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Uttrykket al-Qaida ["skolen'" har preget den offentlige samfunns

diskursen i vestlige land siden 11. september 200 1. Til tross for 

dette er det uklart hva begrepet referer til. Ved å sette det afghan

ske al-Qaida i et historisk og kildekritisk perspektiv kan vi nyan

sere vår forståelse av bevegelsen. 

AV ANNE STENERSEN 

Opprørsbevegelsen i Afghanistan 
beskrives ofte med samlebegrepet 
"al-Qaida og Taliban", men består i 
virke ligheten av et utall ulike aktører 
med ulike agendaer og motivasjoner, 
som per i dag står samlet om et felles, 
kortsiktig mål: å få utenlandske styr
ker til å forlate Afghanistan. Denne 
artikkelen ønsker å se nærmere på 
den delen av opprørsbevegelsen som 
refereres til som "al-Qaida": I denne 
kategorien putter vi gjerne alle opp
rørere som har kommet utenfra, sær
lig fra den arabiske verden, for å støt
te det lokale opprøret i Afghanislan. 
Men hvem er egentlig "al-Qaidas fot
soldater" i dag, når og hvordan kom 
de til regionen og hvilken rolle spiller 
de i opprøret? Dette finnes det per i 
dag lite infurmasjon om i åpne kilder. 
Denne artikkelen vil forsøke å besvare 
disse spørsmålene ved å se på doku
menter utgitt av al-Qaida nettverket 
selv, og som har blitllite forsket på til 
nå. Hoveddelen av kildene er såkalte 
"martyrbiografier", som er korte bio
grafiske historier om krigere som har 
bli lt drept i regionen m ellom 2002 
og 2006. Formålet med disse utgivel
sene, fra al-Qaida-nettverkets side, er 

å drive propaganda og indirekte bidra 
til rekruttering. Biografiene innehol
der imidlertid også mye informasjon 
om de utenlandske krigerne i regio
nen og deres aktiviteter etter 11. sep
tember, og samlet kan de kanskje 
belyse en del av historien som er lite 
forstått og forsket på fra vestlig hold. 

Artikkelen vil argumentere at det 
som i dag kalles "al-Qaida" i virkelig
heten er en mangfoldig gruppe uten
landske krigere som av ulike årsa
ker befinner seg i stammeområdene 
m ellom Afghanistan og Pakistan. 
Flertallet av dem har vært i regio
nen før 11. september, og var blant 
dem som klarte å flykte til stamme
områdene etter Taliban-regimets fall. 
Tilbaketrekningen skjedde fordi loka
le og utenlandske opprørsledere så 
det som nytteløst å konfrontere den 
militært overlegne fienden. De vedtok 
derfor å trekke seg tilbake, reorga
nisere troppene og starte en geril
jakrig, for på denne måten å påføre 
fienden større tap på lang sikt. Dette 
bildet strider mot gjengs oppfatning 
av al-Qaida-krigere i Afghanistan, 
som gjerne beskrives som religiøse 
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Kart over Afghanis tan og 
FATA. Kilde: www.pbs.org 

fanatikere hvis eneste mål er å oppnå 
martyrdøden. En annen observasjon 
er at få av de arabiske krigerne i regio
nen har vært involvert i spektakulære 
selvmordsaksjoner og terrorangrep 
rettet mot Vesten, aktiviteter som tra
disjonelt forbindes med al-Qaida. I 
stedet har de fleste vært involvert i 
gerilja-lignende angrep på lokalt nivå 
i Afghanistan. "AJ-Qaidas fotsoldater" 
i dag har således mer til felles med 
mujahedin som kjempet mot den sov
jetiske okkupasjonen av Afghanistan 
på 80-tallet, enn med kaprerne som 
styrtet fire fly i New York, Washington 
og Pennsylvania den 11. september 
2001. 

