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En av danskenes viktigste 
samarbeidspartnere i det 
afghanske politiet er nå 
selv arrestert for storstilt 
narkohandel. 

u Afghanistan
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Avisen Politiken kunne i går 
avsløre at visepolitisjef Abdul 
Raziq i byen Gereshk i Helmand-
provinsen sitter fengslet i Kabul, 
siktet for omfattende narkoti-
katrafi kk. På en lastebil som til-
hører politiet ble det funnet 
et tosifret antall kilo opium, 
råvaren for heroinproduksjon. 

Raziq har i årevis vært en av 
de viktigste allierte for de dan-
ske styrkene i Helmand. Han 
har blant annet sittet sammen 
med danskene i en komité som 
har ansvaret for sikkerheten i 
distriktet – inkludert kampen 
mot narkotika. 

– Raziq har vært en nær 
samarbeidspartner i Gereshk 
for skiftende danske offi serer, 
sier oberstløytnant Michael 
Engholm, som arbeidet tett med 
visepolitisjefen i høst og i vinter, 
til Politiken. 

Var klar over dobbeltspill

Det afghanske politiet er gjen-
nomgående ekstremt korrupt, 
og det er vel kjent at politi-
sjefer bruker sin makt og sine 
mannskaper til å styre en del av 
narkotikatrafi kken i landet. 

Ifølge Politiken viser både 
interne papirer og offentlige 
rapporter at danskene i Helmand 
lenge har visst at Raziq opererte 
på begge sider av loven. 

– Men når man samarbeider 
med afghanske myndigheter, så 
har alle med seg en pose mel. 
Spørsmålet er alltid hvor rent det 
er, og i hvilken grad vi aksepterer 
det, sier oberstløytnant Engholm 
til avisen. 

Han sier soldater og offi serer 
må forholde seg til de afghanske 
realitetene, og at det ikke er gjort 
over natten å stable på beina et 
fungerende politikorps. 

– Derfor handler det også om 
å gjøre gode miner til slett spill. 
Tingene skal fungere, sier oberst-
løytnanten. 

Det var den afghanske hæren 
som arresterte Raziq. Det har 
lenge vært spenninger mellom 
politistyrken og hæren, og arres-
tasjonen gjorde at danskene fryk-
tet væpnet kamp mellom Raziqs 
politimenn og soldater. 

«Absurd feilinformasjon»

Også i områdene der de norske 
soldatene opererer i Afghanis-
tan har det vært indikasjoner på 
at politifolk har vært involvert i 
narkotrafi kk. 

NUPI-forsker Ståle Ulriksen 
advarte i en kronikk i Ber-
gens Tidende i februar om at 
Norge og USA risikerer å skape 
fl ere problemer enn de løser i 
Ghowrmach-distriktet, den mest 
urolige delen av Faryab-provin-

sen. Ulriksen viser til at styrk-
ingen av afghansk politi som 
nå pågår i området ikke er popu-
lært blant de etablerte makt-
haverne der. 

Mens USA nå skal tungt inn for 
å støtte oppbyggingen av politiet 
i Faryab, er Norge mest involvert 
i arbeidet med å styrke hæren. 
Forholdet mellom hær og politi i 
Faryab er så dårlig at det ved ett 
tilfelle kom til skuddveksling, 
ifølge forskeren. 

Både grensepolitiet og det 
ordinære afghanske politiet 
(ANP) «anklages for utstrakt kor-
rupsjon, ulovlig skattlegging og 
narkotikatrafi kk», skriver Ulrik-
sen. Dette kommer på toppen av 
etniske og politiske konfl ikter. 
Ulriksen mener de norske styr-
kene ikke har gjort nok for å for-
stå samfunnet de opererer i, og 
at en ukritisk tro på å styrke den 
afghanske sentralmakten kan 
føre til mer ufred, ikke mindre. 

Tidligere sjef for de nor-
ske styrkene i landet, oberst 
Ole-Asbjørn Fauske, kalte i 
et svarinnlegg Ulriksens på-
stander «absurd feilinforma-
sjon som faller på sin egen 
urimelighet». Fauske slår 
fast at politiet og hæren «ope
rerer ikke på forskjellige sider». 

– Dette er ekstraordinært

I Danmark har meldingen om at 
en mangeårig alliansepartner nå 

sitter fengslet for narkotrafi kk, 
utløst sterk bekymring blant 
politikerne. 

– Det er ikke tvil om at det 
er problemer i forhold til de 
lokale maktspillere. Men dette er 
ekstraordinært. Det er vanskelig 

å vite når nok er nok, men våre 
afghanske allierte skal ikke gå 
for langt over streken, sier John 
Dyrby Paulsen, forsvarspolitisk 
talsmann for Sosialdemokratene 
til Politiken.

