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Strategije preživetja civilnega prebivalstva v času vojn : primer Afganistan
Novejšo zgodovino Afganistana je zaznamovalo obdobje hudih spopadov, bojev za oblast in
vojn, ki so državo opustošile, vplivale na njen razvoj, povzročile humanitarne krize in hudo
trpljenje na milijone civilnih prebivalcev. Današnje vojne terjajo vedno več smrtnih žrtev in
poškodb ravno med civilnim prebivalstvom, ki mora v namen preživetja uporabljati različne
načine in taktike, ki mu bodo to omogočile. Na izbor taktik in strategij vplivajo številni
dejavniki, najpomembnejšo vlogo pri izboru pa ima ravno posameznik sam. Beg je ena izmed
strategij, ki je najbolj znana in največkrat uporabljena s strani civilnega prebivalstva v vojnah,
zato se na vseh straneh srečujemo s podatki glede števila razseljenih oseb, posledicami
migracij za države in tveganji, s katerimi se države ter migranti soočajo. Kljub dejstvu, da
posledice vojn najbolj občutijo ljudje, je izredno malo znano o civilistih, ki se odločijo ostati
na območju nemirov in o strategijah, ki jih dnevno uporabljajo za izogibanje nevarnosti in s
katerimi omogočijo preživetje sebi in svojim najbližjim. Uporaba različnih strategij ni
zagotovilo, da bodo civilni prebivalci preživeli, so pa del načrta, kako preživeti v okolju, ki je
za posameznika škodljiv in kakšen način delovanja je potrebno izbrati, da se bodo grožnjam
varnosti izognili. Za prebivalce Afganistana so vojne postale že stalnice vsakdana in način
življenja hkrati. Ne glede na številne bogate izkušnje, ki so jih pridobili z leti trajajočih vojn
in nemirov, ne obstaja univerzalna strategija, s katero bodo civilni prebivalci dosegli končni
cilj, ki je preživetje.
Ključne besede: strategije preživetja, civilno prebivalstvo, vojne, Afganistan.
Survival strategies of the civilian population in war : case of Afghanistan
The recent history of Afghanistan has been marked by a period of grave conflicts, power
wars, and wars that devastated the country, influenced its development, caused humanitarian
crises and severe suffering to millions of civilians. Today's wars demand more and more
fatalities and injuries precisely among the civilian population, who must in order to survive
use different tactics. The choice of these tactics and strategies is influenced by a number of
factors, and the most important role in the selection plays the individual himself. Running
away is one of the strategies that is best known and most commonly used by the civilian
population in wars. Consequently, we are faced with a lot of data on the number of displaced
people, the consequences of migration for countries and the risks that countries and migrants
face. Despite the fact that the effects of wars are most felt by the people, there is very little
knowledge about civilians who decide to stay in the area of turmoil and the strategies that
they use daily to avoid danger and to enable survival for themselves and their loved ones. The
use of different strategies does not guarantee that the civilian population will survive, but they
are part of a plan on how to survive in an environment that is harmful for the individual and
what kind of action should be selected so that security threats can be avoided. For the people
of Afghanistan, wars have become part of everyday life and a way of life at the same time.
Regardless of the many rich experiences that have been gained through years of wars and
riots, there is no universal strategy for reaching the civilian population’s ultimate goal of
survival.
Keywords: survival strategy, civilian population, war, Afghanistan.
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Seznam kratic

SZ

Sovjetska zveza

PDPA

People's Democratic Party of Afghanistan

ZDA

Združene države Amerike

CIA

Central Intelligence Agency

VS ZN

Varnostni svet Združenih narodov

ISKP

The Islamic State

Islamska država v provinci

of Khorasan Province

Korosan

ISAF

International Security Assistance Force

Natove sile v Afganistanu

UNAMA

United Nations Assistance

Misija Združenih narodov

Mission in Afghanistan

v Afganistanu

UNICEF

Ljudska demokratična stranka

Centralna obveščevalna agencija

United Nations Children' Fund

Sklad Združenih narodov

za otroke

UNMAS

United Nations Mine Action Service

Oddelek Združenih narodov

za razminiranje
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1 UVOD

Pričakovali bi, da so nam pretekle vojne, njene posledice in predvsem v oči bodeče številke
mrtvih in ranjenih bili dobra šola za naprej. Mnogo raziskav, študij primerov in člankov ter
ostalih relevantnih virov je bilo narejenih in napisanih na temo vojn, njenih posledic in tudi
povojne obnove, v katerih zajemajo tudi rešitve in predloge za zajezitev oziroma preprečitev
nasilja v prihodnosti. Vse vojne grozote, ki so se zgodile in ki smo jim priča danes, naj bi bile
opomnik, da se kaj podobnega ne bi smelo zgoditi nikoli in nikomur več. Zakaj kljub vsem
naporom posameznikov, skupnosti in institucij na nacionalni in mednarodni ravni še vedno
zasledimo previsoko številko nasilnih spopadov in vojn, ki se odvijajo pred našimi očmi?
Številke, ki prikazujejo stanje v današnjem času, kažejo, da nam preteklost ni bila dobra šola.
V letu 2018 je bilo zabeleženih štiriindvajset omejenih vojn in šestnajst vojn1. Če bi tema
dvema številkama dodali še število mrtvih, ranjenih, preseljenih, vojnih sirot, zlorabljenih in
tako naprej, bi videli, da se raje kot na preteklih napakah na žalost učimo na sodobnih. Če je
to pečat, ki ga želimo zapustiti svojim naslednikom, smo na žalost na dobri poti.

Bistvena značilnost današnjih vojn in posledično kriz, ki se razvijejo in zaradi katerih se
razlikujejo od preteklih, ni samo v intenzivnosti, načinu vojskovanja in orožju, ki je
uporabljeno. Današnje krize so kompleksne in kot take vplivajo na različna področja družbe
in posameznika, kot njenega najpomembnejšega dela. Kompleksne grožnje imajo kompleksne
posledice, ki delujejo vzajemno ena na drugo. Ravno zaradi tega današnje krize predstavljajo
nevarnost ne samo za posameznika, pač pa za družbo kot celoto. Vojne oziroma vojaške
grožnje v tem primeru tako botrujejo razvoju gospodarskih, družbenih, okolijskih,
zdravstvenih, političnih in drugih groženj varnosti, ki niso vezane na meje nacionalnih držav,
ampak delujejo transnacionalno. Tako imamo dejansko opravka z domino efektom, kjer ena
grožnja varnosti povzroči drugo, po navadi še hujšo grožnjo in tako si sledijo v nedogled
(Prezelj, 2005, str. 45–52).

1

Po podatkih Conflict barometra je bilo leta 2018 zabeleženih 16 vojn in 24 omejenih vojn, ki že mejijo na
vojno, kar pomeni, da sta obe visoko intenzivni in nasilni. Conflict barometer loči med petimi stopnjami nasilja.
Na podlagi uporabe orožja in osebja, posledic, števila žrtev, uničenja in notranje razseljenih oseb ter migrantov
prihaja do ločitve zgoraj omenjenih dveh v ločeni skupini (Hiedelberg Institute for International Conglict
Research, 2018, str. 6–12).

8

Vojno in vojaško grožnjo varnosti po navadi spremljata grožnja množičnega izsiljevanja in
zdravstvena grožnja. Ti dve sta najbolj pogosti grožnji, ki se pojavita vzajemno z vojaško
grožnjo, kar pa ne pomeni, da se druge ne razvijejo, kar je seveda odvisno od same narave
vojne oziroma grožnje. Današnje vojne terjajo vedno več smrtnih žrtev in poškodb med
civilnim prebivalstvom, ki mora v namen samo golega preživetja iskati različne načine in
taktike, s katerimi bo preživelo. Taktike in strategije se razlikujejo od posameznika do
posameznika. Na izbor strategij preživetja vpliva veliko dejavnikov, tako posrednih kakor tudi
neposrednih, izkušnje, okolje in podobno. Najpomembnejšo vlogo pri izboru strategij igra
posameznik, njegove potrebe in njegovo zavedanje grožnje. Varnost je dobrina, ki jo vsak čuti
najprej na mikro ravni, se pravi ravni posameznika in potem na makro ravni, torej ravni
družbe in države. Zato zagotavljanje varnosti na ravni države ne pomeni zagotavljanje
varnosti posameznika in obratno. Posameznik najbolj ve, kakšne so njegove potrebe in na
kakšen način jih bo zadovoljil. Zato prihaja do razlikovanja v načinu zagotavljanja varnosti
med posameznikom in družbo kot celoto. Prednost pred družbenimi potrebami imajo potrebe
posameznika, šele nato lahko posameznik razmišlja in deluje v smeri zagotavljanja potreb na
torej ravni lokalne skupnosti in države (Grizold, 1998, str. 2).

Največji paradoks današnjega časa pri strategijah in taktikah preživetja je ta, da se večina
raziskav, člankov, uradnih dokumentov in ostalih strokovnih virov osredotoča na makro
raven, kar ni v pomoč, kadar proučujemo strategije preživetja posameznikov in manjših
družbenih skupnosti. Seveda je potrebno zagotoviti varnost v državi, delovanje njenih
institucij in sistemov, ker naj bi bila posledično zagotovljena tudi varnost posameznikov.
Toda kadar imamo opravka z vojno in njenimi posledicami, le te najbolj občutijo
posamezniki, torej civilno prebivalstvo. Kadar je prisotna vojna in vojaška grožnja varnosti,
posamezniki delujejo na različne načine z namenom preživetja. Smiselno je torej, da strategije
in taktike, uporabljene v ta namen, preučujemo na osnovni ravni, se pravi na ravni
posameznika in njegovega najožjega okolja.
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1.1 Predmet in cilji preučevanja

V magistrskem delu bom raziskovala strategije preživetja civilistov v vojnah in natančneje
strategije, ki so bile uporabljene s strani civilnega prebivalstva v Afganistanu od napada
Združenih držav Amerike (v nadaljevanju ZDA) in njenih zaveznic, se pravi od leta 2001
naprej. Najprej bom opredelila strategije preživetja na splošno in pomen zaznavanja groženj
varnosti ter vpliv zaznav na izbor strategij s strani posameznika. V magistrski nalogi bom na
kratko predstavila dela posameznih avtorjev, ki so pomemben prispevek v razvoju teorije
strategij preživetja in katera pokrivajo različna področja človekovega vsakdana in s človekom
povezane grožnje varnosti (ne samo vojaška grožnja ampak tudi ekonomska, grožnja osebne
varnosti, grožnja varnosti hrane in pomembnih dobrin). Nadalje bom predstavila zgodovino in
demografske značilnosti Afganistana ter njegovo kulturo, ki so pomembni pri razumevanju
situacije v državi ter načina poteka vojne. Nazadnje bom preučila še strategije, ki so jih in jih
še danes uporabljajo civilni prebivalci Afganistana. Državo zaznamuje daljše obdobje hudih
spopadov, bojev za oblast in vojn, ki povzročajo trpljenje na milijone prebivalcev Afganistana
in ogromne človeške žrtve. Vedno večje število žrtev med civilnim prebivalstvom v času vojn
in spopadov je vplivalo na nastanek dela avtorja Barrsa, ki govori o strategijah preživetja in
pomenu samozaščite v ogrožajočih situacijah. Ker pri vojnah ne moremo uporabiti splošne2
kategorizacije strategij in ker niso primerne za dogodek, kot je vojna, bom pri analizi strategij
preživetja civilnega prebivalstva v Afganistanu uporabila delo Barrsa kot glavni vir strategij
preživetja, ki bo podprt z obstoječo dokumentacijo, članki oziroma poročili različnih
organizacij ter s »sestavljeno sliko« o civilnem prebivalstvu na podlagi monografij in
intervjuja. Barrs je v svojem delu najbolj podrobno analiziral posamezne strategije in jih ločil
glede na uporabo po spolu, dotaknil pa se je tako strategij, ki zagotavljajo fizično varnost kot
tudi strategij, ki zagotavljajo življenjsko pomembne dobrine in storitve, ki so poleg fizične
varnosti nujne za preživetje posameznika.

2

Kadar govorimo o strategijah na splošno, govorimo o izogibanju, separaciji in identifikaciji kot treh
najpomembnejših strategijah. Nobena od navedenih strategij ni zadostna za analizo strategij preživetja
uporabljenih s strani posameznikov v pojavu, kot je vojna.
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1.2 Raziskovalna vprašanja

Osrednja pozornost magistrske naloge bo namenjena strategijam preživetja civilistov v vojnah
oziroma vpliv strategij in taktik na preživetje v smislu fizične varnosti kakor tudi varnosti
življenjsko pomembnih dobrin. Pravica do življenja je ena od osnovnih pravic vsakega
posameznika, kljub temu pa je v času vojn, konfliktov in nemirov najbolj kršena.
Afganistanskemu civilnemu prebivalstvu vojne in nasilje nista tuja. Prebivalci so dnevno
prisiljeni izbirati različne strategije in včasih kombinirati mnoge izmed njih, s čimer sebe in
svoje najbližje uspejo zavarovati pred obstoječo grožnjo. Velik poudarek in pomen obstoječa
literatura pripisuje zavedanju možnosti pojava grožnje oziroma njenega razvoja s strani
prebivalcev in zaznavi, ker v nasprotnem prebivalci ne bodo naredili ničesar, s čimer bi se
zavarovali pred grožnjami in si povečali možnost preživetja. Na podlagi obstoječe literature,
raziskav, poročil ter intervjuja z gospodom Vasjo Badaličem, novinarjem in filozofom, ki je
bil v stiku s civilnim prebivalstvom Afganistana in Pakistana, bom poskušala odgovoriti na
prvi dve raziskovalni vprašanji.

Raziskovalno vprašanje 1: V kolikšni meri zavedanje in priprava na nevarnost vplivata na
preživetje posameznika v vojnah?

Raziskovalno vprašanje 2: Katere strategije preživetja so bile uporabljene s strani
afganistanskega civilnega prebivalstva v vojni od leta 2001 dalje?

Vojna v Afganistanu se je skozi leta razširila na celotno ozemlje države, zaradi česar so bili
prebivalci prisiljeni sprejeti pomembne odločitve glede načina delovanja, prilagajanja
obstoječim varnostnim, gospodarskim, političnim ter sociokulturnim spremembam in
grožnjam, ki so po zaključku sovjetske invazije ter talibanskega režima dobile nove
razsežnosti in značilnosti. Prebivalci ogroženega območja se na podlagi intenzivnosti
konflikta, stopnje nevarnosti in same narave grožnje odločajo, kaj je najbolje za njih. Glavni
cilj vsakega posameznika je preživetje, zato poskušajo nevarnost preprečiti, kadar je le to
možno, kadar pa je grožnja neizogibna, poskušajo posledice omejiti na minimum.
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Raziskovalno vprašanje 3: Ali se civilno prebivalstvo zaradi boja za preživetje poslužuje tudi
taktik, ki jih drugače ne bi uporabili oziroma niso v skladu z njihovimi vrednotami?

1.3 Metodologija

Delo bo temeljilo na družboslovnih raziskovalnih metodah. Začela bom z zbiranjem in
interpretacijo primarnih in sekundarnih virov, nadaljevala pa bom z metodo analize. Z
natančno analizo bom preučevala splošni okvir strategij preživetja in uporabljene strategije
civilnega prebivalstva v primeru Afganistana. Pri razlagah pomena specifičnih terminov bom
uporabila opisno in primerjalno metodo, na koncu pa bom opravila intervju s človekom, ki je
bil v stiku s civilnim prebivalstvom v Afganistanu od začetka vojne dalje.

Osrednji metodološki izziv bo analiza splošnega okvira strategij preživetja na primeru
Afganistana. Okvir bo zajemal strategije, ki so bile in so še vedno najbolj pogosto uporabljene
v vojnah. Analiza tega okvira bo oprta na obstoječo dokumentacijo, članke oziroma poročila
različnih organizacij ter na »sestavljeno sliko« o civilnem prebivalstvu na podlagi monografij
in intervjuja. Omejitve v proučevanju predstavlja dejstvo, da vseh strategij ne bom mogla
preučiti in uporabiti na primeru Afganistana, ker se strategije razlikujejo po mnogih
dejavnikih, prav tako pa je na podlagi obstoječih virov in intervjuja nemogoče posplošiti, da
omenjene strategije uporabljajo vsi civilisti v Afganistanu, ker je odzive vseh prebivalcev
nemogoče zbrati in analizirati. Predvidevamo lahko, da obstaja nek splošen odziv oziroma
strategije in da se teh poslužuje večina civilistov v vojnah.

12

2 OPREDELITEV POJMOV

2.1 Strategija preživetja

Strategija preživetja je odziv na neko stresno situacijo3. Kadar govorimo o strategiji preživetja
lahko govorimo tudi o ustvarjalnem načinu preživetja v okolju, ki je za posameznika škodljiv
ali pa preprosto o načinu delovanja, ki bo omogočil preživetje posameznika ali družbe. Sestoji
se iz različnih socioloških, socialnih in psiholoških sestavin, ki so po svoji naravi
prilagodljive, ker je njihov največji cilj preživeti stresni oziroma travmatični dogodek.

Ob pojavu grožnje se z namenom obvladovanja stiske oziroma nevarnosti odzivamo s
pomočjo obrambnih mehanizmov, med katerimi so najpogostejši zanikanje, izolacija,
racionalizacija, projekcija, potlačitev, regresija ter ostali podobni mehanizmi. Pri zanikanju
denimo gre za delno ali popolno zanikanje nevarnosti, s katerim si dopovedujemo, da
nevarnost ni realna in se ni zgodila. Zanikanje kot obrambni mehanizem nam omogoča, da
ostanemo zbrani in preverimo resničnost nevarnost ter se v nekem določenem obdobju, dokler
informacije o nevarnosti ne potrdimo, pripravimo na neizogibno in najhujše. Kadar zanikanje
dolgoročno vpliva na našo zaznavo in nam ne omogoča spopadanje z nevarnostjo, pa je
zanikanje kot mehanizem zelo škodljivo in ima negativne posledice. Na podlagi zavedanja
nevarnosti in možnih posledic, se posameznik odloča o dejanjih, s katerimi bo preprečil
nevarnost oziroma zmanjšal njene posledice. To pomeni, da bo izbral strategijo, s katero si bo
zagotovil lastno preživetje in manjšo izpostavljenost nasilju (Lavrič in Štirn 2016, str. 21).

Strategij preživetja je kar nekaj, o dveh najbolj znanih, katerih so se v največji meri
posluževali tudi naši predniki, pa je govoril že Darwin4. Omenjeni strategiji sta boj na eni
3

Ob pojavu grožnje se z namenom obvladovanja stiske oziroma nevarnosti odzivamo s pomočjo obrambnih
mehanizmov, med katerimi so najpogostejši zanikanje, izolacija, racionalizacija, projekcija, potlačitev, regresija
ter ostali podobni mehanizmi.
4

Njegova ponazoritev boja za preživetje je specifična. Sam boj se po njegovem mnenju ne odvija med plenilcem
in plenom ali nasprotnima entitetama ampak med podobnimi entitetami, katerih cilj je isti. Po njegovem mnenju
je najhujši boj med podobnimi vrstami, kot je recimo boj med samci za isto samico.
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strani in beg na drugi, ki sta po mnenju mnogih zapisani že v našem genskem zapisu. Poleg
teh dveh obstaja še veliko drugih strategij preživetja, katere bom v nadaljevanju podrobneje
analizirala in predstavila strategije, ki so bile uporabljene in jih še danes uporabljajo civilni
prebivalci za preživetje vojne v Afganistanu. Kadar na splošno govorimo o strategijah
preživetja, moramo izpostaviti izogibanje, separacijo in identifikacije kot tri najpomembnejše
strategije, katere nam predstavijo smiselnost uporabe strategij. Pri hujših stresorjih kot je
recimo vojna, pa bomo videli, da je strategij veliko več in da so vse enako pomembne, saj vse
stremijo k istemu cilju, torej preživetju.

Izogibanje kot strategija pomeni, da posameznik deluje na način, ki bo preprečil nevarnost
oziroma grožnjo. Tako delovanje zahteva ogromno pripravljenosti in pozornosti na dogodke,
sprijaznitev z nastalo situacijo in njenemu prilagajanju. Slednje je tisto, ki omogoči, da se
posameznik, skupina ali družba izogne nevarnosti oziroma omili posledice groženj. Nekateri
avtorji govorijo tej strategiji kot o strategiji preprečevanja grožnje.

Pri separaciji prihaja do opazovanja nastale situacije od daleč. Pri tem ne mislim na fizično
oddaljenost pač pa oddaljenost, kot da bi jo doživljal nekdo drug. Civilno prebivalstvo, ki je
izpostavljeno nevarnosti po eni strani doživlja oboroženo skupino (vojaška grožnja) kot
nasilneže, ki so povzročili opustošenje in ogromno materialno škodo, po drugi strani pa te
iste akterje dojemajo kot dobre, ker civiliste branijo pred sovražniki. V primeru slednjega se
civilisti še posebno trudijo biti ustrežljivi, kar posledično pomeni, da se oborožene skupine
čutijo močne in pomembne.

Kadar je strah močno zakoreninjen in prisoten v žrtvah nasilja prihaja lahko do identifikacije s
storilcem oziroma akterjem grožnje varnosti. Strah v tem primeru ohromi žrtev do te mere, da
ne vidi smisla v migracijah ali begu. Ker je to čustvo tako močno, se identificirajo z akterji
ogrožanja in si prizadevajo misliti, delovati in čutiti enako ter si na ta način zagotoviti
preživetje (Van der Ent in drugi, 2001, str. 37–39).

