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Krigsherre dömd för barnsoldater
Under inbördeskriget i Kongo-Kinshasa rekryterade och 
kidnappade krigsherren Lubanga barn så unga som elva år 
till armén. I går dömdes han till 14 års fängelse. sid  19

Rekord för spansk sista minuten
För det skuldsatta Spanien är turismen livbojen. Nu hård-
satsar landet för att sätta än mer fart på turismen, när 
resten av ekonomin går mot botten. sid 5–6

Livfull satir söker nya läsare
Erasmus av Rotterdams satir Dårskapens lov är ständigt 
aktuell. En svensk nyutgåva har elegant ny språkdräkt  
och bonuskunskap i noterna. sid  6

Sedan 1884   Pris mån–tor 20 kr fre–sön 30 kr
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Ett ögonblick som fick 
Egypten att skälva till

VINCIGUERRA HAR  
SIN DRÖM KVAR

 Sport sid 25BITTE HAMMARGREN Utrikes sid 10

Blivande poliser under en psykologilektion i polishögskolans högkvarter i Kabul.   

Polisskolan ska ge 
nytt Afghanistan

FRAMTIDSHOPP Utmaningarna är stora för Afghanistan 
när USA lämnar landet. På polisskolan i Kabul utbildas nu en 
ny generation poliser. När SvD besöker en psykologiklass får de 
öva på att våga ta plats i klassrummet.

–Vi vet hur vi ska försvara oss själva, säger polisstudenten 
Abdul Maqsud, men vi behöver byta ut vår bristfälliga poliskår 
mot de bästa om vi ska klara oss efter 2014. Utrikes sid 16–17
 

Krav på 
pengar till
riskzoner

Förra året väckte Fredrik 
Reinfeldt uppmärksamhet 
när det visade sig att han 
läst fyra Läckberg-deckare 
under semestern. Vad väl-
jer politikerna till häng-
mattan i år? Kultur sid  4–5

Svenska medaljhoppet  
Sarah Sjöström tar stor 
plats på Paddington Sta-
tion. Men med bara drygt 
två veckor kvar till OS är  
London överraskande fritt 
från olympiska budskap.  
 Sport sid 22

Det krävs en höjning av  
bidragen till översväm-
ningshotade kommuner. 
Larmet kommer från 
Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap.  
Samtidigt arbetar frivilliga 
med att säkra vattenverk 
från översvämningarna  
i Småland så att Östersjön 
inte förorenas. 
 Nyheter sid 6–7

London oväntat 
fritt från sport
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Hulingen vid Hultsfred stiger.

Inte bara mord 
för politikerna

SMHI skrämmer 
iväg turisterna
Mikael Ahlerup, vd på Astrid 
Lindgrens Värld i Vimmerby. 
 Brännpunkt sid 5

Man måste vara 
beredd att offra  
livet och familjen 

för det här jobbet, och det 
är inte alla som är det.

M
Wahi Dullah, 
poliselev i Kabul.

Sabuni, Fridolin och Lööf 
med kollegor ger boktips.
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Torsten Neubert, tysk lärare, ska just börja en lektion i psykologi på  polisskolans högkvarter i Kabul. Kraven är högre på de polisaspiranter som kommer in på utbildningen där och en hel del sat-
sas på litteratur vilket kräver att alla kan läsa och skriva. 

”Rostig” polis i behov   av snar upprustning

KABUL En lektion i psykologi 
ska just starta på polisskolans 
högkvarter i Kabul. Två av elever-
na kommer från olika bakgrund 
men har en sak gemensamt: de 
vill vara med och forma sitt land 
efter 2014 – året då en stor del av 
de utländska trupperna ska ha 
lämnat Afghanistan. 

Abdul Maqsud har 34 års erfa-
renhet inom militäryrket där  
han var bataljonöverste i sju  
av Afghanistans 34 provinser. 
56-åringen, som är äldst i klas-
sen, blev hitskickad av inrikes-

ministeriet i Kabul för att delta 
i GPPT:s (German Police Project 
Team) psykologiklass.

– Tyskland är antagligen 
världsmästare i taktik, och vi 
 behöver byta ut vår bristfälliga 
poliskår mot de bästa om vi ska 
klara oss efter 2014, säger Abdul 
Maqsud som tycker att utbild-
ning är det bästa vapnet mot 
 instabiliteten i landet.

Abdul Maqsud har delade 
 meningar om sitt lands framtid: 
han tycker att det är bra att så 

många länder genom Nato och 
Isaf är involverade i uppbygg- 
naden, och hoppas att pengarna 
kommer att fortsätta strömma in 
även om ett par år.

