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FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 
9. januar 2006 

 
 
 

 
SITUATIONS- OG TRUSSELSVURDERING FOR AFGHANISTAN. 

 
 
1. Oprørs- og terrorgrupper er fortsat aktive i hele Afghanistan. Regeringen har ik-
ke fuld kontrol med landet. Mange lokale ledere opretholder lokale militser og er øko-
nomisk stærke, da de opkræver skatter og kontrollerer grænsehandlen samt opium-
produktionen. Det gør det vanskeligt at skabe en stærk centralmagt samt at genop-
bygge og demokratisere landet. Ustabiliteten er størst i det sydlige og østlige Afgha-
nistan. Landet præges i mange områder af omfattende lovløshed, kriminalitet og 
menneskerettighedskrænkelser. 
 
2. Det nyvalgte parlament er splittet og præget af lokale interesser. Mange lokale 
ledere og krigsherrer er blevet valgt. Det afghanske styre vil formodentlig blive mere 
konservativ og mindre pro-vestlig, hvilket kan gøre det vanskeligt for præsident Kar-
zai at kontrollere den politiske proces. Karzais regering udfører en svær politisk ba-
lancegang i forsøget på at udbrede centralmagtens indflydelse og bibeholde en vis 
lokal opbakning.  
 
3. Afghanistan vil være afhængig af international bistand i mange år, uanset den 
positive politiske og økonomiske udvikling i de seneste to år. Det har haft negative 
økonomiske og demografiske konsekvenser, at halvdelen af afghanske flygtninge er 
vendt hjem. Endnu mangler omkring tre millioner flygtninge at vende tilbage. 
 
4. Afghanistan er den dominerende opiumproducent på verdensplan. Opiumøko-
nomien er en integreret del af den afghanske magtstruktur. Præsident Karzai er 
klemt mellem internationale ønsker om bekæmpelse af opiumproduktionen og støt-
ten fra lokale magthavere og befolkningen, som er afhængige af indtægter fra opi-
umproduktion. En effektiv kampagne mod denne er derfor ikke sandsynlig. 
 
5. Afvæbningen og integrationen af soldater fra den tidligere afghanske hær slut-
tede i juli 2005. Det var en succes, men der er fortsat problemer med at skaffe arbej-
de til alle. FE vurderer, at der derfor sandsynligvis vil være mange, som i stedet vil 
indtræde i lokale krigsherrers eller magthaveres militser. 
 
6. Den nye afghanske hær og politistyrker er fortsat under opbygning. Hæren del-
tager i bekæmpelse af oprørere over det meste af Afghanistan i tæt samarbejde med 
koalitionsstyrkerne. Politiet bekæmper kriminalitet, men er præget af korruption. 
 
7. Oprørs- og terrorgrupperne Taliban, Hezb-e-Islami/Gulbuddin og Al Qaida an-
griber både afghanske og internationale enheder og repræsentanter. Det sker typisk 
med improviserede bomber og sprængstoffer samt planlagte baghold og mord. Tali-
ban er den største trussel. Både Taliban og Al Qaida udfører terroraktioner mod loka-
le embedsmænd og gejstlige, der støtter regeringen, samt mod politi og andre myn-
digheder.  Angrebene vil fortsætte. Brugen af selvmordsbomber i Afghanistan er ste-
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get gennem andet halvår 2005. Seneste angreb var den 4. januar 2006 i Uruzgan-
provinsen, hvor 10 personer blev dræbt. FE vurderer, at truslen for angreb og terror-
handlinger fra oprørsstyrker og terrorgrupper er HØJ i hele Afghanistan. Antallet af 
angreb er størst i de sydlige og sydøstlige områder.  
 
8. Der findes også andre illegale bevæbnede grupper. Der er tale om paramilitære 
enheder, som har forbindelse til organiseret kriminalitet, lokale bevæbnede grupper 
samt grupper, som lever af smugling, røverier og kidnapninger. FE vurderer, at disse 
gruppers angreb og aktioner ofte tilskrives Taliban.   

 
9. Opløsningen af illegale bevæbnede grupper vil blive vanskelig. FE vurderer, at 
der findes et stort antal grupperinger med i alt over 100.000 medlemmer spredt over 
hele Afghanistan. Det vil være yderst vanskeligt at finde arbejde til alle. 
 
10. Antallet af miner og mængden af ueksploderet ammunition i Afghanistan er be-
tragtelig. Placering af disse er dog som oftest kendt. Truslen fra miner og ueksplode-
ret ammunition varierer lokalt fra LAV til HØJ. 
 
11. Truslen mod danske transportfly i afghansk luftrum er LAV, undtagen for flyv-
ning ved Kabul, det sydlige og sydøstlige Afghanistan, hvor den er MIDDEL under 
4000 m. 
 
12. Der er indikationer på indhentning mod de internationale styrker. FE vurderer, at 
de mest aktive tjenester tilhører de omkringliggende lande. Oprørs- og terrorgrupper 
gennemfører indhentning mod mål de ønsker at ramme. FE vurderer truslen fra spio-
nage som HØJ. 
 
13. FE vurderer, at truslen for sabotage i hele Afghanistan er LAV. 
 
14. Der er forekommet spredning af misnøje og usikkerhed gennem udbredelse af 
rygter og trusler. Truslen for undergravende virksomhed mod danske enheder vurde-
res LAV i Kabul området og MIDDEL udenfor Kabul. 
 
15. Organiseret kriminalitet i Afghanistan består primært af narkotikakriminalitet, 
dvs. dyrkning, forædling og distribution af især opium, men også cannabis (hash).  
De organiserede kriminelle bander har ingen interesse i unødigt at komme i konflikt 
med myndighederne eller væbnede styrker. Deres aktiviteter er oftest rettet mod an-
dre lokale afghanere, og udgør ikke en egentlig trussel mod ngo-repræsentanter, ko-
alitionsstyrkerne eller andre udlændinge.  
 
16. FE vurderer, at truslen fra organiseret kriminalitet er LAV. Hvis de danske styr-
ker bliver mere involveret i narkotikabekæmpelsen, vil truslen stige markant. 
 
17. Trusselsniveauet for civile uroligheder i hele Afghanistan vurderes som LAV. 
Formålet med langt de fleste demonstrationer er at få udbetalt løn/pension eller at 
opnå genansættelse i den nye administration/væbnede styrker. 