Den danske forsvarsminis-

Visepolitimester va

DOBBELTSPILL: Afghansk politi har ansvaret for å beslaglegge og brenne opium i Afghanistan.          
 

z fakta
politiet i Afghanistan

n Afghanistan har i dag 
ca. 90.000 politifolk. 
Flertallet i ANP (Afghan 
National Police) er anal-
fabeter og dårlig trent og 
utstyrt. I 2008 ble 1130 
politifolk drept i tjenesten. 

n Innen oktober neste år 
skal politistyrken være 
oppe i 134.000 mann. 
USA og NATO har opp-
bygging av politiet som 
en prioritert oppgave.

n Norge har siden 2003 
vært aktive i arbeidet, og 
har et 20-talls politimenn 
og -kvinner i landet som 
instruktører og mentorer. 
Også de norske spesial-
styrkene har drevet politi-
opplæring i Afghanistan. 

Den øverste britiske generalen 
i Sør-Afghanistan vil granske 
NATO-kontrakter verdt 
milliarder av kroner.

Den britiske avisen The Inde-
pendent meldte denne uken at 
generalmajor Nick Carter har 
satt i gang en storstilt gjennom-
gang av kontrakter inngått av 
ISAF-koalisjonen i Afghanistan. 
Det handler om kontrakter for 
transport og byggearbeider verdt 
fl ere hundre millioner pund. 
Generalmajoren er bekymret 
etter at en lang rekke rappor-

ter har slått fast at store penge-
summer fra Vesten forsvinner 
i lommene til korrupte tjenes-
temenn, politikere, krigsherrer 
– og Taliban. 

Avisen siterer anonyme 
afghanske eksperter på at så mye 
som en tredjedel av pengene som 
blir brukt på å sikre forsyninger 
til de vestlige militærstyrkene går 
med til å betale beskyttelsespen-
ger og bestikkelser. 

Politikerfamilier innblandet

For hver lastebil med varer som 
skal kjøres fra Karachi i Pakistan 

Vestlige penger går til korrupte

Avtalen med et Malaysia-
universitet åpner mulig-
heter for bergensforskere 
og ny metode for CO2-
lagring.
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Fysikkprofessor Bjørn Kvam-
me ved UiB er fornøyd og 
optimistisk etter at Univer-
sitetet i Bergen (UiB) i går 
signerte en avtale med et 
universitet i Malaysia. Både 
kronprinsparet og nærings-
minister Trond Giske var til 
stede under den høytidelige 
delen av avtaleinngåelsen.

– Stort potensial

Professor Bjørn Kvamme 
trekker frem mulighetene 
avtalen gir for samarbeid 
innen petroleumsteknologi 
generelt, og CO2-håndtering 
spesielt. Det siste er særlig 
aktuelt i Asia, der en rek-
ke felt rommer store fore-
komster av naturgass. Pro-
blemet er at gassen i reservo-
arene inneholder langt mer 
av klimagassen CO2 enn det 
som er vanlig, for eksem-
pel i Nordsjøen. Utnyttelse 
av de store gassressursene 
krever derfor teknologi for 
storskala CO2-rensing, noe 
månelandingsprosjektet på 
Mongstad etter planen skal 
bidra til å utvikle.

Minst like viktig er å fi nne 
løsninger for sikker lagring 
av all den separerte CO2-
en. Her har professor Bjørn 
Kvamme og noen av hans 
UiB-kolleger sammen med 
oljeselskapet Conoco Phi-
lips gjort seg bemerket med 
et patent som kan være en 
mulig løsning i fremtiden. 

«Vinn-vinn»

Det handler om å sprøyte 
CO2 inn i reservoarer der 
naturgass er innefrosset 
i vann, såkalte hydrater. 
Metoden sikrer ikke bare 
lagring av CO2, men karbon-
dioksid vil også gjøre hydrat-
strukturene mer stabile enn 
med metan, har Kvamme 
tidligere uttalt til BT.

Enkelt forklart går tekno-
logien ut på at man bytter ut 
metangassen i hydratet med 
karbondioksid. 

Kritikerne av fremgangs-
måten peker på at man 
erstatter et problem med et 
annet siden metan også er 
en klimagass.

Akademisk samarbeid

Samarbeidet som UiB har 
inngått med Universiti Tek-
nologi Petronas i Malaysia 
gir ifølge professor Kvam-
me også utsikter for samar-
beid mellom malaysisk og 
norsk oljeindustri, og mulig-
heter for petroleumsfagene 
på UiB. Avtalen er en såkalt 
Memorandum of Understan-
ding, som legger til rette for 
både forskningssamarbeid 
og utveksling av studenter 
og ansatte.

UiB-avtale 
i Malaysia 


