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Ett blodigt krig i Afghanistan, tusentals liv förlorade.  
Vad har vi vunnit? 

Kriget i Afghanistan är inne på sitt tionde år. Tiotusentals civila afghaner har dött, och 2 375 
utländska soldater har dödats, inklusive 1 509 amerikanska och 360 brittiska soldater.  

Förra året var det blodigaste i detta långa krig och noterade det högsta antalet militära döds-
fall: 711.  

Efter 9/11 hävdade USA:s president George Bush, Tony Blair och andra ledare i väst, att 
talibanerna i Afghanistan hade givit al-Qaida en fristad och därför måste angripas.  

Talibanerna, USA:s tidigare allierade, blev fienden. 

Talibanernas behandling av kvinnor framställdes som ytterligare en anledning till att vi 
befann oss i krig. Laura Bush, George Bushs hustru och Cherie Blair började bära en bit tyg 
som rivits loss från en burka för att symbolisera kampen för kvinnors frihet i Afghanistan.  

Men kvinnors frigörelse var aldrig syftet med detta krig.  

Efter tio år ockuperar 140 000 Nato-trupper, de allra flesta av dem från USA, fortfarande 
landet.  

Olika överbefälhavare och imperialistiska strategier – från truppförstärkning till upprors-
bekämpning – har kommit och gått.  

Den marionettregim som leds av president Hamid Karzai är allmänt känd för att vara djupt 
korrupt och talibanerna kontrollerar nu mer av landet än de gjorde för fem år sedan.  

Stabiliteten i grannlandet Pakistan har undergrävts av USA:s desperation att behärska 
regionen.  

Den mycket omtalade målsättningen att främja kvinnors frigörelse nämns sällan i dag. Våld 
mot kvinnor är utbrett – 20 flickskolor brandbombades eller förstördes på bara sex månader 
under förra året.  

Karzai försökte 2009 genomdriva lagar som legaliserade våldtäkt inom äktenskapet och skulle 
ha lett till att kvinnor kunde inte kan lämna sina hem utan sin makes tillstånd. 

Många liv har gått förlorade, miljarder kronor har spenderats på död och förstörelse. För vad?  

Den enda bedriften är förstörelsen av ett av världens fattigaste länder, eftersom det hade 
oturen att befinna sig på en för imperialismen strategisk förkastningslinje. 

Idag låtsas inte längre USA och dess västallierade att bry sig om demokrati för det afghanska 
folket. De flesta har gjort klart att de vill komma därifrån. 

Barack Obama har sagt att amerikanska trupper kommer att börja ge sig av i sommar.  

Den amerikanska härskande klassen har nu bara ett bekymmer. Efter fiaskot i Irak vill de inte 
framstå som besegrade.  

De hoppas att dödandet av Bin Laden kommer att skyla över det faktum att människor fort-
farande dör i ett krig som har nått ett blodig dödläge och som länge varit omöjligt att vinna.  
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