Bakgrunn 

De første arabiske krigerne kom til 
Afghanistan tidlig på 1980-tallet fo r 
å støtte lokale mujahedin i kampen 
mot den sovjetiske okkupasjonen av 
landet. Blant dem var en ung saudia
raber ved navn Osama bin Laden, som 
i liten grad deltok direkte i kamper, 
men som kom til å spille en sentral 
rolle som logistiker og finansmann. I 
1984 var han med på å grunnlegge det 
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såkalte "Tjenestekontoret" i Peshawar, 
som organiserte den arabiske innsat
sen og tilrettela for de mange arabiske 
krigerne som strømmet til regionen. 
Tjenestekontoret blir gjerne beskre
vet som en forløper til al-Qaida, men 
ironisk nok var bin Laden den gang 
alliert med USA i kampet mot den feI
les erkefienden, Sovjetunionen. 

Siden den gang har arabiske kri
gere befunnet seg i regionen, selv 
om det store flertallet av "afghaner
arabere", som de ble kalt, dro hjem 
etter at Sovjetunionen trakk seg ut og 
det brøt ut borgerkrig mellom ulike 
afghanske fraksjoner på begynnelsen 
av 1990-taJlel. Etter at Taliban kom 
til makten i 1996 kom en ny bølge av 
utenlandske krigere til Afghanistan, 
da ikke nødvendigvis for å delta i 
kamper, men oftere for å få trening og 
militær opplæ ring i en av de mange 
treningsleirene som blant annet ble 
drevet av bin Laden, men også et 
mylder av andre militante grupper fra 
Pakistan, Sentral-Asia, Midtøsten og 
Nord-Afrika.i Ambisjonen for mange 
av de som trente i Afghanistan på 
slutten av 1990-tallet var å dra videre 

for å krige andre steder, blant annet 
i Tsjetsjenia og Bosnia. Mange endte 
likevel opp med å bli sendt til fron
ten nord i Afghanistan for å delta 
i Taliban-regimets kamp mot andre 
afghanske fraksjoner. Arabernes 
deltakelse i disse kampene var noe 
kontroversiell, både blant krigere på 
bakken, og blant ideologer og teolo
ger tilknyttet den militante islamist
bevegelsen. Hovedgrunnen til dette 
var at Taliban ikke kjempet mot en 
utcnlandsk okkupasjonsmakt, men 
mot andre afghanske muslimer, noe 
som gjorde kampen vanskeligere å 
legitimere fra et religiøst ståsted. En 
annen faktor som bidro til gjensi
dig mistenksomhet mellom arabiske 
krigere og Talibans soldater var rett 
og slett kultur- og klasseforskjeller. 
Flere av araberne, som gjerne hadde 
høyere utdanning og kom fra mid
delklassefamilier i Midtøsten, så på 
Afghanistan som et bakstreversk og 
primitivt samfunn, og Taliban som 
uvitende hønder som dessuten prak
tiserte en lokal tolkning av Islam som 
var ispedd lokale skikker og over
tro. Dette var vanskelig å svelge, sær
lig for en del av de mer ortodoksc 
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"Færre delte bin Ladens verdenssyn om at det var 

amerikanske sivile som burde være hovedmålet "," 


saudiaraberne. AJ-Qaida-Iedelsen og 
flere av de andre militante gruppene i 
Afghanistan mente imidlertid at man 
burde ha en pragmatisk holdning til 
Taliban-regimet, ettersom de tross alt 
tilbød et fristed og en mulighet til 
å trene og operere som man knapt 
kunne finne noe annet sted i verden. 

Il. septem ber-angrepene og 
den påfølgende invasjonen av 
Afghanistan markerte begynnelsen 
på en ny periode for de utenland
ske krigerne i Afghanistan. Tapet av 
Afghanistan som permanent base var 
et kraftig tilbakeslag for al-Qaida og 
de andre militante gruppene i regio
nen. De fleste fant et nytt fristed i 
de uregjerlige grenseområdene mel
lom Afghanistan og Pakistan, men 
den friheten de før hadde hatt under 
Taliban ble sterkt innskrenket. ii På 
den annen side skapte også invasjo
nen av Afghanistan en ny og viktig 
sak som både lokale og utenland
ske grupper i regionen kunne enes 
om, nemlig kampen mot utenland
ske styrker på afghansk jord. Kampen 
mot den amerikanske "okkupasjo-

Osama bin Laden i Afghanistan på 
1980-tallet. Foto: www.arab3.com 

nen" av Afghanistan ga sterke asso
siasjoner til 1980-tallets kamp mot 
Sovjetunionen, og ble også sett på 
som mer legitim enn Talibans kamp 
mot andre afghanske fraksjoner i 
Nord-Afghanistan. 

