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Det afghanske præsidentvalg 2014
En introduktion til det afghanske valgsystem og en analyse af
hovedkandidaternes chancer

Forord
Dette Brief er udfærdiget med henblik på at give en introduktion til det afghanske
valgsystem samt en analyse af de fem kandidater, der blandt analytikere og forskere
vurderes at have den største chance for at blive Afghanistans kommende præsident.
Det skal indledningsvis påpeges, at analysen er forbundet med en række forbehold
og i høj grad skal betragtes som et kvalificeret skøn på baggrund af offentligt
tilgængeligt kildemateriale. Kildematerialet udgøres i høj grad af internationale
aviser, databaser samt rapporter fra non-profit organisationer som Afghan Analyst’s
Network og Asia Foundation.
I forbindelse med udarbejdelsen vil jeg takke stud. mag. Rune Buchwaldt Christiansen
for et omfattende researcharbejde og for udviklingen af tabellerne i briefet.
David Vestenskov, CFM
Feb. 2014

Indledning
I april 2014 skal den afghanske befolkning til stemmeurnerne. Mange observatører
og analytikere vil utvivlsomt se valget som en lakmustest af det internationale
engagement i landet siden 2001, og især den militære indsats berettigelse vil blive
vurderet ud fra selve valgakten og ikke mindst resultatet. Selve afholdelsen medfører
en række sikkerhedsmæssige komplikationer og stiller store krav til det afghanske
militær, men valget kan i sig selv blive en stabiliserende faktor, såfremt det afholdes
efter planen og under nogenlunde sikkerhedsforhold. På den anden side kan
valghandlingen ende med at blive en destabiliserende faktor både, hvis processen
kører af sporet grundet valgsvindel eller væbnede optøjer. Umiddelbart vurderes
det sandsynligt, at det afghanske militær og politi vil være i stand til at varetage
sikkerhedssituationen på et acceptabelt niveau. Endvidere har hovedkandidaterne
indhentet en politisk støtte med repræsentation fra forskellige etniske grupper og
politiske grupperinger via deres respektive valg af vicepræsidentskandidater, hvilket
kan mindske de etniske spændinger og risikoen for, at én af føromtalte grupperinger
decideret vil spille en destruktiv rolle i forhold til afholdelsen af valget. Set fra det
danske forsvars synspunkt må valget vurderes at give en indikation af den fremtidige
sikkerhed og stabilitet i Afghanistan, og ligeledes være et pejlemærke for, hvor langt
landet er nået i forhold til institutionsopbygning. I forhold til sikkerhedssituationen
vil dette brief ikke begive sig ind i en analyse af selve oprørskampen og den største
oprørsgrupperings – Talibanbevægelsen - rolle i valget. Det skal dog påpeges, at
Taliban har som erklæret mål at spille en destruktiv rolle i forhold til valget, hvilket
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sigter mod likvideringer af kandidater og embedsmænd, attentater på valgsteder
smat andre voldshandlinger. Det vurderes dog samtidig, at dele af bevægelsen
ønsker en mere fremtrædende politisk profil fremadrettet, da man fra ledelsens
side har erkendt, at bevægelsen ikke vil kunne sejre militært i landet.1 Det er dog
langt fra en homogen bevægelse, og forskellige grene inden for Taliban vil givetvis
anvende valget til at markere sig militært.2 Den anden store oprørsbevægelse Hezbe-Islami of Gulbuddin (HIG)3 har valgt en mere politiskengageret linje, hvilket må
betragtes som en erkendelse af, at politisk engagement i et eller andet omfang er
nødvendigt.4 Dette understreger kun, at det kommende præsidentvalg er særdeles
vigtigt, og dets proces og udfald afgørende for fremtidig stabilitet i landet.
Netop derfor er briefet skrevet med henblik på at analysere og vurdere de sandsynlige
udfald i forhold til, hvilken afghansk præsident (og vicepræsidenter) Danmark og
det internationale samfund i fremtiden vil skulle samarbejde med i Afghanistan. Set
med kritiske øjne er valghandlingen i sig selv problematisk, da en del af ”kortene
vil være pakket” på forhånd, hvilket betyder, at formelle såvel som uformelle
magthavere på både nationalt og lokalt niveau langt hen ad vejen forsøger at afgøre
den politiske fremtid for Afghanistan gennem lukkede forhandlinger i kulissen. Dette
kan ses som et udtryk for korruption og en udemokratisk proces. Set fra en anden
synsvinkel indgår der i denne proces dialog og forhandlinger på tværs af etnicitet
og politiske grupperinger. Og de forskellige deltagere i denne proces har blandt
andet indflydelse ud fra det antal stemmer, de formodes at kunne levere. Denne
form for repræsentativitet er på nuværende tidspunkt det bedste afghanske bud
på en demokratisk valgproces, og at forskellige grupper skal føle sig repræsenteret
afspejles gennem de opstillede kandidaters presidential tickets – altså det team
inklusiv ”vicepræsidentkandidater”, der stiller op.5 Alle hovedkandidaterne har
valgt vicekandidater, der ikke tilhører deres egen etnicitet eller politiske gruppering,

(1) ‘The Taliban’s View of the 2014 Elections’, United States Institute of Peace <http://www.usip.
org/publications/the-taliban-s-view-of-the-2014-elections> [accessed 24 February 2014].
(2) ‘Karzai’s Taliban Solution’, International Policy Digest <http://www.internationalpolicydigest.
org/2013/10/12/karzai-s-taliban-solution/> [accessed 20 February 2014]; ‘Senior Taliban Leaders
Meet in Islamabad to Discuss Afghan Peace’, Khaama Press (KP) | Afghan News Agency <http://
www.khaama.com/senior-taliban-leaders-meet-in-islamabad-to-discuss-afghan-peace-2517>
[accessed 20 February 2014].
(3) Navngivet efter lederen Gulbuddin Hekmatyar. I 2005 brød en del en del af bevægelsen
med Hekmatyar og stiftede det legale politiske parti Hezb-e-Islami (HIA). Den militante bevægelse
under Hekmatyar fortsatte oprørskampen under betegnelsen HIG, som er opført på diverse lister
over terroristorganisationer. Trods bruddet har og er der kommunikation mellem HIA og HIG. ‘Adding
the Ballot to the Bullet? Hezb-E Islami in Transition | Afghanistan Analysts Network’ <http://www.
afghanistan-analysts.org/adding-the-ballot-to-the-bullet-hezb-e-islami-in-transition> [accessed 21
February 2014].
(4) ‘Bomb and Ballot: The Many Strands and Tactics of Hezb-E Islami | Afghanistan Analysts
Network’ <http://www.afghanistan-analysts.org/bomb-and-ballot-the-many-strands-and-tactics-ofhezb-e-islami> [accessed 20 February 2014].
(5) Der er ikke fundet en brugbar oversættelse. En presidential ticket består af en hovedkandidat
og dennes to vicekandidater, og det er denne ”koalition”, som den enkelte afghaner sætter sin
stemme på, når der sættes kryds ved hovedkandidaten.
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hvilket som minimum sikrer brede repræsentative forhandlinger både før og efter
valget, og dette kan i sig selv betegnes som en stabiliserende faktor.
Briefet indledes med en introduktion til reglerne for parlamentsvalg for at give et
overblik over de politiske spilleregler i Afghanistan, hvilket efterfølges af en kort
gennemgang af systemet, der anvendes i forbindelse med præsidentvalg. Reglerne
omhandlende provinsrådsvalg, som afholdes sideløbende med præsidentvalget,
vil ikke blive inddraget, men i store træk er disse regler de samme, som gør sig
gældende ved et parlamentsvalg.
Valgprocessen, hvilket vil sige perioden fra annonceringen af de opstillede
kandidater til og med afslutningen af selve valghandlingen, er beskrevet ud fra hvilke
faktorer, der vurderes som væsentlige for udfaldet, og det er på denne baggrund,
at de enkelte kandidaters muligheder analyseres og vurderes. Personligt netværk,
historisk baggrund og politiske fjender og venner indgår ligeledes som væsentlige
parametre. I hele processen vil den nuværende præsident, Hamid Karzai, også
spille en rolle, og dette berøres også kortfattet i et selvstændigt afsnit.

