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REPORTAGE
AFGHANISTAN

rökandes eller injicerandes heroin.
– En kille gav mig en cigg som innehöll 

heroin. Det var två och ett halvt år sedan, 
och e!ter det har jag varit beroende,  
berättar Omid, och drar den rosa-vita  
sjalen över sina beniga axlar.

Nu injicerar han heroin tre gånger om 
dagen: på morgonen, mitt på dagen, och 
på kvällen. Omids familj, som han fort-
farande bor tillsammans med försöker få 
honom att sluta med sitt beroende, men 
utan framgång.

– Om jag inte tar mina sprutor så känner 
jag en smärta i hela kroppen, när jag är hög 
känner jag inget – då är jag lycklig, svarar 
Omid på frågan varför han inte följer 
sina föräldrars vädjan.

Beroendet kostar honom 400 afghani om  
dagen (cirka 50 kronor), vilket innebär att  
han måste hitta tillfälliga arbeten i staden  
för att kunna köpa nytt brunt pulver.

Omid är fortfarande inte helt vid med-
vetande, blicken är ostadig och han kan 

F
lugorna svärmar. Stanken  
påminner om en soptipp.  
Plastpåsar med sopor i, 
avföring och använda 
kanyler blandas i den 
gyttjiga marken under 
Pol-e-Sokhta-bron som 
går över den brunfärgade 

och starkt förorenade Kabul River. Han 
rör sig inte. Från det nakna låret sticker 
en kanyl ut. Det enda livstecknet från den  
unga mannen är att bröstet rör sig upp  
och ner i takt med de långsamma hjärt-
slagen. Först e!ter att en annan man slagit 
till Omid i ansiktet vaknar han till liv och 
sätter sig upp.

OMID ÄR 24 ÅR men med de gråa tinningarna 
och det slitna ansiktet ser han betydligt 
äldre ut.

Hans historia påminner om många av 
de andra män som också tillbringar de 
"esta av dygnets timmar under bron, 

inte resa sig upp. Han hittar en sti!tpenna 
bland soporna på marken och är på väg 
att, i tron att det är en kanyl, sticka sig i 
underarmen när Fahrad rusar fram och 
slår undan pennan ur Omids hand.

FAHRAD ÄR 23, men säger själv: ”Jag ser 
ut att vara en bit över 40”. Det senaste 
året har han kommit hit dagligen. Han 
tar fram aluminiumpappret som han 
lossat från ett cigarettpaket, lägger upp 
lite brunt heroin, tänder på underifrån 
med en tändare, väntar på den kemiska 
processen som ”jaga drake” innebär: att 
genom ett pappersrör andas in ångorna 
som bildas när heroinet blir till en svart 
vattendroppe som rinner ner för det slut-
tande aluminiumpappret. Fahrad blåser 
ut röken och ler förnöjt.

– Förut rökte jag hasch, sen blev jag 
bjuden på rökheroin av en kompis när 
vi var och jobbade i Iran, och e!ter en 
månads rökande var jag fast.

Heroin är ett stort problem i Afghanistan, och allt !er av landets 
ungdomar faller ner i beroendeträsket. I Kabul kan missbrukarna 
numera emellertid förlita sig på en hjälpande hand.
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UNDER 
BRON
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kock och chau#ör, och är ständigt på jakt 
e!ter pengar.

– Jag försöker hitta jobb, men det $nns 
inga. Det är därför vi hamnar här under 
bron: det populäraste stället för sådana 
som vi i Afghanistan. 

Faktum är att många afghaner från 
alla provinser runt om i landet samlas 
under Pol-e-Sokhta-bron i Kabul för att 
röka eller ”skjuta” heroin. Polisen vet om 
det, och kommer ibland hit för att trans-
portera bort en livlös kropp, eller för att 
bötfälla och ibland misshandla Fahrad 
och de andra som be$nner sig här.

– Polisen är korrupt, de stoppar våra 
pengar ner i sina egna $ckor! avslutar 
Fahrad.

EN MAN SOM själv brukade ta sprutor under 
bron är Ebrahim Jamali. Han rökte opium 
i sex år och tog heroin i arton år, som han 
började missbruka när han åkte till Iran för 
att arbeta. För tre år och en månad sedan 
blev han dock övertalad av sina vänner att 

lägga av med det bruna pulvret. Ebrahim,  
som nu är 38, har bestämt sig att med hjälp 
av sina erfarenheter göra vad han kan för  
att hjälpa Afghanistans heroinmissbruk-
are. För två år sedan startade han därför 
Kanoni Behbodi Motadin, ett NA-rehabi-
literingshem (Anonyma Narkomaner) som 
med hjälp av sin 12-stegs modell ska hjälpa 
missbrukare att hitta tillbaka till livet.

– Vi har personal här 24 timmar om 
dygnet som ser e!ter våra killar (centret 
har bara män, e!tersom de "esta kvinn-
liga afghanska missbrukare stannar kvar 
hemma där de missbrukar), berättar 
Ebrahim.

Han berättar att centrets modell går ut 
på att de intagna stannar här i 21 dagar 
utan att få någon medicin, och när de 
känner att heroinbehovet tar ett grepp om 
dem blir de sköljda i kallt vatten, och i 
stället för att inandas den söta heroinrö-
ken får de godis och ärtor av personalen.

– Sjuttio procent av patienterna ser posi- 
tiva resultat, och de andra trettio trillar 

tillbaka i sina beroenden för att deras 
familjer bor långt bort i andra provinser 
(männen kommer hit för behandling 
från landets alla 34 provinser), eller för 
att de inte kan hitta några jobb, fortsätter 
Ebrahim. 

