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Del I Narkotika 

I Del I lyfter jag fram narkotikans roll ur ett historiskt perspektiv. I Del II betraktar jag 
narkotikans roll i kampen om den globala hegemonin för att sedan i Del III granska dess roll i 
drömmen om kalifatet. Och i Del IV diskuterar jag narkotika inom ramen för centralasiatisk 
säkerhetspolitik ur ett europeiskt perspektiv. 

Inledning 

Enligt en artikel på BBCs hemsida (Britains Heroin fix) pågår det ett krig mellan England och 
Afghanistan. Det är ett krig där narkotika har en betydande roll. Priset på heroin som säljs i 
England och över hela Europa och USA har halverats sedan minst 15 år tillbaka (se 
internetlänk 3 och internetlänk 4). Samtidigt har heroinmissbruket bidragit till vågor av 
kriminalitet. 95 % av allt heroin i England har anlänt från Afghanistan.  

Den f.d. premiärministern Tony Blair har uppgett att han har startat ett korståg mot 
narkotikaflödet från Afghanistan. Och den av Väst installerade presidenten i Afghanistan, 
Hamid Karzai, har deklarerat ett jihad (heligt krig) mot opiumproduktionen i Afghanistan. 

BBCs artikel avrundas med en retorisk fråga: kommer Tony Blair lyckas uppfylla sitt löfte att 
få stopp på inflödet av heroin till England eller är narkotikan priset England betalar för 
inblandningen i Kriget mot Terrorismen som började på allvar efter 11/9 2001? 

Metod 

Jag utgår från ett antal artiklar och litteratur om Centralasien för att förstå hur det kommer sig 
att det produceras så mycket opium i Afghanistan som förädlas till heroin och transporteras 
längs de gamla Sidenvägarna till Europa och USA. Men det finns ett problem med dessa 
artiklar och litteraturen; de diskuterar inte de samband jag ser. Exempelvis mellan ’den stora 
kampen/det stora spelet’ och ’drömmen om kalifatet’. Därför blir min tes, som jag redogör för 
i teoriavsnittet, väldigt spekulativ. 

Jag menar till exempel att Mikael Fredholms artiklar, som jag utgår mycket ifrån, helt 
ignorerar de islamistiska extremistgruppernas dröm om kalifatet. Det gör han bla. genom att 
förminska dessa gruppers strävan till en kriminell aktivitet, även om han inte utesluter att det 
finns en religiös-politisk koppling mellan narkotikasmugglingen och återuppbyggandet av 
kalifatet. Och vidare är de flesta artiklarna och litteraturen skriven ur ett eurocentriskt, 
evolutionistiskt, passiviserande och viktimiserat perspektiv. I teoriavsnittet ska jag förklara 
hur jag undviker att göra det. 

Men först ska jag nämna att jag ställer mig kritisk till användandet av orden ’islamistisk 
extremistgrupp’ eftersom dessa innebär en, i första hand, västerländsk diskursiv definition av 
en grupp vilken har ett annorlunda perspektiv än västerlänningar och sekulära 
(västerlandiserade) muslimer. Dock kommer jag använda ’islamistisk extremistgrupp’ då jag 
pga tidsbrist inte lyckats komma på några bättre ord för att tala om denna grupp. 
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Teori 

I den här uppsatsen har jag en beskrivande tes. Jag vill undersöka: Narkotikans roll i kampen 
om den globala hegemonin och drömmen om kalifatet. För att överskrida den eurocentrism, 
evolutionism, passivisering och viktimisering som jag menar finns i de flesta artiklar och den 
litteratur jag använder kommer jag att tillämpa ett vidare perspektiv. Genom detta vidare 
perspektiv ser jag att narkotika har en betydande roll i historien, nutiden och även för 
framtiden. Jag menar att narkotikans roll inte kan förminskas varken i européernas kamp att 
nå globalt herravälde eller i de islamistiska extremistgruppernas dröm om kalifatet. 
Narkotikan har använts och används idag som ett maktobjekt i dessa strävanden.  

Européerna har använt narkotikan för att lura till sig rikedomar och land i kolonierna, gjort 
stora vinster på att globalisera narkotika, både under och efter kolonialtiden, genom bla. 
läkemedelsindustrin samt genom beskattningar. Även muslimska centralasiater har använt 
narkotika som ett maktobjekt. Bland annat för att förgöra regionala hegemonier. 

Jag påstår att islamistiska extremistgrupper har utropat ett narkotikajihad mot Väst (Europa 
och USA). Det baserar jag bla. på att afghanskt heroin översvämmar Europa och USA idag. 
Opiumet som produceras i Afghanistan förädlas till heroin under vägen mot Europa. För att 
nå Europa passerar en del av narkotikan Ryssland. Jag påstår att Ryssland tillåter att hon 
används som ett transitland. Det grundar jag på att Ryssland sedan 1500-talet har försökt 
etablera sig som en stormakt. Idag stöder Ryssland de islamistiska extremistgruppernas 
narkotikajihad för att kunna bli en global hegemon. Jag påstår att detta narkotikajihad syftar 
till att förgöra Väst som en regional hegemoni samt att få ut Väst ur Centralasien, så att 
kalifatet kan återuppbyggas. Om detta narkotikajihad lyckas, skulle Ryssland kunna nå en 
position som stormakt/global hegemon. Kina skulle också tjäna på att detta narkotikajihad 
lyckas. Kinas relation till USA är spänd. Kina vill också få bort USA från Centralasien, då 
Kina är i stort behov av de naturtillgångar som finns i Centralasien. Dessutom finns det 
tydligen kinesiska narkotikatraffickingligor som på ett aggressivt sätt marknadsför heroin i 
USA. 

Både Kina och Ryssland tjänar på att USA och Europa lämnar Centralasien. Även om 
relationerna mellan Kina och Ryssland är spända tror jag att de kan alliera sig mot USA och 
Europa genom att stödja de centralasiatiska islamistiska extremistgruppernas narkotikajihad. I 
ett vidare perspektiv skulle Ryssland, Kina och kalifatet kunna utgöra en betydande 
komponent i den globala ekonomin. En ny triangulär ekonomisk struktur de emellan skulle 
kunna etableras. Även om både Kina och Ryssland historiskt sett har försökt bekämpa 
panislamism tror jag att de har insett att kalifatet inte skulle utgöra något hot mot 
världsordningen. Tvärtom skulle kalifatet ge en ökad tillväxt. Samtidigt skulle ett 
återupprättande av kalifatet inte innebära att Centralasien isoleras från omvärlden. Det 
grundar jag på att kalifatet innebär att man återgår till den traditionella levnadsformen som 
vid Profetens tid, då befolkningen levde som sedentära jordbrukare eller var nomader. Ulama 
var uttolkare av islamska lagen, handelsmännen och kaliferna skötte de internationella 
relationerna. Det är ju denna struktur Ryssland har strävat efter att bevara i Centralasien. 
Denna struktur kunde kanske även bidra till ökad stabilitet i regionen. 
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För att sammanfatta, jag kommer beskriva narkotikans roll i kampen om den globala 
hegemonin och drömmen om kalifatet. Jag påvisar att narkotikan har haft en betydande roll 
historiskt, i nutiden samt kommer ha en stimulerande roll i framtiden. Enligt min tes utgör de 
islamistiska extremistgruppernas narkotikajihad ett säkerhetspolitiskt hot mot Väst. Därjämte 
menar jag att återuppbyggandet av kalifatet inte i sig utgör något hot mot Väst. Däremot 
kommer kalifatet tillsammans med Ryssland och Kina utgöra en betydande komponent i 
världsekonomin. Jag tar dock inte ställning i frågan om detta kommer skapa en bättre eller 
sämre värld. 

Uppsatsens disposition 

Jag inleder uppsatsen med en kortfattad överblick av opiumets historia. Därefter visar jag hur 
opium har använts som ett maktobjekt, dels i Centralasien och dels av européerna under den 
västerländska kolonialtiden. Sedan beskriver jag hur den stora kampen lade grunden för 
drömmen om kalifatet. Jag avslutar med en diskussion om den centralasiatiska 
säkerhetspolitiken ur ett europeiskt perspektiv. Jag drar slutsatsen att narkotikan har en 
betydande och stimulerande roll i kampen om den globala hegemonin och i drömmen om 
kalifatet, som bör ses i ett vidare perspektiv och inte förminskas. 

Opiumets historia 

För ungefär 3.2 billioner år sedan lyckades växterna kolonisera jorden. Dessa växter utgör den 
biologiska sfären utan vilken djuren inte kunde ha existerat och inte människan heller för den 
delen. Under tidens gång har människorna lärt sig att bruka växterna på olika sätt, både för sin 
hälsa och även för att göra ekonomiska vinster på handel med växter (Fuller 2000:1). I den 
här uppsatsen ska jag belysa opiumvallmon som växer i Centralasien. 

Centralasien sträcker sig från Kaspiska havet och Uralbergen i väster till Kina i öster, och från 
Sibirien i norr till Afghanistan, Iran och Pakistan i söder. Det är lika stort som Englands, 
Frankrikes, Tysklands, Spaniens och Greklands landmassa tillsammans (Roudik 2007:3). Det 
finns ingen fast definition av begreppet ’Centralasien’. I denna uppsats menas de följande 
länderna ingå i definitionen av Centralasien: Afghanistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, 
Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan, Xinjiang (Östturkestan), Tibet och Mongoliet. 

För omkring 6000 år sedan f.Kr. bedrivs djuruppfödning och jordbruk i trakterna för dagens 
Turkmenistan (Roudik 2007:3). Det är oklart var opiumvallmon har sitt geografiska ursprung. 
Men för redan 3400 år sedan f.Kr. odlades opiumvallmon i nedre Mesopotamien. Sumererna 
refererade till växten som ’lyckoväxten’. Från sumererna spreds växten och kunskapen om 
dess euforiska effekt till assyrierna. Och fortsatte till babylonierna som i sin tur förde vidare 
sina kunskaper om lyckoväxten till egyptierna. Omkring 1300 f.Kr. blomstrar opiumhandeln 
under Thutmose IV, Akhenaton och kung Tutankhamun. Handelsvägen inkluderade 
fenicierna och minoerna som förde med sig den profitgivande växten till Medelhavet till 
Grekland, Karthago och Europa. I Cypern, 1100 f.Kr. odlades, handlades och röktes opium 
innan Troja föll. Även Hippokrates (330 f.Kr.), medicinens fader, använde opium för att 
behandla sjukdomar. År 400 e.Kr. introducerade Alexander den Store opium till folken i 
Persien och Indien (Internetlänk 1).  
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Från kinesiska farmakopéiska dokument lär vi oss att arabiska handelsmän förde in opium 
från Väst till Östasien på 700-talet. Opium hade även en framträdande roll i arabisk läkevård 
(Brook och Tadashi 2000:32). En anledning till att opium är populärt i Centralasien, och även 
i Mellanöstern, är att muslimer ser ogillande på alkohol; islam fördömer alkohol. Opium 
betraktas som ett mer accepterat alternativ. Samtidigt som det också fungerar som en medicin 
(Courtwright 2001:33). Al-Biruni (973-1048) skrev att folk som lever i tropisk hetta, speciellt 
de i Mecka, tar opium för att eliminera stress, avhjälpa kroppen från effekterna av den 
stekande hettan, försäkra sig om längre och djupare sömn samt att rensa kroppen från 
överflödigheter. De börjar med små doser för att sedan öka dessa, ibland till dödliga doser 
(Courtwright 2001:33). 