Det afghanske valgsystem, Parlamentet
Det afghanske valgsystem er bygget op omkring, at der vælges individuelle
kandidater fremfor partirepræsentanter både ved præsidentvalg og parlamentsvalg.
Et bærende element i forhold til afghanske parlamentsvalg er princippet Single
non-transferable votes (SNTV),6 hvilket betyder, at stemmer på en kandidat ikke
kan overføres til andre kandidater på en prioriteret partiliste, som det er tilfældet
ved eksempelvis folketingsvalg i Danmark. SNTV-systemet blev vedtaget i 2004,
og selvom en række afghanske partier ved flere lejligheder gennem de seneste
fem år har søgt at ændre systemet, vil det stadig være det glædende system
ved parlamentsvalget i 2015.7 SNTV medfører et stort stemmespild, samtidig
med at kandidater valgt med et minimum af stemmer opnår samme formelle
repræsentativitet og dermed samme indflydelse som kandidater, der har fået
eksempelvis ti gange så mange stemmer.8 Systemet er i høj grad et udtryk for, at
den afghanske præsident, Hamid Karzai, ikke har ønsket et stærkt parlament, der
kan udfordre præsidentembedet i det politiske arbejde. Ved at holde parlamentet
splittet søger han at undgå stærke oppositionelle grupperinger. Endvidere kan han
forhandle egne lovforslag igennem med forskellige individuelle parter fra sag til
sag, fremfor at skulle indgå kompromisser med stærkere politiske grupperinger.
(6)
Princippet om SNTV blev ratificeret som gældende lov i juli 2013. Islamic Republic of
Afghanistan, ‘President of Islamic Republic of Afghanistan on Ratification of Electoral Law’, 2010,
pp. 9–11 <http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/electorallaw_eng.pdf> [accessed 15
November 2013].
(7)
International Crisis Group, Afghanistan’s Parties in Transition., 2013, pp. 8–9 <http://
www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/b141-afghanistans-parties-intransition.pdf> [accessed 13 September 2013].
(8) ‘NDI-Afghanistan-Pre-Election-Assessment-Mission-Statement-9-December-2013.pdf’, pp.
2–3 <http://www.ndi.org/files/NDI-Afghanistan-Pre-Election-Assessment-Mission-Statement-9December-2013.pdf> [accessed 2 January 2014].
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Ovennævnte vidner om, at den politiske magt i Afghanistan er stærkt centraliseret
i præsidentembedet, hvilket kun understreger, at det kommende valg vil have stor
betydning for Afghanistans stabilitet i årene efter ISAF9-missionens afslutning.

Det afghanske valgsystem, Præsidentembedet
Præsidentvalget er bygget op omkring den tidligere omtalte presidential ticket, hvor
en hovedkandidat og dennes to vicepræsidentkandidater opstilles. Ved valget afgives
den enkelte afghaners stemme på den individuelle præsidentkandidat. Systemet er
indrettet efter, at såfremt én kandidat ikke opnår over 50 % af stemmerne, skal der
gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer
ved første valgrunde. En uskreven hovedregel er, at kandidaterne - såfremt de er
seriøse - repræsenterer tre forskellige etniske grupperinger for at sikre bredest
mulig national opbakning. En anden uskreven regel er, at den ledende kandidat skal
være pashtun, da pashtuner dels udgør den største etniske gruppe i Afghanistan,
dels har haft en ledende position i landet gennem flere århundreder med ganske få
undtagelser.10 Da det afghanske samfund er meget traditionsbundet, er det derfor
næsten utænkeligt både for ikke-pashtuner, men især for pashtuner selv, at en
kommende præsident kommer fra en anden etnisk gruppering. En tredje regel er, at
den næststørste etniske gruppering, tadsjikerne, ligeledes skal være repræsenteret,
hvilket efterlader den sidste plads på listen til enten en hazara eller en uzbek, der
henholdsvis udgør den tredje - og fjerdestørste etniske gruppe.11

Valgprocessen
Der er en række faktorer, der gør sig gældende i forhold til selve valget, men i
særdeleshed i forhold til processen frem mod selve valghandlingen. I dette afsnit
gennemgås de væsentligste faktorer, der vil afgøre valget til april:
1) InternaƟonal støƩe (især fra USA)
2) Lukkede forhandlinger og aŌaler mellem lokale og naƟonale ledere
3) Valgsvindel og manipulaƟon
4) Stemmer

International støtte
Den afghanske befolkning tillægger amerikansk støtte en nøglerolle i forbindelse
med valget grundet resurser og krav i forbindelse med finansiel støtte. Selvom den
(9) ISAF: International Security Assistance Force
(10) En af de få undtagelser var Burhanuddin Rabbani (tadsjik), der ledte den mujahedinske
samlingsregering under borgerkrigen 1992-1996. William Maley, Fundamentalism Reborn?,
Afghanistan and the Taliban, 3. ed. (London: Hurst, 2001), pp. 5–7.
(11) Kate Clark and Hewad, Gran, Dancing to Power: Getting an Afghan Presidential Ticket Together
(Afghanistan Analysts Network, September 2013), pp. 2–3 <http://www.afghanistan-analysts.org/
dancing-to-power-getting-an-afghan-presidential-ticket-together>.
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amerikanske og internationale holdning er officielt upartisk, er der ingen tvivl om, at
Karzai i 2009 havde en stor fordel ved sine vestlige forbindelser. Fra international
side er man denne gang forbeholden ved at støtte en bestemt kandidat, da den
afghanske sikkerhed i fremtiden hovedsageligt skal varetages af afghanske
sikkerhedsstyrker og ikke som i årene efter 2009 af ISAF-landene Derfor vil bred
politisk opbakning og dermed større legitimitet være af særlig betydning for den
valgte præsident i det fremtidige samarbejde med det internationale samfund.
Ved seneste valg støttede udlandet dog massivt op omkring Karzai, hvilket kan
tilskrives, at man ville sikre en kontinuerlig politisk linje i forhold til ISAF-missionen.

Lukkede forhandlinger og aftaler mellem lokale og nationale ledere
Det er som tidligere nævnt uomgængeligt, at magthavere på både lokalt og nationalt
niveau vil søge at ”pakke kortene” på forhånd gennem lukkede forhandlinger. Det
afghanske samfund bygger på individer og personlige forhold - et patron-klientforhold, hvor individuelle relationer er altafgørende. Som regel foregår det ved, at
en lokal magthaver repræsenterer et givent antal stemmer, og dem vil han sælge for
højest mulige pris med henblik på berigelse af sig selv og/eller det lokalsamfund,
som han repræsenterer. Systemet gennemsyrer samfundet fra den lokale stamme
og helt op på præsidentniveau. Indledningsvis vil lokale forhandlinger udmunde i
en eller flere stemmefraktioner for et distrikt, hvorefter der forhandles videre på
provinsniveau og slutteligt på nationalt niveau. De lokale magthavere12 spiller derfor
en stor rolle i forhold til mobiliseringen af stemmeenklaver på lokalt distriktsniveau,
som efterfølgende ”sælges” videre op igennem systemet, og som følge deraf
har de også en betydelig magt. Systemet kompliceres (yderligere) ved, at disse
magtpersoner har en klar interesse i at overdrive deres indflydelse, da dette vil give
dem en bedre aftale. Dette resulterer ofte i, at de lover at levere langt flere stemmer,
end de reelt vil være i stand til at mønstre. Endvidere er disse forhandlinger også
en del af de indledende manøvrer i forhold til lokale alliancer, hvor man gennem
forhandlinger kan vælge at trække sit kandidatur til fordel for at støtte en anden
kandidat - selvfølgelig imod en eller anden form for betaling. Det afgørende er hele
tiden at overbevise både lokalbefolkning, modkandidater og nationale magthavere
om, at man er den vindende kandidat. Får man først vind i sejlene, bliver processen
selvforstærkende, da de lokale magthavere ofte prioriterer vinderchancer over
konkret politisk indhold.
Selvom systemet ikke er en demokratisk skolemodel i vestlig forstand, skal
repræsentativiteten ikke underkendes, og ved valget i 2009 engagerede lokale
politikere og mere uformelle magthavere sig aktivt i valgprocessen, hvilket gav
utallige intense forhandlinger dels på nationalt niveau, dels ude i landdistrikterne.
Disse personer udgør, hvad der kan betegnes som politiske agenter, der agerer
bindeled mellem politiske kandidater og lokalt organiserede stemmeenklaver.13
Systemet hviler i høj grad på, at befolkningen følger direktiverne fra lederne af disse
enklaver, hvilket oftest på landsbyniveau vil udgøres af et ældreråd. Bevæger man
(12) Lokale magthavere er oversat fra den engelske beskrivelse: local political powerbrokers
(13) Oversat fra det engelske ord vote banks
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sig op på distriktsniveau, vil eksempelvis lokalpolitikere, politichefer og ikke mindst
mere uformelle magthavere spille en rolle. Hvis en lokalbefolkning ikke stemmer
som anvist, skaber det naturligvis problemer, da deres stemmer allerede er ”solgt”
så at sige, og dette vil påvirke systemet på de højere niveauer. Der er dog en række
faktorer, der gør dette til undtagelsen frem for reglen.
Først og fremmest er de lokale forhold som oftest vigtigere end de nationale for
de fleste afghanere. Et nationalt præsidentvalg overstiger de fleste afghaneres
politiske interesse især i landdistrikterne. Her er det den lokale magthaver og
dennes beslutninger, der har den direkte indvirkning.
Intimidering og frygt er en del af processen, men der kan også være et mere logisk
ræsonnement i at samle sine lokale stemmer, da den lokale magthaver dermed
står stærkere højere oppe i systemet. Efterfølgende kunne denne eksempelvis
tænkes at forhandle et byggeprojekt hjem, og hvad enten det er forbedringen af
vandforsyningen eller et vejstykke, vil dette have langt mere betydning for de lokale
end hvem, der indtager præsidentposten i Kabul.