Vojne za razliko od zgoraj opisanih splošnih strategij, vplivajo na preživetje in varnost
posameznika še dolgo časa po njenem zaključku, saj so posledice vojne še kako prisotne v
vsakdanjem življenju ljudi. Na posameznikovo odločitev glede izbora strategije zato v veliki
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meri vpliva sama narava grožnje in vsako dejanje posameznika je že del ukrepanja v smeri
zagotavljanja lastnega preživetja. Pri tem velja poudariti, da se cilji posameznika spreminjajo
v skladu z grožnjo in zato so strategije preživetja lahko definirane tudi kot začasni odziv na
grožnje varnosti, življenja in dobrobiti posameznika (Jaspars in drugi, 2007, 9-10).

Vsak posameznik bo pri izboru strategije preživetja vključil tako znanje o načinih preprečitve
groženj in nevarnosti kakor tudi vire s katerimi razpolaga. Pri svojem izboru strategij bo
pozoren na to, da si z izborom zagotovi v prvi vrsti lastno preživetje. Nekatere izmed strategij
lahko na krajši rok negativno vplivajo na vsakdanji potek in dobrobit posameznika, vendar
imajo lahko na dolgi rok več prednosti in koristi. Zato je pomembno, da posameznik vsako
tveganje skrbno premisli in v skladu s svojimi cilji izbere tiste, s katerimi bo dosegel
zadovoljitev in realizacijo le teh (Jaspars in drugi, 2007, str. 15).

V praksi velja »pravilo« uporabe različnih strategij oziroma kombinacij strategij, ki so odraz
odločitev posameznika oziroma skupnosti na nastalo grožnjo. Potrebno se je zavedati, da
vsaka strategija ne pomeni nujno dosego cilja posameznika oziroma njegovo preživetje,
ampak da določene strategije posameznika lahko še bolj izpostavijo nevarnosti. Slednje velja
v primerih, kadar posameznik preceni svojo strategijo, kadar odgovori nasilno na določeno
situacijo, kar lahko za oborožene sile pomeni grožnjo in zato postane tarča napada, kadar
sodeluje z uporniki oziroma določeno stranjo v spopadu in posledično poveča lastno
izpostavljenost napadu nasprotne (Steele, 2009, str. 424).

V večini primerov na izid uporabe strategij in taktik vplivajo znanje in izkušnje posameznika
ter v prvi vrsti samozaščita civilista, ki je osnova vsake nadaljnje zaščite civilnega
prebivalstva (Jose in Peace, 2016, str. 6).

2.2 Civilno prebivalstvo
Civilisti s Četrto ženevsko konvencijo in določbami dodatnega protokola I dobijo
mednarodnopravno zaščito v času oboroženih spopadov. Posledice druge svetovne vojne in
pred tem dogodki španske državljanske vojne, so vplivale na vključitev skupnega, tretjega
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člena v vse štiri konvencije, kjer so civilisti definirani kot osebe, ki ne sodelujejo v sovražnih
aktivnostih in kateri morajo biti v vseh okoliščinah obravnavani humano (Türk, 2007, str.
581).

V primerjavi s prejšnjimi vojnami število smrtnih žrtev vedno bolj narašča. Oborožene sile z
namenom doseganja svojih ciljev ne upoštevajo vojaškega prava in prav tako ne zagotavljajo
zaščite civilistov. Povečana intenzivnost napadov na civilno prebivalstvo je sicer pritegnila
globalno pozornost, vendar v večini primerov ni prinesla učinkovitih zaščitnih ukrepov, s
katerimi bi preprečila ali vsaj zmanjšala številne civilne žrtve (Jose in Peace, 2016, str. 2–4).

Glavni namen konvencije je zaščititi civilno prebivalstvo, zavarovati civilno okolje ter civilne
objekte v oboroženih spopadih. Dopolnilni protokol I k ženevskim konvencijam z 48. členom
poudarja pomembnost ločevanja civilnega prebivalstva od borcev ter civilnih objektov od
vojaških. Celotna populacija države v spopadu in osebe, ki med spopadom padejo pod oblast
ene od okupacijskih sil, katerih državljani niso, sodijo v kategorijo civilistov, ki imajo
mednarodnopravno zaščito. Druga kategorija civilistov so ranjeni, bolni, nemočni in
nosečnice, bolnišnice ter osebje, ki je zaposleno v civilnih bolnišnicah, matere z otroki,
mlajšimi od sedem let in vojne sirote mlajše od petnajst let. Po prekinitvi sovražnosti imajo
civilne osebe zaščito s strani četrte konvencije še leto dni (Ženevske konvencije, 1993, str.
159–160).

Kukanja (Kukanja, 2009, str. 24) navaja štiri načela, ki so pomembna in morajo biti
upoštevana pri zaščiti civilnega prebivalstva:

-

načelo razlikovanja med civilisti in borci ter vojaškimi cilji in civilnimi objekti

-

načelo sorazmerne uporabe sile

-

načelo vojaške nujnosti

-

načelo previdnosti

Prvo načelo poudarja, da je dovoljen napad le na borce in vojaške sile in da se zagotovi
zaščita civilnega prebivalstva in objektov. Treba je razlikovati civiliste od borcev in civilne od
vojaških objektov. Drugo načelo prepoveduje uporabo take vrste orožja, kjer bi se vojaška
prednost oziroma vojaški cilj dosegel na račun izgube civilnih življenj. Pri načelu vojaške
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nujnosti naj bi se uporabila minimalna stopnja uničujoče sile za uspešno opravljanje vojaške
naloge in pri zadnjem načelu, da je potrebno vsak napad prekiniti oziroma opustiti in
civilnemu prebivalstvu ter civilnim objektom pri vojaških operacijah prizanesti.

Konvencija poudarja zaščito civilnega prebivalstva z aktivnostmi, s katerimi so zagotovljene
temeljne pravice posameznika. Zaščite, ki so jim priznane, se morajo spoštovati, sami civilisti
pa se jim v skladu s konvencijo ne morejo odpovedati (Türk, 2007, str. 581).

2.3 Vojna

Obstaja veliko definicij vojn, zanimivo pa je, da ni enotne definicije vojne, ker se s pojavom
vojna ukvarjajo različne znanosti. Nekateri jo poimenujejo kot vojskovanje med nasprotnima
državama, drugi zgolj kot odsotnost miru (Sancin, Švarc in Ambrož, 2009, str. 50).

Clausewitz vojno opredeljuje kot nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. V svoji teoriji je
določil tudi njene cilje, ki so uničenje sovražnika (bojno silo) do te mere, da ne bo mogel več
nadaljevati boja. Na koncu pa bo moral osvojiti še deželo, ker bi se v nasprotnem lahko
pojavil nov sovražnik. Ko sta oba cilja dosežena, vojna še vedno ni končana. Po mnenja
Clausewitza je vojne konec, ko je premagana volja sovražnika in se ljudstvo pokori ali pa
sovražne sile podpišejo sporazum (Clausewitz, 2004, str. 31–32).

V Vojnem leksikonu je vojna opredeljena kot najbolj groba oblika političnega boja, kjer se
politični boj še vedno nadaljuje, vendar z nasilnimi sredstvi. Ker vojna ne vključuje samo
oboroženega boja ampak tudi druge oblike boja, kot je recimo psihološki ali moralni boj,
govorimo tudi o totalnem spopadu (Vojni leksikon, 1981).

Če je vojna napoved nekdaj veljala kot začetek vojne, danes velja, da se vojna začne z
začetkom sovražnosti in ne potrebuje posebne razglasitve. Potrebno je le, da se začnejo
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izvajati oborožene sovražnosti, da pride do vojaške okupacije ali pa da se vojno stanje
formalno razglasi (Sancin in drugi, 2009, str. 52).

Inštitut za raziskovanje mednarodnih konfliktov (HIIK, 2018, str. 6–8) uporablja
petstopenjsko lestvico razvrščanja konfliktov glede na njihovo intenziteto. Intenzivnost
konfliktov se ocenjuje glede na uporabljena sredstva (orožje in število pripadnikov) in
posledice konfliktov, ki se odražajo v številu mrtvih, notranje razseljenih oseb oziroma
beguncev ter uničenju infrastrukture in poslabšanju za človeka pomembnih življenjskih
razmer. Najvišjo stopnjo konflikta v skladu z lestvico imenujemo vojna, kar pomeni, da je
posledica konflikta več kot 60 žrtev na mesec, več kot 20.000 razseljenih oziroma notranje
razseljenih oseb ter ogrožanje treh od štirih za človeka pomembnih dimenzij (ekonomija,
kultura, infrastruktura in bivališče).

Strategije, oborožitev in organizacija oboroženih sil so odvisne od ekonomske, socialne ter
politične strukture države, zato je vojna družben pojav (Krajlah 2003, str. 8).
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3 STRATEGIJE PREŽIVETJA

3.1 Zaznave groženj varnosti in vplivi zaznav na izbor strategij in taktik

Nesreče in nevarnosti so del našega vsakdanjika, če se tega zavedamo ali ne. Tako kot je to
značilno za vsako stvar, tudi za grožnjo varnosti velja, da je različno časovno in družbeno
sprejemljiva in definirana. Ista grožnja za neko okolje pomeni del vsakdanjega življenja, za
drugo pa življenjsko nevarnost. Ker so nevarnosti tako zelo vpete v naš vsakdanjik, bi lahko
pomislili, da so vse sprejemljive, kar za nekatere manj ogrožajoče oziroma tiste, na katere ne
moremo vplivati, sicer drži. Sprejemljivost je odvisna torej od vrednot in norm posameznika
in družbe ter vpliva groženj na njih (Kline, Polič in Zabukovec, 1998, str. 23).

Zaznave so pri vsakdanjem soočanju z nevarnostjo bistvenega pomena, ker se na ta način
lažje in bolje pripravimo na nevarnost in njene posledice, psihično pripravimo sebe in svoje
bližje ter zmanjšamo strah, ki v stresnih situacijah lahko ohromi delovanje posameznika.
Zaznavanje groženj varnosti marsikomu reši življenje. Včasih so zaznave sicer pretirane, kar
je odvisno od preteklih izkušenj in z njimi povezanimi strahovi. Veliko prispeva k pretiranim
zaznavam tudi javnost, ki daje prevelik poudarek določenim nevarnostim. Če imamo na eni
strani opraviti s pretirano zaznavo, pa na drugi strani prav tako veliko nevarnost predstavlja
neodzivanje na grožnje. Ker nimamo občutka oziroma se grožnje ne zavedamo, se ne moremo
ustrezno pripraviti na grožnjo ali jo celo preprečiti (odvisno od same grožnje) oziroma omiliti
njene posledice. Nekateri avtorji menijo, da igrajo pri zaznavanju groženj veliko vlogo tudi
izobrazba, spol, medijska pozornost in tudi nevarnosti, ki imajo lahko hujše zdravstvene
posledice. Gardner in Stern sta mnenja, da naši možgani delujejo na hitre in takojšnje
nevarnosti, medtem ko počasnih sprememb v okolju ne zaznavamo. To naj bi bil tudi razlog
da nekatere stvari podcenjujemo, druge pa precenjujemo. Če bi vsako nevarnost zaznali
precenjeno, bi bile ostale življenjske funkcije močno okrnjene. Ker nevarnost ali pa samo
grožnja nevarnosti različno deluje na posameznike, nekateri z namenom lažjega delovanja in
opravljanja vsakdanjih dejavnosti slednje raje zanikajo oziroma zanemarijo.
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Mnogi avtorji trdijo, da se ljudje na grožnje, za katere nismo prepričani, da se bodo uresničile,
ne bomo odzivali. Nasprotno velja za grožnje, katerim so posamezniki že bili kdaj
izpostavljeni. Zaradi izkušenj so na grožnjo ali možnost soočenja z njo ustrezno pripravljeni
in drugače zaznavajo spremembe, ki bi lahko pomenile nevarnost (Kline in drugi, 1998, str.
32).

Zaznava kot vidimo je izredno pomembna pri soočanju z grožnjami, vendar kljub temu ni
zadosten dejavnik za uspešno ukrepanje in pripravo na njih. Zaznava in odzivanje sta
subjektivni zadevi vsakega posameznika, ki s čustvi kot so strah, tesnoba in ostalimi
podobnimi neprijetnimi občutki spodbujajo ali hromijo odzivanje na grožnjo (Kline in drugi,
1998, str. 30–38).

Mileti je razvil model, ki prikazuje šest dejavnikov, ki naj bi vplivali na zaznavanje groženj.
Ti dejavniki so naslednji:

-

Ocena grožnje,

-

sposobnost zaznave vzrokov okoljskih skrajnosti,

-

izkušnje ljudi,

-

nagnjenost k zanikanju,

-

dostopnost do informacij,

-

velikost enote analize. (Kline in drugi, 1998, str. 11–12).

Nekateri naj bi podlagi negativnih izkušenj razvili krizno subkulturo, kar jim omogoča, da
nevarnost oziroma grožnjo pravočasno zaznajo, se na njo pripravijo in sprejmejo ukrepe za
soočanje s posledicami. (Malešič in drugi, 2004, str. 409).

Slika 3.1. prikazuje proces od zaznave do ukrepanja, ki je ključen pri rokovanju z grožnjami.
V prvi fazi nevarnost oziroma grožnjo zaznamo in ocenimo, v naslednji fazi pa izvajamo
različne dejavnosti, s katerimi zmanjšujemo grožnje in njene posledice. Najbolj smiselno je,
kadar se uresničevanje posameznih faz odvija s sodelovanjem na mikro in makro ravni. Ker je
v vojni delovanje državnih aparatov okrnjeno, so ljudje na začetku v večji meri prepuščeni
sebi in svojim izkušnjam ter sposobnostim (Kline in drugi, 1998, str. 49).
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Slika 3.1.: Spoprijemanje z nevarnostjo

Vir: Kline in drugi (1998, str. 49).

Da neko grožnjo sploh zaznamo, moramo biti deležni tako direktnih kot tudi indirektnih
informacij, dražljajev iz okolja, napovedi, dogodka, torej česarkoli, kar bo alarmni znak za
našo zavedanje in zaznavo, da je možen pojav grožnje. Vsaka sprememba v okolju je
informacija, ki kaže na možnost pojava grožnje. Vsaka nenavadna poteza politikov,
sprememba na obrambnem področju in podobni dogodki so informacije, ki kažejo na možen
razvoj nemirov, spopadov in groženj varnosti. Nekatere grožnje pa so take, da jasno opozorijo
nase in na možnost, da se bo iz majhnega problema razvila ogromna nevarnost. Informacije so
ključne za zaznavo, saj brez njih ne bo nobenega delovanja posameznikov v smeri
preprečevanja groženj ali same priprave na grožnje. Bistveno pri informacijah je, da so
pravočasne in natančne. Kadar je grožnja že prisotna, jo je potrebno sprejeti in delovati na
način, ki omogoča zmanjšanje njenih posledic ali preprečitev bodočih groženj. Kadar pa se
grožnja pomika h koncu so informacije pomembne zaradi učenja in potrditve, da je grožnja
odpravljena in da nevarnosti ni več (Coombs, 1999, str. 16–17).
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Ravno zadnja faza grožnje, se pravi učenje, je pri civilistih velikokrat izpuščena. Negativni
dogodki, ki so jih zaznamovali tako ali drugače, civilisti radi hitro pozabijo, da lahko živijo
normalno življenje naprej. Vseeno gre za izkušnje, katere so zasidrane v njihovih spominih in
vsaka situacija ali dražljaj, ki jih bo spomnil na negativne pretekle izkušnje, bo povzročil, da
bodo previdni, ker je možno, da se grožnja ponovi ali da pride do nove grožnje. (Fearn-Banks,
2007, str. 12–13).

Informacije so torej lahko direktne, indirektne, verbalne ali vizualne interakcije, ki pridejo po
določenih kanalih do posameznikov ali večjih družb oziroma skupnosti. Kadar je informacij
premalo, njihov pretok ni dober in posledično niso posredovane pravočasno. Pomanjkanje
informacij ustvarja govorice, ki v času grožnje niso dobrodošle, saj na ta način še dodatno
večajo strah in negotovost ljudi. Problem pa nastaja tudi, kadar je informacij veliko, ker ne
moremo vsega analizirati in sprejeti (Millar in Heath, 2004, 120).

Za civilno prebivalstvo so v zadnji fazi informacije zelo pomembne zaradi potrditve, da je
grožnje konec, kar pomeni konec ugibanj ter posledično konec negotovosti in strahu (Verčič
in drugi, 2002, str. 122–123).

Kadar so vsi omenjeni dejavniki zaznavanja groženj prisotni pri posamezniku, v namen
preživetja uporablja določene strategije in taktike, ki so dejansko odzivi na stresno situacijo s
točno določenim ciljem, torej preživetjem. Strategij preživetja je veliko. Na njihov izbor
vpliva mnogo dejavnikov, so spremenljive in prilagodljive, v nekaterih primerih tudi
kombinirane. To pomeni, da nekateri civilisti uporabijo najprej določeno strategijo v namen
preživetja, ki jo po določenem času zamenja druga strategija, ker se spremeni tudi okoliščina
grožnje. Včasih pa zaradi kompleksnosti same grožnje prihaja tudi do kombiniranja različnih
strategij. Bistveno za preživetje posameznika je torej, da pravočasno zazna grožnjo, se
sprijazni z dejstvom, da se bo grožnja razvila in da se ustrezno pripravi oziroma načrtuje svoje
preživetje z uporabo različnih taktik in strategij.
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3.2 Splošna tipologija strategij preživetja in pomen samozaščite

Boj za preživetje v današnjem času ni nobena novost. Zapisan je v genih naših prednikov, ki
so iskali zavetišče, hrano, prevlado in ko so se borili za samice. Skozi razvoj narodov, z
oblikovanjem nacionalnih držav in z razvojem tehnologij se je narava bojev spremenila, prav
tako pa se je spremenil tudi vpliv vojne in nasilja na civilno prebivalstvo. Novejšo zgodovino
so zaznamovale številne vojne, ki so se med seboj razlikovale po načinu vojskovanja,
časovnem dejavniku, številu žrtev in drugih pomembnih dejavnikih. Skupna značilnost vseh
vojn je ogromno opustošenje, ki je ostalo po zaključku in žrtve tako na strani borcev kakor na
strani civilnega prebivalstva.

Če se osredotočimo samo na civilne žrtve od prve svetovne vojne naprej, opazimo trend, ki
prikazuje porast civilnih žrtev v vsaki nadaljnji vojni, ki je sledila do danes. Od 5 % civilnih
žrtev, katere naj bi povzročila prva svetovna vojna, je druga svetovna vojna povzročila 50 %
civilnih žrtev. Ocene konec 20. stoletja so poskrbele za dodaten šok, saj je število žrtev med
civilisti narastlo na kar 90 %, med katerimi je največ žrtev na strani žensk in otrok. Poleg
žrtev vsaka vojna povzroči tudi drugi oblike nasilja in trpljenja, katerim so civilisti na vojnem
območju izpostavljeni in katere so stalnica vsakdana posameznikov še dolgo po zaključku
vojne (Jaspars in drugi, 2003, str. 8).

V teoriji obstaja velika praznina na temo strategij preživetja posameznikov. Kljub številnim
vojnam in raziskavam na temo vojn in civilnega prebivalstva, ki je vojaškim grožnjam
izpostavljeno, lahko rečemo, da so študije preživetja posameznikov v vojnah relativno nove.
Dobra novica je ta, da se teoretiki omenjene problematike vedno bolj zavedajo in delajo
korake v smeri rešitve, slabost pa na žalost pomanjkanje relevantnih virov. Ogromno del
najdemo na temo migracij kot posledic vojn, žrtev vojn, po konfliktni obnovi, mirovnih
operacijah in podobno. Dela avtorjev so usmerjena na višje ravni oziroma, če sem bolj
natančna, na makro raven. Kadar je govora o strategijah preživetja, največkrat zasledimo
strategijo bega. Neposredno je ta povezana s posameznikom, ker je to eden izmed načinov,
katerega se poslužuje za lastno preživetje. Problem je, ker je prestavljen z vidika ravni države,
torej kaj to pomeni za državo, koliko migrantov in notranje razseljenih oseb je vojna
povzročila, kakšne posledice so migracije povzročile. Obstajajo tudi članki in raziskave na
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temo življenja v taboriščih, potek vsakdanjega življenja, problematika, s katero se civilno
prebivalstvo sooča v taboriščih, vendar je le teh izredno malo in se pomanjkljivo dotaknejo
problematike z ravni posameznika.

Ravno zaradi omejitev v civilno zaščitnih programih soočanja z grožnjami, je bila večina
avtorjev prisiljena spremeniti fokus z makro na mikro raven, kar je pomenilo prehod iz analiz,
ki so vključevale aktivnosti državnih institucij na posameznika in strategije, ki jih v različnih
grožnjah uporabljajo civilisti sami (Suarez in Black, 2014, str. 1).

Po Gorurju strategija preživetja vključuje aktivnosti s strani posameznika ter skupnosti z
namenom preprečitve nasilja v oboroženem konfliktu. Pri tem poudarja, da je preživetje več
kot proces različnih taktik in strategij, katerih cilj je golo preživetje. Velik poudarek avtor
daje na samozaščito, ki je po njegovem mnenju izhodišče dejavnosti, povezanih z zaščito
civilnega prebivalstva (Suarez in Black, 2014, str. 2–4).

Bonwick (2006) govori o tako imenovanih zaščitnih strategijah, kjer loči med tremi tipi
strategij preživetja, in sicer preprečitev, soočanje in zajezitev grožnje. Strategije, ki se jih
ljudje poslužujejo pri zagotavljanju preživetja so povezane z osebno varnostjo posameznika.
Avtor je želel poudariti, da se ljudje lahko pripravijo na napad ali nevarnost in na ta način
zagotovijo lastno preživetje (Jaspars in drugi, 2007, str. 13).