Nu har jag visat på opiumets historia lite kortfattat. Opium har förekommit som en 
handelsvara samt brukats i medicinska syften i Centralasien. Nu ska jag påvisa hur opium har 
använts som ett maktobjekt. 

Opium som ett maktobjekt 

I Centralasien har opium, förutom att ha haft en medicinsk roll, varit ett objekt för 
utbyteshandel. Jag ska med följande exempel visa hur kommodifierat opium har använts som 
ett maktobjekt. Under Qingdynastin (1759-1911) utbytte Kokandkhanatet och Xinjiang 
opium. 

I Kina har man refererat till opium som xiaotu (little dirt). Opium ansågs vara ett problem i 
Kina och kriminaliserades under Qingdynastin. Det utländska opiumet tömde folkets 
ekonomiska tillgångar och gjorde att regeringen förlorade skatteintäkter. Samtidigt som det 
inhemska opiumet odlades i hemlighet (Bello i Brook och Tadashi 2000:130). Det måste ha 
varit ganska stora skatteförluster eftersom de naturliga förhållandena gjorde opiumodling 
utomordentligt lönsamt då det fanns möjlighet att få tre skördar per år (Bello i Brook och 
Tadashi 2000:136).  

I kinesiska källor kan man läsa att, när Kina hade kriminaliserat opium, tog man två 
”kriminella barbarer”, en 43-årig kokandhandelsman vid namn Ai-Lin-Bai och en 58-årig 
muslim från Tasjkent, vid namn Nasir, för försök att smuggla 425 kilo opium till Tarbagatai, 
Xinjiangs nordligaste stad (Bello i Brook och Tadashi 2000:131).  

Förhållandet mellan Kokandkhanatet och Qingdynastin är komplext. Bakom fasaden av den 
harmoniska relationen höll kokandborna på att förbereda en kupp mot Qings regionala 
hegemoni för att själva ta över makten. För att nå detta mål försökte kokandborna utnyttja 
svagheter i Qings närvaro på ”the southern march”. En allvarlig svaghet var förekomsten av 
opiumsmuggling, vilket gäckade Qings ansträngningar att bevara lokal kontroll, samtidigt 
som det förenklade kokandbornas militära operation (Bello i Brook och Tadashi 2000:140). 
Här kan man dra paralleller till dagens situation mellan Afghanistan och England. 

1832 kontrollerade Kokand den största delen av opiumhandeln i Centralasien. Det 
kommodifierade opiumet blev en form av makt som inte kunde förtryckas via Qings 
begränsade militärresurser (Bello i Brook och Tadashi 2000: 144). Och 1835 tilläts khanen av 
Kokand att installera en tullagent i Kashgar och handelsagenter i andra tarimstäder för att 
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kunna lägga tull, för Kokands räkning, inom Qingimperiet (Fresk 2005:7). Detta påvisar hur 
Qingdynastins regionala hegemoni förgjordes genom kokandbornas användande av 
kommodifierat opium som ett maktobjekt. 

En intressant aspekt av detta exempel är att kokandborna var uzbeker. Det är viktigt att känna 
till eftersom att detta påvisar att uzbeker, historiskt sett, har använt opium för att förgöra en 
regional hegemoni, framförallt genom att kontrollera handelsvägarna och 
narkotikaförsäljningen. Kommodifierat opium är ett maktobjekt. Jag hävdar att opium idag 
används som ett maktobjekt för att förgöra Väst (Europa och USA) som en regional 
hegemoni. IMU (Islamic Movement of Uzbekistan) är en organisation som jag beskriver 
längre fram vilken använder narkotika som ett maktobjekt, i vad jag kallar ett narkotikajihad 
mot Väst, i syfte att återuppbygga kalifatet. 

Hur ser säkerhetspolitiken ut idag i Centralasien vad gäller narkotika? 

I en rapport om EUs relation till Centralasien konstateras att traffickingorganisationer har 
återöppnat de gamla Sidenvägarna för att transportera opiater från Afghanistan genom 
Turkmenistan, Uzbekistan, och Tadzjikistan. Varifrån narkotikan sedan går via flyg, järnväg 
eller bil till Kazakstan eller Kirgizistan vidare till Ryssland och slutligen EU. 
Narkotikasmugglarna utnyttjar gränskontrollernas svaga position som ett resultat av 
korruption, dålig infrastruktur och ett frånvarande nationellt och regionalt samarbete mellan 
myndigheter. 1997 togs 1.64 ton heroin i Centralasien. Och 2003 tog man 7.1 ton. Detta är en 
ökning som tillskrivs den ökade tillgången på narkotikan och ökade narkotikasmugglingen. 
Ökningen är inte avhängig ökade tillslag (Asian Report 2006:9). Vidare kan här tilläggas att 
IMU som organisation bildades 1998 och förmodligen har bidragit till den ökade 
narkotikasmugglingen. 

Den centralasiatiska säkerhetspolitiken, menar jag, är ickeexisterande när det gäller 
narkotikasmuggling. Ur ett europeiskt perspektiv får detta betraktas som ett hot. Men ur ett 
vidare perspektiv menar jag också att detta narkotikajihad är möjligt genom att Ryssland inte 
agerar mot narkotikatraffickingen, utan stöder den. Åtminstone dess ena syfte. Att förgöra 
Väst (Europa och USA) vilket kommer att göra Ryssland till en stormakt. Och, kanske dess 
andra syfte, att möjliggöra återuppbyggandet av kalifatet. För om kalifatet etableras kommer 
USA och koalitionsländerna försvinna från Centralasien och Ryssland och Kina kommer bli 
Centralasiens närmaste handelspartner. Om detta leder till en bättre eller sämre värld återstår 
att se. 

Jag tvivlar dock inte på att relationerna mellan Ryssland och Kina kommer fortsätta att vara 
spända, och att både Ryssland och Kina (och omvärlden) kommer fortsätta betrakta muslimer 
som bakåtsträvande barbarer/terrorister. Men jag tror att båda kan ingå en allians för att få ut 
Väst ur Centralasien. För att förstå motsättningarna mellan Ryssland och Väst ska jag 
beskriva bakgrunden till dessa som jag menar ligger i kampen om den globala hegemonin. 
Kort sagt handlar motsättningarna om att nå globalt herravälde. 
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Del II Kampen om den globala hegemonin 

Jag börjar med att beskriva förhistorien till den stora kampen. Narkotikan hade en betydande 
roll här som ett maktobjekt. Sedan ser jag närmare på den stora kampen. Den stora kampen 
handlar om rivaliteten mellan Ryssland och Storbritannien som inleddes vid början av 1800-
talet. Ur ett vidare perspektiv är denna kamp en strävan mot att nå globalt herravälde. Jag 
menar att drömmen om kalifatet uppstår under den stora kampen som ett resultat av 
ickemuslimska stormakters vanstyre och kränkande behandling av muslimska centralasiater.  

Förhistorien 

Det finns en tendens i de BBC-artiklar jag har läst att försöka förstå orsakerna till det ökade 
narkotikaflödet till England genom att gå tillbaka till 11/9-händelsen 2001. Jag tror att det är 
viktigt att gå tillbaka åtminstone till 1500-talet. Det kan visa hur britterna och senare USA har 
använt opium som ett maktobjekt i sin kamp att nå globalt herravälde. England balanserade 
sin kolonialbudget på vinster och skatteintäkter från opium och under 1950-talet använde 
USA opium för att bekämpa kommunism i Asien. Användandet av narkotika i globala 
maktkamper är med andra ord inte ett nytt fenomen. Det sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det 
nya är att narkotika nu används i ett jihad mot Väst (Europa och USA), av de f.d. koloniserade 
subjekten. Sedan 1996 finns det tydligen internationella narkotikasmugglingsligor i Kina, 
Nigeria, Colombia och Mexico som marknadsför heroin på ett aggressivt sätt i USA och 
Europa (Internetlänk 1). 

Västerlänningar har betraktat historien som en väg mot framsteg och utveckling. Européernas 
expansion i världen drevs av ett ekonomiskt intresse och en vilja att utvecklas från ett 
primitivt samhälle till ett civiliserat. Samt att nå ett globalt herravälde. Handelsmän, 
kolonisatörer och sjömän från Portugal, Spanien, Frankrike, Holland och England är de 
subjekt som primärt har varit ansvariga för distributionen av narkotika de fyra århundradena 
efter Christoffer Columbus. Dessa subjekt hade makten och teknologin att försäkra att det 
som de värderade och använde spreds över världen (Courtwright 2001:54).  

Under åren 1500-1789 som kännetecknar början av den transatlantiska handeln och 
västerlänningarnas imperiebyggande levde européerna under dåliga förhållanden. De 
individer som föddes 1590 och lyckades överleva till 1660 (vilket de flesta européer inte 
gjorde) levde i en period som karakteriserades av inflation, arbetslöshet, pest, kallt väder, 
dålig skörd, upplopp, massaker och krig. De grymmaste av tider att leva under sedan 1300-
talet. Med andra ord, dessa subjekt var i behov av alkohol och andra droger för att fly 
samhällets misär (Courtwright 2001:59). 

Det var endast de psykostimulerande växter som användes i västerländska samhällen som 
blev globala handelsvaror. De blev inte brukade för masskonsumtion omedelbart. Narkotikan 
började sin karriär som exotiska mediciner. När narkotikan användes utanför medicinska och 
vetenskapliga kontexter väckte det stor allmän kontrovers och pådrev statligt ingripande 
(Courtwright 2008:69). 

Narkotika har haft en betydande roll i Europa under den västerländska kolonialtiden. Men 
även i kolonierna. Courtwright argumenterar för att narkotika användes som européernas 
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trumfkort i förhandlingar med ursprungsbefolkningen. Detta faktum, bredvid de sjukdomar 
européerna förde med sig, är den viktigaste anledningen till koloniernas demografiska och 
kulturella förfall (Courtwright 2001:146-7). Det vore inte heller otänkbart att föreställa sig att 
ryssarna under sin expansion använde narkotika i förhandlingar med nomadstammarna i 
Sibirien och på Kazakstäppen. 

Droghandel var oundgängligt för plantageägare, handelsmän, investerare, slavhandlare, 
kredithandläggare, officerare inom militären, kolonialbyråkrater, finansministrar och andra 
som var strategiskt utplacerade för att främja, skydda och göra pengar på droghandeln 
(Courtwright 2001:164). Från 1780-talet till första världskriget var opiumhandeln 
instrumentell i att integrera Kina i den globala ekonomiska marknaden samt att kuva Kina 
under de europeiska institutionerna, och framförallt brittisk kolonialism. Under denna period 
var Kinas, Indiens och Englands ekonomier strukturellt länkade till varandra i en triangel som 
fram till 1860-talet var en av de viktigaste komponenterna i världsekonomin (Blue i Brook 
och Tadashi 2000:31). 1793 lyckades britterna till och med monopolisera opiumhandeln 
(Internetlänk 1). Försäljningen av opium från Indien till Kina utgjorde en betydande del av 
denna triangulära struktur genom hela 1800-talet, ofta var det kärnan i strukturen (Blue i 
Brook och Tadashi 2000:32). 