Resten av denne artikkelen kom
mer til å fokusere på hva som skjed
de med de utenlandske krigerne i 
Afghanistan etter 11 . september. 
Denne perioden kan grovt sett deles 
inn i to faser: Perioden fra Il. sep
tember og fram til Taliban-regimets 
fall i november 2001, da utenlandske 
krigere i Afghanistan allierte seg med 
hverandre og med Taliban for å delta 
i direkte militær konfrontasjoll med 
amerikanske styrker og deres lokale 
allierte. Deretter har vi perioden fra 
tidlig 2002 og fram til i dag, som 
har vært karakterisert av asymmetrisk 
krigføring mot utenlandske styrker 
og deres lokale aJlierte i Afghanistan. 
Denne framstillingen vil hovedsaklig 
ta for seg perioden fram til ca. 2006, 
ettersom det foreløpig finnes få åpne 
kilder som kan belyse utviklingen 
etter den tid. 

Kampen mot USA og 
NordaLLiansen 

perioden september-november 
2001 var det kampen mot USA og den 
nord-afghanske alliansen av krigsher
rer kjent som "Nord alliansen" som var 
al-Qaidas førsteprioritet. Høytstående 
al-Qaida-ledere ble i Afghanistan 
og organiserte den arabiske innsat
sen i denne perioden, og dro ikke til 
Pakistan før etter at TaJiban-regimet 
hadde falt, da de innså at det ville 
være nyneløst å fortsette kampen i sin 
daværende form. 

Som kjent var det kun en liten 
kjerne al-Qaida-ledere som visste om 
11. september-angrepene på forhånd. 
iii Nyheten om at angrepene hadde 
funnet sted kom derfor overraskende 
på de fleste utenlandske krigerne i 
Afghanistan, og reaksjonene var ikke 
bare positive. En palestiner som stod 
sentralt i det arabiske miljøet, Abu 
Zubayda, sa senere at "etter Il. sep
tember var det mange som var sinte 
på bin Laden." Dette var en forståe
lig reaksjon: Som nevnt tidligere fan
tes et mylder av militante islamis
tiske grupper i Afghanistan pfi denne 
tiden, og de fleste var interesserte i å 
bruke Afghanistan som fristed og til å 
drive treningsleire. Mange av de som 
trente der ønsket å dra videre for å 
sloss i Tsjetsjenia og i andre konflikter 
der man mente at muslimsk land var 
okkupert. Færre delte hin Ladens ver

denssyn om at det var amerikanske 
sivile som burde være hovedmålet, 
spesielt når man samtidig risikerte å 
miste det unike fristedet SOI11 Tali ban 
tilbød de ulike militante gru p pene i 
Afghanis tan. 
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"I følge al-Qaidas egne kilder var det flere høytstå
ende arabiske krigere som deltok ved Shah-i-Kot , ... " 

Da det ble klart at USA kom til å 
svare med å invadere Afghanistan, var 
det likevel mange utenlandske kri
gere som allierte seg med bin Laden 
og Taliban. A kjempe for bin Laden 
var imidlertid ikke obligatorisk: I al
Farouq-Ieiren utenfor Kandahar stod 
rekruttene fritt til å gjøre hva de ville, 
i følge et øyenvitne som senere ble 
arrestert og sendt til Guantanamo: 
"Det kommer sannsynligvis til å bli 
problemer og bombeangrep, så hvis 
dere ikke vil ha noen problemer så 
er det bare å dra", skal en av lederne 
ha fortalt rekruttene kort tid etter 
Il. september. iv Blant de som ble 
igjen for å kjempe i Afghanistan var 
både relativt ferske rekrutter, og mer 
erfarne ledere. Ibn Sheikh al-Libi, 
som hadde vært leder for den kjente 
Khalden-Ieiren i flere år, skal ha meldt 
seg frivillig til å kjempe for bin Laden, 
selv om han på det tidspunktet ikke 
anså seg som en del av al-Qaida. Han 
ble utpekt til å være leder for Khost i 
sørøst-AfghanistanY Andre arabere 
fikk ansvaret for andre deler av landet. 
Abd al-Hadi al-Iraqi, en tidligere major 
i den Irakiske hæren, var ansvarlig for 
fronten i Nord-Afghanistan. Det høyt
stående al-Qaida medlemmet Sayf al
Adl var trolig med på å koordinere 
arabernes innsats rundt den strate
gisk viktige byen Kandahar i sør. 