Vsak odziv posameznika je odvisen od grožnje oziroma njene resnosti in njene narave. V času
vojne so dejanja posameznikov omejena in morajo biti skrbno premišljena, preden do
realizacije določene strategije dejansko pride. Tisto, kar je pri izboru strategij
najpomembnejše, je, da se z njimi posamezniki zavarujejo pred grožnjami lastne varnosti
oziroma da si z njimi zagotovijo lastno varnost. Cilj strategije preprečitve nevarnosti je
izogibanje grožnji, kar posameznik doseže z begom, selitvami ali pa krajšimi dnevnimi in
nočnimi premiki. Beg in izogibanje sta dejansko najbolj vidni obliki strategij preživetja, poleg
njiju pa se posamezniki poslužujejo tudi manj znanih oblik izogibanja nevarnosti. V primeri
zajezitve nevarnosti je kar nekaj takih, za katere lahko rečemo, da so manj znane oziroma jih
posamezni avtorji v svojih delih ne preučujejo v večji meri. Strategije, s katerimi posamezniki
ali skupnosti varnost vzdržujejo do te mere, da si zagotovijo preživetje, so recimo plačila v
zameno za zaščito, sodelovanje z oboroženimi silami, lobiranje in podobno. Slednje je možno
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zaslediti zlasti v primerih, kjer posamezniki želijo v določeni meri nadaljevati z normalnim
življenjem in pri tem grožnjo varnosti omejiti na minimum, kar je odvisno tudi od ekonomske
situacije posameznika. Strategije soočanja za razliko od vzdrževanja stanja varnosti pomenijo,
da si posamezniki ali skupine svojo lastno varnost zagotovijo z nošenjem orožja, pridružitvi
oboroženim skupinam ali vojski, skozi dejanja skupinske samoobrambe, nadzora pomembnih
prometnih poti in ostalimi podobnimi dejavnostmi. Za razliko od Bonwicka, Le Billon loči
strategije preživetja na legalna, nelegalna in kriminalna dejanja, ki omogočajo posamezniku
doseči njegov cilj. Korf je v svoji teoriji strategij preživetja govoril o treh enako pomembnih
sestavinah oziroma delih strategije, ki so upravljanje osebnega tveganja, ekonomije
gospodinjstva in zagotavljanje zunanje podpore (Jaspars in drugi, 2007, str. 8–15).

Na podlagi napisanega vidimo, da obstaja in je možna neka širša tipologija strategij
preživetja, vendar se le ta ne nanaša samo na strategije preživetja v oboroženih konfliktih.
Dela posameznih avtorjev predstavljajo velik prispevek k zmanjšanju praznine na področju
strategij in taktik civilistov, s katerimi skušajo zagotoviti lastno preživetje ne glede na izvor
grožnje. Vsako delo je pomembno in omogoča uporabo različnih strategij in njihovo
raziskavo na določenem primeru.

Vojaška grožnja (in tudi ostale) drastično spremeni tok vsakdanjega življenja. Nedelovanje
osnovnih državnih institucij, zdravstveni kolaps, omejene zaloge hrane in ostali dejavniki
postanejo del vsakdanjega boja, katerega bije vsak posameznik sam. Nesmiselno in nerealno
je čakanje na delovanje državnih institucij ali pomoč z njihove strani, ker dokler država
vzpostavi delovanje vseh bistvenih delov in dokler pomoč pride do pomoči potrebnim (država
ima svoj kriterij), je lahko za marsikoga že prepozno. Zato je treba poskrbeti za samozaščito
in v ta namen posamezniki uporabljajo različne strategije in taktike, ki jim omogočijo
preživetje.

Za analizo tako kompleksne države, kot je Afganistan, kjer so prebivalci že najmanj štiri
desetletja del vsakdanjega boja za preživetje, splošne strategije niso zadostne. Ljudje so na
podlagi svojih izkušenj ter znanja presegli splošne okvire zgoraj omenjenih strategij. Najbolj
primerno in po mojem mnenju najbolj poglobljeno ter razširjeno sliko različnih strategij
preživetja v svojem delu uspe predstaviti Barrs, ki razdela ter predstavi prednosti in slabosti
uporabljenih strategije posameznika oziroma skupnosti za zagotovitev preživetja. Omenjeno
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delo je zato osnova, ki jo bom v nadaljevanju uporabila skupaj z dokumenti, članki in
obstoječo dokumentacijo5 pri preučevanju in raziskovanju strategij, ki so jih uporabljali in jih
še danes uporabljajo civilisti v Afganistanu.

3.3 Strategije preživetja za zagotovitev fizične varnosti

Barrs je strategije razdelil na dva enakovredna dela. Oba sta pomembna, ker v vojnah ni samo
fizična varnost tista, ki zagotovi preživetje posameznika. Z drugimi besedami povedano,
pomanjkanje osnovnih življenjski dobrin in storitev predstavljajo velik problem in so
velikokrat vzrok številnim poškodbam, boleznim ter posledično smrtnim žrtvam. Večji del res
povzročijo oboroženi spopadi med sprtimi stranmi, velik del žrtev pa povzroči tudi kolaps
zdravstvenih storitev, napredovanje in pojav novih bolezni, pomanjkanje hrane, zdravil in
osnovnih, za življenje pomembnih dobrin. Ravno zato je njegovo delo toliko bolj pomembno
in v primeru vojaške nevarnosti toliko bolj smiselno za nadaljnjo uporabo in analizo na
konkretnem primeru.

3.3.1 Prilagajanje

Žrtev med civilnim prebivalstvom je v današnjih vojnah vedno več. Zagotovitev stanja fizične
varnosti je mogoče doseči s prilagoditvijo, izogibanjem, preko podpornih in oboroženih
5

Analiza strategij preživetja, ki jo uporabljajo civilisti za preživetje vojne v Afganistanu bo oprta na obstoječo
dokumentacijo, članke in dokumente oziroma poročila različnih organizacij ter na »sestavljeno sliko« o civilnem
prebivalstvu na podlagi monografij in intervjuja, ki so imeli stik s civilisti. Vseh strategij ne bom mogla uporabiti
na primeru Afganistana, ker se strategije razlikujejo po mnogih dejavnikih in jih ne moremo uporabiti za vse
primere. Na podlagi obstoječih virov in intervjuja je nemogoče govoriti oziroma posplošiti, da omenjene
strategije uporabljajo vsi civilisti v Afganistanu, ker je odzive vseh prebivalcev nemogoče zbrati in analizirati.
Predvidevamo lahko, da obstaja nek splošen odziv oziroma strategije in da se teh poslužuje večina civilistov v
vojnah.
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skupin. Avtor vsako izmed komponent razdeli na dejavnosti, s pomočjo katerih civilno
prebivalstvo uresničuje fizično varnost oziroma skrbi za njen obstoj. Pri akomodaciji so
pomembne dejavnosti tako posameznika kakor tudi države in njenih institucij. Slednja skuša
na formalni način in preko tradicionalnih postopkov vplivati na zajezitev grožnje oborožene
skupine, da se ohrani stanje varnosti.

Današnje države so večinoma demokratične in pravne države, ki zagotavljajo pravno varnost,
varstvo človekovih pravic in svoboščin ter avtonomijo. Spodbujanje družbenega razvoja in
vzpostavitev učinkovite državne uprave kakor tudi uveljavljanje vladavine prava in
demokratičnih vrednot prispevajo h krepitvi varnosti države (Resolucija o strategiji
nacionalen varnosti Republike Slovenije – ReSVN – 1, 2010).

Kadar lahko, se država in nasprotnice oziroma oborožene skupine skušajo dogovoriti glede
možnosti skupnega delovanja, vključevanja v politiko in prilagajanja oziroma popuščanja
političnim zahtevam obeh strani. Skozi mediacijo je možno doseči konsenz glede nestrinjanja
o pravnih, političnih, gospodarskih in drugih interesov med stranmi, kjer na miren način
rešujejo spore in se izogibajo ogrožanju miru in varnosti tako v lastni državi kakor tudi širši
regiji (»Društvo mediatorjev Slovenije«, b.d.).

Med prizadevanja za razrešitev sporov spadajo tudi protesti in na splošno vsa dejanja, ki ne
vključujejo nasilnih dejanj. Prednosti formalnega načina so reševanje sporov po mirni poti, z
uporabo nenasilnih dejanj, s katerimi skušamo doseči trajno varnost in sodelovanje med
nasprotnimi stranmi. Slabost formalnega načina razreševanja sporov je največkrat nezmožnost
reševanja nasprotujočih si interesov na miren način, kar lahko predstavlja veliko grožnjo in
nevarnost za poglabljanje že tako konfliktne situacije.

Nekatere družbe še vedno nesoglasja in nasprotovanja med različnimi skupinami urejajo na
tradicionalen način, ki temelji na vrednotah in normah družbe, kot so to urejali do danes.
Novih načinov reševanja sporov ne priznavajo, tradicionalni voditelji pa imajo vlogo
naslednikov oblasti, katerih odločitve se morajo spoštovati.

Večina posameznikov in skupin uporablja netradicionalne oblike zajezitve grožnje in
zagotovitev fizične varnosti. Kadar je grožnja tako resnična in verjetna, da bo eskalirala,
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civilnem prebivalstvu ostane malo možnosti, med katerimi bi lahko izbirali. Strategije, ki
uporabljajo pri neformalnemu načinu ohranjanja varnosti, so:

-

prepričanje oboroženih sil v poslušnost in pripravljenost na sodelovanje s strani
civilistov,

-

prepričanje nasprotnikov v neškodljivost oziroma koristnost civilistov (za oborožene
sile),

-

uporaba lažne identitete,

-

prepričanje oboroženih sil v nevtralnost in miroljubnost civilistov.

Bojazen za lastno življenje in preživetje, stalna pripravljenost na najhujše, stres, grožnje in
ostali negativni dejavniki vplivajo na presojo in zmožnost odločanja v nevarnih oziroma
vojnih situacijah6. Kadar civilisti nimajo druge možnosti, kot da ostanejo v žarišču nevarnosti
in se vsak dan srečujejo z novimi, še hujšimi nevarnostmi, morajo uporabljati strategije in
taktike, ki jim bodo omogočale preživetje v takem okolju.

Najboljši način za zagotovitev varnosti je skozi sodelovanje in poslušnost oboroženih skupin.
Slednje ne pomeni, da se civilisti strinjajo oziroma podpirajo nasilje ali oborožene skupine,
prav tako pa ne pomeni, da podpirajo nasprotno stran. Izbor strani prilagodijo trenutnim
razmeram. Nekateri imajo preference in so bolj podporniki ene ali druge strani, vendar ta
dejavnik v dani situaciji ne igra pomembne vloge.

Vojna ali vojaška grožnja varnosti pomeni, da imamo najmanj dva politična akterja, ki
izvajata fizično nasilje. Vojna ne poteka zgolj med dvema nasilnima akterjema in bojevanjem
med njima, pač pa vključuje tudi civilno prebivalstvo, ki je žrtev nasilja tako ene kot druge
strani. Podpora eni ali drugi strani je odvisna od situacije, v kateri se posameznik nahaja.
Podporo bo imela tista skupina, ki bo za posameznika pomenila večjo varnost in kontrolo
nasilja. Kadar je preživetje postavljeno pod vprašaj, ne bodo nobene politične preference in
materialne dobrine in storitve imele večje prevlade nad lastnim življenjem.
6

Avtorji različnih študij so mnenja, da se vojni stres, se pravi stres kot posledica vojne in stres zaradi ostalih
nevarnosti popolnoma razlikujeta. Zaradi ogroženosti lastnega življenja sta možnost racionalne presoje in hitrost
odločanja zelo omejeni. Stres na nekatere vpliva sicer pozitivno in se hitreje in bolj učinkovito odločijo v
situacijah, ki jih ogrožajo, večinoma pa velja, da posameznike hromi in vpliva na uspešnost in učinkovitost
odločanja (Kline in drugi, 1998, str. 95–96).
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V vojnah se kontrole nad ozemlji in ravnotežja moči velikokrat spremenijo. Tako tudi civilisti
menjajo strani podpore in »zvestobe« glede na svoje interese (Kalyvas, 2000, str. 4–6).

S sodelovanjem posamezniki tvegajo ravno toliko kot tisti, ki sodelovanje zavrnejo. To velja
predvsem v primeru, kadar je v sodelovanje vključeno bojevanje z nasprotno stranjo. Takrat
posamezniki tvegajo možnost izgube življenja, poškodbe, svoj čas in ostale za posameznika
pomembne dobrine. Enako velja, kadar se bojevniki pomešajo med civilno prebivalstvo in
nasprotniki težko razlikujejo borce od, ne borcev. Življenja posameznikov so v tem primeru
ogrožena in tvegana ne glede na to, ali so pripravljeni sodelovati ali ne (Kalyvas in Kocher,
2006, str. 4–7).

Kadar je sodelovanje omejeno zgolj na zagotavljanje materiala, hrane in informacij imajo
civilisti največ koristi. Na ta način ne ogrožajo lastnega življenja, sodelovanje pa jim
zagotavlja tudi preskrbo s pomembnimi informacijami glede nevarnosti, varnih mest, kamor
se lahko zatečejo, poti, ki so manj nevarne in podobno (Baars, 2010, str. 8).

Tisti, ki sodelovanje že na začetku zavrnejo, zlasti, če je le to take narave, kot je omenjeno
zgoraj, po navadi nimajo veliko možnosti za preživetje oziroma so v nenehnem strahu za
svoje življenje (Kalyvas in Kocher, 2006, str. 2–6).

Povečana stopnje nasilja posledično poveča vrednost zaščite. Takrat civilistom ustreza
sodelovanje v zameno za zaščito s strani oborožene skupine. Cena nesodelovanja je v takih
primerih previsoka, saj so izpostavljeni grožnji tako ene kot druge strani (Kalyvas in Kocher,
2006, str. 9–10).

Na splošno velja pravilo, da kadar civilisti privolijo v sodelovanje, je to zaradi koristi, ki jih
imajo od te interakcije. Poleg življenja samega spadajo sem tudi ostale dobrine in storitve
predvsem pa varnost, ki je v neki meri zagotovljena. Tisti, ki podpirajo skupino tudi politično
oziroma jo v spopadu preferirajo, ne bodo imeli nobenega problema pri vključevanju in
podporo te skupine. Tisti civilisti, ki pa v podporo in sodelovanje pristanejo zaradi
zagotovitve lastnega preživetja, po navadi poskušajo izkoristiti maksimalne prednosti tega
»članstva« z minimalnim tveganjem in vlaganjem v to sodelovanje Kalyvas in Kocher, 2006,
str. 26–27).
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Kakršnokoli delovanje, ki bi ga oborožene sile razumele kot nevarnost, bi utegnilo škodovati
civilistom in postaviti pod vprašaj njihovo varnost. Zato je izredno pomembno, da civilisti
oborožene skupine prepričajo, da jim lahko pomagajo oziroma da ne predstavljajo škode.
Način, s katerim to najlažje naredijo in je za oboroženo skupino najbolj učinkovit, je z
zagotavljanjem informacij o nasprotnikih, vohunjenjem za nasprotniki in podobno. V osnovi
je bistveno za zmago nad nasprotniki delovanje preko civilistov in njihova podpora v vojni
(Kalyvas, 2000, str. 6).

Uporaba lažne identitete in pretvarjanje je strategija, ki do neke mere prinaša veliko prednosti
za civiliste, po drugi strani pa predstavlja izredno nevarnost. Uporaba lažnih dokumentov,
govorjenje z naglasom in oblačenje v moškega ali žensko so eni izmed načinov uporabe lažne
identitete (Barrs, 2010, str.2).

Omenjen način omogoča izognitev nasilja (predvsem za moške), ženskam, ki prevzamejo
moško identiteto ta način omogoča vključevanje v družbo in opravljanje osnovnih dejavnosti
za preživetje, kot načina preživetja pa se ga poslužujejo tudi otroci. Bolj se bom te teme
dotaknila v nadaljevanju, ko bom opisala taktike in strategije, katerih se poslužujejo
posamezniki glede na spol.

Zagotavljanje varnosti na način nesodelovanja na katerikoli strani za oborožene skupine ni
ravno najbolj zaželen cilj. V vojni si vsaka stran želi čim večjo podporo prebivalstva, ker si na
ta način večajo moč. Podpora s strani civilistov pomeni lojalnost in vir informacij, kar vpliva
na končni izid vojne (Kalyvas, 2000, str. 4).

Propaganda za pridobivanje podpore poteka večinoma s širjenjem strahu in sovražnosti,
novačenjem mladih in prikazovanje vloge vojaka kot častno in spoštovano funkcijo ter v
nekaterih primerih »prisilen« izbor strani, ker bi nevtralnost lahko pomenila sodelovanje in
podporo nasprotne strani (Baars, 2010, str. 2).
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3.3.2 Izogibanje

Zagotavljanje fizične varnosti poteka tudi z fizičnim izogibanjem nevarnosti, ki vključuje
različne dejavnosti priprave pripravo na nevarnost in uporabo različnih strategij za lastno
preživetje. Ta strategija je v preteklosti rešila že na milijone življenj in kot eno izmed najbolj
pogostih strategijo jo uporabljamo tudi danes. Taktik in veščin omenjene strategije se
poslužujejo tako skupine kot posamezniki med katerimi pa prihaja do diferenciacij tudi glede
na spol (Baars, 2010, str. 2–8).

3.3.2.1 Mobilizacija

Ključno vlogo pri mobilizaciji civilistov igra zavedanje oziroma zaznava nevarnosti na eni
strani in izkušnje na drugi. Kadar obstaja določena grožnja nevarnosti in se je civilisti
zavedajo, bodo pozorni na vsako informacijo iz okolja in začeli bodo s pripravami, ki jim
bodo koristile v kritičnem stanju. Ker bodo možnost grožnje sprejeli in delovali v smeri njene
odprave oziroma zmanjšanja njenih posledic, bodo izkoristili časovni dejavnik, zaradi česar
bodo priprave in organizacija veliko bolj učinkovite ter zaradi izogibanja časovnemu pritisku
in stresu, kateri lahko hromi delovanje in odzivanje posameznikov v vojni, bo možnost
kvalitetne priprave toliko večja (Priročnik za preživetje, 2011).

Pravočasnost in ustreznost zaznave je ključna za preživetje. Od zaznave je odvisna
pripravljenost ljudi na nevarnost, posledično pa tudi ranljivost družbe oziroma posameznika.
Kadar so priprave učinkovite je ranljivost posameznikov manjša. Posamezniki, ki so bili že
priča nasilju oziroma žrtve samega nasilja, bodo zaradi izkušenj strategije in taktike izbirali
bolj smotrno, izbrali bodo strategije, ki jim bodo prinesle večjo varnost in možnost preživetja,
saj so ravno zaradi svojih izkušenj toliko bolj uspešni pri izogibanju nasilja in nevarnosti.
Izkušnje so tudi tiste, ki jih spodbudijo k razmišljanju o možnosti obstoja grožnje, če ne že
samim pripravam na grožnje (Kline in ostali, 1998, str. 21–22).
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Mobilizacija brez zaznavne komponente ni možna. V določenih primerih posamezniki, ki so
se že srečali s podobno izkušnjo, odigrajo pomembno vlogo na področju ozaveščanja
prebivalstva glede pomembnosti zaznavanja groženj in v skladu s tem načrtovanja priprav na
samo grožnjo in njene posledice. Eden izmed načinov priprave vključuje informacije, ki jih
prebivalci dobijo iz zunanjega sveta, torej ne lokalne oziroma nacionalne, ker je tem novicam
težko zaupati in so lahko prirejene, da civiliste še bolj begajo oziroma ustvarjajo okolje
drugačno od realnega. Na podlagi teh informacij civilisti morajo prepoznati resnost problema
in usmeriti svoje delovanje na priprave za lastno varnost. Na pripravo in mobilizacijo vpliva
tudi kombinacija kulture, izkušenj in vpliva, ki ga imajo sovražnih sile na civiliste. Slednji
bodo s propagando in zastraševalnimi metodami skušali vplivati na miselnost civilistov in jih
prepričati v poslušnost in sodelovanje. Za preživetje sta pomembni tako fizična kot miselna
pripravljenost. Posamezniku, ki se je fizično pripravil na nevarnost, ne bo nič lažje soočiti se z
nevarnostjo, če bo v trenutku, ko bo grožnja eskalirala, nezmožen primernega odzivanja
nanjo. Uspeh bo zagotovljen, kadar bo civilno prebivalstvo mentalno sprejelo obstoječe stanje
in najbolje izkoristilo obstoječa sredstva, s katerimi bodo zagotovili preživetje sebe in svojih
družinskih članov (Baars, 2010, str. 2–3).

3.3.2.2 Priprava

Priprava nasprotno od mobilizacije zahteva delovanje. Zavarovanje sebe in svojih najbližjih je
v grožnjah neizogibno. Ker nikoli ne moremo z gotovostjo napovedati časa trajanja grožnje
varnosti, mora civilno prebivalstvo poskrbeti za oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebami
in dobrinami. Najboljši čas za pripravo na vojaško grožnjo je v obdobju miru, ko je potrebno
izkoristiti vsa sredstva in pripraviti zadostne količine hrane, vode in ostalih stvari, ki jih
potrebujejo za preživetje. Grožnje povzročijo spremembe v načinu prehranjevanja civilistov
in zato je potrebno hrano ustrezno konzervirati in sušiti ter zamrzniti, zavedanje, da bo
preskrba z določenimi žiti in surovinami motena oziroma zelo draga, pa morajo vključiti v
miselnost in odločanje glede kultur v času kmetovanja. Smiselna in zaželena je zaloga dobrin
z daljšim rokom uporabe kakor tudi sredstev za osebno nego. Priprave zajemajo tudi ureditev
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osebnih dokumentov in njihovo hranjenje, zaloge denarja, zdravil, šotorjev, oblek in podobno
(Priročnik za preživetje, 2011).