De unga männen får sova på madrasser 
på golvet i den slitna byggnaden e!tersom 
budgeten inte tillåter något annat, men 
Reza, 28 år, som har varit här i 18 dagar 
säger att sammanhållningen dem emellan 
hjälper till i behandlingen.

– Jag kan inte uttrycka hur lycklig jag 

känner mig, det känns som om jag blivit 
släppt från ett drogfängelse. Jag kommer 
antagligen bära beroendet med mig på 
något vis resten av mitt liv, men sedan jag  
kom hit så känns det som att heroinets 
övertag försvinner för varje dag som går, 
berättar Reza, som de senaste %orton åren 
har rökt heroin och använt sprutor.

– På de allmänna sjukhusen tvingar 
de oss att ta alternativa mediciner, men 
här är det inget tvång. Vi pratar om våra 
erfarenheter i grupp, hur vi ska bete oss – 
vi återfår våra sociala liv.

EBRAHIM JAMALI har ett mål med sitt hem, 
som han hoppas blir "er inom en åttaårs-
period.

– Jag vill ta bort heroinmissbruket  
från Afghanistan, men det kommer att  
ta tid, och det kommer att kosta pengar. 
Vi måste få hjälp av organisationer om 
det ska fungera (i nuläget betalar de intagna 
själva cirka 100 dollar för den 21 dagar 
långa behandlingen). 

Det faktum att heroinet fortsätter att 
"öda över Afghanistans ungdomar är ett 
problem som inte ens Ebrahim har någon 
lösning på.

– Jag vet inte vad vi ska göra åt till- 
gången. Nu är ju till och med folk i rege-
ringen involverade i heroinhandeln, och 
allt "er unga barn hamnar under bron 
med en spruta i armen.

Han vet däremot vad som måste göras 
i behandlingsarbetet.

– Nu spenderar regeringen massor med 
pengar på sjukhus och personal som tror 
att de kan hjälpa heroinmissbrukare. Det 
är inte vägen att gå, säger Ebrahim och 
avslutar:

– Missbrukare måste behandla 
missbrukare, först då kommer det att 
fungera. &

”JAG VILL TA BORT 
HEROINMISSBRUKET  
FRÅN AFGHANISTAN, 
MEN DET KOMMER ATT  
TA TID, OCH DET 
KOMMER ATT KOSTA 
PENGAR.”
EBRAHIM JAMALI
 

”SPRUTOR TAR KÅL PÅ 
DIG ! JAG BER TILL GUD 
ATT JAG INTE BÖRJAR 
INJICERA.”
FAHRAD

Att börja med sprutor är dock inget 
han tänker göra.

– Jag har sett vänner dö, det händer 
hela tiden här under bron. Sprutor tar kål 
på dig – jag ber till gud att jag inte börjar 
injicera.

FAHRAD ÄR GIFT och har två barn, men  
hans familj vet än så länge inget om hans  
beroende, e!tersom han kommer till bron  
bara korta stunder. Problemet som Fahrad 
och de andra männen under bron skyller 
sitt beroende på är den ökande arbets-
lösheten i Kabul. Ingen har något riktigt 
jobb, utan hankar sig fram på tillfälliga 
och lågt betalda jobb. Fahrad är egentligen 

REPORTAGE
AFGHANISTAN

 Råopium är basen i heroin och odlas i Afgha- 
nistan, Pakistan och Sydostasien. 

 Det sägs att väst nu är på väg att förlora  
kriget mot heroinet, där över 90 procent  
av världsproduktionen kommer från 17 av  
34 afghanska provinser. Förra året ökade 
produktionen i Afghanistan med 61 procent, 
och under tioårsperioden från talibanernas 
tillbakadragande 2001 fram till 2011 produ- 
cerades 5 800 ton heroin i landet. 

 Den a-klassade drogen står för den största 
exporten i landet, 15 procent av BNP, eller 20 
miljarder kronor om året. Vinsterna går i många 
fall direkt till talibanerna som köper vapen för 
pengarna, och som betalar bönder för att odla 
opium på sina fält. 

 Afghanistan har i dag minst två miljoner drog-
missbrukare (ingen vet de exakta si"rorna), av 
en befolkning på cirka 30 miljoner. I Kabul #nns 
det minst 80 000 missbrukare, och 300 sängar 
på olika frivilligorganisationer som arbetar med 
rehabiliting. 

 I allt större utsträckning tillverkas heroinet 
som slutprodukt inom Afghanistan, innan 
det smugglas till Europa. Många av odlarna 
är missbrukare sedan hela familjer använder 
opium på olika sätt, till exempel ger mammor 
i den nordöstra delen av landet sina nyfödda 
barn opium för att lugna dem. 

 Många av missbrukarna är afghanska $yktingar 
som kommit tillbaka från Iran och Pakistan  
– länderna där de blev beroende av heroin. 

 Gatupriset för heroin i Afghanistan är det lägsta 
i världen, ungefär 4 dollar för ett gram, vilket är  
25 gånger billigare än i Europa och USA – där 
heroinet ofta dessutom är utblandat $er gånger.

Heroinmissbrukare ”jagar drake” (röker heroin) 
under Pol-e-Sokhtabron i Kabul.

Reza, 28 år, som de senaste !orton åren har rökt 
heroin och använt sprutor, är nu under behandling 

på Kanoni Behbodi Motadin rehabiliteringshem.

Patienter på rehabiliteringshemmet 
Kanoni Behbodi Motadin.

Varje år söker sig tusentals unga män till Kabul i hopp om att "nna jobb. 
Men jobben är få och risken att då falla in i ett heroinmissbruk är stor.