Det virker som om al-Qaidas stra
tegi i begynnelsen var å støtte Taliban 
i en konvensjonell krig mot USA, der 
målet var å forsvare de viktigste byene. 
Mange av de lokale og utenlandske 
krigerne hadde erfaring fra krigen mot 
Sovjetunionen på 1980-tallet, og for
ventet kanskje at USA skulle oppføre 
seg på samme måte. Men USA valgte 
som kjent en annen fremgangsmåte, 

der man la stor vekt på lokale afghan
ske militser som skulle stå for hoved
innsatsen på bakken. Disse ble i nord 
støttet av et lite antall amerikanske 
spesialstyrker, og etter hvert kraftige 
luftangrep mot Talibans posisjoner. 
Dette viste seg å være en svært effek
tiv strategi, ettersom Taliban raskt 
innså at det ville være nytteløst å 
kjempe mot den militært overlegne 
fienden. En ulempe med denne stra
tegien var at et stort antaii lokale og 
utenlandske krigere fikk mulighet til å 
flykte over på pakistansk side av gren
sen, ettersom de lokale militsene av 
ulike grunner ikke var spesielt effek
tive når det gjaldt å tette fluktrutene 
mot Pakistan. Kabul falt 12. november 
2001 , etter at Taliban hadde forlatt 
byen dagen i forveien. Talibans siste 
skanse, den sørlige byen Kandahar, 
falt en knapp måned senere den 9. 
desember. 

Arabiske krigere kjempet hovedsa
kelig på to fronter: "Nordfronten" og 
"Kabulfronten". På Nordfronten ble 
mange av de utenlandske krigerne 
drept eller arrestert. Dette reflekteres i 
biografiene til de som fortsatte å kjem
pe i regionen etter Talibans fall. Her 
finner vi mange som overlevde kam
pene på Kabulfronten, men nesten 
ingen med erfaring fra Nordfronten. 
I ett tilfelle ble flere hundre utenland
ske krigere på Nordfronten tatt til 
fange av usbekeren Dostums tropper, 
og satt i det beryktede Qala-i-Jangvi
fengselet utenfor Mazar-e-Sharif, 
der flertallet ble drept i forbindel
se med et fangeopprør i november 
2001. Flertallet av utenlandske kri
gere på Nordfronten var imidlertid 
ikke arabere, men pakistanere, og til 
dels usbekere. I følge en al-Qaida

kilde utgjorde ikke araberne mer enn 
ca. 100-150, mens det var over tusen 
pakistanere. vi 

Krigerne på Kabulfronten trakk seg 
sannsynligvis tilbake til den sørlige 
byen Kandahar i forkant av Kabuls fall 
den 12. november. Derfra var det flere 
som dro til Khost-provinsen, og etter 
hvert videre over grensen til Pakistan. 
Khost grenser til det uregjerlige stam
meområdet Waziristan, som er en 
del av FATA (Federally Administered 
Tribal Areas) i Pakistan, som man 
regner med fortsatt er et av de viktig
ste skjulestedene for al-Qaida i dag. 
Denne tilbaketrekningen skjedde 
sannsynligvis mellom november 2001 
og januar 2002, men enkelte ble også 
igjen for å kjempe videre. De siste 
større slagene som involverte uten
landske krigere i Afghanistan var sla
get ved Kandahar (l. - 8. desember), 
Tora Bora (30. november - 16.desem
ber) og til slutt slaget om Shah-i-Kot 
i mars 2002, kjent som "Operasjon 
Anakonda". I følge al-Qaidas egne kil
der var det flere høytstående arabiske 
krigere som deltok ved Shah-i-Kot, 
blant annet Abd al-Hadi al-Iraqi, og 
dessuten lederen av den usbekiske 
militante gruppen IMU (lslamic 
Movement of Ui'.bekistan) Tahir 
Yuldashev, som var en nær alliert av 
al-Qaida og ·lilliban. De usbekiske kri
gerne hans skal ha spilt en viktig rolle 
i dette slagetvii 

Hvorfor skjedde tilbake 
trekningen til Pakistan? 