Vsaka priprava zahteva kombiniranje različnih veščin. Nekatere taktike in strategije se skozi
zgodovino niso bistveno spreminjale, marsikatere pa skozi kulture in obdobja dobivajo nove
razsežnosti in pomen. Med slednje sodijo informacije, komunikacija, varna gibanja in kraji ter
odzivanje na grožnje, katere se pojavljajo poleg potrebnih dobrin in storitev za preživetje
istočasno. Obstaja ogromno kombinacij in različnih opcij veščin. Kar je pomembno je to, da
eno brez drugega ne omogoča preživetja posameznikov v grožnjah (Baars, 2010, str. 2–3).

Priprava je pomembna tako za civiliste, ki se odločijo za odhod kakor tudi za tiste, ki mislijo
ostati na ogroženem območju. Potrebno se je zavedati, da vse taktike in strategije prinašajo
določene koristi na eni strani in nevarnosti na drugi. Posamezniki so tisti, ki se odločijo,
katere strategije in taktike bodo uporabili, na kakšen način in kdaj. Navsezadnje so strategije
sredstvo preživetja in kot take se lahko in tudi morajo kombinirati, spreminjati in prilagajati
okoliščinam in grožnjam primerno.

3.3.2.3 Zbiranje informacij

Informacije so ključne za zaznavanje groženj. Brez pravih informacij o nekem dogodku, krizi,
nevarnosti oziroma grožnji, civilisti ne bodo naredili ničesar, da se ustrezno fizično in
psihično pripravijo na grožnjo oziroma sploh ne bodo vedeli, da grožnja obstaja. Pridobivanje
informacij mora biti pravočasno, poleg pravočasnosti pa morajo biti natančne. Za ogroženo
civilno prebivalstvo so informacije pomembne v vseh fazah7. Prvotno civilno prebivalstvo
7

V prvi fazi so informacije pomembne zaradi zaznave, da civilno prebivalstvo grožnjo sploh prepozna in se
zaveda, da obstaja možnost, da se grožnja razvije. Nadalje so informacije pomembne zaradi soočanja z grožnjo,
odpravljanja njenih posledic ali izogibanju grožnji, odvisno od grožnje same. Kadar se grožnja pomika h koncu,
pa so informacije pomembne zaradi potrditve, da je grožnje konec (Verčič in drugi, 2002, str. 122–123).
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opozorijo glede stanja in verjetnosti razvoja grožnje, na podlagi česa se odločijo počakati na
razvoj grožnje ali delovati v smeri njenega obvladanja (Baars, 2010, str. 3).

Pomembnost pravočasnih informacij ima pozitiven psihološki učinek za prizadete prebivalce.
Ne le da se pri ljudeh zmanjša strah zaradi negotovosti pač pa se veča občutek povezanosti z
ostalimi in občutek varnosti, da v nesreči niso sami. Informacije se zbirajo preko različnih
medijskih kanalov. Preko radia civilno prebivalstvo zbira informacije o predelih, katerim se je
potrebno izogibati, nasvete o ravnanju, informacije o krajih zbiranja hrane, pogrešanih osebah
in druge, za civiliste pomembne informacije. Razumljivo je, da se največ informacij prenese
ravno preko radia in televizije, ker v najkrajšem času dosežejo največ oseb. Poleg tega je v
kriznih razmerah težko priti do interneta oziroma družbenih medijev, velikokrat so kanali tudi
nadzorovani s strani države in onemogočeni, treba pa se je zavedati tudi dejstva, da v državah,
kot je Afganistan, velika večina ljudi interneta nima niti ga znajo uporabljati. Ostale množične
medije kot so tisk, video posnetki ali kasete uporabljajo za pozivanje k miru in dajanju
navodil glede ravnanja s hrano, higienskimi razmerami in podobno, kadar informacije ne
morejo doseči civilistov na drug način. To velja v primerih, ko so ceste in poti do civilnega
prebivalstva otežene, onemogočene ali pa celo nadzorovane s strani sovražnih sil. V času
vojnega ogrožanja je velikokrat v uporabi tudi najstarejša metoda ozaveščanja varnosti, kjer
se informacije prenašajo od ust do ust.

Določene javne službe so lahko tarče napada sovražnih sil, medtem ko na drugi strani prvi
zvedo o namenih in delovanju nasprotnikov. V takih primerih so v prednosti pred drugimi tudi
svojci katere seznanijo z nameni, strategijami in taktikami sovražnikov, operacijah, kar
pomeni, da se lahko bolje pripravijo in zaščitijo. Civilisti ogromno informacij pridobijo tudi z
vsakdanjim obiskom tržnic, pogovorom ali pa zgolj gibanjem na mestih, kjer se ljudje
večinoma zbirajo in opazovanjem. Vsakdanji migranti in potniki so lahko tudi koristen vir
informacij o stanju v državi, pričanja preživelih o svojih izkušnjah pa prav tako pomenijo
koristne informacije, katere je možno uporabiti v grožnjah (Baars, 2010, str. 3).

Nekateri izmed načinov pridobivanja informacij znajo biti zelo nevarni. Med njih sodijo
spremljanje sovražnih sil kar lahko ogrozi življenje posameznikov v primeru, da njihove
namene ugotovijo. Do informacij je potrebno priti na varen način, kadar je tok le teh prekinjen
in je potreba po informacijah velika. Zanašati se je potrebno na različne vire informacij, od
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klasičnega načina pridobivanja do radia, medijev in navsezadnje opazovanj, spremljanj
sovražnikov in ostalih načinov, ki bodo prispevale h krepitvi varnosti. Pri informacijah je
poleg pridobivanja potrebna tudi ocena informacij, njihova zaščita in tudi ločitev informacij
od dezinformacij. Dezinformacije so namenjene zastraševanju ter ustvarjanju negativne klime
med civilisti, istočasno pa so lahko orodje civilistov samih. Z dezinformacijami civilisti
ustvarijo ozračje in vtis zapuščenih mest in hiš, ker zaradi dobre obveščenosti in opazovanja,
signalov, ki jih lahko uporabljajo za opozarjanje in podobno, opravljajo svoje vsakdanje
potrebe v času, ko so sovražniki na urjenjih ali pa denimo spijo. Uporabljajo lahko lažne
dokumente, čeprav je bolj obstoječa praksa njihovo pomanjkanje. Pomembnejše kraje, kot so
trg, šole, združenja v verske namene je pomembno obiskovati na različnih lokacijah, torej ne
na klasičnih, že obstoječih mestih, ampak je potrebno spreminjati zaradi namena zagotavljanja
svoje lastne varnosti. Pri oceni informacij je potrebno, da se zavedajo, da nevarnost obstaja in
katere so prednostne naloge, s katero bodo grožnjo in njene posledice omilili, če ne že
preprečili. Kakršnakoli sprememba v načinu vojskovanja, urjenju, povečanju opreme je jasen
znak, da se nekaj pripravlja, zato kot sem že večkrat omenila, je potrebno spremljati znake, ki
niso tako zelo očitni a vseeno nakazujejo na možnost razvoja dogodka, ki bi lahko prestavljal
nevarnost Tudi sprememba na političnem področju, sprememba miselnosti in delovanja
političnega vrha, prihod političnih vodij z vprašljivim ozadjem in podobno kažejo na
potencialen vir grožnje. Vsak najmanjši detajl, ki se razlikuje od ustaljenih smernic je
potrebno skrbno preučiti in vzeti kot možnost razvoja grožnje (Baars, 2010, str. 4).

3.3.2.4 Komuniciranje

Tudi komuniciranje in komunikacijski kanali se skozi zgodovino spreminjajo in dobivajo
nove značilnosti in razsežnosti. V nevarnosti civilisti oziroma ljudje na splošno izgubimo
zaupanje in ne vemo, komu verjeti in komu ne. Ob vsaki veliki stiski ponavadi iščemo pomoč
in uteho pri svojih najbližjih. Ravno zato so sorodstvene linije najbolj uporaben in zanesljiv
vir komuniciranja v času vojne. Značilni so še drugi načini, od kroga zaupnih ljudi, celic ne
hierarhičnih mrež z različnimi oddelki, pridobivanje oziroma komuniciranje preko različnih
oblik radio zvez, izvajanje dejavnosti za preprečevanje prisluškovanja in motenje kanalov,
35

komuniciranja preko interneta, družbenih medijev, telefonov in podobno. Sodobni načini
opozarjanja na nevarnost so dobrodošli, ker v hitrem času dosežemo veliko število ljudi,
problem pa se pojavi, kadar pride do izpada električne energije ali motenja signalov. V teh
primerih se najbolje obnesejo stari načini komuniciranja, katerih prednost je tudi ta, da ne
pritegnejo toliko pozornosti sovražnih skupin. Gre za dogovorjene znake, kateri pomenijo
bližajočo se nevarnost. Sem sodijo zastave, požari, žvižgi in ostali podobni znaki. Zelo
zanesljivo in zaželeno je tudi narediti rezervni načrt v primeru, da pride do ločitve v družini.
Dogovor, ki bi vseboval uro in kraj dogodka ali drug, podoben način, s katerim bi sporočili
svojcem svojo lokacijo, je dober način za ponovno združitev ločenih družinskih članov. Še
vedno pa se v vojni obnese tudi kurirski sistem posredovanja informacij. Starim načinom se
tako dodajajo novi in v primeru nedelovanja le teh in pomanjkanju sredstev za njihovo
delovanje, se pravi pomanjkanja baterij, virov njihovega napajanja in podobno, so prejšnji
načini še vedno zanesljivi in služijo kot rezervni načrt, če ne že edini razpoložljivi in možni
način komuniciranja. Razlog zato je v večji meri v tem, da ljudje nimajo sredstev za nakup
telefonov, nimajo računalnika in internetne povezave, baterij ali pa zgolj niso vešči
uporabniki današnjih komunikacijskih sredstev. Poleg tega tradicionalne oblike komuniciranja
ne zahtevajo nekega znanja niti dodatnih virov za vzpostavitev delovanja in kar je najbolj
pomembno je, da so ljudem znani in domači. Z žvižgom recimo opozorijo svoje bližnje na
svoj prihod domov, tako da jih trkanje ali odpiranje vrat ne bi presenetilo. V mnogih družinah
imajo v ta namen iz varnostnega razloga psa, čigar lajež nakazuje na približevanje neznane
osebe ali druge nevarnosti. Ljudje se v vojni zatekajo k uporabi tistega kar imajo in se z
dogovorjenimi znaki skušajo sporazumeti na prihajajočo nevarnost ter pripraviti na delovanje
za zmanjšanje nevarnosti in njenih posledic stran (Baars, 2010, str. 4–6).

V kriznem obdobju so vsakdanje dejavnosti civilistov močno okrnjene, a še vedno izredno
pomembne za njihovo normalno delovanje. Zaradi motenj v načinu delovanja in vsakdanjem
življenju se morajo drugače organizirati, da zadovoljijo svoje potrebe in se prilagodijo danim
razmeram na način, da bodo po končanem nasilju lahko zopet konkurenčni na trgu delovne
sile, da bodo lahko nadaljevali svoje izobraževanje in življenje na način, kot so ga bili vajeni
pred vojno. Civilisti morajo zato bivati in se gibati na lokacijah, ki so za njih varni in kjer
imajo dostopa do življenjsko pomembnih dobrin. Svoje domove nekateri preuredijo, da so na
videz nezanimivi za sovražnike, ustvarijo si skrite predore in sobe, kamor se lahko ob prvi
večji grožnji skrijejo.
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Kadar je lokalna skupnost dobro organizirana in si prebivalci pomagajo in sodelujejo, ker
imajo podobne poglede na nastalo situacijo, se lahko zanesejo nase in se organizirajo na
način, ki jim bo omogočal preživetje. Organizirajo lahko patruljiranje ali pa skupine
opazovalcev, ki zbirajo informacije in jih preko prenašalcev prenesejo do vodje neke
skupnosti. Način za izogibanje grožnje je tudi ločitev nočnih in dnevnih bivališč, katera je
potrebno večkrat zamenjati. Civilisti se lahko čez dan zadržujejo na določenih območjih,
zvečer pa se preselijo na bolj varna, odtujena in težje dostopna območja8. Kadar je grožnja
zelo velika se lahko skrivajo v raznih tunelih, bunkerjih, jamah, visokogorju, se pravi povsod,
kjer jih sovražnik vsaj nekaj časa ne bo našel. Pri tem je izredno pomembno, da poskrbijo za
zakrivanje sledi, katere bi sovražnika lahko vodile do njih. Prav tako je potrebno maskirati
mesta, ki jih vsakodnevno uporabljajo, kot je recimo dostop do virov pitne vode, hrane in
materialov. Ženske lahko veliko naredijo s spremembo načina priprave hrane ter poiščejo
varne kraje, kjer bodo lahko prišle do zalog dobrin potrebnih za gospodinjstvo.

V krajih, kjer je prisotna vojaška grožnja, je vsak znak, ki kaže na obstoj življenja, že
nevarnost. Da se izognejo napadom, plenjenjem ali celo grožnji življenja, morajo dostope do
hiš in svoje gibanje okoli doma prilagoditi, predvsem pa ustvariti videz zapuščenosti in
praznine prostorov. Svoje življenjske navade morajo korenito spremeniti in se na ta način
izogniti nevarnosti sovražnih sil. Kjer je možno si uredijo tudi neke vrste zaklonišč v zemlji,
katera služijo za skrivanje vrednostnih stvari, ker v času vojn ropanja in preiskave niso
novost. Tudi v primeru zračnih napadov je dobro, da imajo prostore, kamor se lahko zatečejo
pred nevarnostjo in na ta način ohraniti življenje. Vse navedene strategije se uporabljajo v
primerih, kadar se civilisti odločijo iz takšnih ali drugačnih razlogov ostati na ogroženih
območjih (Barrs, 2010, str. 5).

Migracije so nujna in edina rešitev v primeru, kadar je civilno prebivalstvo tarča oboroženih
spopadov. Takrat je selitev v »nasprotni kamp« ali v mesto druge regije za civilno
prebivalstvo najboljša strategija, kar ni ravno preprosto (Steele, 2009, str. 420).

Težko se je pripraviti in načrtovati svojo selitev, kadar je vzrok zanjo grožnja. Zavedati se je
treba, da je pomembno poznati celotno situacijo in ne le brezglavo bežati stran od nevarnosti.
8

S tem ko se civilno prebivalstvo umakne na težje dostopna področja, kot so recimo gore, preprečijo možnost
soočanja z oboroženimi silami, po drugi strani pa izpostavijo svoje življenje drugim grožnjam (Kalyvas in
Kocher, 2010, str. 25).

37

Vsa gibanja in vse selitve so navadno organizirane s strani civilistov samih. Poznavanje
teritorija igra pomembno vlogo pri tem dejavniku ravno tako pa tudi poznavanje navad
oboroženih skupin, mest zadrževanja, poznavanje mest kontrolnih točk in iskanje
alternativnih poti, kjer bi se jim lahko izognili in se varno prebili do svojega začrtanega cilja.
Družine ali skupine, odvisno ali gre za skupinska gibanja ali posamična, morajo v svoj načrt
vključiti tudi časovni dejavnik, sploh kadar imajo v skupini obolele, starejše ali onemogle
osebe. Te je potrebno prepeljati na varne kraje veliko pred izbruhom same grožnje. Civilisti se
zaradi večje varnosti pri svojih gibanjih poslužujejo poti, ki so manj znane, daljše in težje
prehodne, torej poti, ki niso vsakodnevno uporabljene za gibanje in niso glavna prometna pot.
Načrtovanje poti pomeni, da je potrebno izkoristiti vsako najmanjšo možnost za preživetje,
zato je vsak korak skrbno načrtovan in izpeljan. Na svoji poti morajo izkoristiti prednosti in
priložnosti, katere jim lahko pot olajšajo, ravno tako pa se morajo izogibati nevarnosti in se na
negativne dogodke pravočasno in uspešno odzvati. Dolge poti pomenijo, da se lahko na poti
do svojega cilja srečajo s pomanjkanjem hrane, pijače, zdravil in ostalih nujnih dobrin, katere
morajo zagotoviti na drugačen način kot so ga vajeni. Potrebno je znati preživeti na cesti, v
naravi, poznati rastline, s katerimi se lahko zdravijo in se v nekaterih primerih vrniti k
prvotnemu načinu nabiranja hrane.

Nekateri, ki imajo več sredstev, si priskrbijo tudi lažne dokumente, s katerimi uspešno
prečkajo meje ali pa si v namen zmanjšanja nevarnosti zamenjajo identiteto, o čemer bom več
govorila v nadaljevanju, ker je v Afganistanu menjava identitete stalna praksa in nujno zlo v
nekaterih primerih. Beg za preživetje vključuje tudi nočna gibanja, ker je verjetnost, da načrt
spodleti manjša. Poleg tega dnevna potovanja pomenijo srečanje z različnimi skupinami,
katere izkoristijo bežanje civilistov za pridobivanje dodatnega zaslužka in sredstev. Civilisti
se iz varnostnih razlogov odločijo tudi za migracije v času ekstremnih vremenskih razmer, ker
je verjetnost soočenje z oboroženimi skupinami manjša. Kadar obstajajo sredstva in možnost
vključitve skupin (ponavadi ilegalne) v načrtovanje za pomoč pri prehodu čez mejo in beg v
drugo državo ali samo drug kraj znotraj iste države, bodo vključili tudi to možnost. Vsaka
strategija mora biti skrbno načrtovana in organizirana, ker so posledice ne planiranih
aktivnosti lahko zelo nevarne (Baars, 2010, str. 5).

Strategije preživetja vključujejo kombinacijo različnih oblik priprav, od hrane, pijače, ter
življenjsko pomembnih dobrin do sposobnosti preživetja v naravi, preživetja z omejenimi
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zalogami sredstev, načrtovanja poti in nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na poti,
poznavanje terena, informiranja, komuniciranja in še bi lahko naštevali. Ker trenutka izbruha
grožnje ne moremo zagotovo poznati, je potrebno biti pripravljen v vsakem trenutku (Baars,
2010, str. 6).

Najpomembnejše stvari, ki bodo služile za preživetje, morajo biti na vidnem mestu, da so
vedno pri roki in pripravljene za uporabo. Tak primer je recimo torba najbolj nujnih stvari,
katero postavijo na vidno mesto, da jo v času, ko je potrebno oditi, vzamejo s seboj in si tako
olajšajo prve dneve migracij. Problem pri omenjeni strategiji je ta, da nekatere kulture in
prebivalstvo, ki je že tako revno, nima teh sredstev zagotovljenih, zato strategija ni uporabna
v vseh primerih, je pa izredno zaželena, kjer je to mogoče (Corbett, 2011, str. 25).

Kadar gre za skupine, katere bodo skupaj bežale9, je smiselno vaditi in se pripraviti na
določene dogodke z simuliranjem grožnje. Predvsem vaje, ki vključuje zgodnje opozarjanje,
so dober primer, kjer lahko civilno prebivalstvo veliko naredi in se bolj uspešno pripravi na
odzivanje, ko grožnja dejansko eskalira. Tudi patruljiranje, opazovanje in spremljanje
oboroženih skupin sodijo v nabor priprav, obveščanje oziroma seznanitev skupnosti z
mehanizmi za preprečitev nevarnost, gradnja rovov, tunelov in ostale dejavnosti, ki so nujne
za preživetje civilistov in katere morajo poznati vsi pred razvojem grožnje (Baars, 2010, str.
6).

Vsaka priprava igra pomembno vlogo v psihičnem10 in motivacijskem smislu ter zmanjšuje
stres in strah, ki je prisoten med prebivalstvom. Civilisti se na ta način izognejo občutku
nemoči, katerega zamenja občutek kontrole (Polič, 1988, str. 13).

9

Nenačrtovane selitve imajo lahko ogromno izgub in škode, kar pa ne pomeni, da enako ne velja za načrtovane
selitve. Tudi slednje imajo izgube v človeškem in materialnem smislu, a je le teh bistveno manj stran (Baars,
2010, str. 6)

10

Psihična priprava ob soočenju s stresom vpliva na miselnost, ki sproži odziv telesa in njegovo dejanje.
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3.3.3 Taktike in veščine žensk za izogibanje nasilja

Civilno prebivalstvo je v današnjih vojna glavna žrtev oboroženih spopadov. Razlog temu je
nov način vojskovanja, ki poleg številnih novih sredstev vključuje tudi nove oblike bojevanja,
kjer pa je težko ločiti borca od civilnega prebivalca (Crawford, 2015, str. 3).

Ženske in otroci so posebna skupina v oboroženih spopadih, ki sta po mnenju mnogih
avtorjev najbolj ranljivi skupini. Posebno zaščito žensk in dolžnost enakega obravnavanja
žensk in moških ureja Tretja ženevska konvencija, ki je dopolnjena z izredno pomembnim
načelom, ki pravi, da je z ženskami treba ravnati njihovemu spolu primerno. Prva in druga
ženevska konvencija podobno kot tretja določata tudi ravnanje z ženskami na način, da je
zagotovljeno spoštovanje njihovega spola. Vse konvencije s temi načeli ščitijo ženske
predvsem pred najbolj pogosto obliko nasilja, katera se izvaja nad ženskami v vojnah, torej
pred spolnim nasiljem (Ženevske konvencije, 1993).