Valgsvindel og manipulation
Valgsvindel og manipulation er bestemt ikke ukendte faktorer i Afghanistan, og de
vil også finde sted ved valget i 2014. Ved præsidentvalget i 2009 var der en lang
række eksempler på, hvorledes forskellige kandidater med større eller mindre
succes forsøgte at præge valgresultatet med illegitime midler. Blandt de mest
anvendte metoder er: 1) Overregistrering af vælgere i en provins, hvilket som oftest
omhandler fabrikation af falske valgkort på provinsniveau eller at lade den samme
person registrere sig flere gange. I forhold til kvindelige vælgere er der en række
muligheder for både dobbeltregistrering samt registrering af ikkeeksisterende
personer. Efterfølgende kan en kvinde iført burka registrere sig adskillige gange på
samme dag under forskellige navne. 2) Relokalisering eller lukning af valgsteder.
Især i de sydlige og østlige provinser vil der være en række valgsteder, der ikke
kan åbnes grundet sikkerhedssituationen. Lukningen eller relokaliseringen af
disse valgsteder ekskluderer en stor del af vælgerne tilknyttet valgstedet, da de
ofte ikke vil være i stand til at komme til et andet valgsted grundet afstand. Dette
kan anvendes taktisk fra både lokale og nationale myndigheders side, hvis deres
foretrukne kandidat står til at opnå et dårligt valg i provinsen. 3) Endeligt er der
indblanding fra embedsmænd på valgstedet i forbindelse med selve valgakten,
hvilket kan udføres på en række forskellige måder. Dette kan eksempelvis indbefatte
rettelser på afgivne stemmesedler, destruering af stemmesedler eller tilføjelsen af
et ”nul” ved en kandidat efter optællingen.14

(14) Bijlert, Martine van, How to Win an Afghan Election; Perceptions and Practices, AAN Thematic
Reports (Afghanistan Analysts Network, August 2009), pp. 19–27 <http://www.afghanistananalysts.org/publication/how-to-win-an-afghan-election-perceptions-and-practices>.
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Stemmer
Selve stemmeafgivelsen udgør den fjerde udslagsgivende faktor og spiller en stadig
stigende rolle i valgprocessen, hvilket naturligvis er positivt, da denne faktor set
med vestlige øjne forbindes med den praktiske udførelse af et demokratisk system.
Stemmeudfaldet er svært at forudsige, og ifølge flere uafhængige undersøgelser
er der en stigende tendens til, at stemmediktering fra embedsmænd, religiøse
ledere og selv familie og venner ikke influerer den individuelle stemmeafgivning i
samme grad som ved tidligere valg.15 Familien vil dog stadig have en påvirkende
rolle, hvilket kun er naturligt i forhold til det generelle uddannelsesniveau samt de
landlige områders stammeopbygning, og som nævnt ovenfor kan der også ligge et
fornuftsræsonnement bag en fælles lokal stemmeafgivelse.

Kandidater: Baggrund og alliancer
Der er foretaget nogle få undersøgelser i Afghanistan, der tegner et billede af,
hvad de afghanske vælgere vægter højest, når de skal sætte deres kryds. Der
er selvfølgelig en mængde usikkerhed forbundet med disse målinger grundet
sikkerhedssituationen i landet, hvilket giver udslag i forhold til repræsentativitet.
Trods dette forbehold kan målingerne godt anvendes til at pejle sig ind på, hvilke
egenskaber afghanerne helst ser den kommende præsident og hans vicepræsidenter
besidde. De to mest afgørende egenskaber er et højt uddannelsesniveau samt gode
relationer til Vesten - særligt USA.
Da den første liste med præsidentkandidater og deres respektive vicepræsidentskandidater blev offentliggjort i starten af oktober 2013, var det specielt sammensætningen af de forskellige såkaldte presidential tickets, der var interessante.
Over halvdelen af de opstillede kandidater blev siet fra i november 2013, hvilket
ikke var overraskende, grundet restriktive opstillingskrav til de enkelte kandidater,
hvilket blandt andet indbefatter dokumentation for en forholdsvis stor økonomisk
kapital og dokumentation (underskrifter) i forhold til repræsentativ støtte i samtlige
af Afghanistans 34 provinser. Endvidere skal det påpeges, at en del kandidater stiller op på skrømt, hvilket vil sige, at de bruger deres kandidatur som en platform til
at indgå i alliancer eller lade sig ”købe ud” af valget. Blandt de tilbageværende ni
kandidater vurderes kun fem at have en chance for at vinde valget: Ashraf Ghani
Ahmadzai, Abdullah Abdullah, Qayum Karzai, Zalmai Rassoul og Abdurab Rasul
Sayyaf. De følgende sider præsenterer de fem kandidaters - samt deres vicepræsidentskandidaters - historiske baggrund og politiske alliancer, hvilket afsluttes med
en analyse af de enkelte kandidaters vinderchancer og dermed de mest sandsynlige
scenarier i forhold til, hvem der bliver Afghanistans næste præsident.

(15) ‘Glevum Afghanistan Presidential Election 2014 - Wave One Survey Findings 28 Dec Edits.
pptx - GlevumAfghanistanPresidentialElection2014WaveOneSurveyFindings .pdf’, pp. 46–47
<http://glevumassociates.com/doc/GlevumAfghanistanPresidentialElection2014WaveOneSurveyFindings%20.pdf> [accessed 2 January 2014]; Nancy Hopkins and Asia Foundation, Afghanistan in
2013 a Survey of the Afghan People (Colombo: The Asia Foundation, 2013), pp. 92–95
<http://asiafoundation.org/publications/pdf/1163>.
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Tabel 116 17 18

Ashraf Ghanis presidential ticket

Ashraf Ghanis
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Ashraf Ghani Ahmadzai
(1949)

Bosat i USA, hvor
han var tilknyttet
universiteterne
Berkeley & Johns
Hopkins University.

Var ikke i
Afghanistan.
Arbejdede
bl.a. for
Verdensbanken.16

Var med i
forberedelserne
til Bonn aftalen
i november
2001, hvor
rammeaftalen for
samarbejdet mellem
overgangsregeringen
og NATO blev
underskrevet.
2002-2004var han
finansminister i
Karzai regeringen i
overgangsperioden
efter Taliban.17

Respekteret
i Vesten hvor
han bl.a. er
blevet hyldet
af forskellige
magasiner for sit
akademiske og
politiske arbejde i
Afghanistan.18

Pashtun.
Antropologiuddannet
fra det amerikanske
universitet i Beirut og
Ph.d. fra Columbia
University, USA
Præsidentkandidat

Var kandidat til
præsidentvalget
i 2009, hvor han
opnåede ca.
tre procent af
stemmerne.