– Vi vet hur vi ska försvara oss 
själva – vi behöver bara få finan-
siellt stöd av USA och de andra 
länderna efter 2014, annars är vi 
chanslösa, fortsätter han.

Det negativa i prognosen: fien-
den som strömmar in osedd över 
gränserna, har Abdul Maqsud 
inte ett lika lätt svar på hur lan-
det ska hantera.

– Afghanistan har varit i krig 

i över 30 år, och Pakistan skickar 
talibaner och andra krigare över 
gränserna. De har inga id-kort, 
de är inte registrerade någon-
stans, de pratar pashto precis 
som vi gör, de ser likadana ut 
som vi gör – allt detta är ett pro-
blem som tyvärr kvarstår.

Det är enligt Abdul Maqsud 
 Pakistans avsikt att skapa insta-
bilitet i Afghanistan, så att Indien 
(Pakistans ärkefiende) inte tar 
del av Afghanistans naturtill-
gångar (vilket redan sker på vissa 
håll i landet).

Hans klasskamrat, den betyd-

UTBILDNINGSBEHOV  De afghanska 
 polisstyrkorna tar över allt mer ansvar i Afghani stan. 
Men de kommer att vara beroende av  utländsk 
hjälp under lång tid framöver. SvD har träffat två 
elever som ser fram emot polisyrket.

1 141
afghanska 
 polis instruktörer  
finns i landet.

M
Man kan 
inte bara 
gömma 
sig och 
hoppas 
att andra
gör 
 jobbet.
Wahi Dulla 
Maqsud, 39 år, 
på polis-
utbildning i Ka-
bul.

7  Miljarder till våldets Afghanistan
Afghanistan får inte ham-
na ”i tumult” när de utländ-
ska styrkorna lämnar landet 
nästa år. 
Därför gav deltagarna  
i söndagens givarkonferens i 
Tokyo 16 miljarder dollar till 
det sargade landet.
   De motsvarande 112 miljar-
der kronorna ska betalas ut 

fram till 2015 från omkring 
80 deltagande länder och 
organisationer. 

De ges med förbehåll: det 
krävs reformer för att mot-
verka korruption, och USA:s 
utrikesminister Hillary Clin-
ton underströk vikten av att 
arbeta för kvinnors rättighe-

ter.
   – Säkerheten i Afghanistan 
kan inte enbart mätas i från-
varon av krig, underströk 
hon. 
 TT-REUTERS-AFP
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SvD I AFGHANISTAN

35
träningsläger finns i Afghanistan, vars 
poliser tränas av medlemmar från län-
der med trupp i landet.  
För att bli polis krävs åtta veckors 
grundutbildning och för att bli  
officer tre till fyra års utbildning.

Svensk  
leder  
poliser
I går blev det 
klart att Karl Åke 
Roghe ska leda 
EU:s polisinsats  
i Afghanistan. 
Styrkan består av 
350 personer från 
olika länder  
och 200 lokal- 
anställda, som 
ska bistå när Af-
ghanistan bygger 
upp sin egen  
poliskår.
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”Rostig” polis i behov   av snar upprustning
ligt yngre Wahi Dullah, 39 år, 
som sitter på stolen intill   
nickar  instämmande. Wahi Dul-
lah var militärofficer i 18 år inom 
ANA (Afghan National Army). 
Nu vill han satsa på att bli 
 instruktör.

– Jag kan jobba i vilken provins 
som helst – det är upp till mig, 
 säger han och fortsätter:

– Efter kursen behöver jag ett 
års jobberfarenhet innan jag 
själv börjar instruera polis-
lärlingar som är mitt mål.

Precis som Abdul Maqsud tycker 
Wahi Dullah att stödländernas 
pengar måste gå till att rusta upp 
ANP (Afghan National Police) 
och även ANA, som båda är 
 ”rostiga och behöver nya reserv-
delar”. Däribland behövs det 
 enligt dem även kvinnligt blod: 
som det ser ut nu finns det bara 

en kvinnlig afghansk instruktör 
i landet.

Varför vill ni arbeta med att 
 försvara ert land?

– Jag vill vara med och bygga 
upp ett nytt Afghanistan från 
grunden, och då tycker jag att 
försvaret och polisstyrkan är  
en viktig del, svarar Abdul 
Maqsud.

– Man kan inte bara gömma sig 
och hoppas att andra gör jobbet, 
visst det är med livet som insats, 
men vi älskar vårt land och vill 
skapa en förändring, inflikar 
Wahi Dullah.