De utenlandske krigerne i Afghanistan 
blir gjerne beskrevet som hardbarke
de og fryktløse krigere som ble væren
de ved fronten og kjempe til døden, 
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hvorfor var det ... så mange som trakk seg tilbake 
til de pakistanske stammeområdene i 2001-2002?" 

selv etter at Taliban hadde flyktet. 
En general fra Nordalliansen sa det 
angivelig på denne måten: "Hvis de 
hadde vært afghanere kunne vi over
bevist dem om at de skulle overgi 
seg, for det er måten vi gjør det på. 
Men disse utenlandske djevlene, de 
ønsker å bli martyrer alle sammen." 
viii Dette tegner et bilde av utenland
ske krigere som religiøse fanatikere 
hvis eneste mål var å oppnå martyr
døden, og som dermed manglet en 
strategi for å vinne på lang sikt. Men 
hvis dette var sant, hvorfor var det 
da så mange som trakk seg tilbake 
til de pakistanske stammeområdene 
i 2001-2002? I følge al-Qaidas egne 
kilder skjedde denne tilbaketreknin
gen fordi lederne innså behovet for å 
reorganisere troppene og gå over fra 
konvensjonell krigføring til geriljakrig 
mot utenlandske styrker og deres alli
erte i Afghanistan. 

Flere av krigerne som overlevde 
invasjonen sent i 2001 har forklart at 
tilbaketrekningen skjedde på "ordre 
ovenfra." Kildene er noe tvetydige når 
det gjelder hvem som ga ordren, og 
hva som skulle være formålet med 
tilbaketrekningen. I følge noen kilder 
kom ordren direkte fra bin Laden, 
som angivelig skal ha kontaktet kri
gerne i Tora Bora i midten av desem
ber og bedt dem trekke seg tilhake 
til Pakistan, og deretter, hvis de var 
i stand til det, "til sine hjemland ... 
eller til et hvilket som helst annet 
land de kunne dra til, for å jobbe 
derfra med planlegging av angrep 
mot amerikanerne og mot vestlige 
interesser hvor de enn befant seg."IX 
Hvis dette er sant, tyder det muligens 
på at bin Laden ønsket il desentra
lisere al-Qaidas kamp, i stedet for il 

beholde et stort antall krigere i stam
meområdene og bruke dem i gerilja
krigføring mot amerikanske styrker 
i Afghanistan. Allerede sommeren 
2001 hadde al-Qaida-Iedelsen planer 
om å åpne en "front" i Saudi-Arabia, 
og etter tilbaketrekningen til Pakistan 
var det nettopp dette mange av de 
saudiarabiske krigerne gjorde, etter
som de så på det som meningsløst å 
fortsatt prøve å kjempe i Afghanistan 
etter Talibans fall. x 

På den annen side er det lite som 
tyder på at al-Qaida, eller de utenland
ske krigerne generelt, hadde tenkt å gi 
opp kampen i Afghanistan. Mange av 
de arabiske mellomlederne og "fot
soldatene" som overlevde invasjonen 
har uttalt at målet med tilbaketrek
ningen ikke var at araberne skulle dra 
til sine hjemland, slik bin Laden angi
velig hadde bedt dem om å gjøre, men 
at de skulle omgruppere i Pakistan og 
starte en geriljakrig mot amerikanske 
styrker i Afghanistan. En mellomleder 
som ga klart uttrykk for dette var ira
keren Abd al-Hadi al-Iraqi, som sa i 
et intervju med et militant islamistisk 
nettsted i 2002 at 