(16) ‘Biography of Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai’, tasvirafghanistan.com <http://www.tasvirafghanistan.com/afghan-biographies/743biography-of-dr-ashraf-ghani-ahmadzai> [accessed 23 January 2014].
(17) ‘Ashraf Ghani Homepage’, ashrafghani.com, 2013 <http://ashrafghani.com/about/> [accessed 23 January 2014].
(18) ‘World Thinkers 2013’, prospectmagazine.co.uk, 2013 <http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/world-thinkers-2013/#.UuDl27SKbcu> [accessed 23 January 2014]; Andrew Swift, ‘The FP Top 100 Global Thinkers’, Foreign Policy, 29 November 2010 <http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/29/the_fp_top_100_global_thinkers> [accessed 23 January 2014].
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19 20 21 22 23 24

Ashraf Ghanis
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Abdul Rashid Dostum
(1954)

Støttede
indledningsvis
det regerende
afghanske
kommunistparti, og
var general i den
afghanske hær,
hvor hans styrker
bekæmpede de
antikommunistiske
oprørsgrupper.19

Skiftede side
til den Nordlige
Alliance20 da
kommunistpartiet
faldt under
borgerkrigen.

Kom tilbage
sammen med den
nordlige alliances
magtovertagelse i
2001, hvor han fik
en ledende post i
den nye afghanske
hær.22

Støttede Karzai
ved valget i 2009.

Var i den private
sektor, hvor han var i
forlagsbranchen.

I den private
sektor

Usbek.
General.

Var i eksil i
Tyrkiet efter, at
Taliban kom til
magten21

1. vicepræsidentkandidat
for Ashraf Ghani
Mohammad Sarwar
Danish
(1961)

Ingen deltagelse i
krigen.

Hazara.
Juridisk uddannet fra
forskellige universiteter i
Mellemøsten.

Ses af nogen som
tvivlsom pga.
hans baggrund
som krigsherre og
beskyldninger om
krigsforbrydelser.23

Stillede op til
præsidentvalget i
2004.

2004-2010
justitsminister i
Karzairegeringen
og sideløbende
Guvernør i Daykundiprovinsen.

Støttet af den
nuværende
vicepræsident
Karim Khalili.24

Blev i 2010 ikke
godkendt af
parlamentet som
minister for højere
uddannelse.

2. vicepræsidentkandidat
for Ashraf Ghani

(19) ‘Abdul Rashid Dostum’, globalsecurity.org, 2012 <http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/dostum.htm>
[accessed 23 January 2014]
(20) Den vestlige betegnelse for den militante og politiske organisation: United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan
(21) ‘Profile: General Rashid Dostum’, BBC, 25 September 2001, section South Asia <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_
asia/1563344.stm> [accessed 23 January 2014].
(22) ‘Biography | General Abdul Rashid Dostum’, 2010 <http://generaldostum.com/2010/04/22/biography/> [accessed 23
January 2014].
(23) Frud Bezhan, ‘Former Afghan Warlord Apologizes For Past “Mistakes”’, RadioFreeEurope/RadioLiberty, 8 October 2013,
section Afghanistan <http://www.rferl.org/content/afghanistan-dostum-warcrimes-apology/25130594.html> [accessed 23 January 2014].
(24) ‘Afghan Biographies: Danish, Mohammad Sarwar Danesh’, afghan-bios.info, 2012 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=402&task=view&total=2817&start=601&Itemid=2> [accessed 23 January 2014]
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Tabel 2 25 26 27 28

Abdullah Abdullahs presidential ticket

Abdullah Abdullahs
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Dr. Abdullah Abdullah
(1960)

Var rådgiver for
Ahmad Shah
Massoud, ”Løven
fra Panjshir” i den
antikommunistiske
kamp.

Var del af den
nordlige alliance.
Udenrigsminister
for Burhanuddin
Rabbanis
eksilregering
1999-2001.25

Udenrigsminister for
Karzai regeringen fra
2001 indtil han gik
af i 2006.

Stiftede
organisationen
The National
Coalition of
Afghanistan
i december
2011, som er
modstander af
den nuværende
præsident.26

Begrænsede
tilgængelige
informationer.
Givetvis aktiv i
oprørskampen på
lavt ledelsesniveau.

Militærleder i
en oppositionel
oprørsgruppe.27

Valgt til parlamentet
i 2005

Stillede op
mod Karzai ved
præsidentvalget i
2009.

Tadsjik.
Medicinuddannet.
Præsidentkandidat

Mohammad Khan
(1957)

Er viceformand
i partiet Hezb-iIslami (HIA)
Har ikke den
stærkeste
position blandt
pashtunerne.28

Pashtun.
Ingeniøruddannet.
1. vicepræsidentkandidat
for Abdullah Abdullah

(25) ‘Dr. Abdullah Abdullah’, elections.pajhwok.com, 2009 <http://www.elections.pajhwok.com/en/nominee/dr-abdullah-abdullah> [accessed 23 January 2014].
(26) Radio Zamaneh, ‘Afghanistan: New Coalition Challenges Karzai Government’, Eurasia Review, 2011 <http://www.eurasiareview.com/23122011-afghanistan-new-coalition-challenges-karzai-government/> [accessed 23 January 2014].
(27) Clark and Hewad, Gran.
(28) Jackson Keith, ‘The Formation of Electoral Alliances in Afghan Politics in the 2014 Presidential Season’, Institute for the
Study of War, 2013 <http://www.understandingwar.org/backgrounder/formation-electoral-alliances-afghan-politics-2014-presidential-season> [accessed 9 December 2013].
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Abdullah Abdullahs
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Mohaqeq, Haji
Mohammad Mohaqiq
(1955)

Aktiv i den
antikommunistiske
oprørskrig.

En del af den
Nordlige Alliance
i kampen mod
Taliban.14

2002-2004 var han
en del af Karzai
regeringen, men
sƟllede op Ɵl
præsidentvalget i
2004. Medlem af
parlamentet. En af
de mest magtfulde
hazara-politikere.15

Ved valget i
2009 støƩede
han Karzai, men
er siden blevet
en kriƟker af
præsidenten.

Hazara.
Uddannet i islamisk
retspraksis i Iran
2. vicepræsidentkandidat
for Abdullah Abdullah

Var med i
dannelsen af
The National
Front of
Afghanistan i
2011 sammen
med Ahmad
Zia Massoud
og Abdul
Dostum.16

29 30 31

(29) ‘Afghan Biographies: Mohaqeq, Haji Mohammad Mohaqiq’, afghan-bios.info, 2013 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=1075&task=view&total=2854&start=1589&Itemid=2> [accessed 23 January 2014].
(30) Long War Journal staff, ‘Prominent Afghan Political Leader Escapes 4th Assassination Attempt - Threat Matrix’, longwarjournal.org, 2013 <http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2013/06/prominent_afghan_political_lea_1.php> [accessed 23 January 2014].
(31) Louie Gohmert, ‘Afghan Northern Alliance Allies Betrayed by Obama Administration; Meet with U.S. Congressmen in Berlin’,
http://gohmert.house.gov, 2012 <http://gohmert.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=274224&> [accessed 23
January 2014].

14

Forsvarsakademiet

Tabel 3 32 33 34 35 36 37 38 39
Qayum Karzais presidential ticket

Qayum Karzais
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Qayum Karzai
(1957)

Bosat i USA i
forbindelse med
uddannelse.

Karzaifamiliens mand
i USA under
borgerkrigen og
Talibanstyret.33
Dannede i 1998
organisationen
Afghans for Civil
Society, som
skulle forbedre
situationen i
Afghanistan.34

Rådgiver for sin
lillebror præsident
Hamid Karzai
2001-2002.35

Anses af nogen,
som Karzaifamiliens grå
eminence.38 Står
stærkt i det sydlige
Afghanistan,
samt indenfor
pashtunerne og
familiens ledelse
af klanen Popalzai.