Engelsmännens hela imperium balanserades på ekonomiska vinster från opiumhandeln, 
antingen genom skatt eller rena vinster (Brook och Tadashi 2000:7). Det ena argumentet för 
att opiumhandeln skulle fortgå var att ett förbud mot handeln skulle misslyckas då det 
motsatte sig lagen om tillgång-efterfrågan. Detta var det ekonomiska argumentet. Det andra 
argumentet var det kulturella. Georg Campbell uttryckte det, som sekreterare för Brittiska 
Indien 1868-1874, att ärendet skulle behandlas i termer av ras: ”såsom ariern föredrar alkohol, 
föredrar turaniern att konsumera opium” (Blue i Brook och Tadashi 2000:37). Men nu är 
situationen omvänd. Idag är det västerlänningar som är beroende av opiumvallmon och 
dessutom i en högpotent form, nämligen heroin. 

Och, situationen är än mer komplex. För från omkring mitten av 1600-talet till senare delen 
av 1800-talet har världens ledande eliter, med få undantag, begrundat hur de på bästa sätt ska 
beskatta droger, inte hur de ska bekämpa användandet av narkotika (Courtwright 2001:165). 
Det är detta som medför att narkotikan utgör ett sådant stort hot mot Europa i detta 
narkotikajihad som nu pågår. Framförallt för att läkemedelsindustrin och i förlängningen 
staten tjänar stora pengar på missbruket av heroin genom att de kan sälja metadon, som 
används för att bota heroinmissbruket. Metadon är en slags förädling av heroin. Och det 
ironiska är att metadon kan missbrukas, vilket många också gör. Men även om staten och 
läkemedelsindustrin drar in stora pengar på detta måste denna vinst och skatteintäkt 
balanseras mot de effekter som tungt narkotikamissbruk leder till: stölder, arbetslöshet och 
vårdbidrag som kostar samhället massor. Med andra ord utgör alltså dagens narkotikajihad ur 
ett säkerhetspolitiskt perspektiv ett stort hot mot Europa. 

Anledningen till att Västmakterna har förbjudit narkotikakonsumtion utanför medicinska 
behandlingar och vetenskaplig forskning hänger ihop med industrialiseringen i Väst. 
Industrierna hade en fostrande roll, precis som skolan, att göra arbetarna goda och 
efterföljandes ett sunt leverne samtidigt som att ickenarkotikaanvändande arbetare ansågs 
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arbeta bättre. Genom FN-konventionerna om narkotika skulle folket i Väst underkastas 
industriernas monotona och passiviserande 9-5arbete och göras till slavar under kapitalisterna, 
inte narkotikan. Ett resultat av att arbetarna tvingades vara nyktra under arbetstiden ledde 
dock till att de blev mer politiskt aktiva. I ett vidare perspektiv kan man säga att uppkomsten 
av de normsättande FN-konventionerna som reglerar narkotikapolitiken kan betraktas som en 
slags förutsägbar manifestation av självaste moderniseringsprocessen (Courtwright 
2001:186), dvs utvecklingen från barbari till civilisation.1  

”Den stora kampen” om att nå globalt herravälde 

Vid 1800-talets början är Storbritannien ledande i kampen om den globala hegemonin. Till 
stor del pga. den ekonomiska strukturen britterna kontrollerar, dvs. opiumhandeln mellan 
Indien och Kina som ofta utgjorde kärnan i deras koloniala budget under hela 1800-talet. 
Inkomster från denna handel har sponsrat många krig och bistånd, exempelvis i Afghanistan. 

Ryssland hade sitt eget koloniala projekt, Centralasien. Från 1500-talet hade ryssarna haft 
utbytesrelationer med centralasiater. Ryssland hade gradvis expanderat och koloniserat 
områden främst i Sibirien och dagens Kazakstan. Under 1700-talet fortsatte Ryssland att 
etablera sig som en stormakt i Centralasien. 

Under mitten av 1800-talet intresserade sig ryssarna för att avancera in i Turkestan. 
Framförallt pga. britternas aktiviteter i Brittiska Indien och Afghanistan. Rivaliteten mellan 
dessa två imperier resulterade i en kamp över Centralasien, som kom att dominera 
regionalpolitiken under hela 1800-talet, och med delvis nya aktörer under större delen av 
1900-talet. Denna kamp om inflytande kom att kallas ”det stora spelet/kampen”, som 
fortfarande pågår idag (Fredholm 2004:1). Jag kommer nu att beskriva hur denna kamp har 
pågått från 1800-talets början till 2000-talets början. Jag påstår här att jag kan datera 
drömmen om kalifatet och visa på varför dagens narkotikajihad har inletts mot Väst samt 
varför Ryssland stöder detta narkotikajihad. 

Den stora kampen är i första hand en kamp om inflytande mellan Storbritannien och 
Ryssland. Men i ett vidare perspektiv är den en kamp om att nå globalt herravälde. Detta 
påstående grundar jag på att (kristna) västerlänningar betraktar historien som en väg mot 
utveckling och framsteg, i kontrast till muslimer som betraktar det förflutna som en 
sakraliserad arena av gudomliga ingripanden i människornas liv (Khalid 1998:108). Detta är 
värt att tänka på och viktigt för förståelsen av uppsatsen. 

                                                           
1 Dessa konventioner är: Konventionen ersättande äldre konventioner rörande narkotika (1961), Konventionen 
om psykotropa ämnen (1971) och Wienkonventionen om bekämpande av illegal handel med narkotika och 
psykotropa ämnen (1988). Enligt narkotikakonventionen från 1961 får narkotika ”importeras, tillverkas, 
exporteras, bjudas ut till försäljning, överlåtas eller innehas endast för medicinskt och vetenskapligt ändamål”. 
Narkotika definieras i Artikel 1 som alla ämnen som återfinns i de tre FN-konventionerna (ECAD 2004:1). Det 
innebär exempelvis att västerländska organ (FN och EU) har infört en norm i världen som implicerar att en 
afghansk bonde inte får odla, överlåta, inneha eller bruka opium, i enlighet med traditionell läkevård som gjorts i 
Centralasien och Mellanöstern långt före EU och FN existerade som världsliga hegemoniska organ. 
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Jag kommer nu att beskriva hur denna kamp har pågått från 1800-talet till 2000-talet. Genom 
denna beskrivning kommer jag visa hur drömmen om kalifatet växer fram under 
Basmachiupproret. Och kanske varför Afghanistan har kommit att bli det land som dominerar 
produktionen av opium vilket förädlas till heroin för att färdas längs de gamla Sidenvägarna 
mot Europa och USA. Jag tror inte att man, som Fredholm, ska förminska den centralasiatiska 
narkotikatraffickingen till ett antal personer som utger sig för att vara muslimer men 
egentligen gör det av egenintresse. Istället tror jag att man måste se narkotikasmugglingen ur 
ett vidare perspektiv där den är intimt förbunden med det uttalade målet att återuppbygga 
kalifatet. 

I slutet av 1700-talet föreslog Paul I (1754-1801) till Napoleon Bonaparte (1769-1821) att en 
fransk armé och en rysk kosackarmé skulle marschera genom Persien och Afghanistan mot 
vad de ansåg var ett försvarslöst Indien (Fredholm 2004:3). Dock hade de ingen eller ytterst 
lite kunskap om det enorma avståndet till Indien. 

1807 rapporterade brittiska agenter att Napoleon hade föreslagit Rysslands nya tsar Alexander 
I (1777-1825 r. 1801-1825) att de skulle förverkliga Pauls plan. De skulle dela världen mellan 
sig. Frankrike skulle få kontroll över västra Centralasien medan Ryssland skulle få den östra 
delen inklusive Indien. Det franska hotet för britterna försvann efter några år men Ryssland 
gav sig iväg på ett blodigt erövringståg mot Kaukasien2. Många britter trodde att så snart 
ryssarna hade Kaukasien, skulle de marschera genom de centralasiatiska khanaten, och när 
dessa fallit skulle vägen till Indien, juvelen i kronan, ligga öppen (Fredholm 2004:4). 

År 1828, efter att Ryssland besegrat Persien, blev Persien ett protektorat. Varken England 
eller Ryssland ville ha direkt kontroll över Persien. De betraktade istället Persien som en 
buffertstat mellan sig. I en geopolitisk kamp, är en buffertstat viktig för det hot rivalerna 
upplever gentemot varandra. Buffertstaten ger en möjlighet att absorbera detta hot. Den ger ett 
geografiskt djup som ger tid att exempelvis flytta mer styrkor till krigsplatsen. Den motverkar 
också aggression eftersom rivalmakten måste beakta om det är värt risken att uppta 
buffertstaten (Fredholm 2004:5). 

Från 1830-talet blev Ryssland och England övertygade om att Afghanistan var nyckeln till 
kontroll över Centralasien och landvägen mot Indien (Fredholm 2004:5). Det afghanska 
kungadömet (1709-1826) uppstod under 1700-talet i gränslandet mellan tre muslimska 
imperier, som då var under nedveckling: Uzbekerna under astrakaniddynastin, perserna under 
safaviddynastin och indierna under moguldynastin. Efter inbördeskriget föll dessa riken och 
under 1830-talet lade sig britterna i vem som skulle ta över tronen i Afghanistan. De skulle 
ersätta Dost Mohammad med Shah Shuja. 1839 installerades Shah Shuja. 

Men afghanerna var missnöjda med honom och de hatade britterna som inte bara var 
utlänningar utan också ickemuslimer. Detta ledde till det första afghanska kriget 1839-1842 
(Fredholm 2004:8). Man kan göra en parallell här till afghanska ledare som installerats av 

                                                           
2 Kaukasien är en region och en vedertagen gräns mellan Europa och Asien med Iran i söder, Turkiet i sydväst, 
Svarta havet i väst, Kaspiska havet i öst och Ryssland i norr. På detta område ligger idag följande länder: 
Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. 
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utlänningar, tex Hamid Karzai (som är president i dagens Afghanistan). Britterna 
koncentrerade sig efter det afghanska kriget på att skydda sina gränser. Ryssland var tvungen 
att söka efter nya marknader, dels för att sälja sina egna varor och dels för att ersätta 
bomullsimporten som försvann under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865, samtidigt 
som Ryssland behövde ny mark för sina bönder (Fredholm 2004:11). 

Det är också under det amerikanska inbördeskriget som morfin lanseras som en smärtstillande 
drog.3 Det ska också tilläggas att konsumtionen av opium ökar i England. Och medan 
britterna driver en försvarspolitik i Indien utkämpar de bla. två krig mot Kina, det Första 
Opiumkriget 1841 och sedan det Andra Opiumkriget tillsammans med fransmännen. Båda 
krigen är riktade mot Kina för att häva deras förbud mot opiumhandel och opiumodling. 1856 
kan britterna sägas ha vunnit opiumkriget då import av opium till Kina tillåts (Internetlänk 1) 
och britterna slipper smuggla opium och kan istället göra pengar på opium på ett ”legitimt” 
sätt igen.  

