2002 or nearly 7% of total 

reconstruction funds.



Taliban på offensiven frå 2006

Anklager om overgrep
frå int. og afghanske
styrkar

Korrupsjon og “elite 
capture”, svakt
rettsvesen

President Karzai stadig
meir kritisk til USA og
NATO, nektar å signere
sikkerheitsavtale



Asia Foundation Survey 2018, negativ
utvikling frå 2014



USA forhandla nasjonal samlingsregjering
etter omfattande valfjusk i 2014



Auka fattigdom frå 2014, og

nokon veldig rike (illustrasjon: UNDP)



Opium produksjon, “svart økonomien” 
nesten like stor som offisiell (illustrasjon BBC)



Conclusion

Objective one: The alliance dimension,
supporting the US and safeguarding 
NATO’s continued relevance was 
achieved: largely achieved

Objective two: Helping fight 
international terrorism, by preventing 
Afghanistan from once again to 
become a safe heaven for terrorist: 
only partially achieved 

Objective three: Helping build a stable 
and democratic Afghanistan, through 
long-term development cooperation 
and diplomacy to promote peace, this 
objective was not reached.

Afghanistan has become one of the 
world’s most aid-dependent 
countries, and the aid flow has 
contributed to widespread 
corruption. 



Taliban kontrolerte område medio 2019 
(illustrasjon SIGAR)





Kabul “hot spot” for angrep, 

bombing og droner drep flest på

landsbygda (bilete frå Tolo News)



Konflikt type og drepne, august 

2019 (illustrasjonar: BBC)



Februar 2020, uavklara presidentvalg; 
samtidig forhandling + krig mellom USA og

Taliban (illustrasjonar frå Tolo News)



Kina med større interesser i regionen
(illustrasjon: MERICS, DW)



Kva betyr ein fredsavtale, alternativ?
(illustrajon: Latuf)

● Islamsk stat

● Grunnlov

● Kvinner/minoritets
rettar

● Nye valg eller
overgangsregjering

● Demobilisering, 
fredsbevarande styrke



Ein region i endring



Dei lange linjene

● USA, uforutsigbart - Russland/Kina fylle det 
diplomatiske rommet

● Afghansk regjering søkje støtte i India, Taliban i 
Pakistan

● Regional proxykrig Iran/USA, kan påverke
Afghanistan

● Den afghanske “krigseliten” framleis sentrale, for 
profit eller fred? 
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