Pashtun.
Universitetsuddannet i
handel i USA.
Præsidentkandidat

Gik ind i den
amerikanske
restaurationsbranche,
fra midten af
1980erne.32

Var medlem af
parlamentet frem
til 2008, hvor
han blev tvunget
til at fratræde sit
embede grundet
beskyldninger om
korruption og for
højt fravær fra
parlamentet.36 Efter
tilbagekomsten
til Afghanistan
har han gjort
forretning indenfor
sikkerheds- og
byggebranchen.
Her har der været
beskyldninger
om, at Qayum har
udnyttet Karzai
familiens dominans
og politiske magt
for at sikre sig
økonomiske
gevinster.37

Har været
involveret i
fredsforhandlinger
med Taliban
igennem Saudi
Arabien. Gode
forbindelser til USA
og NATO.
Ikke modtaget
direkte opbakning
fra præsidenten.39

(32) William Dalrymple, ‘How Is Hamid Karzai Still Standing?’, The New York Times, 20 November 2013, section Magazine
<http://www.nytimes.com/2013/11/24/magazine/how-is-hamid-karzai-still-standing.html> [accessed 23 January 2014].
(33) Dalrymple.
(34) ‘Afghan for Civil Society - Creating a Democratic Alternative’, afghansforcivilsociety.org, 2005 <http://www.afghansforcivilsociety.org/about.htm> [accessed 23 January 2014].
(35) Todd Richissin, ‘Karzai Family’s Quest for Peace’, Baltimore Sun, 2002 <http://articles.baltimoresun.com/2002-09-01/
news/0209010028_1_hamid-karzai-afghanistan-danger> [accessed 23 January 2014].
(36) ‘Afghan Biographies: Karzai, Abdul Qayyum, Qayum’, afghan-bios.info, 2012 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=842&task=view&total=8&start=1&Itemid=2> [accessed 23 January 2014].
(37) ‘Exclusive: Karzai Family Looks to Extend Boss Rule in Afghanistan’, Examiner.com, 2012 <http://www.examiner.com/article/exclusive-karzai-family-looks-to-extend-boss-rule-afghanistan> [accessed 23 January 2014].
(38) ’Karzai-Klanens Grå Eminence Træder Frem’ <http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/international/
ECE6116413/karzai-klanens-gra-eminence-traeder-frem/> [accessed 23 January 2014].
(39) Rob Crilly, ‘Qayyum Karzai: I Will Be the Calmer Karzai If I Become Afghan President’, Telegraph.co.uk, 28 October 2013,
section worldnews <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/10410226/Qayyum-Karzai-I-will-be-the-calmer-Karzai-if-I-become-Afghan-President.html> [accessed 23 January 2014].
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40 41 42 43

Qayum Karzais
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Waheedullah Shahrani
(1973)

Bosat i Pakistan, som
hans far flygtede til,
da det afghanske
kommunistparti tog
magten.

Bosat i England.

Kom ind afghansk
politik efter
præsident Karzai
overtog magten,
hvor han fungerede
som økonomisk
rådgiver fra 2004.

Har forbindelser
til den nuværende
afghanske
vicepræsident
Mohammed
Fahim. Søn af
Prof. Nematullah
Shahrani, som
var en af vicepræsidenterne i
overgangsperioden.
Anses som en
reformpolitiker.41

Uzbek.
Økonomiuddannet i
England og Pakistan.

I perioden 20082013 besad
han forskellige
ministerposter.40

1. vicepræsidentkandidat
for Qayum Karzai

Mohammad Ibrahim
Qasemi (1956)

Tog del i det
antikommunistiske
oprør i perioden
1979-1983.42
Efterfølgende bosat i
Canada.

Bosat i Canada.

Blev valgt til
parlamentet i 2005
og 2010.

Ingen kendte
forbindelser til
noget parti.43

Hazara.
Økonomiuddannet i
Kabul.
2. vicepræsidentkandidat
for Qayum Karzai

(40) Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo, ‘The Afghanistan Embassy - Ministers - H.E. Wahidullah Shahrani’,
afghanistanembassy.no <http://www.afghanistanembassy.no/article/70980/H-E-Wahidullah-Shahrani> [accessed 23 January
2014].
(41) ‘Afghan Biographies: Shahrani, Wahidullah Waheedullah Sharani’, afghan-bios.info, 2013 <http://www.afghan-bios.info/
index.php?option=com_afghanbios&id=1663&task=view&total=2854&start=2383&Itemid=2> [accessed 23 January 2014]
(42) ‘Afghan Biographies: Qasimi, Mohammad Ibrahim Qasemi’, afghan-bios.info, 2013 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=1403&task=view&total=2854&start=2047&Itemid=2> [accessed 23 January 2014].
(43) ‘Mohammad Ibrahim Qasemi (54)’, pajhwok.com <http://www.pajhwok.com/en/node/135031> [accessed 23 January
2014].
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Tabel 4 44 45 46 47

Zalmai Rassouls presidential ticket

Zalmai Rassouls
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Zalmai Rassoul
(1944)

Havde tætte
forbindelser til
de afghanske
oprørsbevægelser
under den afghansksovjetiske krig.

Tilknyttet et
militærhospital i
Riyadh i midten
1990’erne
(udgav en række
videnskabelige
artikler).

Medunderskriver
på rammeaftalen
for samarbejdet
mellem
overgangsregeringen
og NATO ved Bonnkonferencen i
november 2001.45

Politisk alliance
med Præsident
Hamid Karzai
fra slutningen
af 1990’erne og
frem.

Pashtun.
Medicinuddannet i
Frankrig.
Præsidentkandidat

Udgav et månedligt
magasin om
Afghanistan Afghan
Reality fra 1980.44
Deltog ikke i
kamphandlinger.

Direktør for
Afghanistans
sidste konge
Mohammed
Zahir Shas
sekretariat i
Rom.

Minister for
transport og civil
luftfart (2002) i
den afghanske
overgangsregering
under Karzai.
Formand for
National Security
Council fra 2002.
Afghanistans
udenrigsminister fra
2010-2013.46

Den første
kandidat, der
blev nævnt af
præsidenten
som en mulig
efterfølger.
Anses i
Afghanistan
som en person
med “no name
recognition
and no popular
backing”.47

(44) ‘Afghan Biographies: Rasool, Zalmay Rasul Rassoul Dr.’, afghan-bios.info, 2013 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=1477&task=view&total=2&start=0&Itemid=2> [accessed 23 January 2014].
(45) Kofi. A. Annan, ‘Letter Dated 5 December 2001 from Secretary-General Addressed to the President of the Security Council’,
5 December 2001, United Nations, Security Council <http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_011205_Agre
ementProvisionalArrangementsinAfghanistan%28en%29.pdf> [accessed 23 January 2014].
(46) Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo, ‘The Afghanistan Embassy - Ministers - H.E. Dr. Zalmai Rassoul’,
afghanistanembassy.no <http://www.afghanistanembassy.no/cat/123.aspx/70699> [accessed 23 January 2014].
(47) Ron Moreau, Sami Yousafzai, ‘Afghan Elections: The Warlords Are Back’, The Daily Beast, 2013 <http://www.thedailybeast.
com/articles/2013/10/16/afghan-elections-the-warlords-are-back.html> [accessed 23 January 2014].
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48 49 50 51 52

Zalmai Rassouls
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Ahmad Zia Massoud
(1956)

Deltog i den
antikommunistiske
oprørskrig, hvor
han var sin brors
Ahmad Shah
Massoud, ”Løven fra
Panjshir” og partiet
Jamayat-E-Islamis
repræsentant i
Pakistan.48

En del af
styret under
Burhanuddin
Rabbani og
den Nordlige
Alliance under
borgerkrigen.
Under Taliban var
han i opposition
som et ledende
medlem af den
Nordlige Alliance.

Afghansk
ambassadør i
Rusland fra 200104. Fra 2004-09 var
han Afghanistans
vicepræsident.49

Dannede i 2011
The National
Front of
Afghanistan med
Haji Mohammad
Mohaqiq og
Abdul Rashid
Dostum.50

Uddannet i
Afghanistan og
Indien i hæmatologi.

Forlod
Afghanistan
ved Talibans
magtovertagelse.

En del af Karzais
regering 2002-04,
hvor hun var 2.
minister i Ministeriet
for Kvinders
Rettigheder.

Tadsjik.
Tekniskuniversitetsuddannet
i Kabul.

Ms Habiba Surabi
(1956)

Hazara.
Medicinuddannet i Kabul.
2. vicepræsidentkandidat
for Zalmai Rassoul

Var derefter
tilknyttet
organisationer,
som kæmpede
for at forbedre
forholdene for
de afghanske
flygtninge i
Pakistan.51

Er gift med
afdøde
Burhanuddin
Rabbanis datter.
Tilknytning til
partiet Truth and
Justice Party. Er
en fortaler for
kvinderettigheder
i Afghanistan.