När Ryssland erövrar Centralasien behandlades det som två separata regioner, norra 
Centralasien, som var Kazakstäppen, och södra Centralasien, Turkestan. Ryssland sökte inte 
assimilera de erövrade människor. De betraktades som inordtsy (främlingar), och eftersom 
man inte litade på dessa behövde de inte göra militärtjänst. Lagstiftning och administration 
låg i lokala händer. Den ryska administratören, Konstantin von Kaufmann, advocerade att 
islam och muslimsamhället skulle ignoreras, inte attackeras (Fredholm 2004:12). Denna 
strategi var dessutom mindre kostsam. 

De kristna ryssarna och de centralasiatiska muslimerna levde tillsammans men blandade sig 
inte. Ryssarnas strategi var att bevara den arkaiska formen av islamsk kultur i Centralasien. 
Enligt Eliade fostrade ryssarna social, intellektuell och politisk bakåtsträvan och de sökte 
reducera möjligheten till nationellt motstånd genom att hålla influenser utanför Centralasien 
borta. Vidare menar Eliade att vid 1917, då ryska revolutionen utbröt, var Turkestan det mest 
konservativa och minst utvecklade området i hela den muslimska världen (Eliade xx:375). 
Här ser man tydligt en västerländsk etnocentrism och evolutionism i Eliades beskrivning som 
jag tror kan kopplas till att Eliade är kristen och västerlänning och därmed betraktar historien 
som en väg mot framsteg och utveckling, kanske från muslimskt barbari till kristen 
civilisation. 4 

                                                           
3 Opiater var populära i USA under hela 1800-talet. Och kinesiska arbetare som kom till USA för att arbeta med 
järnvägsarbete under 1850-talet medförde praktiken att röka opium. 1890 kunde man läsa i tidningar att vita 
amerikanska kvinnor förfördes av kinesiska män. Det gav upphov till rädsla för ”gula febern”. Morfin är en 
förädling av opium. Friedrich Sertuerner som syntetiserade morfin 1803 kallade det ”guds egen medicin”. Under 
amerikanska inbördeskriget användes morfin som en smärtstillande drog, vilket resulterade i en första våg av 
morfinmissbruk i USA. 1895 syntetiserade Heinrich Dreser, morfin till heroin. Det betraktades som ett 
botemedel mot morfinmissbruk (Internetlänk 1 och internetlänk 2), precis som metadon idag betraktas som ett 
botemedel mot heroinmissbruk.  

4 För den som är intresserad var Eliade en ortodox kristen och sympatiserade med extremhögerpolitiska åsikter i 
Rumänien. Bland annat stödde han rumänska fascister och publicerade antisemitiska texter (Wikipedia.com). 
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Jag tror att detta tankesätt präglar många västerlänningars rädsla över att drömmen om 
kalifatet kan bli verklighet. Då muslimer betraktas som barbarer/terrorister tror man att 
kalifatet kommer bli ett paradis för denna sortens varelse. Där de kan leva ohämmat utan att 
vara underkastade västerländskt herravälde. Men denna föreställning bortser från islams 
betraktelse av historien. Jag återkommer till denna längre fram. 

Basmachiupproret, uppkomsten till drömmen om kalifatet 

Under 1918 bildades en populär gerillarörelse i Ferganadalen och spred sig över nästan hela 
Turkestan. Basmachiupproret (från uzbekiskans basmach, bandit) varade i 10 år och 
krossades 1928. Enligt Eliade hade Basmachiupproret inte karaktären av ett jihad, samtidigt 
som det intedestomindre inte endast var ett försök att nå autonomi utan också att skydda 
renheten och äran i tron. De ryska bolsjevikerna var ju både utlänningar och otrogna härskare 
och bi-din (folk utan religion) (Eliade xx:375). Jag menar att Basmachiupproret kan ses som 
framväxten av det som jag kallar drömmen om kalifatet, vilket är en kamp där narkotika 
används för att förgöra Väst i syfte att återuppbygga kalifatet.  

Dessa muslimer som deltog i Basmachiupproret lockades av bolsjevikernas kamp, mot 
centralmakten i Moskva, för självbestämmande i guvernementen. Bolsjevikerna ville ha 
självbestämmande i Ferghanadalen. Bolsjevikerna ville dock inte skapa en demokrati för 
ickeryssar, dvs, muslimerna. Basmachigerillan ville etablera självbestämmande i Turkestan 
inom gränsen för f.d. Kokandkhanatet. Mostafa Chokaev blir ledare för den nya ledningens 
idéer baserade på Turkestans autonomi (Roudik 2007:99). Chokaevs gerilla kallas Basmachi.  

Under 1920-talet var Basmachirörelsen stark under Enver Pasha, som hade varit 
överbefälhavare i den ottomanska armén under Första världskriget. Enver Pasha förenade 
muslimerna och gjorde kampen till en strävan för alla muslimer i syfte att skapa en muslimsk 
centralasiatisk stat (Roudik 2007:111). Enver gav till och med ett ultimatum till ryssarna att 
lämna Centralasien. Enver tog sig titeln: Överbefälhavare för alla muslimska trupper, son-in-
law till kalifen och representant för Profeten (Allworth 2002:252-253). 

Basmachi tog strid för en rad kampanjer mellan 1922-1931. Dessa bekämpades av 
Sovjetarmén. Men det verkar som att Basmachirörelsen inte helt bekämpades. Dessa islamska 
kämpar mot bolsjevismen förflyttade sig till Afghanistan och fortsatte sitt motstånd därifrån. 
Basmachirörelsens ättlingar bidrog till att bekämpa Sovjetarméns intervention i Afghanistan 
1979-1987, och stödjer för närvarande islamistiska rörelser i Centralasien i sin kamp mot den 
kvarlevande kommunisteliten och förespråkare för sekulärt styrande. Det som började som en 
rörelse av ”bönder och banditer” mot förtryck från ryssar, lokala och centrala, utvecklades till 
att bli antibolsjevikiskt och sedan till att bli antiryskt samt till en dröm om att återuppbygga 
kalifatet. 

Hur har missnöjet mot Väst uppstått? 

28 juni 1914 mördas en serbisk student och hans fru. Som hämnd deklarerar Österrike krig 
mot Serbien. Snart dras alla stora europeiska makter in i kriget. Ryssland stöder Serbien, och 
Ryssland, England, Frankrike och Belgien står mot Tyskland och Österrike och det 
Ottomanska sultanatet hamnar på Tysklands sida (Fredholm 2004:20). 



  14(26) 

Daniel Cidrelius, Cidah789@hotmail.com 

Den tyska ledaren Kaiser Wilhelm beordrade förstörelsen av britternas kolonier i Asien 
genom att uppmuntra alla muslimer till jihad mot britterna. I utbyte mot att de ställde upp blev 
de lovade självbestämmande. Kaiser Wilhelm såg den muslimska befolkningen i Kaukasien, 
Persien och Afghanistan som utmärkta för att starta ett muslimskt krig mot Brittiska Indien. 
Om Brittiska Indien föll skulle han själv kunna ta Indiens tron (Fredholm 2004:21). Här är 
ännu ett tydligt exempel på en västerländsk nations strävan att nå globalt herravälde. 

Rivaliteten mellan Ryssland och England hade lagt sig temporärt före Första världskriget, 
men genom att bolsjevikerna tog makten i Ryssland startades det stora spelet igen. 
Muslimerna blev missnöjda med utkomsten av Första världskriget eftersom att tyskarna och 
därmed muslimerna förlorade. Löftet om självbestämmande förverkligades inte. Så när Lenin 
1920 säger att: England är vår största fiende (Fredholm 2004:26), trodde de muslimska 
centralasiaterna att Lenin även kämpade för deras frihet eller att de åtminstone skulle få 
självstyre. Men så blev det inte. Det skapade ett missnöje. 

Ryssarna uppmanade afghanerna att göra uppror mot britterna även under Andra världskriget. 
Efter Andra världskriget delade Sovjet och britterna på Persien (Fredholm 2004:31). Det 
bidrog till ytterligare missnöje. Efter 1954 när USA började se Pakistan som en allierad 
betraktade USA och Sovjet Afghanistan som en viktig buffertstat. Sovjet sponsrade 
Afghanistan då de ville kuva religiös fanatism och hindra att panislamistiska tendenser skulle 
spridas i det sovjetiska Centralasien, vilket afghanerna gjort då och då sedan det muslimska 
Basmachiupproret 1918-1928 (Fredholm 2004:34). 5 

Men Sovjet fruktade också att Afghanistan bytte sida och allierade sig med Väst. Det visade 
sig vara riktigt. USA, England och Frankrike aktiverade jihad genom afghanerna mot Sovjet. 
Basmachirörelsens ättlingar bidrog till att bekämpa Sovjetarméns intervention i Afghanistan 
1979-1987. Överlevarna efter Sovjets intervention i Afghanistan kom att kallas ”de arab 
afghanska veteranerna” eller bara ”afghanerna”. Dessa personer var islamistiska extremister 
som ställt upp som frivilliga kämpar i Afghanistan, och stöder för närvarande islamistiska 
rörelser i Centralasien i sin kamp mot kvarvarande kommunisteliten och förespråkare för 
sekulärt styre (Roudik 2007:111). En av dessa var Usama bin Ladin (Fredholm 2004:35). 
Enligt Fredholm är det också dessa ättlingar som är aktiva inom IMU och Hizb ut-Tahrir som 
jag ska beskriva snart. 

Det är också värt att tillägga några meningar om vad som hände inom Sovjetunionen från 
1920-talet fram till Sovjetunionens kollaps, 1991. För det första bedrevs en rad kampanjer 
mot islam. Bla. ingick frigörelsen av kvinnan som en antireligiös kampanj och muslimer fick 
inte vara lediga på fredagar då de skulle gå till moskén pga att man bara fick vara ledig på 
onsdagar, eftersom att det var denna dag som bolsjevikrevolutionen inträffade (25 oktober 

                                                           
5  Under 1950-talet sponsrade USA även drogbaroner i Burma, Thailand och Laos, för att bekämpa kommunism. 
Samtidigt som de då kunde placera trupper längs Kinas sydöstra gräns. USA och Frankrike allierade sig med 
knarkkungar och deras arméer, som de försåg med vapen och flygtransporter för att kunna producera och sälja 
heroin. Det resulterade i att flödet av illegalt heroin översvämmade USA (Internetlänk 1). 
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1917). Detta får tolkas som att muslimernas missnöje ökade. Detta är ju ett mycket tydligt 
exempel på en ickemuslimsk lednings vanstyre. 

För det andra, under 1980-talet skördade Sovjetunionen resultatet av de orimliga krav som 
ställts på jordbruks och bomullsproduktionen under 1970-talet, då förfalskningar av 
produktionsresultat förekom frekvent, och vars profit gick till investeringar i den undre 
världen. Därmed stannade den ekonomiska utvecklingen. 1980-talet kännetecknas framförallt 
av att Uzbekistan blir ett center för brott och korruption i Sovjetunionen. 

För det tredje, när Gorbatjov kommer till makten 1985 ökar antiislampolicyn och det uppstår 
bla. informella religiösa organisationer som har kommit att påverka politik och vardagsliv i 
dagens Centralasien. 