"Ordren om tilbaketrekning kom 
fra Mulla Omar ... ordren kom fordi 
Mulla Omar og [de ulike] leder
gruppene innså at det il tviholde 
på byene under kraftige hombean
grep fra luften var tilliten nytte, og 
det førte knapt til resultater ... En 
konvensjonell krig ville ikke påføre 
fienden særlige tap, og derfor ble 
det bestemt at man skulle gå over 
til geriljakrig... xi" 

Han sa også at "etter tilbaketrek
ningen var det noen krigere som dro 

fordi de manglet evne [til å fortsette 
kampen], resten ble spredt ut til de 
ulike kampgruppene i alle områder. 
Vi omgrupperte og startet det nåvæ
rende fasen [med geriljakrig]." Når 
man ser på andre kilder om de uten
landske krigerne i regionen etter 2002, 
kan det virke som om Abd al-Hadis 
påstander stemmer bra overens med 
virkeligheten. I følge biografiene til 
et hundretalls av krigerne som ble 
drept i regionen mellom 2002-2006, 
ser man at et flertall (70 prosent) 
hadde deltatt i kampene mot den 
amerikanske invasjonen i oktober
desember 2001, mens et mindre 
antall (30 prosent) hadde kommet 
til regionen etter at disse kampene 
var over. Det tyder på at det var de 
som trakk seg tilbake til Pakistan i 
2001-2002 som også utgjorde kjernen 
i de arabiske krigernes kampanje etter 
2002. Det finnes også flere kilder som 
sier at ikke bare "fotsoldatene", men 
også mer høytstående medlemmer av 
al-Qaida var involvert i denne kam
panjen fra begynnelsen. I juni 2002 
skal Sayf al-Adl ha skrevet et brev til 
Khalid Sheikh Mohammed i Pakistan, 
der han oppfordrer Khalid Sheikh ril å 
utnevne Ibn Sheikh al-Libi til leder for 
den "sørlige sektoren" og Abd al-Hadi 
al-Iraqi tillederfor den "nordlige sek
toren" av Afghanistan/Pakistan. (Sayf 
al-Alil var på dette tidspunktet al
Qaidas øverste leder for militære ope
rasjoner) .xii Med andre ord virker det 
som om al-Qaidas øverste lederskap 
ønsket å ha en [inger med i spillet i 
Afghanistan og koordinere aktivite
tene til de arabiske krigerne, selv så 
tidlig som 2002. Dette skjedde trolig 
samtidig med at al-Qaida forsøkte å 
åpne "fronter" andre steder, slik bin 
Laden hadde uttrykt ønske om, blant 
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Denne propagandafilmen 
fra 2006 viser utenlandske 
krigere som trener i stam
meområdene mellom 
Afghanistan og Pakis tan. 

annet i Saudi-Arabia, og etter 2003 i 
Irak. Grunnet mangel på kilder om al
Qaida-Iederskapet på denne tiden er 
det riktignok vanskelig å si noe sikkert 
om al-Qaida hadde klare prioriteter 
på dette tidspunktet. 

Perioden 2002-2006 
Taliban-regimets fall og arabernes 
tilbaketrekning til pakistanske stam
meområder markerte begynnelsen 
på en ny fase i arabernes krigføring 
i Afghanistan. Mange analytikere har 
pekt på at al-Qaida i denne perioden 
har klart å bygge seg opp igjen som 
organisasjon, og at de pakistanske 
stammeområdene har blitt brukt til 
å trene rekrutter til å utføre angrep i 
Vesten. Men dette forteller på langt 
nær hele historien om hva som skjed
de med de u tenlandske krigerne i 
Afghanistan etter 2002. Hvis vi ser på 
historiene til individuelle "fotsolda
ter", ser vi at flertallet har vært invol
vert i geriljaangrep på amerikanske 
styrker og deres aJlierte i Afghanistan, 
og kun et fåtall har hatt befatning 
med internasjonal terrorisme. 