Spolno nasilje je vrsta nasilja, ki poleg posilstva, spolnih zlorab, nadlegovanja ali
ustrahovanja obsega tudi prostitucijo in trgovino z ljudmi. Najpogosteje so žrtve spolnega
nasilja ženske in deklice, medtem ko narašča število žrtev tudi na moški stran ("Spolno
nasilje", b. d.).

Spolno nasilje je pogosto uporabljen način nasilja v vojnah, še posebej nad ženskami. S to
vojaško strategijo želijo nasprotni strani pokazati svojo moč in hkrati ponižati in uničiti
dostojanstvo tako ženske kot tudi moškega. Kot sredstvo se uporablja tudi, kadar je cilj
sovražnih sil uničenje identitete etnične skupine (Božič, b. d.).

Nasilje na osnovi spola zahteva uporabo različnih strategij, s pomočjo katerih se mu ženske,
moški in otroci skušajo izogniti. Ženske v času vojne dobijo ogromno novih vlog. Skrbi za
gospodinjstvo tako lahko dodamo tudi vlogo obdelovalke zemlje, negovalke, vohunke in še
marsikatera bi se lahko dodala. Zaradi odhoda moških na bojišča ženske pridobijo nove
odgovornosti in nove zadolžitve, katere zahtevajo njihovo delovanje in prisotnost na različnih
lokacijah. Ženske se morajo zavedati nastale situacije in poznati dogodke, ki bi lahko
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pomenile grožnjo za njih same in temu primerno načrtovati opravljanje svojih obveznosti. V
ta namen se ženske izogibajo tako krajem kot tudi situacijam, ki bi lahko ogrozile njihovo
življenje ali povzročile večjo škodo. Poleg krajevnega vidika morajo pri svoji varnosti
upoštevati tudi časovni vidik, kar pomeni, da morajo svoja opravila opravljati v času, ki bo
predstavljal najmanj nevarnosti za njih. Poleg fizičnih poškodb, izgube življenja, psihičnega
trpljenje, posilstva in še mnogih drugih nevarnosti, katerim so ženske izpostavljene, večino
pesti še ekonomsko in socialno trpljenje in pomanjkanje zaradi zmanjšanja prihodka, dviga
cen hrane, slabše prehranjenosti in možnosti pojava revščine. Zato je potrebno in nadvse
zaželeno, da ženska zna preživeti in ravnati v skladu s svojimi sredstvi in zmožnostmi. Zaradi
splošnega pomanjkanja sredstev, hrane, surovin in podobno se ženske osredotočajo na bolj
racionalen in ekonomičen načinom gospodinjenja. Pri načinu obdelave in priprave hrane
uporabljajo različna sredstva, kuhanja je bistveno manj in hrana je bolj enostavna, zmanjša pa
se tudi število obrokov. Gospodinjstvo, katero je za pripravo hrane uporabljalo drva, bo
moralo najti nov način za pripravo, ki bo bolj enostaven, manj viden, sploh, kadar bodo člani
gospodinjstva želeli zakriti znake življenja na določenem območju pred oboroženimi silami.
Na splošno čas oboroženih spopadov pomeni zmanjšanje nepotrebnih stroškov in bolj
preprost način življenja. Za zmanjšanje fizične nevarnosti se ženske bolj zadržujejo doma in
omejujejo svoje gibanje na najbolj nujne in obenem varne kraje. Vsako nepotrebno
izpostavljanje nevarnosti je nesmiselno, zato se ženske družijo bolj na krajih, kjer opravljajo
svoje naloge in obveznosti in se tam hkrati seznanijo z novostmi, spremembami ter
informacijami, ki so relevantne za njihove potrebe stran (Baars, 2010, str. 7).

V družbah kot je Afganistan, je gibanje žensk zelo omejeno in locirano zgolj na dom in
zemljo ter kraje, kamor hodijo po zaloge pitne vode. Ti kraji so pomembni za ženske z vidika
druženja, ker tako poleg opravila poteka tudi izmenjava informacij in novic. Za obiske drugih
krajev, zdravnika ali tržnic morajo imeti spremstvo moške osebe. Ti obiski so bolj izjema kot
pravilo, ker je življenje žensk omejeno na dom in družino.

Prilagajanje ekonomskim, družbenim, političnim spremembam je potrebno dodati tudi lastne,
osebne spremembe. To, da so ženske v času oboroženih spopadov bolj izpostavljene fizičnem
napadom in posilstvom, ni novost. Kot eno izmed strategij in taktik za zmanjšanje pozornosti
moških in posledično povečanje svoje varnosti, veliko žensk spremeni svoj osebni videz.
Nekatere so v to primorane, ker jim sprememba videza omogoči opravljanje dnevnih nalog,
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druge to naredijo namensko. V Afganistanu se ženske zaradi omejenega gibanja poslužujejo
te metode zlasti zato, ker lahko bolj svobodno opravljajo svoje vsakdanje naloge v času, kadar
nimajo moškega spremstva. Ženske se začnejo oblačiti kot moški ali pa kot starejše osebe, s
čimer pritegnejo manj pozornosti, več poudarka dajo na nečistočo in razcapane obleke, s
katerimi bodo delovale zanemarjene in neurejene (Baars, 2010, str. 7).

Za večino žensk po smrti moških družinskih članov spolno suženjstvo, prisilna prostitucija,
prisilni spolni odnosi v zameno za hrano, zatočišče ali »zaščito« postane edini način, s
katerim omogočijo preživetje sebi in svojim otrokom. Posledice spolnega nasilja so po navadi
prisotne še dolgo potem, ko se življenje vrne v ustaljene tirnice miru. Travma, stigmatizacija
in obsojanje ter okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi so postale del ženskega vsakdana.
Tjaša Božič Spolno nasilje nad ženskami v oboroženih spopadih (Božič, b. d.).

Spolno nasilje nad ženskami ostaja velik družben problem 11 po celem svetu, še posebej pa
pride do izraza ravno v času oboroženih spopadov. Pred takimi problemi si družba ne sme
zatiskati oči. Potrebno je povečati ozaveščenost o nasilju nad ženskami ter zagotoviti potrebne
informacije strokovnjakom, splošni javnosti in nenazadnje žrtvam samim, da se razmere
spremenijo (Jakoša, 2016).

3.3.4 Taktike in veščine otrok za izogibanje nasilja

Tako kot ženske so tudi otroci vedno večje žrtve oboroženih spopadov in nasilja. Število žrtev
med otroci raste, prav tako pa tudi število poškodb. Otroci so oropani brezskrbnega otroštva,
igre, nasmeha, prisiljeni so k delu, da lahko preživijo in poravnajo dolgove družine, nasilno so
vključeni v vojsko in izključeni iz izobraževalnega sistema. Zaradi kršitev osnovnih
človekovih

pravic

in

svoje

ranljivosti,

jim

11

je

Ženevska

konvencija12

namenila

25. november je mednarodni dan, ki posebej opozarja na vsakodnevno nasilje nad ženskami po svetu.
Ženevske konvencije so rezultat druge svetovne vojne. Sestavljajo jo štiri konvencije iz leta 1949 in dva
protokola iz leta 1977. Konvencije nalagajo, da je potrebno osebe, ki ne sodelujejo v sovražnostih ustrezno
zaščititi. Otroci so v konvencijah zajeti v splošnem okviru zaščite prebivalstva in tudi posebej v kategoriji zaščite
otrok (Ženevske konvencije, 1993).
12
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mednarodnopravno zaščito. Temeljne pravice otrok v oboroženem spopadu, ki so univerzalne
in katere se morajo spoštovati tako v miru kot v času oboroženih spopadov, so osnovne
pravice, kot je pravica do življenja, prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja, kaznovanja
ter suženjstva (Ženevske konvencije, 1993).

Otroci se v času oboroženih spopadov izpostavljeni različnim nevarnostim. Nekaterim so od
rojstva naprej vojne stalne spremljevalke in edino, kar poznajo. Izpostavljeni so stalnim,
travmatičnim izkušnjam, bojazni za lastno življenje, poškodbam, izgubi staršev in svojcev,
življenju v begu in nenehnem boju za naslednji dan. Vedno več otrok je žrtev novačenja v
vrste oboroženih skupin, ker jim to predstavlja edino možnost preživetja. Nekateri so
prisiljeni zapustiti svoje domove, da bi se izognili rekrutiranju in nasilju s strani oboroženih
skupin, s čimer pa se izpostavijo drugim nevarnostim, ki jim dnevno pretijo in ogrožajo
njihovo preživetje. Soočeni so z lakoto, hudim boleznim ter pomanjkanju pitne vode, če
naštejem samo nekatere izmed njih. Zaradi pomanjkanja in potreb po finančnih sredstvih so
prisiljeni delati, mnogi pa so žal tudi žrtve suženjstva ter prostitucije (United Nation
Assistance Mission in Afghanistan, 2015).

Seznam nevarnosti, kateri so otroci izpostavljeni v času oboroženih spopadov se z vsako
vojno daljša in dobiva nove, še bolj krute oblike. Otroke je potrebno v času oboroženih
spopadov ustrezno zaščiti in seznaniti z nevarnostmi, katerim so lahko izpostavljeni. Tako kot
je potrebno poskrbeti za starejše in onemogle člane družine je potrebno v družinah, kjer so
otroci razmišljati o pravočasni selitvi otrok izven območja nevarnosti. Včasih se družine
soočajo s finančno stisko ali pa nimajo sorodnikov h katerim bi lahko poslali svoje otroke in
jih prikrajšali za dnevno trpljenje in strah pred smrtjo ali poškodbami. Tisti, ki imajo to
možnost, se poslužujejo te taktike in najprej otroke odpeljejo ter kasneje mogoče odidejo še
sami. Na žalost je za večino ta možnost izključena in takrat je še posebej pomembno, da se
otroka ozavesti o prežečih nevarnostih v okolici doma, bližini šol ali drugih relacijah, kjer bi
se lahko zadrževali. Otroka je potrebno še posebej seznaniti s tem, da se izogiba zakotnim
krajem, da se bolj drži v skupini in da se izogiba nepotrebnim gibanjem. Tako kot pri ženskah
je tudi za otroke dobro, da so čim manj vpadljivi, glasni in na splošno da se obnašajo tako, da
niso preveč izpostavljeni. Pot v šolo in iz nje bi morala biti izredno hitra in vedno druga, ker
šole dandanes postajajo vedno bolj tarča napadov. V šolah (če le te obratujejo) je potrebno
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urediti prostore nevarnosti primerno in imeti skrite učilnice, kamor bi otroke lahko spravili na
varno. Kar bi bilo še bolje je, da pouk poteka vedno drugod, tako bi oborožene skupine težko
dosegle svoje cilje, v kolikor bi bil njihov cilj napad na otroke, učitelje in na splošno
zmanjšanje izobrazbe. Otroci morajo vedeti, da oborožene skupine za dosego svojih ciljev
uporabljajo različna sredstva in orožje, ne glede na to, koliko žrtev lahko povzročijo s svojimi
dejanji. Otroci morajo biti seznanjeni, da lahko na igriščih, poljih in okolici svojega doma
naletijo na mine, zato morajo skrbno načrtovati vsak svoj korak. Vsako nepotrebno gibanje
zunaj doma je bolje omejiti, pozorni pa morajo biti tudi na pravočasno vračanje domov in
izogibanje zadrževanja zunaj doma v poznih večernih urah, možnost ugrabitve, prisilne
prostitucije, porok, vključevanje v vojsko in podobno. Slednje je velikokrat izkoriščeno s
strani oboroženih skupin, saj se otroke hitro prisili ali pa prepriča z zgodbami o junaštvu,
herojstvu in podobno, da primejo za orožje. Današnje stanje je na žalost na tem področju
vedno bolj kritično. Nekateri otroci, ki ostanejo brez staršev in skrbnikov, se pravi vojne
sirote, nimajo druge možnosti, kot da primejo za orožje, saj na ta način dobijo hrano in streho
nad glavo. Vedno več otrok pa je zlorabljeno v namen trgovanja z otroci in otroško
prostitucijo. Mladi moški, katere bi lahko vključili v vojsko, v nekaterih družbah prevzamejo
vlogo žensk in se bolj zadržujejo doma, medtem ko ženske skrbijo za nabavo hrane in skrbijo
za finančno stanje družin. Na ta način preprečijo vojaško rekrutiranje in vključevanje
mladoletnih moških med oborožene sile. Zelo pozorno morajo spremljati in pridobivati
informacije glede vojaškega rekrutiranja. Eden izmed načinov za izognitev naborništva je
pretvarjanje in hlinjenje norosti ter sprememba videza in oblačenje v obleke ženskega spola.
V Afganistanu je zelo zanimiv pojav, ko otroke ženskega spola spremenijo v fantke. Razlog
zato se nahaja v družbenih normah in pričakovanjih ter nekje tudi zaradi potreb družine po
moškem članu, kateri bo skrbel za dohodke in sredstva za preživetje družine. Na žalost pa je
vedno bolj pogost tudi pojav, ko otroke moškega spola zlorabljajo za ples in nudenje užitkov
moški populaciji. O obeh pojavih bom natančneje govorila v delu, ko bom govorila o taktikah
otrok uporabljenih za preživetje v Afganistanu. Ker v vojni ločitev otrok od staršev ni novost
in vedno obstaja možnost, da se kaj takega zgodi, je smotrno razmišljati tudi o tem, da se
družina dogovori o kraju in času, kjer bi se lahko zopet združila. Tudi točno določen časopis
ali slika oziroma beseda je lahko dogovorjen znak, katerega bodo znali člani družine razbrati
in na ta način poskusiti zopet združiti ločene svojce (Baars, 2010, str. 8).
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3.3.5 Taktike in veščine ostalih posameznikov za izogibanje nasilja

Ranljivost različnih skupin v oboroženih spopadih ima dolg seznam. Zgoraj omenjeni skupini
žensk, mlajših moških, starejših in obolelih ter otrocih lahko dodamo tudi javne osebe,
aktiviste in izvajalce javnih storitev. Sem spadajo učitelji, ki so velikokrat tarča oboroženih
skupin, ker želijo vplivati na zmanjšanje izobraženosti med mladimi, verski voditelji, kateri
imajo pomembno vlogo verskega in duhovnega vodje v družbi in predstavnika moralnih
vrednot, zdravniki in zdravniško osebje ter nasploh vsi, ki s svojim delovanjem vplivajo na
življenja ljudi. Ker so njihova življenja ogrožena, si morajo zagotoviti ustrezno fizično
zaščito. Preventivno si lahko pomagajo z informacijami o morebitnih pripravah fizičnih
napadov na njih, na območja, kjer se nahajajo in delujejo. Njihova zaščita zajema tudi potrebo
po alternativnem prostoru oziroma kraju, kamor se lahko varno zatečejo. Tako kot vsi, ki se
nahajajo na območju oboroženih spopadov, se morajo tudi sami odločiti za premišljene in
varne strategije, s katerimi bodo zagotovili svoje lastno preživetje (Baars, 2010, str. 8).

3.3.6 Podporne skupine

Fizično izogibanje grožnjam možno zagotoviti tudi preko različnih družb in združenj, katerih
cilj je pomoč civilnim prebivalcem v času vojnih grozot in po zaključku, ko je država v
splošnem kaosu. Največje vloge odigrajo na zdravstvenem, socialnem, in izobraževalnem
področju, področju človekovih pravic in ostalih, za družbo pomembnih področjih. Avtor v
svojem članku govori o tako imenovanih podpornih skupinah oziroma zaščitnih družbenih
enotah in mrežah. Njihovo delovanje je pomembno za civilno prebivalstvo, saj jim
predstavljajo neko vrsto zaščite, dvig v moralnem smislu in pomoč za nadaljevanje naprej. Te
pomembne enote so skupnosti ter gospodinjstva, katera odigrajo enako pomembno vlogo na
civilno prebivalstvo, kot jo imajo materialne dobrine in sredstva za preživetje. Ne govorimo
torej o organizacijah, kot jih poznamo v splošnem smislu, ampak gre za skupnosti, ki so
ločene od države ali njenih struktur, skupnosti, katere zaradi vedno večjih izkušenj
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izboljšujejo svojo učinkovitost in delovanje in na ta način pomagajo in bodrijo prebivalstvo za
delovanje v smeri boljšega življenja.

Socialne mreže so po mnenju Vogrinčič-Čačinovič (Čačinovič in drugi, 1994, str. 73) družine,
sorodniki, skupnost ter društva, kamor se človek najprej obrne v grožnjah varnosti. Figley
(ravno tam) navaja pet funkcij opore, katere so deležni v socialnih mrežah in sicer čustvena
pomoč, opogumljanje, svetovanje glede težav, druženje ter pomoč v materialni obliki.

Njihov cilj in delovanje je usmerjeno na zaščiti skupin od nasilja, sodelovanju in pomoči pri
združevanju članov družine zaradi prisilne ločitve, zaščiti pomembnih vodij, spodbujanje,
motivacija in povrnitev dostojanstva ter ostale podobne naloge. Problem takih skupin je, da
včasih svoje delovanje izkoristijo in namesto, da delujejo v dobro civilnega prebivalstva, jih
še bolje izpostavijo nevarnostim in nasilju. Kadar je njihov namen dober, delujejo v skupno
dobro. To se najbolje odrazi kadar sodelujejo pri zagotavljanju skupne varnosti, vzdrževanju
in delitvi nujnih dobrin ter storitev, ne glede na tveganje, kateremu so izpostavljeni (Baars,
2010, str. 9).

3.3.7 Oborožene skupine

Zadnji izmed načinov za zagotavljanje varnosti civilnega prebivalstva je z uporabo nasilja in
orožjem. Civilno prebivalstvo bo za namen ohranitve varnosti in zmanjšanja nevarnosti
uporabljalo sredstva, katera na žalost povzročijo žrtve na obeh straneh, se pravi tudi med
samimi civilisti. Delovanje civilistov je lahko posamično, v smislu zagotavljanja lastne
varnosti z orožjem ali skupinsko. Pri slednjem gre za različne dejavnosti kot so recimo
polaganje min, oblikovanje obrambnih skupin, policij, straž, nekateri pa si zaščito zagotovijo
tudi s sodelovanjem z oboroženimi skupinami. Kadar je življenje nekoga postavljeno pod
vprašaj, ne bo preveč razmišljal, ali naj podpira oziroma sodeluje z oboroženo skupino ali ne.
V nekaterih primerih ima sodelovanje več prednosti kot slabosti, zlasti, če je v to vključena
tudi zaščita s strani oboroženih skupin. Velika prednost sodelovanja so tudi informacije o
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poteku bojevanja, možnih napadih sovražnih sil in podobno. Nekaterim civilistom je skozi
sodelovanje zagotovljen edini vir zaposlitve in izogibanje lakoti. Zato se marsikdo izmed
civilnega prebivalstva odloči za sodelovanje z oboroženo skupino, ne glede na to, ali jo
podpirajo ali ne. Pomembno je, da si zagotovijo večjo možnost preživetja in zaščite pred
vojaško grožnjo, ker je cena nesodelovanja lahko previsoka (Kalyvas in Kocher, 2006, str. 7–
9).

3.4 Strategije preživetja za zagotavljanje življenjsko pomembnih dobrin in storitev

Življenjsko pomembne dobrine, s katerimi je zagotovljeno spoštovanje osnovnih človekovih
pravic, med katere sodijo pravica do hrane, bivališča, zdravstvene oskrbe in izobrazbe, so
samo ene izmed dobrin, ki so v času vojne močno ogrožene in ki jih je tako kot fizično
varnost potrebno zagotoviti za preživetje posameznikov v vojni.

Velikokrat ravno tem pripisujemo premalo pozornosti in poudarka, zato tudi raziskave
posameznih študij primerov malokrat opozarjajo na številke mrtvih, ki niso neposredno
povezane z uboji civilistov, nesrečami in napadi ampak so posledica bolezni, lakote,
pomanjkanja zdravniških storitev, poškodb in ostalih indirektnih povezav. Problem katerega
je potrebno tu izpostaviti in razlog, zaradi katerega je tako malo napisanega na temo
indirektnih smrti, je v pomanjkanju natančnih in zanesljivih podatkov (Crawford, 2015, str.
1).

Na ravni države se lahko marsikaj zagotovi v prid civilnega prebivalstva, ki mu omogočijo
vsaj približno stanje kot so ga vajeni v času miru. Pravica do zemlje in njena obdelava, s
katero si civilisti zagotovijo hrano in samozadostno oskrbo, je eden od primerov, kjer lahko
vlada s subvencijami in podporo naredi velik korak. Zagotavljanje varnosti na poteh in
območjih, kjer se pretežno zadržuje civilno prebivalstvo, je lahko s strani policije varovano in
ustrezno zaščiteno. Vsi ukrepi, s katerim država in njene službe ter institucije zagotavljajo
varnost in prispevajo k razrešitvi sporov, ima za prebivalstvo veliko vlogo in pomen. Vse
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življenjsko pomembne dobrine in storitve je težko varovati in omogočiti neprekinjen tok
njihovega delovanja, lahko pa se z določenimi ukrepi zagotovi dokaj normalen tok tudi v
kriznem obdobju. Določeni ukrepi in zaščite življenjsko pomembnih dobrin so v domeni
države, medtem ko za zadovoljitev drugih največ naredijo gospodinjstva sama. Vsako
gospodinjstvo, družina, skupnost v mirnem obdobju deluje povsem drugače kot v obdobju
kaosa in nemirov. Vsakdanje življenje ima določene ustaljene smernice in navade, ki so v
obdobju oboroženega spopada močno spremenjene. Te spremembe se čutijo na vseh
področjih življenja in temu primerno je potrebno spremeniti in prilagoditi vsakdanje navade,
katere bodo zagotovile preživetje posameznikov in skupnosti stran (Baars, 2010, str. 11).