Kan vem som helst bli polis och 
skydda Afghanistan?

– Nej, det krävs erfarenhet och 
oräddhet. Man måste vara be-
redd att offra livet och familjen 
för det här jobbet, och det är inte 

alla som är beredda att göra det, 
säger Wahi Dullah.

Framför klassen står tyske 
 läraren i psykologi, Torsten Neu-
bert, redo att sätta i gång. Han 
har varit här i fyra månader och 
åker tillbaka till tyska Kiel om ett 
par månader då hans ”training-
session” är över. De 31 afghanska 
polisaspiranterna i klassrummet 
är mellan 23 och 56 år gamla, 
samtliga män, och har alla olika 
erfarenhet av polisyrket – vilket 
ibland kan leda till problem, 
 enligt Torsten Neubert.

Att poliselever kommer från 
bakgrunder där de inte fått möj-
ligheten att lära sig skriva eller 
läsa är ett stort problem på andra 
håll i landet, men inte på hög-
kvarteret i Kabul – där vet män-
nen vad som gäller innan de 
kommer hit. 

– Analfabetism är ett stort pro-
blem i Afghanistan, men här sat-
sar vi mycket pengar på vår litte-
ratur, som eleverna måste kunna 
läsa när de kommer hit, annars 
åker de snabbt ut, klargör Tor-
sten Neubert bestämt.

Psykologiklassen i dag är en 
antistress-lektion, som går ut på 
att eleverna ska våga ta mer plats 
i klassrummet. Torsten Neubert 
berättar att de flesta är blyga när 
de börjar här, men efter några 
dagar brukar det släppa.

– Sedan står de framför klassen 
och pratar, utan problem.

Klockan på väggen slår två och 
lektionen är slut, samtidigt som 
trumpeter och trumslag avslöjar 
att något stort är på gång.

– De övar inför ”Victory Day” 
(högtid som firar att mujahedin 
avsatte den socialistiska rege-

ringen i landet 1992). Runt om 
i  alla provinser gör de likadant, 
berättar Wahi Dullah som slår 
följe med klasskamrater ner till 
den stora gräsplanen där 500 
 polismän från olika polisinstanser 
har radat upp sig, redo att mar-
schera. 

Översten, med välansad mus-
tasch och silvriga solglasögon, 
som kallas ”Gaddafi”, greppar 
mikrofonen:

– Ni måste ha likadana skor 
och tänk på att gå i takt! beordrar 
Gaddafi polismännen som mar-
scherar längs gräsplanen.

Wahi Dullah tittar över övers-
tens axel, ut över havet av poliser 
med k-pistar och svärd, och 
 säger lite fundersamt:

– Hoppas några utländska styr-
kor stannar med oss ett tag.

Wahi Dullah och Abdul Maqsud är två av eleverna i Kabul. Att själv börja  instruera 
polis lärlingar är ett av Wahi Dullahs mål. 

Poliser övar att marschera inför Victory Day, dagen då mujahedin avsatte den socialis-
tiska regeringen 1992.

Aspiranterna har kokat te och tar en paus mellan lektionerna inne på polishögskolans 
innergård.

33 länder är kvar i Afghanistan: Albanien, 
Australien, Belgien, Bulgarien,  Danmark, 
Estland,  Finland, Frankrike, Grekland, Ge-
orgien, Italien, Jordanien, Kanada, Kroa-
tien, Lettland, Litauen, Mongoliet, 
 Nederländerna, Norge,  Polen, Portugal, 
 Rumänien, Singa pore, Slovenien, Spanien, 
Storbritannien, Sydkorea, Sverige, Tjeck-
ien,  Turkiet, Tyskland, Ungern och USA.

ANP: Afghan National 
Police. Det finns 149 642 
nationella  poliser i lan-
det och målet fram till 
oktober 2012 är 
157 000.
ANA: Afghan National 
Army, är upp delad i fem 
olika  instanser.
PTC: Police Training 

Centre, tränings center 
som det kall- 
as  lokalt av de utländ-
ska trupperna.
NTM-A: Nato  Training 
Mission  Afghanistan, 
där 33 länder vars med-
borgare utför träning   
i Afghanistan, är en del 
av Isaf.

Isaf: International 
 Security Assistance 
Force, har freds-
bevarande uppdrag 
över hela Afghani stan 
och bildades av FN efter 
USA-invasionen 2001. 
SVD

utrikes@svd.se

7  Kvar i Afghanistan 7  Detta står förkortningarna för