Efter att Sovjetunionen dragit sig ur Afghanistan, återfick Pakistan sitt inflytande. Pakistan 
betraktade Afghanistan som sin nyckel i strategin mot Indien. 1994 bytte Pakistan stöd från 
USA till Saudiarabien, som skapade Talibanrörelsen. En rörelse av islamistiska extremister. 
Det fanns också ett amerikanskt intresse i att talibanerna tog kontroll över Afghanistan. Det 
amerikanska energiföretaget Unocal ville exploatera stora oljefyndigheter av gas och olja i 
Centralasien, speciellt i Turkmenistan. 

2001 förändrades situationen radikalt, i samband med 11/9-händelserna. Talibanerna ersattes 
av Norra Alliansen, som installerades som interimsregering av USA med Hamid Karzai i 
spetsen. Han får nu mycket generösa bidrag från Väst och Afghanistan är tillbaka 100 år i 
tiden som en slags buffertstat som är beroende av bistånd, enligt Fredholm. Medan jag här 
menar att man inte bör se Afghanistan som passivt och viktimiserat, utan fokusera på 
narkotikans roll och narkotikasmugglarnas syfte att förgöra Väst för att förverkliga sin dröm 
att återuppbygga kalifatet. 

För att sammanfatta menar jag att ovanstående har lett till ett missnöje med ickemuslimskt 
herravälde och deras kränkande behandling av muslimerna i Centralasien. Jag ser detta som 
fröet till det narkotikajihad som nu överhänger Väst.  

I Kriget mot Terrorn har USA och koalitionsländerna etablerat militärbaser i Centralasien, 
bla, i Kirgizistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Jag menar att detta är något Ryssland tillåter 
kanske för att det innebär att hon slipper bidra med så mycket ekonomiskt stöd för 
närvarande. Rysslands inflytande är fortfarande starkt i Centralasien pga. tidigare utdelade 
ekonomiska stöd. Och dessa militärtrupper kan ses som en motvikt mot islam som man 
fortfarande är misstänksam mot. Därför är det inte otänkbart att de låter västerländska trupper 
vara i Centralasien. Vidare, om drömmen om kalifatet förverkligas måste ju Väst ändå lämna 
Centralasien. Då kan Ryssland etablera sig som Centralasiens närmaste handelspartner och 
komma ett steg längre fram mot att nå en position som global hegemon. Detta är anledningen 
till att Ryssland stöder de islamistiska extremistgruppernas narkotikajihad och 
återuppbyggandet av kalifatet. Samtidigt menar jag att Centralasienländerna tillåter de 
västerländska militärbaserna för att få generösa bistånd. Centralasienländerna tar en aktiv roll 
i det stora spelet, parallellt med deras egen kamp som jag ska beskriva i nästa avsnitt.  

 



  16(26) 

Daniel Cidrelius, Cidah789@hotmail.com 

Del III Drömmen om kalifatet 

I det här avsnittet redogör jag för vad kalifatet var, diskuterar två s.k. islamistiska 
extremistgrupper, påvisar narkotikans roll i de islamistiska extremistgruppernas dröm om 
kalifatet samt att kalifatet inte kommer att utgöra något hot mot Europa när/om det 
återuppbyggs. Istället påstår jag att det kommer att uppstå en ny triangulär ekonomisk struktur 
mellan Centralasienländerna-Ryssland-Kina, som kommer att utgöra en stor komponent i den 
globala ekonomin. Jag vill dock betona att jag inte tar ställning i frågan om detta blir en bättre 
eller sämre värld, men jag tror att det är viktigt att diskutera hur detta kan bli en verklighet 
inom den närmaste framtiden. 

Kalifatet 

Redan innan islam penetrerade Centralasien (Turkestan) på 600-talet var det ett historiskt sett 
anrikt och frodande center för flera civilisationer. Befolkningen som både var sedentär och 
nomadisk, var av iransk härkomst. I flera hundra år hade dessa civilisationer kontrollerat de 
två viktigaste handelsvägarna på den tiden, Sidenvägen som länkade Medelhavet till Kina och 
Kryddvägen till Indien (Eliade xx:367). 

Då araberna invaderade Turkestan, delades det upp i små kungadömen. De viktigaste var: 
Samarkand, Fergana och Khorezm (Eliade xx:367). Islamiseringen av Centralasien kom igång 
på allvar under maktskiftet från ummayyaderna till abbasiderna omkring 750-talet. Abu 
Muslim (Abd Al-Rahman Ibn Muslim), spelade en stor roll för islamiseringen. Han var en 
abbasidisk missionär som fick stort stöd av de lokala herrarna och landsbygdsbefolkningen 
(Eliade xx:369).  

Från 750-1141 kan man säga att Centralasien och Mellanöstern levde i ett kalifat. Den 9 
september 1141 invaderades Samarkand av Kara-Khitay, en federation av mongolstammar 
som hade regerat i norra Kina (Eliade xx:371). Denna invasion var början på många framtida 
möten med ’de otrogna’ och flera hundra år av ickemuslimskt styre (Eliade xx:372). 

Kalifatet var namnet på den politisk-religiösa islamska staten efter Muhammeds död 632. 
Ummayyaderna efterträdde de första kaliferna: Abu Bakr, Umar ibn al Khattab (634-644), 
Uthman (644-656) och Ali (656-661). Ummayyaderna var den första islamska dynastin 
(Soucek 2007:47 och NE). De flesta styrde från Damaskus. Under deras styre sträckte sig 
kalifatet från Transoxanien (området mellan floderna, Syr Darja och Amu Darja) i öster och 
till Andalusien (södra Spanien) i väster. År 750 besegrades ummayyaderna och kalifatet gick 
över till Abbasiddynastin i Bagdad. 

De abbasidiska kaliferna behöll formellt makten i Bagdad till 1258 och i Egypten till 1517. 
Från 900-talet förlorade dock kaliferna i praktiken den politiska makten, och det abbasidiska 
väldet sönderföll i mindre stater. Sedan turkarna 1517 erövrat Egypten gjorde den turkisk-
osmanske sultanen anspråk på att vara överhuvud över den islamska världen och från 1700-
talet också på titeln kalif. År 1924 avskaffade den nya turkiska republiken officiellt kalifatet, 
och det har därefter inte återupprättats (NE). Det är det ovan beskrivna kalifatet som hade sin 
uppkomst under Profetens tid och sin högperiod fram till 900-talet som de islamistiska 
extremistgrupperna vill återuppbygga. 
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Efter den Timuridiska Renässansen (1370-1405) och timuriderna (1405-1507) fortsatte den 
kulturella blomstringen under de uzbekiska shaibaniderna under 1500-talet. 
Shaibanidhärskarna, till skillnad från deras mongoliska förfäder från 1200-talet, var redan 
muslimer. Med andra ord var de, enligt Eliade, inga barbarer (Eliade xx:373). Men i samband 
med upptäckten och utvecklingen av havsvägarna mellan västra Europa, Indien och Kina 
underminerades snabbt inre Asiens karavanhandel (Eliade xx:374) och genom uppgången för 
safavidhärskarna i Iran och muskoviternas erövring av Astrakanidriket 1556 etablerades stora 
barriärer i norr och söder om Kaspiska havet. Med resultatet att sunnimuslimernas värld 
delades i två. De östturkiska folken i Centralasien isoleras från sina bröder i det Ottomanska 
riket i väster (Eliade xx:374), och när dzungarerna (uigurerna i Xinjiang) hade bekämpats i 
mitten av 1700-talet fanns det inga rivaler mot Rysslands herravälde (Eliade xx:374). 

När ryssarna marscherade in i Turkestan söder om Syr Darja, efter att kriget i Kaukasien var 
över 1859, möttes de av svagt motstånd. Bukhara, Kokand och Khiva hade sedan länge 
förlorat sin ekonomiska och politiska makt och var oförmögna och kanske ovilliga att 
motsätta sig det överväldigande tsarimperiet (Eliade xx:374). Samtidigt betraktar ju 
muslimerna det förflutna som något heligt varför de kanske föreställde sig att de någon gång i 
framtiden skulle kunna återuppbygga kalifatet. 

Nu går jag in på att beskriva två islamistiska extremistgrupper som strävar efter att 
återuppbygga kalifatet, och som använder narkotika för att förverkliga drömmen om kalifatet. 

Vad är islamistisk extremism? 

Under Sovjetperioden inspirerade två personer uppväckelsen av islamistiska aktiviteter i 
Centralasien. Den första är Muhammad Rustamov Hindustani. Han var Deobandiskolad med 
wahhabitendenser. Den andra Abdul Hakim Qoori (Qoori är en hedervärd titel som innebär att 
man kan recitera hela Koranen), var en tillgiven wahhabi. Tillsammans lade de grunden för 
olika islamistiska extremistgrupper som växte fram ur 1970- och 1980-talen (Fredholm 
2006:8). 

Det går att göra en genealogisk koppling mellan Deobandiskolan och Rustamov, först till de 
tidiga ledarna av Hizb ut-Tahrir i Uzbekistan och för det andra, till en fraktion som i 
Centralasien växte ut ur Hizb ut-Tahrir. Samtidigt går det också att genealogiskt koppla 
Rustamov Hindustani och Hakim Qoori till IMU. Dock har deras tankar radikaliserats över 
tiden genom direkt kontakt med Mellanöstern (Fredholm 2006:11). Innan jag beskriver IMU 
och Hizb ut-Tahrir ska jag diskutera islamistisk extremism lite generellt. 

Hizb ut-Tahrir och IMU betraktas som islamistiska extremistgrupper. Definitionen av 
islamistisk extremism som föreslagits av Ryska Muftirådet är följande, de som 1) förkastar 
islams tradition 2) tar sig rätten att benämna traditionella muslimer som ”icke-muslimer” då 
dessa inte håller med extremistgruppens tolkning av islams lag och 3) antar sig rätten att döda 
de otrogna, inklusive de traditionella muslimer som inte samtycker med extremistgruppen 
(Fredholm 2006:5). Det är denna definition Fredholm använder för att definiera islamistiska 
extremistgrupper då den upptar alla olika varianter av sunniextremism oavsett om dessa 
refereras till salafi eller wahhabi. Jag tycker dock att denna definition bör ses ur ett vidare 
perspektiv. Framförallt eftersom att denna är framtagen av det RYSKA Muftirådet. Man kan 
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misstänka att den är starkt influerad av muslimer som förespråkar ett sekulärt statsstyre. För 
min uppsats kommer jag att använda följande definition av islamistisk extremism: de grupper 
som drömmer om återuppbyggandet av kalifatet och som använder narkotikan som ett 
maktobjekt för detta syfte, oavsett om gruppen kan refereras till salafism eller wahhabism. 

Denna vidare definition kan utvidga förståelsen varför islam kan förenas med narkotika och 
narkotikasmuggling och att det inte är en svårdefinierad gräns vart den religiös tron slutar och 
egenintresset börjar. Även om det finns folk som kanske använder narkotikasmuggling för att 
bli rika, alltså i egenintresse, så ger min vidare definition möjligheten att se hur islamistiska 
extremistgrupper förenas under drömmen om kalifatet, genom användandet av narkotika, för 
att förverkliga denna utopi. 