Kadar imamo opravka s takimi spremembami, je potrebno prilagoditi prehranjevanja, saj so
zaloge hrane, dostopa do trgovin in tržnic ter finančnih prilivov močno omejene. Vsako
gospodinjstvo mora na podlagi teh sprememb prilagoditi svoj način prehranjevanja, število
obrokov, način priprave in shranjevanja živil.

Vsak oborožen spopad vpliva tudi na spremembe cen živil in njihovo dostopnost ter
raznolikost same ponudbe. Civilno prebivalstvo za te potrebe poskrbi različno. Nekateri se
vrnejo k staremu načinu priprave in shranjevanja hrane, kjer so obroki izredno preprosti in
njihovo shranjevanje časovno omejeno. Sušenje na zraku je odličen način konzerviranja živil,
ki poleg izredno nizkih stroškov zahteva tudi najmanj časa ter prostora za shranjevanje. Tako
sušeno sadje, zelenjavo, zelišča in druge pripravke lahko civilno prebivalstvo hrani na varnem
dolgo časa in uporabi, ko so ostale zaloge hrane že zelo omejene. Domač način sušenja živil
je tudi prekajevanje oziroma obdelava z dimom, katera zagotovi rok uporabnosti mesa kar do
enega leta. Zaloge medu ali sirupov lahko nadomestijo sladkor in se zlahka uporabijo pri
blagovni menjavi. Preskrba z vitamini in minerali je v času vojne prav tako omejena.
Ječmenova trava je primer izvrstnega vira beljakovin, vitaminov in mineralov obenem, zato
velja za popolno živilo, katero se lahko hrani več let. Je odlično nadomestilo v vojni omejeni
zeleni listnati zelenjavi, ki deluje alkalno (Priročnik za preživetje, 2011).

Na žalost se prehranjevalne navade zelo spremenijo in omejijo na tisto, kar je najbolj poceni
in dostopno. Izredno pomembno in zaželeno je, če ima gospodinjstvo zemljo ali vrt, kjer
lahko nekaj hrane pridela za svoje potrebe, ostalo pa shrani in po potrebi zamenja za kakšno
drugo dobrino. V času spopadov se vedno bolj vrača v ospredje blagovna menjava. Zaželeno
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in dobrodošlo je tudi, če ima gospodinjstvo živino, ki jo lahko zamenja, proda za več cenejših
izdelkov in nekaj shrani za svoje lastne potrebe. Tudi pri živini je pomembno, da le ta manj
zahtevna v smislu prehranjevanja in potreb po vodnih virih, kar pomeni dodatno vrednost v
omenjeni situaciji. Nekatere družine si zaradi vseh naštetih sprememb težko privošči
vzdrževanje in preskrbo svojih družinskih članov, zato jih pošiljajo drugam. Slednje je za
primer Afganistana značilno predvsem pri otrocih, kateri so vključeni v šolanje tudi pri
talibanih, saj je to edini način preživetja otroka in družine kot celote. Življenjske razmere jih
na žalost potisnejo na rob preživetja in nimajo drugih alternativ. Vsako gospodinjstvo se mora
zavedati tudi, da so prihodki zaradi celotnega stanja izredno tvegani, zato je potrebno s
prihranki, v kolikor le ti so, izredno skrbno ravnati. Če se vrnem na zgoraj omenjeno, je ključ
v zavedanju. Kjer zavedanje o nevarnosti, spremenjenih življenjskih razmerah in situaciji ni
prisotno, gospodinjstvo ne bo imelo potrebe po spremembi česarkoli. Kadar zavedanje obstaja
ali pa samo sum, da lahko pride do sprememb v načinu vsakdanjega življenja, se
gospodinjstva lahko bolj pripravijo in zavarujejo. Nepotrebne stroške in dogodke je potrebno
odložiti za nekaj časa in se osredotočiti samo na najnujnejše izdatke. Ker je nekatere izmed
naštetih strategij težje izvajati dlje časa in ker nimamo vpliva na časovno trajanje oboroženega
spopada, našteti ukrepi zadoščajo za določeno obdobje, ves čas pa se je potrebno situaciji
primerno odzivati in spremembe vključiti v nov način uživanja in porabe (Baars, 2010, str.
11–12).

Trajno pomanjkanje življenjsko pomembnih dobrin in storitev vpliva na indirektne smrti v
vojnah. Pomanjkanje dostopa do virov pitne vode, električni izpad, pomanjkanje hrane in
zdravniške oskrbe ter podobne dobrine in storitve vplivajo na zdravje civilnega prebivalstva
in včasih povzročijo še več žrtev kot direktni vojaški napadi (Crawford, 2015, str. 2).

Kadar je preskrba življenjsko pomembnih dobrin in storitev omejena in motena, je potrebno
poleg zaščite še dostopnih virov poskrbeti tudi za alternativne vire dobrin in storitev. Zaradi
nevarnosti, katerim so izpostavljeni ne le doma ampak tudi na poti do dela, tržnice, šol ter
drugih krajev, si morajo civilisti zagotoviti določene alternative, s katerimi bodo ohranili
svojo varnost in poskrbeli z dokaj neprekinjeno delovanje in opravljanje obveznosti. Kar se
tiče prihodka, ki je že tako manjši po navadi in zaposlitve, ki je ogrožena, si civilisti morajo
zagotoviti dodatne vire prihodkov za večjo finančno varnost. Taktike, katerih se poslužujejo
so različne in se razlikujejo od številnih direktnih in indirektnih dejavnikov. Nekateri
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spremenijo lokacijo dela, ki je bolj varna za opravljanje njihove dejavnosti in tudi delovni čas.
Delovni čas je možno in ga lahko spremenijo tisti, ki imajo zasebno dejavnost oziroma
zemljo. Ravno slednji lahko preložijo določene kmetijske opravke na večer oziroma zgodnje
jutro. Kar se tiče lokacije dela, se tudi tu lahko prilagodijo in sicer več dela se lahko naredi
zunaj trgovine oziroma umaknejo izdelke večjih vrednosti zunaj območja vidnega. Izredno
zaželeno za vsako gospodinjstvo je, da ima v času povišanja cen in omejenih virov nekaj
obdelovalne zemlje oziroma vrt, kjer lahko zadovolji svoje lastne potrebe in si na ta način
zagotovi preskrbo s hrano, katero lahko po potrebi tudi menja za ostale dobrine. S takim
načinom delovanja si marsikdo olajša in v nekaterih primerih celo reši življenje. Tudi pri
izbiri alternativnih virov in storitev velja, da so bolj učinkoviti, kadar so njihove izkušnje
večje. S takim načinom zagotavljanja ustreznih dobrin in storitev civilni prebivalci zmanjšajo
svojo odvisnost od trga, dobave, razpoložljivosti denarnih sredstev in drugih dejavnikov. Dvig
cen in pomanjkanje razpoložljivih virov povzroči tudi zatekanje ljudje k nabiranju in iskanju
hrane v naravi. Vrnejo se torej k prvotnim načinom pridobivanja hrane kakor tudi načinom
priprave hrane. Veliko civilistov in tudi oboroženih skupin se poslužuje načina pridobivanja
hrane na območjih, kjer so civilisti zapustili domove in vasi. Tako iščejo hrano na zapuščenih
vrtovih, obdelovalnih površinah, si prilastijo zapuščene živali in na ta način za nekaj časa
poskrbijo za preskrbo s hrano. Enako velja za vse ostale obnovljive vire, katere je možno
reciklirati in ponovno uporabiti. Ta način preživljanje je odvisen tudi od iznajdljivosti
posameznika in znanja, ki ga poseduje, da iz na videz neuporabne stvari naredi uporabno in
zanj koristno dobrino (Baars, 2010, str. 11–12).
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4 STRATEGIJE PREŽIVETJA CIVILNEGA PREBIVALSTVA V AFGANISTANU

4.1 Geografske in demografske značilnosti Afganistana

Afganistan se nahaja na južnem delu Azije in s svojimi 5529 kilometri meji s šestimi
državami. Država je znana predvsem po svojem goratem terenu, ki pokriva kar 75 % države,
poleg omenjenega pa najdemo na severu in jugozahodu še ravninski in nižinski svet ter
puščavo in stepo, ki zajemata večji del države. Podnebje Afganistana je izrazito subtropsko,
za katerega so značilne izredno mrzle zime in vroča poletja. Prevladujoča gospodarska
dejavnost je kmetijstvo, kjer je najvišji odstotek delovne sile. Gospodarstvo države je že od
nekdaj temeljilo na kmetijstvu in samooskrbi. Zemlje, ki je primerna za obdelavo je zgolj 11,8
%, ostale površine je okoli 39 % in gozda okoli 20,7 %. Poleg nezadostnih zalog pitne vode je
velik problem tudi degradacija prsti, deforestacija in suša, ki povzroči ogromne posledice že
tako prikrajšanemu prebivalstvu ("Cia", b. d.).

Država ima veliko neizkoriščenih energetskih rezerv. Na severu se nahajajo nahajališča
zemeljskega plina, premoga, železove rude ter bakra. Voda, katera je ključna za kmetijstvo in
ostale gospodarske dejavnosti je še vedno zelo neizkoriščena, prav tako pa tudi nafta in
električna energija, ki predstavljata velik potencial za gospodarstvo Afganistana. Na
gospodarstvo države vplivajo varnostne in politične razmere, ki odvračajo tuje vlagatelje in
onemogočajo napredek infrastrukture, ki je na splošno zelo slabo razvita (Vuk, 2004, str. 3–
5).

Proces obnove države je zelo počasen, šibka ekonomija in revščina pa dodatno vplivata na
njeno stabilnost. Gospodarska rast bi pomenila ustvarjanje novih služb in hrano za
prebivalstvo, hkrati pa tudi umik od vojne ekonomije in njenih posledic na državo
(Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 97).
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Afganistan se kljub številnim vojnam in opustošenju nahaja na 101. mestu glede na nacionalni
dohodek, kar je posledica proizvajanja opija, ki ostaja glavna opora gospodarstva. Posledica
povečane pridelave opija se kaže tudi v porastu kriminalnih združb in trgovini z opijem ter
porastu korupcije v državi ("Cia", b. d.).

Zadnji popis prebivalstva v državi je bil štirideset let nazaj, zato obstaja veliko pomanjkanje
točnih podatkov glede števila prebivalstva, po drugi pa je zaradi številnih vojn razumljivo, da
so možna samo predvidevanja in približne ocene. V Afganistanu po zadnjih podatkih živi
okoli 29,1 milijonov ljudi (2016-2017). Zaradi visoke stopnje rodnosti ima država zelo mlado
starostno strukturo. Skoraj 50 % populacije je mlajše od 15 let, okoli 2,7 % pa je ljudi, ki so
stari okoli 65 let ali več. Zaradi velikega odstotka mladih ljudi je njihova odvisnost od ostalih
družinskih članov izredno visoka. Družine so sestavljene iz različnih generacij, zato je
povprečno število ljudi v družini 7,7 oseb (Central Statistic Organization, 2018, str. 19–25).

Etnična raznolikost je posebnost Afganistana. Med najpomembnejšimi in hkrati največjimi
skupinami sodijo Paštuni, katerih je okoli 38 % prebivalcev in kateri naseljujejo južni in
vzhodni del države. Paštunska etnična skupina ima več klanov in poglavarja, ki jih na podlagi
dedne pravice vodi. Ewans (Ewans, 2001, str. 5) v svojem delu izpostavi nekaj splošnih
značilnosti Paštunov, med katerimi lahko izpostavim individualizem, nagnjenja k ropom ter
stroga muslimanska vera. Kot je že zgoraj omenjeno so Paštuni ohranili starodavno
plemensko ureditev, kjer vsako pleme vodi kan oziroma poglavar. Njihovo življenje je
skoncentrirano v manjših vaseh pod vodstvom vaškega poglavarja oziroma malika ter
verskega vodje ali mula. Večinoma se preživljajo s kmetijstvom in živinorejo. Njihovo
vsakdanje življenje temelji na načelih Paštunvalija, ki je plemenski zakonik časti. V skladu z
njim je čast potrebno braniti, njena skrunitev pa je eden hujših zločinov (Krušič in Beazley,
1992, str. 68).

Poleg časti spada med osnovo Paštunvalija tudi načelo gostoljubnosti, v skladu s katerim
mora biti vsak gostoljuben do obiskovalca, ne glede na raso, nacionalnost, vero ali ekonomski
status. Naslednje pomembno načelo je zatočišče, ki ga je potrebno nuditi osebam, katere so
preganjane s strani sovražnikov. Slednje je potrebno zaščititi kljub možnosti negativnih
posledic. Pravičnost, zvestoba, verovanje v Boga in zaščita žensk so naslednja v skupini
osnovnih načel, po katerih se ravnajo in živijo Paštuni. Pravičnost pomeni, da se morajo
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maščevati tistemu, ki je na kakršenkoli način grešil. Pri tem je izključen časovni dejavnik, kar
pomeni, da se maščujejo toliko časa, dokler pravici ni zadoščeno (Vokši, 2015).

Naslednja večja skupina so Tadžiki, ki predstavljajo okoli 25% prebivalstva. Njihov uradni
jezik je dari, ki predstavlja drugi uradni jezik Afganistana. Za razliko od najštevilčnejših
Paštunov, Tadžiki nimajo plemenske ureditve. Naseljeni so predvsem na severu in vzhodnem
delu države oziroma natančneje v večjih mestih, kjer zasedajo višje položaje v službah javne
uprave (Krušič in Beazley, 1992, str. 68).

Uzbeki naseljujejo področje severnega dela države in sosednji Uzbekistan, Kazahstan ter
Tadžikistan. Govorijo turkotatarski jezik, kar je posledica njihovega turško-mongolskega
izvora. Tako kot Tadžiki tudi oni nimajo plemenske ureditve. Večina prebivalstva se ukvarja s
kmetijstvom in gojenjem konj (Ewans, 2001, str. 7).

19 % prebivalcev predstavljajo Hazari, ki se nahajajo v osrednjem delu države in so večinoma
šiitske vere. Predniki Hazarov naj bi bili pripadniki turških ali mongolskih hord, kar potrjuje
tudi tipična hierarhična mongolska plemenska struktura, katero so imeli Hazari vse do
vključitve v Afganistan. V času vladanja Rahmana je bilo ogromno Hazarov zasužnjenih,
njihova zemlja pa je bila podarjena Paštunom. Slednje je razlog, da je sovraštvo med
omenjenima etničnima skupinama še danes izredno prisotno (Rubin, 2002, str. 30–31).

Uradna jezika Afganistana sta pašto in dari, ki služi kot najbolj razširjen jezik v državi. Zaradi
številnih etničnih skupin, izmed katerih ima vsaka svojo kulturo in jezik, ima država okoli 33
narečij in jezikov. Večina prebivalstva je muslimanov, od katerih je skoraj 90 % sunitov in
10% šiitov.

Naseljenost je najvišja v ruralnem območju, čeprav obstaja trend naseljevanja v mestih, kar je
posledica migracij. Značilnost afganistanske kulture je nezaupanje oziroma odpor do vsega,
kar ni domače, kar ni presenetljivo, glede na zgodovino invazij in osvajanj s strani tujih
vladarjev. Poleg odpora do tujcev, Afganistance zaznamuje tudi občutek za osebno in
nacionalno čast (Collins, 2011, str. 10).
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Kultura Afganistana je izrazito samosvoja, kar je posledica goratosti države, težko dostopnega
terena in tudi vere same. Vera ima pomembno vlogo tudi pri reševanju medsebojnih sporov,
običajih in ljudskih navadah ter na splošno v vsakdanjem življenju ljudi (Ostojić, 1987, str.
29).

Trenutno varnostno situacijo v Afganistanu zaznamujeta dva obdobja oziroma fazi. Prva faza
je čas invazije ZDA do leta 2014, druga pa je faza tranzicije oziroma obdobje po letu 2014.
Čas pred tranzicijo je zaznamovala dokaj stabilna varnostna situacija, medtem ko je za
obdobje po tranziciji značilna povečana intenzivnost napadov in nestabilnost v državi. Po
prenosu varnostnih nalog na nacionalno vojsko leta 2013, je med civilnim prebivalstvom
vsako leto večja skrb za svojo lastno varnost in varnost družinskih članov. Skupaj s porastom
nasilja in kriminalnih dejanj, večinoma v ruralnih območjih države, največjo nevarnost
civilnemu prebivalstvu predstavljajo Talibani, kriminalne združbe in ISIS, katere nadaljujejo
svoje bojevanje proti vladi, afganistanskim oboroženim silam, koalicijskim silam ter
nenazadnje silam ISAF. Konsenz med vlado in talibani, s katerim bi država končno dosegla
prekinitev ognja in obdobje miru, ostaja želja večine prebivalstva. Kljub dolgotrajni vojni,
korupciji, pomanjkanju, kršitvam človekovih pravic in ostalim zaskrbljujočim trendom,
prebivalstvo skuša iskati pozitivne rešitve in optimistično zreti v negotovo prihodnost države
(The Asia Foundation, 2018, str. 2–4).

4.2 Zgodovina Afganistana

Vzrok številnih spopadov v preteklosti in prizorišče različnih vojn današnjega časa je
značilnost Afganistana, kateri danes sodi v skupino najrevnejših držav na svetu. Zaradi želje
po nadzoru kopenske poti v Indijo je bil v preteklosti tarča spopadov med različnimi
državami, številnih roparskih ter osvajalskih pohodov. Današnje ime države se je uveljavilo z
obdobjem afganistanskih kraljev sredi 18. stoletja, ki je kot oblika vladavine bila prisotna vse
do 1973 leta (Podletnik, 1991, str. 37).
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Z umorom Nadirja Šaha, kateri je pustil praznino v srednji Aziji, je 1747 leta Paštun, Ahmed
Šah, prevzel vladanje v Afganistanu. Uspelo mu je združiti afganistanska plemena ter osvojiti
številna ozemlja današnjega vzhodnega Irana, Pakistana, severne Indije in Uzbekistana.
Kmalu po njegovi smrti je prišlo do številnih bojev za prestol, je Afganistan postal še želja
dveh kolonialnih sil, Rusije in Velike Britanije. Rivalstvo za nadzor nad Srednjo Azijo je
povzročil boje za osvojitev države skupaj z ostalimi neodvisnimi državami v regiji.

Osvajanje Afganistana s strani Britancev je potekalo zaradi nevarnosti širitve Rusije, zato je
bil do leta 1919 britanski protektorat. Zaradi izognitve zasedbe s strani katere koli izmed
omenjenih kolonialnih sil, modernizacija ni nikoli dosegla Afganistana, zato je večinoma ostal
nespremenjen. (Ali, 2002, str. 205).

Interese Sovjetske zveze (v nadaljevanju SZ) in zahodih držav v Afganistanu je kralj
Mohammad Zahir uspešno usklajeval ter poskrbel za razvoj države. Kljub temu so državo
pestila številna politična nasprotja in 1973 je Daud Khan izvedel državni udar in razglasil
republiko13, kmalu zatem pa je sledil še en državni udar s strani PDPA ter prevzem oblasti v
državi. Številne reforme so povzročile odpor številnih skupin mudžahedinov, katerim stranka
ni bila več kos. Posledica tega je bila invazija SZ leta 1979, s čimer je želela utrditi prisotnost
sovjetskega režima na afganistanskih tleh (Vuk, 2004, str. 2–3).

Mudžahedinske sile so ob podpori ZDA14, Savdske Arabije ter drugih zaveznic preprečile
nadzor ozemlja komunistom, kateri so bili locirani zgolj v večjih mestih. ZDA je na ta način
okrepila svoje vezi na ozemlju Afganistana z najbolj konservativnimi pripadniki islama.
»Tiha« podpora aktivistom je tako dobila nove razsežnosti. Sodelovanje med tajnimi
službami, denar in logistična podpora zaveznic je povzročilo pojav plačancev, ki so nudili
pomoč mudžahedinom (Cooley, 2002, str. 2).

Med mudžahedini je bil izredno priljubljen Osama bin Laden, ki je sprva zbiral sredstva za
mudžahedine, kasneje pa tudi sam sodeloval v bojih. Gradil je hiše in taborišča za urjenje
13

Ljudska demokratična stranka (v nadaljevanju PDPA) Afganistana, ki je bila pod vplivom moskovske
komunistične partije (PDPA) je sodelovala z Daudom v zameno za sodelovanje v vladi. Ko je dosegel svoj cilj in
utrdil vlado, je stranko prepovedal.
14
Po poročanju nekdanjega direktorja ameriške obveščevalne službe, so ZDA pomoč mudžahedinom nudili že
pred samim posredovanjem SZ (Ali, 2002, str. 209).
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prostovoljcev v Afganistanu, kateri so odhajali v boje. Njihovo število se je z leti povečevalo
in v ta namen je zapisoval njihov prihod in odhod ter druge podatke o borcih, kar je bila
zasnova kasnejše teroristične organizacije Al Kaida (Milovac, 2001, str. 17).

S podpisom Ženevskega sporazuma 1989 se je SZ umaknila iz Afganistana in stranko PDPA
prepustila lastni usodi (Podletnik, 1991, str. 108).

Ameriška obveščevalna agencija (v nadaljevanju CIA) je po koncu sovjetske invazije izgubila
zanimanje za mudžahedine in njihov nadaljnji boj za prevlado v Afganistanu. Padec
komunističnega režima je bil pričakovan, vseeno pa se je rivalstvo med uporniki in PDPA
nadaljevalo do marca 1992. Z novim državnim udarom so pod vodstvom Rabbanija ustanovili
Islamsko republiko Afganistan. Ustanovljena je bila začasna vlada, katera pa ni prinesla
željenega rezultata in razrešitve spora med sprtimi skupinami mudžahedinov (Collins, 2011,
str. 35–36).