I 2005 blev hun
udpeget som
guvernør i Bamyanprovisen og blev
derved den første
kvindelige guvernør
i Afghanistan.52

(48) ‘Afghan Biographies: Masood, Ahmad Zia Massood Massoud’, afghan-bios.info, 2012 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=1032&task=view&total=2852&start=1514&Itemid=2> [accessed 23 January 2014].
(49) ‘Afghan Biographies: Masood, Ahmad Zia Massood Massoud’
(50) Gohmert.
(51) ‘Afghan Biographies: Sorabi, Habiba, Mrs. Dr. Sarabi’, afghan-bios.info, 2013 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=1733&task=view&total=2854&start=2473&Itemid=2> [accessed 23 January 2014].
(52) Wadsam, ‘Bamyan’s Governor Habiba Surabi Speaks of Her Achievements’, Wadsam.com, 2012 <http://www.wadsam.
com/bamyans-governor-habiba-surabi-speaks-of-her-achievements-978/> [accessed 23 January 2014]
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Tabel 5 53 54 55 56 57
Abdurab Sayyafs presidential ticket

Abdurab Sayyafs
presidential ticket

Position under den
afghansk-sovjetiske
krig

Position under
borgerkrigen og
Taliban

Position i det ”nye”
Afghanistan

Alliancer og
forbindelser

Abdurab Rasul Sayyaf
(1946)

Leder af den
antikommunistiske
oprørsbevægelse
Islamic Union for
the Liberation
of Afghanistan,
som var støttet
af Saudi Arabien.
Havde kontakt med
Osama Bin Laden i
1980’erne.53

Deltog i den
afghanske
regering
indtil Taliban
overtagelse i
1996. Derefter
en del af den
nordlige alliance.

Medlem af
Parlamentet.
Støttede Karzairegeringen.

Støttede Karzai
ved valgene i
2004 og 2009.

Aktiv i de
antikommunistiske
oprørsbevægelser.

Guvernør i den
vestlige provins
Herat under
Burhanuddin
Rabbanis styre
indtil 1996.
Fængslet af
Taliban indtil
1999, hvor det
lykkedes ham at
flygte.56

Pashtun.
Uddannet i islamisk lov
fra universiteter i Kabul
og Cairo.
Præsidentkandidat
Mohammad Ismail Khan
(1946)

Tadsjik.
Militæruddannet.
1. vicepræsidentkandidat
forAbdurab Sayyaf

Anses som meget
konservativ
med stærke
islamistiske
holdninger.55

Beskyldninger om
krigsforbrydelser
under
borgerkrigen.54
Kom til magten
igen med den
Nordlige Alliances
magtovertagelse
i 2001, hvor han
igen blev guvernør
i Herat. Minister for
vand og energi fra
2005-2012.57

Har en
stærk profil i
Heratprovinsen
blandt
tadsjikerne.

(53) By Marcus Warren in Kabul, ‘Former Bin Laden Mentor Warns the West’, Telegraph.co.uk, 20:53, section worldnews
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/1364206/Former-bin-Laden-mentor-warns-the-West.html> [accessed 23 January 2014].
(54) ‘Afghan Biographies: Sayyaf, Ustad Abdul Rasul Sayaf Rasool’, afghan-bios.info, 2013 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=1632&task=view&total=2854&start=2351&Itemid=2> [accessed 23 January 2014]
(55) Matt Weems, ‘Abdur Rab Rasool Sayyaf : Pipeline to Riyadh’, warlordsofafghanistan.com, 2005 <http://www.warlordsofafghanistan.com/abdur-rab-rasool-sayyaf.php> [accessed 23 January 2014].
(56) Angelo Rasanayagam, Afghanistan, a Modern History, Monarchy, Despotism or Democracy?, the Problems of Governance
in the Muslim Tradition, New ed. (London: IBTauris, 2005), pp. 142–161.
(57) Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo, ‘The Afghanistan Embassy - Ministers - H.E. Mohammad Ismael
Khan’, afghanistanembassy.no <http://www.afghanistanembassy.no/cat/123.aspx/70707> [accessed 23 January 2014].
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Kadidater: Analyse og vurdering
Ashraf Ghani

Ashraf Ghani er på nuværende tidspunkt det bedste bud på en vinder i første valgrunde. Han har styrket
sin position siden valget i 2009, hvor han kun opnåede cirka tre procent af stemmerne, og med opstillingen
af general Abdul Rashid Dostum som den ene af sine vicepræsidentskandidater har han sikret sig en stor
stemmesluger i det nordlige Afghanistan. Endvidere skal det påpeges, at Dostum generelt er respekteret
af store dele af den afghanske befolkning trods hans fortid som vendekåbe i forskellige konflikter og
beskyldningerne om begåede krigsforbrydelser. Blandt mange afghanere anses Dostum for at være en stærk
leder, hvilket er en af de absolut vigtigste egenskaber i Afghanistan i forhold til magtforvaltning. Ghanis anden
vicekandidat er juristen Mohammad Danish (hazara), der slog sine folder i den private sektor frem til 2001,
hvorefter han har bestredet forskellige ministerposter under Karzais præsidentskab. Danish er langt fra den
stærkeste hazara-støtte, som Ghani kunne have ønsket sig, men til gengæld har han et godt netværk i den
nuværende regering på højeste niveau. Han kan ende med at blive den afgørende politiske brobygger til en
støtte fra Hamid Karzai. Ghanis største minus er den manglende tadsjikiske repræsentation blandt hans
vicepræsidentskandidater, men den støtte vil han givetvis kunne få senere i processen gennem ”lukkede
forhandlinger” ved eksempelvis at tilbyde en tadsjik en central ministerpost i en kommende regering, hvis
han bliver ved med at udbygge sin politiske magtbase. Også hvis han skulle komme i anden valgrunde mod
Abdullah Abdullah - hvilket meget vel kunne tænkes - er det svært ikke at se ham som den kommende
afghanske præsident. I de kommende måneder vil det blive afgørende for ham ikke at få Hamid Karzais
netværk i mod sig.

(58) ‘Afghan Biographies: Erfan, Abdul Wahab Abdulwahab Irfan’, afghan-bios.info, 2012 <http://www.afghan-bios.info/index.
php?option=com_afghanbios&id=454&task=view&total=2855&start=692&Itemid=2> [accessed 23 January 2014].
(59) ‘Maulvi Abdul Wahab Erfan (51)’, pajhwok.com <http://www.pajhwok.com/en/node/134071> [accessed 23 January
2014].
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Abdullah Abdullah
Abdullah Abdullah har generelt bred støtte blandt hele den afghanske befolkning.
Siden hans kandidatur ved præsidentvalget i 2009, har han konsekvent kritiseret
Karzai-regeringen i særdeleshed med korruptionsanklager og forsøgt at mobilisere
forskellige politiske grupperinger i parlamentet i en anti-Karzai-fraktion. Hans
oppositionelle stilling til Hamid Karzais regering vil give ham mange stemmer fra
afghanere, der anser den nuværende regering for at være dybt korrupt. Abdullah
skønnes at kunne opnå op mod en tredjedel af stemmerne. Af de tilbageværende
seriøse bud på en kommende præsident er Abdullah den eneste fra den politiske
anti-Karzai-fraktion, hvilket naturligvis også medfører en række ulemper. Store
dele af både regerings -og statsapparatet må forventes at ville modarbejde hans
kampagne, og oven i det skal han slås med at være den eneste ikke-pashtunske
kandidat, hvilket nok er hans største problem. Som tidligere nævnt hersker der i
store dele af hele den afghanske befolkning en stærk forankret tradition for, at det
er en pashtun, der skal være statsoverhoved. Skulle Abdullah blive den kommende
præsident, vil han få store legitimitetsproblemer i de pashtunsk-dominerede
provinser, hvilket kan udvikle sig katastrofalt for centraladministrationen i Kabul.
Hans ene vicepræsident, Mohammad Mohaqiq, er en stærk alliancepartner, der
vil kunne levere mange hazara-stemmer samtidig med, at han er hierarkisk højt
placeret i den Nordlige Alliance. Den anden vicepræsident, Mohammad Khan, er
interessant i kraft af hans position i den legaliserede del af partiet Hezb-i-Islami
(HIA), der har et tilknytningsforhold til en væbnet fraktion, der indtil sommeren 2013
deltog i oprørsaktiviteter. Lederen af denne fraktion (HIG), Gulbuddin Hekmatyar,
er berygtet grundet hans destruktive og brutale rolle i borgerkrigen 1992-96, hans
anti-amerikanske linje samt hans samarbejde med Taliban.60 Selvom Khan er
pashtun, er han et kontroversielt valg på grund af sit partitilhørsforhold, og han har
sandsynligvis ikke været Abdullahs førstevalg. Samlet set er Abdullahs presidential
ticket stærkt forankret i den Nordlige Alliance, hvilket igen er problematisk i forhold
til de sydlige og østlige provinser. På den anden side er han den eneste reelle antiKarzai kandidat, hvilket utvivlsomt er hans bedste kort.