En studie av 103 biografier av uten
landske krigere som har blitt drept 
i Afghanistan/FATA mellom 2002 og 
2006 viser at de kommer fra en rekke 
ulike land og sosioøkonomiske bak
grunner. Krigerne i utvalget repre
senterer 22 ulike land i Midtøsten, 
Nord-Afrika, tidligere Sovjetunionen 
og Xinjang-provinsen av Kina. Med 
unntak aven person fra de Karibiske 
øyer, finner vi ingen fra Vest-Europa 
eller USA (selv om enkelte av krigerne 
var bosatt i Europa før de kom til 
Afghanistan). Når det gjelder sosio
økonomisk bakgrunn, finner vi alt fra 

landeveisrøvere til advokater og inge
niører. De har også svært ulike grader 
av erfaring; vi finner alt fra vetera
ner fra krigen mot Sovjetunionen på 
80-tallet til tenåringer som nylig har 
sluttet seg til kampen. Det eneste de 
synes å ha til felles er at de alle er 
menn, og alle er sunni-muslimer. 

Mer interessant er det kanskje å 
se på hvordan og hvorfor de arabiske 
krigerne havnet i stammeområdene 
etter 2002. Som allerede nevnt, var en 
stor del av krigerne i utvalget til stede 
i Afghanistan under den amerikansk
ledede invasjonen, og tlyktet til stam
meområdene etter TaJibans fall. Et 
mindre antall kom også til regionen 
mellom 2002 og 2006. Uten å ha møtt 
eller intervjuet noen av krigerne, er 
det vanskelig å si noe om deres moti
vasjoner for å kjempe i Afghanistan. 
Biografiene ønsker gjerne å fremhe
ve krigernes religiøse og ideologiske 
motivasjoner, men enkelte av histo
riene hinter også om andre og mer 
pragmatiske årsaker, særlig blant de 
som allerede befant seg i regionen 
da Taliban falt. En av krigerne kunne 
ikke dra hjem fordi han manglet rei
sepapirer, en annen var redd for å 
bli forfulgt av sikkerhetstjenester i 
hjemlandet. Men det var nok også 
mange som kjempet av mer religiøs 
og ideologisk overbevisning, særlig 
de som valgte å dra til regionen etter 
Il. september-angrepene hadde fun
net sted. Fatwaer utstedt av radikale 
sjeiker spilte nok en viss rolle for å 
inspirere noen av disse nye rekrut

tene. J biografien til en saudiaraber 
som dro til Afghanistan etter 11. sep
tember stod det for eksempel å lese at 
"etter 11. september og angrepet på 
Afghanistan, sa de religiøse lederne at 
det var tillatt å dra ijihad mot korsfa
rerne, så han svarte på oppfordringen 
og dro til Afghanistan.',xiii Når det 
gjelder de "nye" krigerne som kom til 
regionen i 2002-2006, er det foreløpig 
vanskelig å komme med noen gene
raliseringer, grunnet det lave antal
let biografier tilgjengelig. Av de 28 
biogratlene som er gjennomgått her, 
hadde 8 tidligere erfaring fra den mili
tante islamistbevegelsen, mens de 
resterende 20 sluttet seg til bevegel
sen for første gang etter 2001. Med ett 
unntak hadde ingen av dem kjempet 
i Irak før de kom til Afghanistan, men 
det finnes et par eksempler på ara
bere som hadde prøvd å dra til Irak, 
men som da de ikke lyktes dro til de 
pakistanske grenseområdene i stedet. 
Her var det sannsynligvis også lettere 
å få grunnleggende militær trening 
enn i Irak, hvor treningsmulighetene 
etter hvert ble begrensede, og hvor 
man derfor foretrakk rekrutter som 
allerede hadde militær erfaring. xiv 

Biografiene inneholder mange 
detaljer om hvilke typer aktiviteter 
de utenlandske krigerne var involvert 
i. Men de inneholder sjelden datoer 
for når hendelsene fant sted, og med 
unntak av et par lett gjenkjenneli
ge aksjoner (for eksempel attentatet 
på General Dosturn i 2005) er det 
vanskelig å tidfeste hendelsene eller 



----

- -

.. det synes som om de har lite til felles med 
11. september-kaprerne, og mer til felles med 
afghaner-araberne som kjempet mot Sovjetunionen 
på 1980-tallet 0 00 .. 