Vad är salafism och wahhabism? 

Wahhabism (Wahhabbiya) är en variant av salafiislam, uppkallat efter as-salafi as-salih, ”de 
rättfärdiga efterföljarna” av tidiga islam. Denna tolkning av islam växer fram ur det sena 
1900-talet som den dominanta formen av sunniislamistisk radikalism. Islamistiska 
högutbildade från Deobandiskolan i Brittiska Indien etablerade lokala grenar i dagens 
Pakistan där många afghanska religiösa ledare studerat. Enligt Fredholm är målet med 
wahhabism är att VRIDA TILLBAKA SAMHÄLLET till en föreställd modell av 600-talets 
Arabien, vid Profetens tid, men idag i en global skala (Fredholm 2002:5). Notera Fredholms 
formulering ”vrida tillbaka samhället”. Den kännetecknar en eurocentrisk föreställning där 
Fredholm verkar se att det västerländska samhället är bättre och mer eftersträvansvärt. 

Begreppet salafism/wahhabism måste dock problematiseras. Wahhabistiskt tankesätt 
introducerades i Brittiska Indien 1823/24 av en indisk pilgrim från Mecka, Sayyid Ahmad 
Barelwi (1783-1831) (Fredholm 2006:4). Få individer som demonstrerar tendenser till 
salafism/wahhabism skulle beskriva sig som efterföljare av wahhabism, då de betraktar sig 
som muslimer och inget mer. Vissa skulle också betrakta det syndigt att använda dessa namn 
då det skulle innebära att rörelsens grundare, Muhammad ibn Abdul Wahhab skulle likställas 
med Gud genom att uppkalla en religiös inriktning efter honom. Och vidare, vissa grupper i 
Centralasien som uttrycker salafitankesättet följer ledare såsom Usama bin Ladin och Sheik 
Omar Abdel Rahman. Dessa män har omtolkat den ursprungliga wahhabismen för sina egna 
ändamål. Vissa akademiker använder därför termen neowahhabism (Fredholm 2006:4). Trots 
att många av anhängarna betraktar sig som muslimer enbart, och ser det som syndigt att tala i 
termer såsom ’wahhabism’! Det får betraktas som en manifestation av det intima förbundet 
mellan akademikerns hegemoniska roll och (den västerländska) vetenskapens diskursiva 
kunskapsproducerande. 

Sammanfattningsvis, wahhabism är ett islamskt tankesätt som tolkar islam på ett sätt som 
innebär att man vill återinföra kalifatet och leva som under Profetens tid. Av västerlänningar 
och sekulära muslimer uppfattas wahhabism som islamistisk extremism. 

Det uttalade målet för de flesta islamistiska extremistgrupperna är att återupprätta kalifatet, en 
islamsk stat under en förenad regering i den muslimska världen. Enligt Fredholm insisterar de 
flesta på att detta kalifat endast kan nås genom revolutionära former. Samt att alla former av 
social orättvisa mirakulöst skulle försvinna så snart kalifatet upprättats. Och denna dröm är 
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vissa villiga att dö för (Fredholm 2006:6). Jag tänker bortse från Fredholms ironi i detta och 
istället göra en jämförelse att det omvänt är många kristna ”demokratiska” västerlänningar 
som är villiga att döda för att kuva panislamism tex, ryssar, britter och amerikaner samtidigt 
som man kan utnyttja denna panislamism för att tex bli globala hegemoner, såsom jag menar 
att Ryssland drar fördelar av drömmen om kalifatet, eller för att få tillgång till olja och 
gasresurser i exempelvis Centralasien, såsom USA och Europa. Om man som Fredholm 
betraktar exempelvis wahhabism på detta sätt är det inte konstigt att dessa islamistiska 
extremistgruppers dröm om kalifatet anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot mot Europa. När 
västerlänningar, som äger rätten att döda för västerländsk demokrati, intervenerar/ockuperar 
stater betraktas det civiliserat och progressivt, medan dessa islamistiska extremistgrupper 
betraktas som barbariska och bakåtsträvande. Och Fredholm förefaller utgå från att kalifatet 
kommer bli ett fruktbart område för terrorister som kommer hota världens framtid. Men till 
skillnad från västerlänningar som vill utöva globalt herravälde verkar det som att dessa 
muslimer vill återuppbygga ett kalifat inom vilket man återgår till ett traditionellt levnadssätt. 

När Sovjetunionen föll 1991 och de fem centralasiatiska republikerna blev ”självständiga” 
hade varje västerländsk metod prövats och misslyckats. I de postsovjetiska staterna 
installerades nationalistiska diktatorer. Såsom Uzbekistans Islam Karimov, Turkmenistans 
Saparmurat Niyazov och Kazakstans Nursultan Nazarbayev. Då nationalismen och 
socialismen misslyckades inträdde islamistiska extremistgrupper i det ideologiska vakuumet, 
med stöd från den urbana fattiga befolkningen och medelklassen inklusive de som var 
högutbildade och undersysselsatta (Fredholm 2006:6). Bland annat betraktas Islam Karimov 
som en otrogen västbetjänt av IMUanhängare. 

Fredholm menar att dessa islamistiska extremistgrupper inte förväntar sig att vinna en global 
kamp med Väst eller de sekulära islamska stater de hävdar sig var i strid med. Fredholm pekar 
exempelvis på talibanerna som han menar inte brydde sig om att bygga någon form av civil 
administration och var nöjda med en militärstruktur som i sig själv var vag och 
svårdefinierad. Själva viljan att återupprätta kalifatet innebär nödvändigtvis inte att 
extremistgruppen skulle vara förmögen att leda en sådan stat, enligt Fredholm (2006:8). 

Jag tror återigen att Fredholms påstående måste ses ur ett vidare perspektiv. För det första, när 
det gäller den s.k. kampen mot Väst och de sekulära staterna, tror jag att man kan göra en 
parallell till Djingis Khan. Djingis Khan, precis som islamistiska extremistgrupper, ville inte 
erövra världen. Hans erövringar syftade till att ingå överenskommelser med de erövrade 
folken och samhällena. Han ville inte exploatera, plundra och civilisera dem genom 
omvändelse till hans religion. Det jag försöker säga är att dessa islamistiska extremistgrupper 
inte förväntar sig en kamp med Väst eller de sekulära staterna överhuvudtaget. Dessa 
islamistiska grupper har en dröm att återuppbygga kalifatet, inte att utöva globalt herravälde. 

För det andra, drömmen om kalifatet innebär ju för dessa islamistiska grupper att återgå till 
livet som under Profetens tid. Kalifatet är inte en västerländsk nationalstat. Och det innebär en 
politisk-religiös styrelseform där kaliferna, ulama och moskén har en framträdande roll. Detta 
ÄR ju den civila administrationen, dock inte i västerländsk bemärkelse. Detsamma kan sägas 
om militärstrukturen. Bara för att Fredholm inte förstår hur den kan ha någon betydelse i dess 
vaghet och lösa sammansättning påvisar ju detta påstående främst Fredholms etnocentriska 
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och evolutionistiska perspektiv där han jämför Deras militär med Vår västerländska och 
menar att den västerländska är bättre. 

För det tredje, när Fredholm påpekar att extremistgrupperna inte nödvändigtvis skulle kunna 
styra det drömda kalifatet är ju detta också ett eurocentriskt och evolutionistiskt perspektiv. 
Som framställer dessa individer som primitiva barbarer. Dessutom missar detta påpekande att 
kontextualisera det drömda kalifatet. Det existerar ju inte isolerat från världen, utan är en del 
av den. Det narkotikajihad som riktats mot Väst (EU och USA) vore inte möjligt utan stöd 
från Ryssland och Kina, dvs att narkotikan passerar genom dessa länder till USA och Europa. 
Och samtidigt tjänar ju Ryssland och Kina på att USA och Europa försvinner från 
Centralasien då det ger dessa större inflytande i regionen.  

För det fjärde, Fredholms eurocentriska och evolutionistiska perspektiv måste nog härledas 
till det västerländska sättet att betrakta historien som en väg mot framsteg och utveckling där 
kalifatet står i en polariserad motsättning till det västerländska samhället. Som västerlänning 
kan det nog vara svårt att förstå hur någon kan vilja återgå till en levnadsform som leddes på 
600-talet. Men för muslimer som drömmer om kalifatet vore det helt naturligt då de betraktar 
det förflutna som en helig arena för gudomligt ingripande i människornas liv. Livet i kalifatet 
skulle innebära en återgång till ett traditionellt levnadssätt, dvs vissa skulle leva som 
sedentära jordbrukare och andra som nomader. Kaliferna och handelsmännen skulle sköta de 
internationella handelsrelationerna, medan ulama handhar den sakraliserade formen av 
utbildning och är uttolkare av den islamska lagen. 

För det femte, jag tror inte att kalifatet kommer att innebära att regionen förfaller och blir 
instabil. Som jag nämnde tidigare finns det en viktig skillnad mellan det västerländska och det 
islamska synsättet på historien. De islamistiska extremistgrupperna vill inte exploatera och 
plundra befolkningen eller bli globala hegemoner, utan återuppbygga kalifatet där de kommer 
att leva som de gjort traditionellt. Jag tror att detta kommer leda till att den centralasiatiska 
regionen stärks, och inte blir en grogrund för terrorism, utan blir en del av en ny triangulär 
ekonomisk struktur tillsammans med Ryssland och Kina. Ur ett vidare perspektiv är det ju 
egentligen Väst som har terroriserat och terroriserar Centralasien. 

Nu ska jag beskriva två islamistiska extremistgrupper. IMU som har använt narkotika som ett 
maktobjekt i sin dröm om att återuppbygga kalifatet och Hizb ut-Tahrir. Jag har inga 
uppgifter om huruvida Hizb ut-Tahrir använder narkotika på ett direkt sätt för att förverkliga 
drömmen om kalifatet men samtidigt fördömer de inte att andra använder narkotika för detta 
syfte, som jag snart kommer visa. 

IMU (Islamic Movement of Uzbekistan) 

De grupper som kom att bilda IMU hade sitt ursprung i den islamska rörelsen kallad Adolat 
(Justice), en fraktion av en större grupp som kallades Islom Lashkarlari (islams krigare). 
Rörelsen, som sponsras av Saudiarabiska källor, är inspirerad av wahhabism. Den leddes av 
två unga herrar: Tohir Yuldosh och Jumaboy Khojiyev (senare känd som Juma Namangami). 
Bland flera krav krävde de att regeringen omedelbart utropade en islamsk stat, införde 
islamska lagar som det enda rättssystemet, upphörde med att orientera sin politik mot Turkiet 
samt introducerade separata skolor för pojkar och flickor. På kort tid uppstod grenar av 
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Adolat i bl.a. Ferghanadalen, Andijon, Margilan, Kuiva, Fargona och Osh i Kirgizistan 
(Fredholm 2006:17). 