Etnično rivalstvo med skupinami je povzročilo delitev Afganistana na štiri nepaštunske in eno
paštunsko enklavo. Paštuni so pod vodstvom Hikmatjarja nadzorovali provinco Logar,
Tadžiki so imeli nadzor na severovzhodu države, Uzbeki severni del in Hazari južni in
vzhodni del države. Sodelovanje med njimi ni bilo možno, saj je poleg etničnega razloga
sovraštvo poglabljalo še plemenski in religiozni dejavnik (Griffin, 2001, str. 33–34).

Večji del Kabula je bil v bojih popolnoma uničen, število mrtvih in ranjenih pa se je z vsakim
mesecem samo večalo. Na ostalih področjih, kjer so vladali lokalni gospodarji vojne, je bila
situacija povsem drugačna. Na splošno velja, da je bilo povsod pomanjkanje vladavine prava
ter človekovih pravic nad katerimi je prevladalo nasilje. Območjem, kjer so vladali Paštuni so
bila posilstva, ropi in ostale oblike nasilja skupna značilnost (Collins, 2011, str. 35–36).
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4.3 Prihod Talibanov na oblast

Medtem ko so ZDA svojim ciljem v Afganistanu zadostili, pa so Pakistanci na drugi strani s
svojimi aktivnostmi in podporo nadaljevali. Tu je potrebno poudariti da Pakistan ni bil edini,
ki se je vmešal v notranje zadeve Afganistana. Tudi Savdska Arabija in Iran sta spodbujala
nasilje zaradi medsebojne regijske prevlade15.

Njihov cilj (konec vojne v Afganistanu) še ni bil dosežen, zato so podpirali nastanek nove
fundamentalistične skupine, talibanov. To so bili verski učenci, večinoma afganistanski
begunci, ki so se v času oboroženih spopadov zatekali v Pakistan (Vuk, 2004, str. 3).

Talibanski vodja Mohamed Omar je bil bivši pripadnik mudžahedinov. V državi je še vedno
potekala vojna in nasilje nad prebivalstvom, sploh južnega dela, je postalo vsakdanja praksa
gospodarjev vojne in mudžahedinov16. Potreba po zaščiti civilnega prebivalstva ter želja po
miru in redu je prispevala k rojstvu gibanja Talibanov. Po ugrabitvi in posilstvu dveh deklic s
strani enega izmed gospodarjev vojne se je civilno prebivalstvo zateklo na pomoč k vodji
Talibanov, Omarju17, kateri je sklical svoje študente in ubili lokalnega poveljnika v
Kandaharju. Paštunsko prebivalstvo je izčrpano od vojn in njenih grozot hrepenelo po miru in
redu, katerega so deloma zaznali s prihodom Talibanov. Njihovo delovanje je hitro
pridobivalo podporo civilnega prebivalstva, saj so v njih videli rešitelje. Drugi razlog je bil
etnična pripadnost, saj je pred prihodom Talibanov, ki so Paštuni, večji del ozemlja bil v
rokah drugih etničnih skupin in sicer Uzbekov, Hazarov in Tadžikov (Tanner, 2002, str. 279).

15

Iran krepi svoje sodelovanje z etničnimi skupinami, ki niso paštunskega izvora. Tudi Indija in Kitajska imata
svoje interese v Afganistanu. Zaradi nenehnega boja Indije in Pakistana glede Kašmirja, Pakistan nadaljuje svojo
podporo Talibanom, ker upa na zmanjšanje vpliva moči Indije in ohranitev svojega vpliva v Afganistanu
(Afghanistan to 2015 and beyond, 2011, str. 206). Razlog za podporo Talibanom je tudi v »nadzoru« večinskih
Paštunov, kateri bi lahko zahtevali svojo državo (Gall, 2014, str. 46).
16
Vodje mudžahedinov so se bojevali za oblast, vendar niso doživeli uspeha z vladno koalicijo, saj le ta razpade.
Gospodarji vojne so si lastili zemljo, v južnem in vzhodnem delu države pa je vladala splošna anarhija in boj
med posameznimi frakcijami za denar ter nadzor (Gall, 2014, str. 40–41).
17
Omar je bil znan po svoji trmi, pogumu in odločnosti. Stric, kateri se je po smrti njegovega očeta poročil z
njegovo mamo, kot je to navada v Afganistanu, je imel za njega drugačne načrte, med katerimi je bilo tudi
šolanje v madrasah, vendar se je Omar raje pridružil mudžahedinom. Po odhodu SZ so si vodje mudžahedinov
prilastili zemljo in dobičkonosne posle (Gall, 2014, str. 40–41).
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Talibani so hitro začeli prevzemati oblast in s podporo Pakistana premagali večino
mudžahedinov in gospodarjev vojne. Vsa večja mesta poleg Kandaharja so zasedli 1994 leta.
Kmalu zatem so zasedli dvanajst od enaintrideset provinc in šest mesecev po zasedbi
Kandaharja so nadzorovali že tretjino države. Lokalno prebivalstvo so razorožili in uvedli
strogo obliko šeriatskega prava, ki je bilo razširjeno med Paštuni na jugu in vzhodu države
(Griffin, 2001, str. 12).

Po zasedbi Kandaharja se je osvajanje ozemlja Afganistana nadaljevalo. Kmalu so
obvladovali vse province na jugu države, Kabul in večji del severa. S pomočjo Pakistana so
izvedli napad na Džalalabad leta 1996 in v nekaj dneh zasedli še Kabul. Voditelji ostalih
etničnih skupin, se pravi Uzbekov, Hazarov in Tadžikov, so izvedli protinapad in zavzeli
večino mest severno od Kabula. Talibani so vsem, ki niso podpirali njihove ideologije in niso
bili Paštuni, povzročili ogromno trpljenja, zaradi česar se je sovraštvo in etnični razkol še
poglabljal. S svojimi nadaljnjimi pohodi so osvojili 22 provinc in 1997 izvedli napad na
zadnjo proti talibansko prestolnico, Mazar-i-Šarif. Zavzetje je povzročilo upor in nasilje po
celi državi. Hazari, Uzbeki in Tadžiki, ki so bili združeni v Severnem zavezništvu, so mesto
osvobodili 1997, vendar to zavezništvo ni trajalo dolgo. Etnične skupine so nad drugimi
etničnimi skupinami izvajale nasilje in poboje ter s tem »čistili svoja ozemlja«, kar je
povzročilo razkol v zavezništvu (Rashid, 2001, str. 48–64).

Talibani so svoje izgube maščevali in ponovno napadli mesto, ki so tudi zasedli .V svojih
brutalnih spopadih, ki so jih izvajali na pripadnikih drugih etničnih skupin, so umorili tudi
pripadnike iranskih diplomatov, kar je sprožilo mednarodno krizo in poglobilo razkol med
suniti in šiiti. 1997 leta so na svojem ozemlju razglasili Islamski emirat Afganistan, imenovali
vlado in ministre ter Kabul izbrali za prestolnico svoje države. Uzbeki, Tadžiki in Hazari so
nadzirali severni del države oziroma tretjino celotnega ozemlja. Priznanje je talibanski režim
dobil s stani Saudske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Pakistana. Vsilili so svojo vrsto
pravice, s katero so krepili kontrolo nad ozemlji in na podlagi tradicionalnega sistema izvajali
vladavino prava. Družbene storitve so bile v času režima zanemarjene in vse, kar ni bilo v
skladu s strogim šeriatskim pravom strogo prepovedano. Za ženske je to pomenilo obvezno
nošenje burke, prepoved gibanja brez moškega spremljevalca, prepoved šivanja ženskih oblek
s strani moških krojačev, prepoved pranja perila na bregovih reke in ostale podobne
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prepovedi. Moški se v skladu z zakonom ne smejo briti, prepovedana je reja golobov, glasba,
igranje na srečo in glasba ter ples na porokah (Collins, 2011, str. 38–41).

Za spoštovanje novega režima je poskrbela verska policija, ki je nadzirala in strogo kaznovala
vse, ki so delovali nasprotno. Talibani so uvedli svojo vizijo islama, katera je prinesla
spremembe na različnih področjih vsakdanjika, predvsem pa je vplivala na življenja žensk.
Izobrazba in zaposlovanje žensk je nezaželeno, saj v skladu z njihovo ideologija ženska
pripada hiši dokler živi in grobu po smrti (Bergen, 2001, str. 155).

Teroristični napad 11.9.2001 je postavil usodo Talibanov na kocko. Skoraj mesec dni po
terorističnem napadu so ZDA v skladu z neodtujljivo pravico do individualne ali kolektivne
samoobrambe skupaj z Veliko Britanijo začele z zračnimi napadi na Afganistan z namenom
preprečitve nadaljnjih napadov na ZDA ter druge zahodne države (Marn, 2004, 46–47).

Washington je od talibanov zahteval, da izročijo vodjo teroristične skupine Al Kaida, Osamo
bin Ladna, kateremu so nudili zatočišče v Afganistanu. Ker je Omar zavrnil njegovo izročitev,
kot je to naredil že leta 1998, ko je Varnostni svet Združenih narodov z resolucijo 1214 od
talibanov zahteval, da izročijo teroriste in da slednjim ne nudijo zatočišča ter možnosti za
njihovo urjenje, so ZDA pričele z zračnimi napadi. Talibani svoje podpore Al Kaidi niso
nikoli tajili, ker so imeli zagotovljeno finančno podporo ter druge koristi (Collins, 2011, str.
43–46).

Zračni napad na Afganistan se je začel 7.10.2001. Američani so navezali stike s Severnim
zavezništvom, Pakistan pa prisilili v izbiro med talibani in ZDA. Kljub podpori ZDA s strani
pakistanskih oblasti je istočasno potekala podpora pakistanske obveščevalne službe
talibanom. Po zavzetju Mazar-i-Šarifa, Kabula, Konduza in Kandaharja, je talibanski režim
doživel svoj konec. Vzpostavljena je bila nova, prehodna vlada, na čelu katere je bil Hamid
Karzai (Vuk, 2004, str. 3).

Karzai je že pred napadom ZDA iskal podporo ljudstva za boj proti Talibanom. Nekateri so se
odločili za sodelovanje (večinoma borci, ki so bili lačni, brez orožja) pri drugih pa je zvestoba
Talibanom in strah pred njimi igralo večjo vlogo. Vsak, ki je bil osumljen sodelovanja z ZDA
ali delovanja proti Talibanom, je bil na nek način kaznovan. Mnogi izmed »zaveznikov« v
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boju proti Talibanom je bilo dejansko vohunov Talibanov, ki so razkrivali položaj Karzaija
(Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 23–25).

Talibani so se ves čas zavedali, da je podpora civilnega prebivalstva začasna. Ljudje so bili
nezadovoljni s talibansko vladavino, katera se je izkazala za enako kot v času mudžahedinov.
Po padcu talibanskega režima, so ljudje bežali praznih rok na stran zmagovalcev, pripadniki
Talibanov pa so imeli na voljo možnost predaje in pomilostitev. Marsikdo izmed borcev,
sploh paštunskega podeželja se je predal in poskusil živeti normalno življenje naprej, nekateri
pa so zbežali v sosednji Pakistan, kjer so mnogi izmed njih poiskali zavetišča v begunskih
taboriščih in se pomešali s civilnim prebivalstvom zaradi lastne varnosti (Afghanistan to 2015
and Beyond, 2011, str. 36–38).

Talibanski pripadniki so imeli različne usode po padcu režima. Mnogi so bili preganjani in
zaprti, nekateri vodje na višjih položajih bi se lahko predali ter pogajali za vključitev v vlado,
vendar je večina vplivnih bila umaknjena, zaprta in deležnega krutega ravnanja (Afghanistan
to 2015 and Beyond, 2011, str. 75).

Nova, prehodna vlada je v juniju 2002 sklicala afganistansko narodno skupščino (LoyaJirga),
katere naloga je bila oblikovanje nove ustave na podlagi že obstoječe iz leta 1964. Vrhovno
sodišče je islamski šariiski zakonik razglasil za edini vir zakonodaje ter sestavili osnutek nove
ustave. Državo so tako usmerili na pot demokracije in razdelili oblast na tri enakopravne dele
in sicer zakonodajno, izvršno in sodno oblast. Leto dni po prisotnosti Karzaija na političnem
parketu je Afganistan deloval miren in ljudje so dobili upanje za povrnitev težko
pričakovanega miru in varnosti v državi.

Julija 2003 naj bi se predstavniki talibanov ter Al Quide združili v boj proti Severnemu
zavezništvu in ZDA, ki so svoje interese že usmerili na Irak. Talibani so tako izkoristili
odsotnost Američanov in se ponovno pojavijo na v in jugu države (Afghanistan to 2015 and
Beyond, 2011, str. 98).

Prve volitve so potekale leta 2004 in Karzai je bil tako prvi demokratično izvoljen predsednik
Afganistana. Čeprav je bil sprejemljiv za vse strani v državi, je podpora prebivalstva bila
vedno manjša. Največji problem je bila odsotnost varnosti, veliko število civilnih žrtev in
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visoka stopnja korupcije, ki so razjedale že tako razsuto državo (Afghanistan to 2015 and
Beyond, 2011, str. 76).

Koalicijske sile so Talibane leta 2003 sicer pregnale v Pakistan, vendar ni doživela svojega
konca. Reorganizacija in podpora arabskih držav se je še naprej nadaljevala, s pomanjkljivimi
potezami ZDA pa so vedno bolj pridobivali na podpori ljudstva 98. Padec talibanskega režima
je poskrbel za ponovno prisotnost bivših gospodarjev vojne med civilno prebivalstvo, katerim
so »zagotavljali varnost« ter službo. Po usmeritvi ciljev ZDA na Irak, se med njimi začnejo
boji za oblast ter opij, kateri služi kot odličen finančni vir. Zaradi bližajočih se volitev in
ohranitve stabilizacije vlade, so mnogim ponudili mesto v vladi in parlamentu, s tem pa
poskrbeli za umik proti talibanskih sil in ponovno vrnitev Talibanov na podeželje
(Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 121–125).

Talibani so sprva napadali iz obmejnih območij blizu pakistanske meje, nato so po osvojenih
območjih paštunskega podeželja nadaljevali s širitvijo proti zahodu in severu (Afghanistan to
2015 and Beyond, 2011, str. 38).

Za kmete in prebivalstvo na splošno, se je začelo ponovno obdobje trpljenja. Talibani so
vodili napade iz zasede, obglavljali poveljnike distriktov, napadali so vladne avtomobile in
spletkarili proti ZDA. Civilno prebivalstvo je živelo v strahu pred obtožbami sodelovanja z
ZDA in njenimi zaveznicami, na vsakem koraku pa so trepetali za lastno življenje zaradi min,
ki so postajale najbolj uporabljeno sredstvo bojevanja. Tudi če so Talibani zapustili vas in
odšli v druge kraje, so vedno pustili za sabo gručo podpornikov, ki so postavljali mine, vodili
napade iz zased, zbirali informacije in držali ljudi v negotovosti glede njihove usode
(Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 125–129).

Od leta 2006 naprej so Talibani izvedli ogromno samomorilskih napadov, večinoma s strani
pripadnikov iz Pakistana. Obljube, kot so vstopnica v raj ali financiranje družin po njihovi
smrti, so zadosten razlog, da ljudje pristanejo v takšno dejanje. Medtem ko so bili
samomorilski napadi do prihoda Al Quide neznanka za Afganistan, so danes eno izmed
najbolj uporabljenih sredstev bojevanja (Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 147–
150).
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Do leta 2008 so imeli Talibani precejšen vpliv na podeželju, medtem ko mest niso osvojili. Da
je bil njihov vpliv velik nam pove dejstvo, da so se mirno sprehajali po podeželju, ljudje pa so
se jih zaradi njihovih grozot vedno bolj bali. Samomorilski napadi so se z leti nadaljevali, cilj
pa je ostal isti: strmoglavljenje Karzaijeve vlade in osvojitev Kabula (Afghanistan to 2015 and
Beyond, 2011, str. 185–186).

Tarča Talibanov so vedno bolj postajali tudi civilni prebivalci 18 in ljudje na položajih, zato se
leta 2008 prvič razširi upor proti Talibanom po vsej državi.

Z namenom ohranitve in krepitve strahu civilnega prebivalstva, so za večino napadov prevzeli
odgovornost. Omenjena propaganda naj bi vplivala predvsem na izid bližajoče se volitev.
Prebivalci južnega in vzhodnega dela Afganistana so imeli otežen dostop do volilnih mest,
nekaj volišč je bilo celo napadenih. Največji strah je predstavljala možnost, da Karzai ne bo
dobil dovolj podpore in da bo prišlo do delitve države, kar bi pomenilo, da bi južni del prišel
direktno pod oblast Talibanov (Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 196–198).

Posledica kritičnega stanja države, pomanjkanja varnosti, naraščanja nasilja, pomanjkanje
afganistanskih sil in ostali problemi, ki so pestili Afganistan ter konec vojne v Iraku, je
usmerilo politiko ZDA zopet na Afganistan z namenom končanja vojne proti terorizmu. Tuje
sile naj bi svojo misijo v Afganistanu zaključile, afganistanska vlada pa naj bi zasedla
območja, ki so bila pod oblastjo upornikov. Na teh očiščenih območjih naj bi gradili na
zaupanju civilnega prebivalstva v vlado in afganistanske sile, katere bi prevzele vajeti v
državi, medtem ko bi se tuje sile dokončno začele umikati iz Afganistana. ZDA so umike
svojih sil začele 2011. Na območjih, kjer so izvajali »čiščenje« in gradili na zaupanju v
afganistanske sile, je kmalu prišlo do ponovne prisotnosti talibanov in njihovega režima
varnosti in reda (Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 41–46).

Korupcija v državi in nemoč ter pomanjkanje avtonomije vladajoče elite je vodila k mirovnem
procesu v Kabulu, kjer naj bi vlada s predstavniki Talibanov dosegla dogovor glede pogajanja
za vzpostavitev stabilnosti in miru v državi. Na žalost nobena izmed strani ni pokazala

18

Nekateri izmed civilnih prebivalcev, ki so bili izobraženi v uglednih verskih šolah, so se Talibanov pridruževali
predvsem iz razlogov, kot so maščevanje, smrti v lastnih družinah, prisotnost tujcev na domačih tleh ter opij, ki
prinaša ogromen zaslužek in možnost financiranja družin (Gopal, 2014, str. 218).
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velikega zanimanja in želje po sodelovanju, razkol med obema pa se je dodatno poglobil z
umorom Rabbanija 2011 (Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 94–95).

Talibani so do leta 2010 imeli večino južnega in vzhodnega dela ozemlja zopet pod svojo
oblastjo oziroma pod svojim vplivom nasilje pa prenesejo tudi v mesta s sporočilom, da za
njih noben del države ni nemogoč (Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 186).

Zda je s svojim programom »čiščenja« ozemlja nadaljevala in izvajala večinoma nočne
pohode, katere so terjale ogromno smrtnih žrtev med civilisti z njihove strani in s strani
Talibanov hkrati. Njihova prednost pred Talibani je bila v tem, da so civilistom vseeno za
določen čas zagotovili varnost in določene dobrine, kot je recimo agregat za elektriko, odprtje
šol, bazarjev in podobno. Leta 2011 so z enakim programom začeli na jugu države, kjer so
določeno ozemlje očistili upornikov, vendar se na civilno prebivalstvo niso mogli zanesti.
Služb niso opravljali ustrezno, poleg tega pa niso hoteli, da jim Kabul govori kaj in kako naj
delajo. Za civilno prebivalstvo na jugu države je bilo pomembno, da imajo zagotovljen mir in
varnost. Dobrin in storitve, ki so jim ponujali, niso imele vrednosti, saj so se zavedali, da po
odhodu ZDA za njihovo izvajanje ne bodo mogli poskrbeti (Afghanistan to 2015 and Beyond,
2011, str. 326–350).

Konec leta 2011 je sledil prvi umik sil ZDA, preostale sile pa naj bi odšle do konca 2014.
Vojaške operacije so ob podpori Nata prevzele afganistanske sile. Talibani so nadaljevali s
samomorilskimi napadi na številne restavracije, javne prevoze in veleposlaništva. Z umikom
tujih sil iz države je leto 2014 zaznamovalo povečano nasilje, katero se je nadaljevalo in se še
vedno nadaljuje danes. Med pomembnejše dogodke bom izpostavila pogajanja 2015-2016, do
katerih zaradi medsebojnega obračunavanja vlade in talibanov ni prišlo. V pogajanja sta se
vključili tako Pakistan kot tudi Kitajska, ker je nestabilnost Afganistana vplivalo na gibanja
po celotni regiji. V vrste talibanskih vodij je prišlo do vključevanja članov Haqqani mreže,
zaradi česar je novembra 2015 prišlo do spopadov med Talibani samimi, kar je praksa med
nekaterimi skupinami še danes ("Human Rights Watch", b. d.).

Boji med vlado in Talibani so se okrepili leta 2017, v Nangarhar provinci pa tudi boji z ISKP
(ekstremistična skupina Islamske države), ki usmerjajo svoje napade na Hazarsko manjšino.
Zaradi večje intenzitete spopadov prihaja do sodelovanja med afganistanskimi varnostnimi
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silami in silami bivših gospodarjev vojne. Vojna Talibanov proti vladi Afganistana zaradi
ideologije, oblasti in virov (opij) traja že od leta 1994 in vsako leto dobiva nove razsežnosti.
Številni poskusi sodelovanja in pogajanj med uporniki na eni strani in vlado z zaveznicami na
drugi, se zdijo nemogoči medtem pa število žrtev civilnih prebivalcev še vedno narašča
(Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2018, 174–175).