sjekke dem opp mot andre åpne kil
der, ettersom det vanligvis er snakk 
om hendelser på svært lokalt nivå i 
Afghanistan og Pakistan. Denne stu
dien har derfor ikke forsøkt å se på 
om aktivitetene til utenlandske krige
re bar utviklet seg over tid. I stedet har 
vi konsentrert oss om å se på hvilken 
type aktiviteter de utenlandske kriger
ne generelt har vært involvert i denne 
perioden. Ettersom det er hendel
ser som kan knyttes til internasjonal 
terrorisme, spesielt terrorangrep mot 
Vesten, som oftest får mest medie
oppmerksomhet, er det lett å glemme 
at det store flertallet av utenlandske 
krigere i Afghanistan faktisk har vært 
i regionen først og fremst for å delta i 
en gerilj akrig mot amerikanske styr
ker og deres allierte i Afghanistan. 
Tabell l viser at 60 prosent av krigerne 
i utvalget var direkte involvert i raket
tangrep, ildoverfall og/eller utplasse
ring av veibomber i Afghanistan eller 
FATA i 2002-2006. Til kontrast var 11 
prosent dire kte involvert i planleg

ging og/eller utførelse av selvmords
angrep, og kun tre prosent involvert i 
planlegging eller forberedelse til ter
rorangrep mot Vesten. 

Samtidig tegner de enkelte his
toriene et komplekst bilde av de 
utenlandske krigerne i Afghanistan/ 
Pakistan og deres aktiviteter: Siden 
2002 har utenlandske krigere blant 
annet vært involvert i trening og opp
læring av både lokale og utenlandske 
opprørere, produksjon av detonatorer 
og eksplosiver, aktiviteter rettet mot 
lokalbefolkningen slik som preken og 
oppildning til kamp, og som vi vet: 
støtte til terroraksjoner i pakistanske 
byer og i Europa. Det er tydelig at de 
utenlandske krigerne har kapasitet til 
mer en å kun utføre gerilja-lignende 
angrep på lokalt nivå i Afghanistan, 
selv om det er dette som fortsatt synes 
å være hovedaktiviteten. 

Denne artikkelen har argumentert 
at begrepet "al-Qaida" ikke nødven

digvis er dekkende for å beskrive den 
varierte gruppen av utenlandske kri
gere som i dag befinner seg i gren
seområdene mellom Afghanistan og 
Pakistan. For å forstå hvem dagens kri
gere er, og hva som er deres bakgrunn 
og motivasjoner, er det nødvendig å 
gå tilbake i historien og se på hva som 
skjedde med de utenlandske krigerne 
i Afghanistan etter Il. september. Vi 
har sett at tilbaketrekningen til stam
meområdene i Pakistan var et bevisst 
trekk fra lederskapets side, og at de 
krigerne som klarte å flykte dannet 
grunnlaget for arabernes militante 
kampanje i regionen etter 2002. Men 
for å fullt ut forstå dagens krigere er 
det ikke nok å gå tilbake til 2001; ser 
man på hovedaktiviteten til "al-Qai
d as fotsoldater" i dag kan det synes 
som om de har lite til fell es med Il. 
september-kaprerne, og mer til felles 
med afghaner-araberne som kj e m
pet mot Sovjetunionen på 1980-tallet, 
mange år før "al-Qaida" ble et almin
nel ig begrep i Vesten. 

Antall involvert j% 

Rakettangrep, ildoverfall og veibom ber i Afghanistan/FAIA 

Type aktivi te~ 

6_~_ _ 160 % 
14 14 % 

Administrasjon/media 

Instruksjon og opplæring 

14 14 % 
- -

Selvmordsoperasjoner 11 ll % 

Aktiviteter rettet mot loka lbefoLkningen (preken, oppildning 

til kamp, propaganda, organise ring av lokale celler osv.) 10 9.7% 

Aktivitet uklar/ikke spesifisert 6 5.8% 

Produksjon av våpen og eksplosiver 5 4.9% 

Terrora ngrep iVesten 3 2.90/., 

Attentat på afghanske sivile 2 1.9 % 

Terrorangrep i pakistanske byer l Ul % .- -
Finansierin g l 1.0 lYr, 

Tabell l : Aktivitetene lil de utenlandske krigerne i Afghanistan/Pakistan, 2002-2006. 
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