I Saudiarabien fanns en stor uzbekisk diaspora som var ättlingar till de som hade deltagit i 
Basmachiupproret 1918-1928. Dessa erbjöd sitt stöd till Yuldosh. Efter det tadzjikiska 
inbördeskriget som slutade 1997 inleddes ett samarbete mellan Mirzo Zioyev (politiker i 
Tadzjikistan) och Namangami. Namangami blev involverad i narkotikasmuggling från 
Afghanistan till Tadzjikistan och vidare till Ryssland och slutligen till Europa. Namangami 
skapade också en militärstyrka som främst bestod av uzbeker men även araber, tadzjiker och 
tjetjener (Fredholm 2006:18-19). 

Både Yuldosh och Namangami förespråkade wahhabism och stödde den antivästerländska 
retoriken som Usama bin Ladin förde. Sommaren 1998 bildar Yuldosh och Namangami 
Islamic Movement of Uzbekistan. IMU vill ha en islamsk stat bland annat. 1999 den 25 
augusti utropade de ett jihad mot regeringen i Uzbekistan och Kirgizistan. Men det kan vara 
så att detta jihad inte var kopplat till den islamska revolutionen utan ett försök att ta över 
vägarna för narkotikasmuggling. Narkotikasmuggling har ökat från Afghanistan och även 
lokalt producerade opiater och marijuana från Ferganadalen och Osh. Detta är en förklaring 
som icke kan uteslutas enligt Fredholm (2006:24). Här tänker jag utveckla Fredholms 
påstående och hävda att kontrolleringen av smuggelvägarna och den ökade produktionen av 
narkotika är intimt förbundna och kopplad till den islamska revolutionen, eller drömmen om 
kalifatet. 

Jag visade förut hur uzbeker, tidigare i historien, har använt narkotika som ett maktobjekt och 
kontrollen av handelsvägarna för att bekämpa en regional hegemoni. På samma sätt använder 
nu IMU och andra extremistgrupper opium som under vägen till Europa och USA förädlas till 
heroin. Trots att många extremister är ”bondpojkar och banditer” värvas många arbetslösa 
akademiker. Jag påstår att det är dessa som förädlar opiumet till heroin. 

Fredholm går vidare och hävdar att dessa extremister behöver pengar och inte endast kan 
förlita sig på sympatisatörer utomlands. Att skilja på politiska och kriminella aktiviteter och 
mål kan vara omöjligt och faktiskt betraktas irrelevant så länge dessa är riktade mot de 
otrogna (Fredholm 2006:24). Här håller jag med Fredholm. Jag tror att narkotikan är kärnan i 
extremistgruppernas strategi, samtidigt som man inte bör förminska den religiösa aspekten i 
detta pågående narkotikajihad som utropats mot Väst. 

IMUs politiska struktur är okänd för utomstående observatörer. Den reflekterar förmodligen 
också divisionen inom organisationen. Yuldosh var politisk ledare. Zubayr ibn Abdur Raheem 
fyllde rollen som religiös ledare och ordförande i Afghanistan under namnet Juma Hakim 
samt var även en av talibanernas försvarsministrar. Fram till hans död i november 2001 var 
han den mest inflytelserika ledaren i organisationen. Även på det militära planet var 
organisationens struktur okänd för utomstående. Den verkade vara baserad på etnisk 
tillhörighet då den utförde operationer med Al-Qaida och talibanstyrkor. Men det förefaller 
som att de flesta aktiviteter utanför Afghanistan har bestått i gerillaräder och 
narkotikahantering som utförts av små enheter på omkring femton man (Fredholm 2006:26). 
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När IMU bekämpades och Namangami dog 2001 kan det ha indikerat slutet på rörelsen 
(Fredholm 2006:27). Men IMU är fortfarande populärt i de religiösa segmenten i Uzbekistan. 
IMU kan ha rest sig igen under överlevande ledare från fraktionen av ursprungsgruppen eller 
som en helt ny grupp som tar sitt namn efter en erkänd efterföljare (Fredholm 2006:27). 

2003 var IMUs splittring ett faktum. Men som jag kommer visa kan man se att nästa 
islamistiska extremistgrupp jag ska beskriva, Hizb ut-Tahrir, har samma agenda som IMU och 
är populära bland Uzbekistans undre värld. 6 

Hizb ut-Tahrir 

Islams frigörelseparti (Hizb ut-Tahrir al Islami) är ett islamistiskt extremistparti som enligt 
dess officiella partihistoria grundats 1953 av Sheik Taqiuddin al-Nabhani (1909-1977) 
(Fredholm 2006:28). al-Nabhani arbetade som lärare och lokal islamsk domare bland 
palestinierna på Västbanken. Han blev snart känd för sina antiväståsikter och framförallt 
antibrittiska åsikter. Efter att ha brutit med Bathpartiet började han organisera sitt eget parti. 
Hans dröm var att skapa ett kalifat (khalifah) och frigöra den islamska världen från 
västerländskt inflytande (Fredholm 2006:29). 

Hizb ut-Tahrir erbjuder träning/utbildning i en enhet i Uzbekistan som inkluderar 
språklektioner i arabiska, historia (som betraktad av Hizb ut-Tahrir) om Israel, USA, Europa 
och kalifatet (Fredholm 2006:32). Denna utbildningsform kan likställas med det europeiska 
skolsystemet som ger grundläggande utbildning ur ett europeiskt historieperspektiv och värdet 
av det västerländska demokratiska samhället (som det enda och det bästa). 

Då Hizb ut-Tahrir bannlystes i de flesta delar av Mellanöstern organiserade sig organisationen 
i Europa, framförallt i England där London antas vara kärnan. Många muslimska 
universitetsstudenter är medlemmar. Hizb ut-Tahrir har förgreningar i Tyskland, Holland, 
Frankrike och Belgien samt de skandinaviska länderna. 

Hizb ut-Tahrir ser att deras uppdrag består av tre faser 1) inbjuda folk till islam 2) etablera en 
islamsk stat 3) utveckla staten genom jihad. I den islamska staten ingår militärutbildning och 
träning inför jihad för alla män över 15. Detta innebär att Hizb ut-Tahrir inte utesluter 
våldsamheter, enligt Fredholm. Speciellt inte mot ickemuslimer efter det att kalifatet 
etablerats (Fredholm 2006:35). Enligt partiet är en muslim tillåten att använda vilken metod 
eller vilka medel som helst i kampen mot de otrogna om de används för att döda en otrogen 
(Fredholm 2006:35-6). Jag menar att detta kan ses som ett stöd för min tes att narkotikan 
används som ett maktobjekt mot de otrogna i syfte att återuppbygga kalifatet. Även om Hizb 
                                                           
6 Jag tror dock att det är viktigt att påpeka att det finns en komplexitet i att mäta populariteten för de 
extremistiska grupperna. Det beror på att när Sovjetunionen föll vände sig alla centralasiatiska presidenter till 
islamska doktriner och utropade sig som försvarare av islam. Men i tex. Uzbekistan var inte en enda mulla vald i 
parlamentet. Det är förbjudet enligt konstitutionen. Religiös frihet är under restriktion och statskontrollerat. I alla 
centralasiatiska republiker förbjuds religiösa partier och de övervakande organen av religiösa institutioner från 
Sovjettiden finns kvar. Och vidare censureras religiös litteratur. Det är denna komplexitet som jag tror gör det 
svårt att mäta islamistiska extremistgruppers popularitet. 
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ut-Tahrir inte gör det på ett direkt sätt. Därför står inte användning av narkotika som ett 
maktobjekt och narkotikasmuggling i motsättning till islamsk tro. Och kanske bör man inte 
heller dra paralleller mellan detta narkotikajihad och kriminalitet. Jihad innebär ju ett heligt 
krig. Istället borde man kanske endast se narkotikasmugglingen i ett religiöst perspektiv. 

I Centralasien har undergrupper av detta parti etablerats vilka är oberoende av Hizb ut-Tahrirs 
ledarskap. 1999 etablerades Hizb al-Nusra (assisterande partiet) i Uzbekistans huvudstad 
Tasjkent, av en grupp Hizb ut-Tahriranhängare med Sharipjon Atoyvich Mirzajanov i spetsen. 
Detta parti tros ha uppstått pga. missnöje med Hizb ut-Tahrirs politiska ickevåldssträvan. 
Påståenden inom Uzbekistans laginrättning föreslår att Hizb al-Nusra är en rik organisation 
som sponsras från USA och av narkotikasmuggling. 

Även om det inte finns några bevis för att Hizb ut-Tahrir som organisation är engagerade i 
våldsamheter de senaste åren är det tveklöst att partiet genom sin propaganda åtminstone 
uppmuntrar andra att ta till vapen (Fredholm 2006:37). Ur ett centralasiatiskt 
säkerhetspolitiskt perspektiv tycker jag att Fredholm insinuerar att islamistiska 
extremistgrupper utgör ett hot mot den regionala säkerheten och att muslimerna framställs 
som skjutglada barbarer. Men så behöver det ju inte vara. Istället kanske säkerheten och 
stabiliteten skulle öka i Centralasien om alla Västmakter, som har sin egen agenda att suga ut 
regionens tillgångar, lämnade regionen för att ge plats till återuppbyggandet av kalifatet. 

Del IV Centralasiatisk säkerhetspolitik ur ett europeiskt perspektiv 

Innan jag avslutar uppsatsen ska jag dock ta upp ett problem med att islamistiska 
extremistgrupper använder narkotika som ett maktobjekt. Det gör jag genom att försöka 
besvara frågan varför det finns så mycket opium i Afghanistan. 

Varför finns det så mycket opium i Afghanistan? 

Till att börja med ska jag säga att nedanstående text baseras på artiklar som har producerats av 
BBC. Förutom att vara etnocentriska och evolutionistiska framställer de afghanerna som 
passiva och viktimiserade. 

Jag har visat hur opiumvallmon används i medicinska syften av muslimer, hur den har varit en 
handelsvara, och ett maktobjekt som använts för att bekämpa regionala hegemonier samt även 
hur den globaliserats under den västerländska kolonialtiden då den blev en s.k. cash-crop i 
den globala ekonomin. 

Idag är det tydligen så att bönderna får 10 gånger mer betalt för opium än vad de får för vete 
som afghanska staten uppmanar bönderna att odla, samtidigt som vetet också kräver mer 
vatten. På marknaden i Murgham i Kandaharprovinsen får en bonde 50 pund för 1 kilo opium. 
Detta opium säljs till langare som säljer det vidare till smugglare. Efter att det har förädlats till 
heroin transporteras det längs de gamla Sidenvägarna. När narkotikan når Europa och USA är 
den värd tusentals kronor på gatan. 

Dessa bönder är enligt BBC fångade i en ond cirkel av skuld. De flesta bönder är landlösa och 
har lånat pengar från langarna för att köpa odlingstillbehör. Pengarna ska betalas tillbaka i 
opium. Men langaren kräver ränta vilket gör att bönderna inte kan betala tillbaka och därför 
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måste odla mer opium nästa år. Och i värsta fall tar langaren bondens barn om han inte kan 
betala tillbaka. Detta är naturligtvis hemskt. Men jag tror att detta påstående kräver vidare 
forskning. Jag menar att BBC kan ha underliggande motiv till att producera en bild av 
narkotikasmugglarna som barbariska. Dessutom menar jag att detta är ett exempel på hur 
bönderna görs till passiva och viktimiserade subjekt. Det kan ju vara så att de också drömmer 
om kalifatet. Under vilket deras livsvillkor med största sannolikhet skulle förbättras. Om det 
västerländska samhället förgörs genom heroinet behöver de ju inte längre odla opium i den 
stora skala de gör idag. Då kommer opiumvallmon ersättas av en eller flera andra cash-crops 
och de kan återgå till att odla opiumvallmon för medicinskt bruk. 