Qayum Karzai61
Præsident Hamid Karzais bror har, grundet sin baggrund i den amerikanske
forretningsverden, et godt netværk både i USA og internationalt. Endvidere har han
en solid pashtunsk magtbase, og vil efter alt at dømme hente de fleste stemmer
i provinserne med pashtunsk dominans. Selvom han har en stor netværksfordel,
hvilket sandsynligvis vil øges frem mod valget med støtte fra Hamid Karzai, vil
han i høj grad blive identificeret med den nuværende regering på godt og ondt og
få problemer med at træde ud af broderens skygge. I forhold til Vesten vil endnu
en Karzai som præsident give dynastiske associationer, hvilket vil have negativ
påvirkning på en sådan regerings legitimitet set med vestlige øjne. Endvidere vil
(60) Clark and Hewad, Gran.
(61) I analysen anvendes hans fulde navn eller kun hans fornavn ”Qayum” for at undgå sammenblanding med hans bror præsident Hamid Karzai. Hvis kun ”Karzai” er anført henviser det til den
siddende præsident.

21

forskellige oprørsbevægelser kunne anvende valget af Qayum propagandistisk
i forhold til, at magten forbliver på Karzai-familiens hænder, og ligeledes vil der
hænge en tyk sky af mistanke om valgsvindel over ham, hvilket blandt andet kan
hæmme relationen til vestlige samarbejdspartnere. På et afghansk nationalt niveau
er denne problemstilling mindre relevant, og mange afghanere vil givetvis finde det
naturligt, at den afgående præsident hjælper sin bror til magten ved hjælp af legitim
såvel som illegitim støtte. Qayums største problemer er dels rygtet om hans svage
lederegenskaber, dels at han har udnyttet sin brors position til at høste en række
økonomiske gevinster på genopbygningsprojekter. Som vicepræsidenter har Qayum
allieret sig med to forholdsvis lavprofilerede økonomer - henholdsvis Waheedullah
Shahrani (uzbek) og Mohammad Ibrahim Qasemi (hazara), der begge har støttet
hans bror, Hamid Karzai, politisk siden 2001. Det er umiddelbart svært at forestille
sig, at disse to vil kunne udgøre en afgørende faktor for Qayum, og derfor har de
højest sandsynligt heller ikke været hans foretrukne vicekandidater. Grunden til at
han endnu ikke har modtaget den officielle støtte fra Hamid Karzai er dels hensynet
til det internationale samfund, dels at den siddende præsident på ingen måde er
overbevist om, at Qayum vil vinde det kommende valg selv med hans støtte. Derfor
afventer præsidenten om en enkelt eller flere af hovedkandidaterne trækker sig,
og samtidig garderer han sig mod uforudsete hændelser frem mod valget. Såfremt
Qayums navn er at finde på stemmesedlen i dagene op til valget, og har han en
chance for minimum at opnå næstflest stemmer, må det forventes, at han da vil få
den formelle og uformelle opbakning fra den siddende præsident.

Zalmai Rassoul
Rassoul var indledningsvis favorit til præsidentposten grundet Karzais støtte, men
hans manglende magtbase i Afghanistan er et klart minus. Selvom han havde
tætte forbindelse til de antikommunistiske oprørsbevægelser i 1980erne, har den
manglende tilstedeværelse i landet gennem en periode på over 20 år sat sine spor.
Hans ene vicepræsidentkandidat, Ahmad Zia Massoud, er et stærkt kort i forhold
til stemmer fra det nordlige Afghanistan. Den tidligere Nordlige Alliance er dog
splittet, og eliten har fordelt sig på forskellige presidential tickets. Som den eneste
af de fem ledende kandidater har Rassoul en kvinde som vicepræsidentskandidat,
Habiba Surabi (hazara) - en kendt fortaler for kvinders rettigheder. Endvidere var
hun aktiv i de pakistanske flygtningelejre under Talibanregimet, hvor hun kæmpede
for bedre forhold i lejrene. Hun giver givetvis Rassoul en fordel i forhold til vestlige
relationer grundet hendes - set med vestlige øjne - sympatiske mærkesager. På
den anden side er hun utvivlsomt en belastning i forhold til de traditionalistiske
og konservative segmenter i den afghanske befolkning alene i kraft af sit køn. En
af grundene til Karzais indledningsvise støtte til Rassoul kan givetvis have været
netop den manglende magtbase, hvilket ville give den afgående præsident en unik
position som ”grå eminence”, der via en nyvalgt Rassouls afhængighed stadig ville
kunne fungere som uformel magthaver. Et forhold, der kan så tvivl om oprigtigheden
af Karzais støtte er, at Rassoul tilhører Barakzai-stammen, som konkurrerer med
Karzais Popalzai-stamme om at være Afghanistans ledende stamme. Trods Rassouls
manglende magtbase vil han på et senere tidspunkt kunne træde ind øverst i
Barakzai-stammens hierarki, hvilket efter alt at dømme ikke vil være i Popalzai-
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stammens interesse.62 Interessant er det også at notere sig, at Rassoul er ugift,
hvilket på ingen måde styrker hans kandidatur i en udbredt traditionsbunden
befolkning som den afghanske.

Abdurab Sayyaf
De fem identificerede hovedkandidater har alle høje uddannelser, dog med
Sayyafs uddannelse i islamisk lov som den lavest rangerende. Med hensyn til
vestlige relationer ligger Sayyaf ligeledes bagerst i feltet grundet beskyldninger
om krigsforbrydelser under borgerkrigen 1992-96 samt samarbejdet med Osama
Bin Laden i den antikommunistiske oprørskamp i 1980erne. Til gengæld vil Sayyaf
givetvis have en fordel blandt mere religiøse vælgere, hvilket dog næppe kommer
til at være udslagsgivende. Det dårlige vestlige image kan være en fordel i dele af
det sydlige Afghanistan, hvorfor hans kandidatur også kun er blevet omtalt i positive
vendinger af den nuværende præsident, der ønsker at fremstå som afghansk
landsfader og ikke en amerikansk marionetdukke. Sayyafs ene vicekandidat er Ismail
Khan (tadsjik), der har en fortid som krigsherre i den Nordlige Alliance. Endvidere
var han en af USA’s nøglesamarbejdspartnere i forbindelse med afsættelsen af
Talibanregimet i 2001, og han er placeret hierarkisk højt blandt etniske tadsjiker
og i den Nordlige Alliance. Den pragmatiske tilgang til Karzai-regeringen har givet
ham stor politisk indflydelse først som guvernør i Herat-provinsen og senere som
minister fra 2005-2012. Abdul Wahab Erfan (ligeledes tadsjik), var et forholdsvist
ukendt parlamentsmedlem indtil han tilsluttede sig Sayyafs kandidatur. Sayyaf er
dermed den eneste kandidat uden en hazara på sin liste, og da mange hazaraer
(shia-minoritet i Afghanistan) føler sig marginaliseret og forfulgt af især pashtuner
(sunni-muslimer), vil et valg af Sayyaf til præsident være yderst problematisk for
den etniske magtbalance i landet.

Hamid Karzai: Eftermæle og BSA63
Det afghanske præsidentvalg til april vil på mange måder blive skelsættende for
Afghanistans fremtid, og afviklingen af det kan ses som en test af værdien af det
internationale engagement (militært og civilt) i landet siden 2001. Hamid Karzai og
hans ledelse af landet i denne periode vil ligeledes være et omdrejningspunkt, og
her udgør den bilaterale sikkerhedsaftale (BSA) med USA, der i øjeblikket forhandles
mellem USA og Afghanistan, en afgørende faktor for både nationen Afghanistan samt
for Karzais eftermæle. Det var umiddelbart forventet, at en aftale ville have været
på plads inden udgangen af januar 2014,64 men Karzai har forsinket processen,
(62) Baggrunden for denne analyse er en samtale med en højtstående afghansk embedsmand,
der byggede sit argument på, at den tidligere og nu afdøde leder af den Nordlige Alliance, Ahmad
Shah Massoud, ligeledes indtrådte øverst i sit lokale stammehierarki, da han vendte tilbage efter at
have været væk fra sin hjemegn i mange år.
(63) Bilateral security agreement
(64) Forsvarets Efterretningstjeneste, Situations- Og Trusselsvurdering for de Danske Enheder
Til Sikkerhedsstyrken ISAF I Afghanistan, Den Halvårlige Offentliggørelse Af En Situations- Og
Trusselsvurdering for Afghanistan, 22 November 2013 <http://fe-ddis.dk/SiteCollectionDocuments/
FE/SituationsOgTrusselsvurderinger/Afghanistan22112013.pdf>.
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hvilket der kan være flere grunde til. En væsentlig forklaring skal givetvis findes i, at
denne beslutning er den sidste store politiske aftale i hans tid som præsident. Når
aftalen er underskrevet, vil det internationale samfund i stigende grad målrette det
politiske arbejde mod de nuværende præsidentkandidater, og herved vil Karzais
politiske indflydelse dale. Endvidere spekuleres der i, at Karzai helt vil undlade at
underskrive aftalen af hensyn til sit eftermæle og på den måde distancere sig fra
billedet af en afghansk leder, der udøvede politik dikteret fra Washington.65 Det der
indledningsvis lignede alt for højt spil fra Karzais side ser på nuværende tidspunkt
ud til at lykkes, og underskrivningen af en BSA-aftale vil givetvis blive et anliggende
for den nye afghanske præsident. Herved fastholder Karzai sin politiske magt i
valgprocessen, samtidig med at han favner USA-kritiske segmenter i befolkningen
og i et historisk perspektiv ikke vil kunne stilles til ansvar for eventuelle negative
konsekvenser af det fortsatte militære samarbejde mellem USA (og andre NATOlande) og Afghanistan.66

Afghanistans næste præsident
Det mest sandsynlige scenarie på nuværende tidspunkt synes at være, at Ghani og
Abdullah får flest stemmer ved første valgrunde, men at ingen af dem får mere end
50 procent, hvilket vil betyde, at der skal en anden valgrunde til, hvor Ghani vil være
favorit. Abdullahs chance for at blive præsident er efter alt at dømme betinget af, at
han får over halvdelen af stemmerne ved første valgrunde, hvilket er usandsynligt.
Skulle der pludselig begynde at tegne sig et billede af denne mulighed, vil de fire
andre hovedkandidater (måske med undtagelse af Sayyaf) forsøge at forene deres
kræfter omkring en pashtunsk konsensuskandidat.
Ghani har dog to væsentlige kampe at koncentrere sig om i de kommende måneder.
Dels skal Abdullah forhindres i at få mere en halvdelen af det samlede stemmetal,
dels skal den direkte modstander til at blive den pashtunske konsensuskandidats
- Qayum Karzai – vinderchancer holdes på behørig afstand både i eventuelt
kommende meningsmålinger og blandt forskellige magthaveres perception af
vinderchancerne i de lukkede forhandlinger. På den måde vil Ghanis presidential
ticket stadig bevare den største tiltrækningskraft blandt de formelle (særligt
Hamid Karzais) og uformelle afghanske magthavere. Vinderen af denne duel vil
sandsynligvis være sikret taberens støtte i en anden valgrunde, hvilket vil være
meget tæt på en uovervindelig alliance.
Skulle Qayum gå videre til anden valgrunde, vil han sandsynligvis blive Afghanistans
næste præsident, grundet massiv støtte fra den siddende præsident. Det er dog
(65) Marvi G. Weinbaum, ‘Reading Hamid Karzai [and Hezb-E Islami]’, Foreign Policy, 15 January 2014 <http://southasia.foreignpolicy.com/posts/2014/01/15/reading_hamid_karzai_0> [accessed 24 January 2014].
(66) Thom Shanker and Azam Ahmed, ‘In Afghanistan, Hagel Presses for Pact on Security, but Is
Not Meeting Karzai’, The New York Times, 7 December 2013, section World / Asia Pacific <http://
www.nytimes.com/2013/12/08/world/asia/hagel-in-afghanistan.html> [accessed 27 January
2014].
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langt fra sikkert, at han gør det, og på nuværende tidspunkt er han placeret på en
tredjeplads i en meningsmåling fra januar med ca. 10 procent af stemmerne.67
Sayyaf kan anvende sin anti-vestlige platform senere i processen til at indgå en
alliance med en af de andre kandidater (formodentlig Qayum Karzai eller Ashraf
Ghani) i modbytte for en central plads i en kommende regering. Selvom han
gentagne gange har afvist, at han vil trække sig inden valget, er det sandsynligvis
et spørgsmål om hvilken modydelse, han kan opnå. Det kan også tænkes, at han
vil afvente stemmetallet fra første valgrunde, inden han indgår en alliance. Dels for
at have en stemmeplatform at forhandle ud fra, dels for at sikre sig, at han støtter
den kommende vinder af en eventuel anden valgrunde.
Rassouls vinderchancer er minimale og betinget af, at både Ghani og Qayum trækker
sig inden afholdelsen af første valgrunde. I sin position som udenrigsminister
har han stået i skyggen af præsidenten ved de afgørende spørgsmål, og hans
manglende magtbase internt i Afghanistan vil give ham problemer frem mod valget.
Såfremt ingen af de andre pashtunske kandidater trækker sig frem mod valget, vil
det være oplagt for ham at være tungen på vægtskålen i forhold til en pashtunsk
konsensuskandidat, hvilket vil sige en politisk alliance med enten Ghani eller Qayum
for at sikre sin indflydelse i en kommende regering.
Det mest sandsynlige bud på en kommende afghansk præsident er en pashtunsk
konsensuskandidat. Her står Ashraf Ghani stærkest og må betegnes som favorit
til at vinde valget efter en anden valgrunde mod Abdullah Abdullah. Det næstmest
sandsynlige udfald synes at være, at Qayum Karzai enten formår at samle
opbakning til at blive konsensuskandidat forud for første valgrunde, og herigennem
udmanøvrerer Ghanis presidential ticket eller, at Abdullah enten trækker sit
kandidatur forud for første valgrunde eller kun opnår tredje flest stemmer ved
første valgrunde. Sidstnævnte vurderes på nuværende tidspunkt usandsynligt,
med mindre den siddende præsident kaster alle sine kræfter ind i at ødelægge
Abdullahs valg, hvilket ikke vil gå ubemærket hen og påvirke legitimiteten i valget
negativt og samtidig tære voldsomt på Karzais erklærede neutralitetsrolle. Det er
derfor mere sandsynligt, at Karzai vil afvente førstevalgrunderesultat og herefter
gøre sin indflydelse gældende. I en eventuel anden valgrunde mellem Abdullah og
Qayum vil sidstnævnte efter alt at dømme være storfavorit, mens det vil være et
tættere opløb mellem Ghani og Qayum, dog med sidstnævnte som svag favorit.
Der er en lille mulighed for, at Abdullah vinder valget, hvilket efter alt at dømme
vil kræve over halvdelen af stemmerne i første valgrunde. Dette vil indbefatte, at
mindst én af de pashtunske hovedkandidater trækker sig, samt at denne ikke støtter
op om en konsensuskandidat, men derimod vælger et samarbejde med Abdullah.

(67) Democracy International, Afghanistan Public Opinion Polling Project - Results of First Poll,
January 2014 <http://democracyinternational.com/publications/afghanistan-public-opinion-polling-project-results-first-poll> [accessed 24 February 2014].
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Endelig skal muligheden for, at Karzai forsøger at få valgt Rassoul også nævnes.
Dette vil givetvis indbefatte en række illegitime tiltag, der vil have en betydelig
negativ virkning på valgets legitimitet, hvilket kan sprede sig og forværre
sikkerhedssituationen i en sådan grad, at afviklingen af en anden valgrunde kan
udvikle sig til et sikkerhedsmæssigt mareridt. Denne mulighed vurderes usandsynlig
grundet det tidligere nævnte stammemodsætningsforhold mellem Karzai og Rassoul,
samt at storebror Qayum som tidligere antydet er Karzais uofficielle foretrukne
kandidat, såfremt han har en reel chance for at vinde.
Længere nede på sandsynlighedsskalaen er der også en mulighed for, at Karzai vil
forsøge at suspendere forfatningen og blive i embedet udover embedsperioden. Dette
kan i givet fald blive søgt begrundet med henvisning til, at sikkerhedssituationen
ikke muliggør afholdelsen af et valg. På nuværende tidspunkt peger hans ageren
dog ikke på denne løsning, og det er også yderst tvivlsomt, hvor stor opbakning
han ville kunne mobilisere blandt de afghanske magthavere til at blive siddende.
Sandsynligt er det, at han vil forsøge at styre valgprocessen, så godt han kan, og
først give sin støtte, når han er sikker på at stå på den vindende side.
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