I dagsläget måste bönderna odla opium för att få pengar till att köpa mat och detta faktum i 
kombination med de islamistiska extremistgruppernas utropade narkotikajihad är anledningen 
till att det finns så mycket opium i Afghanistan. Det blir ännu mer komplext eftersom att 
Afghanistans president har utropat ett eget jihad mot narkotikan och opiumodlarna. USA och 
England har även utvecklat en slags biologisk svamp som de kan spruta över opiumfälten för 
att infektera opiumvallmon. Det drabbar bönderna i första hand, inte narkotikaligorna. Det 
återstår att se vilka miljömässiga konsekvenser denna svamp har på jorden och grundvattnet. 

Samtidigt kan man tänka att bonden utvecklar en antivästfientlighet som kommer leda till att 
han, och de bönder som blir arbetslösa och fattiga pga att opiumfälten infekterats med den 
nedbrytande svampen, går med i islamistiska extremistgrupper. Och därmed strävar efter att 
förverkliga drömmen om kalifatet som bla. innebär att Väst försvinner från Afghanistan. 7 

Så vad är lösningen? 

Jag ger inget svar på vad lösningen kan vara men jag diskuterar svamp- och 
nationaliseringslösningen samt EUs potential som stabilitetsskapare. 

Enligt BBC görs det försök genom ett antal biståndsprojekt att hitta nya livsförsörjande 
sysselsättningar för opiumodlarna, men dessa går långsamt. Man talar också om att följa det 
thailändska exemplet och ge opiumodlarna en slags övergångsperiod på ett antal år för att 
hitta nya sätt att försörja sig, men förhållandena i Thailand var bättre. Samtidigt som den 
thailändska regeringen satsade på att bryta ned heroinlaboratorierna och smugglarligorna. 
Dessutom är USA och England ivriga på att bekämpa opiumodlingarna med sitt biologiska 
vapen. Trots att detta projekt helt misslyckades i Central och Sydamerika. Vidare, om 
projektet lyckades i Centralasien skulle det leda till massvält eftersom att opium är böndernas 
enda inkomstkälla, samtidigt som matpriserna har höjts. Och den ekologiska effekten av 
svampen återstår att se. Sammanfattningsvis rymmer svamplösningen många komplexa utfall. 

                                                           
7 Denna svamp har bland annat använts i Central och Sydamerika sedan slutet av 1980-talet då 
narkotikasmugglarna där övergick från kokain- till heroinmarknaden. De marknadsför heroin på ett aggressivt 
vis i USA. Huruvida detta är kopplat till ett missnöje med västerländsk kolonialism och amerikanska 
interventioner i Central och Sydamerika samt om det finns transkontinentala samarbeten mellan 
narkotikatraffickingligor i Centralasien och Central och Sydamerika, och ett uttalat mål att förgöra Väst med 
narkotika, kräver vidare forskning. 
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I en rapport som undersöker EUs roll i Centralasien konstateras att ”EU inte kan fortsätta 
ignorera Centralasien, som på ytan verkar vara en stabil region. Potentialen för instabilitet och 
konflikt är hög. […] Regionen utgör en stor transportväg för narkotikatrafficking, och 
instabilitet. Om denna utvecklas skulle den hindra alla ansträngningar för nationsbygge i 
exempelvis Afghanistan” (Asia Report 2006:i). Här kan man se att EU inte ser drömmen att 
återskapa kalifatet som ett alternativ, utan söker belysa att ett västerländskt nationsbygge i 
demokratisk form är att uppmuntra. Framförallt eftersom att man utgår från att kalifatet är att 
likställa med instabilitet och ett paradis för barbarer/terrorister. Men denna 
nationaliseringslösning tar inte hänsyn till de islamistiska extremistgruppernas och kanske 
större delen av den centralasiatiska befolkningens missnöje med ’de otrognas’ styrandeformer 
som man upplever ickefungerande. 

EU har en stor potential och flera fördelar som stabilitetsskapare i Centralasien. Det beror på 
att ”EU inte generellt väcker samma oro över inkräktande såsom USA, Ryssland och Kina” 
(Asian Report 2006:ii). Samtidigt menar Ryssland att EU och USA försöker ”stöta ut” 
Ryssland från Centralasien (Asian Report 2006:25). Här ser man tydligt hur drömmen om 
kalifatet och västerlänningarnas kamp möts, men man bortser från de fördelar Ryssland skulle 
få i den stora kampen, dvs om USA och EU-länderna tvingas lämna Centralasien som ett 
resultat av att kalifatet återuppbyggs. Då skulle Ryssland kunna etablera sig som en global 
hegemon vilket Ryssland har kämpat för sedan 1500-talet. Även Kina skulle tjäna på att få ut 
USA och EU-länderna ur Centralasien. Det skulle möjliggöra ett skapande av en ny 
ekonomisk struktur som skulle ha en dominerande roll i den globala ekonomin. Kina är 
exempelvis mycket intresserad av olja och gas i Kazakstan och nyligen har en oljeledning 
som dragits mellan östra Kazakstan och Xinjiang invigts (Fresk 2005:14). Xinjiang kan 
utvecklas till ett viktigt transitområde för kinesiska varor till Ryssland och Centralasien. Och 
vem vet, kanske skrotas Simlakonventionen, och Xinjiang (Östturkestan) blir autonomt på 
riktigt när kalifatet återuppbyggs. Detta kanske är början på vad som komma skall. 

I nästa stycke tänker jag föra en avslutande diskussion kring Centralasiens säkerhetspolitik 
med fokus på narkotika ur ett europeiskt perspektiv. 

Avrundning 

Under 1980-talet lades grunden för den utbredda korruptionen och laglösheten som råder i 
Centralasien idag. När Sovjetunionen föll installerades diktatorer som verkar vara mer 
intresserade av att göra sig själva rika än av landets välfärd. Det har bland andra 
omständigheter lett till att det råder fattigdom och arbetslöshet som gör att många människor i 
Centralasien sysselsätter sig inom den undre världen. Vissa genom narkotikasmuggling och 
opiumodling.  

1989 var det sista året då planekonomin fungerade någorlunda väl. 1995 hade 40 % av 
standarden tappats. Siffrorna 5:15:80 kan ses som en beskrivning av befolkningens situation i 
Centralasien. 5 % tillhör eliten som är mycket rik. 15 % belyser en medelklass, som är 
ointresserad av förändring. Den vill bevara sitt välstånd. Och de resterande 80 % av 
befolkningen är fattiga. Många i denna grupp sysselsätter sig med aktiviteter i den undre 
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världen. Här finns också många arbetslösa frustrerade akademiker. De islamistiska 
extremistgrupperna värvar många medlemmar ur denna del av befolkningen. 

Då Centralasienrepublikerna inte samarbetar regionalt om att bekämpa narkotikan skulle jag 
säga att den centralasiatiska säkerhetspolitiken vad gäller narkotika är obefintlig. Dessutom 
har ledare för Centralasienrepublikerna lärt sig att spela Västs spel för att få bistånd. Därför 
hävdar de att de ska demokratisera och bekämpa narkotika. Men statistiken talar ett tydligt 
språk. Narkotikan översvämmar Europa.  

Det finns givetvis organisationer som Shanghai Organization for Cooperation och ett antal till 
där vissa av de centralasiatiska länderna ingår men arbetet inom dessa organisationer är i sin 
början och går trögt, vad jag förstår. Och dessutom består ju exempelvis SOC av bla. Kina, 
som också skulle tjäna på att ett narkotikajihad som riktats mot Väst lyckas. 

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag säga att den centralasiatiska säkerhetspolitiken med 
fokus på narkotika ur ett europeiskt perspektiv utgör ett hot mot Europa eftersom att den inte 
existerar och därför att islamistiska extremistgrupper har utropat ett narkotikajihad mot 
Europa och USA. Men jag vill understryka att det är detta narkotikajihad som utgör ett hot, 
inte kalifatet. När kalifatet har etablerats kommer det inte att utgöra ett hot mot Väst. Det 
beror på att kalifatet innebär att centralasiaterna återgår till den levnadsform som leddes under 
Profetens tid, dvs, befolkningen återgår till ett sedentärt och nomadisk leverne. 
Handelsmännen och kaliferna sköter de internationella relationerna. Medan ulama handhar 
den sakraliserade utbildningen och fungerar som uttolkare av den islamska lagen.  

Kalifatet är inte en västerländsk nationalstat. Men det behöver inte innebära att etableringen 
av kalifatet leder till varesig instabilitet i regionen eller en isolering från omvärlden. Jag tror 
att Ryssland och Kina har insett vilka möjligheter det skulle bli för dessa stormakter att skapa 
en ekonomisk struktur om Väst försvinner från Centralasien. Samtidigt som det säkerligen 
kommer att råda en misstänksamhet mot centralasiaternas barbariska leverne och religion 
(under en övergångsperiod eller kanske för alltid). 

I den nya globala strukturen kommer Ryssland och Kina tillsammans med Centralasien ingå i 
en triangulär ekonomisk struktur som kommer att utgöra en betydande komponent i 
världsekonomin. Ryssland och Kina kommer att bli globala hegemoner och Centralasien 
förverkligar sin dröm att återgå till den traditionella levnadsform som ’de otrogna’ har 
fråntagit dem genom sina kamper för att nå globalt herravälde. Och Centralasien kommer 
fortsätta att vara en sakraliserad arena för gudomliga ingripanden i människornas vardagliga 
liv. Som det alltid har varit. 

Avslutning 

Den här uppsatsen har skrivits inom ramen för centralasiatisk säkerhetspolitik ur ett 
europeiskt perspektiv. Jag har begränsat uppsatsen till att fokusera på narkotika, som på 
senare år har blivit en kärnfråga i säkerhetspolitiska diskussioner, framförallt i Europa och 
USA. Genom att tillämpa ett vidare perspektiv har jag försökt överskrida den eurocentrism, 
evolutionism, passivisering och viktimisering som finns i litteraturen och de artiklar som jag 
har studerat. Med den beskrivande tesen: Narkotikans roll i kampen om den globala 
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hegemonin och drömmen om kalifatet, har jag velat belysa narkotikans roll i båda dessa 
strävanden mot en ny värld. Narkotikans roll som ett maktobjekt kan inte förminskas, varken i 
européernas kamp om den globala hegemonin eller i de islamistiska extremistgruppernas 
dröm om kalifatet. Avslutningsvis menar jag att narkotikan har haft en betydande och 
stimulerande roll i historien, i nutiden och även kommer att ha det i framtiden.  
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/2/hi/programmes/panorama/4712807.stm .Last Updated: Monday, 27 August 2007, 00:17 GMT 01:17 UK  

UK Poppy-Killing Fungus Developed. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/121735.stm   
Sunday, June 28, 1998 Published at 10:11 GMT 11:11 UK  
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