Leto 2018 je zaznamovala povečana stopnja nasilja, večinoma v urbanih področjih. Številno
civilnih žrtev, tako smrtnih kot tudi poškodovanih, je doseglo številko 10.000. civilno
prebivalstvo je žrtev nasilja vseh vpletenih strani v vojni. Zaradi parlamentarnih volitev se je
povečalo število napadov na kandidate, volivce ter dostope do volišč. Ogromno škodo so
utrpele tudi šole, ki so objekt napada upornikov in dekleta, ki so zaradi vojne prisiljene
izostati od pouka. Poleg napadov s strani upornikov pa je civilno prebivalstvo prizadela še
suša, ki je še dodatno postavila pod vprašaj preživetje posameznikov ("Human Rights
Watch", b. d.).

Karzai je velikokrat poudaril, da Afganistan ni bil nikoli zagovornik terorizma ter da so
interesi drugih držav povzročili, da prebivalci Afganistana plačujejo previsok davek
(Afghanistan to 2015 and Beyond, 2011, str. 2).

Na žalost so že tri desetletja neprestanih bojev za marsikoga postala del vsakdanjega življenja.
Na podlagi svojih in tujih izkušenj, veščin in sposobnosti, civilisti dnevno bijejo bitko za golo
preživetje. Katere taktike in strategije jim omogočajo preživetje, bom opisala v nadaljevanju
ter na hitro predstavila današnje kazalce, ki kažejo, kako posledice dolgoletne vojne vplivajo
na osnovne življenjske potrebe in dobrine prebivalcev.

4.4 Migracije kot strategija preživetja civilnega prebivalstva

Migracije se skoraj vedno pojavljajo sorazmerno z vojnami in so po navadi najbolj pogosto
uporabljena strategija s strani civilnega prebivalstva, ki se znajde v ogrožajočem okolju. Na
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odločitev posameznikov vpliva mnogo dejavnikov in eden izmed izredno pomembnih, zaradi
katerega se civilisti odločijo zapustiti domače okolje je način bojevanja oboroženih skupin in
vpliv le tega na civilno prebivalstvo. Kadar so civilisti tarče oboroženih spopadov in cilj
sovražnosti, jim ne preostane drugega, kot da odidejo drugam, kjer si bodo bodisi našli
zatočišče na strani nasprotnikov ali pa se bodo pridružili skupini podobnih značilnosti in
kriterijev, ki so ravno tako tarča napada sovražnih sil. Ne glede na razlog imajo odločitve
glede migracij pomemben vpliv na potek in način bojevanja v civilnih vojnah (Steele, 2009,
str. 419–420).

Migranti v strahu za preživetjem bežijo pred stresno in travmatično preteklostjo v še bolj
negotovo in neznano prihodnost. V lastni državi ali domačem kraju so ponižani in
marginalizirani, povsod drugje pa nezaželeni in sinonim za problem. Vsi občutki, ki se mešajo
v eni osebi povečujejo že tako velik obup in tesnobo, s katero se soočajo (Čačinovič in ostali,
1994, str. 222).

»Migracije so direktno ali indirektno povzročena gibanja civilnega prebivalstva v času vojne s
strani ene ali več oboroženih skupin«. Ključno vlogo pri tej definiciji igra nasilje, s katerim
oborožene skupine skušajo doseči prevlado nad dvema pomembnima dejavnikoma Prvi je
teritorij, drugi pa populacija, katera vpliva na izid konflikta (Steele, 2009, str. 421).

Civilno prebivalstvo mora svoje odločitve pretehtati in temu primerno prilagoditi svoja
dejanja, s čimer bo zagotovljena večja možnost izognitve nasilja. Migracije so za nekatere
Afganistance, ki se že četrto desetletje soočajo z nasiljem in vojnami v državi, realnost, kateri
ni videti konca. Postale so družinska strategija preživetja in neizogiben del vsakdanjega
življenja (Crawford, 2018, str. 5).

S prvim migracijskim valom so se Afganistanci srečali že v času sovjetske okupacije, zlasti v
prvih letih spopadov. Drugi val je sledil v času državljanske vojne in kasneje v času
talibanskega nasilja in boju za oblast. Po invaziji leta 2001 je sledil nov val beguncev, kateri
so se večinoma po prenehanju spopadov vračali domov in ob pojavu novega nasilja poiskali
zatočišče v varnih krajih. Zlasti v sosednjem Pakistanu so se med paštunskimi plemeni na
obeh straneh držav oblikovala nova prijateljstva in vezi, katere so olajšale življenje
marsikateremu beguncu. V novem okolju niso imeli problemov glede prilagajanja, saj so na
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drugi strani našli svoje sorodnike in pleme, kateremu so pripadali. V begunskih naseljih so si
ustvarili nova življenja in se preživljali s kmetijstvom ali fizičnimi deli. Problem je nastopil,
kadar so se talibani, kateri so imeli svoje simpatizerje v begunskih naseljih, odločili da se
pomešajo med civilno prebivalstvo, saj so na ta način bili s svojimi družinami in na ta način
so si zagotovili varnost pred okupatorjem. Njihova navzočnost se je okrepila zlasti po letu
2006, ko se je Pakistan odločil za pomoč ZDA in začel s preganjanjem talibanov. Zato se jih
je večina zatekla med svoje privržence, kjer pakistanske oblasti niso izvajale večjih nadzorov.
Mnoge organizacije v svojih poročilih o prisotnosti talibanov v begunskih naseljih niso
poročale, čeprav so se zavedale resnosti problematike. Razlog je bil v donacijah s strani
mednarodne skupnosti, ki bi se prekinile, če bi vedeli, da so med civilisti, katerim pomoč je
bila nujno potrebna, prisotni talibani. Zaradi njihove navzočnosti v begunskih naseljih in
pripravljenosti Pakistana, da sodeluje z ZDA, so pričeli z vračanjem beguncev nazaj v državo.
Prvi val nasilnih vračanj beguncev je bil leta 2004, kateremu so bile izpostavljene ženske,
otroci in starejši, ki niso imeli nobene povezave s talibani. Skromne domove beguncev so
porušili in jih prisilno vrnili nazaj v domovino. Nekaterim naseljem so postavili rok izselitve
in po preteku le tega prekinili dotok električne energije ter vode. Leta 2005 so naredili popis
beguncev in uvedli registracijske kartice, s katerimi so si prebivalci zagotovili dovoljeno
bivanje v Pakistanu do leta 2009. Vsakega ki ni imel registracijske kartice so vrnili nazaj v
državo, saj se je smatral kot ilegalni priseljenec. Na ta način so vršili pritisk na begunce in
izvajali priprave na njihov odhod v domovino. Vsi, ki so bili prepričani, da bodo doma našli
mir in boljše čase, so se po padcu talibanskega režima že začeli vračati nazaj. Prvi val
beguncev, ki so prihajali domov je bil leta 2002. To so bili begunci, ki se v sosednji Pakistan
naselili začasno, da se umaknejo stran pred nevarnostjo. Nekateri so se vračali sami, drugi s
pomočjo UNHCR. Predvsem za slednje je vprašljivo, ali so se dejansko vračali domov
prostovoljno. Po podatkih UNHCR se je do leta 2008 v Afganistan vrnilo tri milijone ljudi.
Vračanje začasnih beguncev v Afganistan je smiselna in pričakovana poteza. Za tiste
begunce, ki so si življenje uredili v Pakistanu in kateri niso imeli želje po vrnitvi v domovino,
so pakistanske oblasti z nasiljem in grožnjo povzročili prisilno vrnitev in ponovno
izpostavljenost nevarnosti. Če vzamemo v obzir, da je bil rok za izhod iz Pakistana za
begunce z registracijskimi karticami postavljen do konca 2009, to pomeni, da so bili poslani
nazaj v času najhujših spopadov in nevarnosti, od katere so bežali že veliko prej (Badalič,
2013, str. 57–68).
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Po zadnjih podatkih naj bi bilo okoli 2,61 milijonov prebivalcev Afganistana v Pakistanu,
Iranu in Turčiji. Temu številu je potrebno dodati še 1,84 milijona notranje razseljenih oseb,
katerih številka vsako leto narašča (Crawford, 2018, str. 5).

Notranje razseljene osebe so osebe, ki so zaradi nasilja oboroženih skupin, kršitev človekovih
pravic, naravnih nesreč in podobnih dejavnikov, prisiljene zapustiti dom ali mesto bivališča.
Za razliko od beguncev, notranje razseljene osebe ne prečkajo nacionalne meje ampak
ostanejo znotraj meja države (Central Statistic Organization, 2018, str. 37).

Z invazijo ZDA leta 2001 sta istočasno potekala migracijski val in val razseljevanja, ki traja
še danes. Na večino razselitev je vplival strah pred vojaško nevarnostjo med Severnim
zavezništvom in talibanskim režimom. Po koncu nevarnosti se je večina prebivalcev vrnila
nazaj, le za etnične skupine, katere niso več našle varnosti v svojem domačem okolju, so si
dom poiskale v območjih, kjer so bili med svojimi »domačimi«. Relacije razseljenih oseb so
po navadi večja bližja mesta, sosednje province ali sorodniki, kamor se odpravijo, dokler ne
mine nevarnost (Badalič, 2013, str. 71–74).

Leta 2017 se je spremenila dinamika konflikta, ki je terjala vzpostavitev kontrole Talibanov
nad podeželjem, s čimer so osvojili 16 novih distriktov. Nacionalna vojska se je zatekla v
varna urbana področja, kar je povzročilo premike ljudi v mesta in iskanje varnosti ter vladnih
storitev. Število notranje razseljenih prebivalcev se je povečalo za 474000, kar je konec leta
2017 pomenilo 1286000 notranje razseljenih ljudi. Večja intenzivnost nasilja in naravne
nesreče povzročajo nove selitve, ki so v prvih šestih mesecih 2018 povzročile dodatnih
168000 migracij. Kljub splošnemu poslabšanju stanja v državi se je 560000 beguncev vrnilo
iz Irana in Pakistana nazaj v Afganistan, kjer se soočajo z enakimi problemi kot večina
notranje razseljenih oseb. Slabe varnostne razmere onemogočajo vrnitev domov, zato so
izpostavljeni pomanjkanju primernih bivališč in služb, hrane in vode, dokumentov ter
osnovnih storitev, kot je izobrazba, zdravstvo in podobno (Internal Displacement Monitoring
Centre, b. d.).
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Slika 4.1. : Letni prikaz migracij kot posledice spopadov in nesreč

Vir: Internal Displacement Monitoring Centre (b. d.).

Slika 4.1. prikazuje trend naraščanja notranje razseljenih oseb (s sivo) in nove selitve
(oranžna), katere dodatno otežujejo trenutne razmere v državi.

Migracijska problematika Afganistana je ena izmed številnih kompleksnih posledic vojne.
Poleg ogromnega števila notranje razseljenih oseb, se država sooča tudi s povratniki in novimi
ekonomskimi migranti in iskalci azila. Glede na mesto rojstva in trenutno mesto bivanja, ima
17,5 % ljudi migracijsko zgodovino, kar v milijonih pomeni 5,1 milijona ljudi, ki so se že vsaj
enkrat soočili z migracijami (Central Statistic Organization, 2018, str. 38–39).

Poleg večje intenzitete nasilja, so razlogi za migracije tudi vračanje beguncev domov,
združitev z ostalimi člani družine, služba in drugi dejavniki. Migracije se razlikujejo glede na
spol in starost, kjer je zabeleženo veliko več migracij moških, ki so pred prvimi zaposlitvami,
selitvami v lastna prebivališča, porokami in podobnimi dejavniki. Veliko več migrantov
poišče novo naselitev v urbanih naseljih, kar v primerjavi z ruralnim naseljem pomeni 46,2 %
nasproti 19,2 %. Migracijski valovi so v mestih povzročili nastajanje slumov in pomanjkanje
osnovnih življenjskih dobrin in storitev, kot je dostop do pitne vode, elektrike, sanitarij in
podobno (Central Statistic Organization, 2018, str. 42–43).

Zaradi pomanjkanja so odvisni od javnega zdravstva in pregledov zdravnikov, na katere
čakajo tudi po več dni. Predvsem ženske se soočajo z ogromnim izzivom zaradi pomanjkanja
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ženskega osebja, zato v primeru bolezni večinoma ostanejo doma, kar predstavlja dodatno
grožnjo že tako ogroženega prebivalstva. V primerjavi z letom 2017 so med
najpomembnejšimi razlogi za migracije nasilje (80,5 %, leta 2017 76,5 %), nezaposlenost
(2017-55 %, 2018-52 %), šibka vlada (28 % oziroma 2 % več kot leta 2017) in pomanjkanje
(7 %, kar pomeni 2 % manj kot 2017) (Central Statistic Organization, 2018, str. 12).

4.5 Uporabljene strategije civilnega prebivalstva v Afganistanu

Zgodovino Afganistana je do invazije ZDA 2001 zaznamovalo obdobje nemirov, vojne in
pomanjkanje vladavine prava ali bolje rečeno brezvladje. Država za marsikoga predstavlja
sinonim za vojno, revščino in hudo pomanjkanje, ki so mu nekateri prebivalci podvrženi že od
samega prihoda na svet. Vojne so povzročile masovne migracijske valove, uničile so
gospodarstvo države, infrastrukturo ter povzročile ogromno škode na zdravstvenem,
izobraževalnem ter kulturnem področju.

Vsaka vojna ima grenek priokus za civilno prebivalstvo, ki je prisiljeno spremeniti svoj
ustaljeni način življenja in iskati nove možnosti in rešitve za preživetje vojnih grozot. Ker je
napad na civilno prebivalstvo postalo vojna strategija današnjega časa, so omejitve,
pomanjkanje osnovnih življenjskih potreb in storitev ter izgube glavni razlog njihovega
trpljenja (Jaspars in drugi, 2007, str. 8).

Afganistanci na splošno, so nadvse preprosti ljudje, ne preveč produktivni, kajti njihova
osnovna življenjska filozofija je deljenje osnovnih stvari, katere imajo. Za nekatere so narod
ponarejevalcev, kjer se vsaka stvar zelo drago plača. Posebna značilnost naroda je tudi ne
zastarelost problemov in maščevanje, ki se prenaša iz roda v rod. Zaradi nenehnih vojn in
načina življenja niso vajeni načrtovanja in reda, predvsem pa so mojstri improviziranja in
življenja za ta trenutek. Izredna trma in vztrajnost, pomembna vloga religije, patriarhalnaureditev, plemenske skupnosti in številčnost etničnih skupin, predstavljajo samo del dejstev
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Afganistana, ki je skozi številne vojne in krutost izgubilo del sebe in svoje magičnosti
(Arbabzadah, 2013, str. 1–4).

Ljudje se zaradi vsega slabega v življenju spreminjamo, postajamo nezaupljivi, prizadeti,
nekateri celo nasilni in kriminalni. Če dodamo še travme in vsakdanji boj za življenje skorajda
opišemo osnovne karakteristike afganistanskega prebivalstva. Država se še vedno nahaja v
krogu najmanj razvitih držav sveta, kjer so edini naraščajoči indikatorji brezposelnost,
revščina, nevarnost, politična nestabilnost, korupcija in slabe razmere zdravstvenega ter
izobraževalnega sistema. Vojna se je skozi leta razširila na celotno ozemlje države, zaradi
česar so bili prebivalci prisiljeni sprejeti pomembne odločitve glede načina delovanja,
prilagajanja

obstoječim

varnostnim,

gospodarskim,

političnim

ter

sociokulturnim

spremembam in grožnjam, ki so po zaključku sovjetske invazije ter talibanskega režima
dobile nove razsežnosti in značilnosti.

Prebivalci ogroženega območja se na podlagi intenzivnosti konflikta, stopnje nevarnosti in
same narave grožnje odločajo, kaj je najbolje za njih. Glavni cilj vsakega posameznika je
preživetje, poleg preživetja pa tudi ohranitev podobnega stanja, kot so ga bili vajeni pred
samo nevarnostjo.

Ljudje poskušajo nevarnost preprečiti, kadar je le to možno, kadar pa je grožnja neizogibna,
poskušajo posledice omejiti na minimum. Pri tem ne upoštevajo samo razpoložljiva sredstev,
ki so na voljo, pač pa tudi omejene možnosti, zaradi katerih morajo biti njihove odločitve
skrbno premišljene in izbrane (Jaspars in drugi, 2007, str. 10).

Kot sem že omenila, v praksi velja, da se civilisti poslužujejo različnih strategij in kombinacij
le teh, odvisno od grožnje, njenega konteksta in narave. Nekatere jih zavarujejo pred
nevarnostjo, mnoge pa še bolj izpostavijo k njej. Nekateri se kljub nevarnosti odločijo ostati
na ozemlju, kjer je večje tveganje za izbruh nasilja. Razlog temu je velikokrat revščina,
možnost sodelovanja z uporniško skupino, katera bo nudila zaščito, zemlja, ki je v primeru
Afganistana zelo pomemben dejavnik in še ostali dejavniki, zaradi katerih prebivalci izbirajo
med varnostjo in pomenom ohranitve določenih dobrin in storitev, katere v primeru migracij
in bega pred nevarnostjo ne bi bile zagotovljene. Ravno tako obstajajo določeni dejavniki,
zaradi katerih bodo svojo odločitev o odhodu lažje sprejeli. Poleg izogibanja nevarnosti in
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preživetja, so za revne družine, katere otrokom ne morejo zagotoviti izobrazbe, zdravstvenih
storitev ter hrane, dostopnost in možnost zagotovitve le teh v begunskih taboriščih zadosten
razlog, da pustijo vse za seboj in odidejo v neznano.

Vidimo lahko, da je vzrokov, ki prevagajo v prid ene ali druge odločitve ogromno. Kadar je
posameznik, njegova družina ali etnična skupnost tarča sovražnih strani, takrat noben razlog
ne bo imel večje vrednosti od preživetja in prebivalci ne bodo imeli druge možnosti kot, da
odidejo bodisi v drugo državo ali drugi kraj. Njihova taktika je lahko iskanje zaščite nasprotne
strani ali pa selitev v podobno skupnost, kjer se dejansko pomešajo med sebi podobnimi in se
na ta način skrijejo oziroma zaščitijo pred nevarnostjo (Steele, 2009, str. 424–425).

Kadar prebivalci niso tarča sovražnih sil in z uporniki lahko na nek način sodelujejo, takrat se
nekateri kljub nevarnosti odločijo ostati doma. To je seveda možnost v primeru, da jim
oborožene skupine nudijo zaščito, katere v zameno pričakujejo sodelovanje ter določeno
stopnjo zavezništva s prebivalci. Slednji v takih primerih trdno verjamejo v moč oborožene
skupine, ki jim nudi zaščito in na ta način jim prebivalci signalizirajo svojo pripravljenost k
sodelovanju (Steele, 2009, str. 424).

Oborožene skupine velikokrat prebivalce dobijo na svojo stran s sklicevanjem na delovanje z
namenom skupnega dobrega, s ciljem demokratizacije, vladavine prava, zagotavljanje javnih
dobrin in storitev ter ostalih podobnih ciljev. Prebivalci velikokrat tudi ne čutijo nevarnosti ali
pa menijo, da niso tarče napada in da v primeru le tega imajo za seboj močno skupino, ki jih
bo uspela obraniti ter jim hkrati zagotavlja dokaj nemoteno preskrbo z dobrinami in
storitvami, ki jih potrebujejo. V teh primerih je sodelovanje bolj varno in smiselno od
nesodelovanja z oboroženo silo, se je pa potrebno zavedati, da je vedno prisotna tudi veliko
stopnja tveganja napada nasprotne oborožene sile. V določenih primerih je cena
nesodelovanja veliko višja od cene sodelovanja z oboroženimi skupinami, kar pa je odvisno
od varnostne situacije same ter od tega, koliko so prednosti sodelovanja večje v primerjavi s
slabostmi za civilno prebivalstvo na vojnem območju (Kalyvas in Kocher, 2006, str. 3–6).

Tudi povezava med revščino in sodelovanjem z oboroženimi skupinami je izredno
pomembna. Dejstvo je, da bodo gospodinjstva, kjer je revščina večja, prej sodelovala s
skupino kot ostali. To nepisano pravilo je posledica tega, da so zaradi revščine že tako bolj
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ranljivi in v primeru nesodelovanja bi njihovo tveganje bilo še večje. Ravno tako je značilno,
da kadar so civilisti bolj izpostavljeni tveganju pred nasiljem, bolj bodo podpirali in
sodelovali z oboroženo skupino. Kadar oborožena skupina zagotavlja tudi storitve ali dobrine,
ki so nepogrešljive za civiliste, pa skorajda ne moremo govoriti o nesodelovanju.

Ko se prebivalci odločijo ostati, ne glede na vzrok svoje odločitve, oborožena skupina
pričakuje sodelovanje prebivalstva. Načini sodelovanja so različni. Večinoma sodelovanje
vključuje zagotavljanje informacij, materialne in človeške vire ter zavetišče (Justino, 2011,
str. 15–17).

Civilno prebivalstvo v Afganistanu je poleg omenjenega nudilo tudi hrano za Talibane kot
način podpore in sodelovanja. Nekateri v zameno za varnost plačujejo, ker imajo to možnost
in na ta način zagotovijo varnost svojih družinskih članov, zaščito svojega ozemlja,
prebivališča in ostalega imetja. Enako je s plačevanjem davkov lokalnim oblastem, kateri v
zameno za denar varujejo in omogočajo nemoteno opravljanje dejavnosti civilistom. Mnogi v
zameno za izobraževanje, zdravstvo, zaposlitev in ostale storitve posegajo po strategijah, ki so
lahko zelo nevarne, vendar je tveganje v primerjavi s prednostmi, ki jih imajo na ta način,
večjega pomena (Jaspars in drugi, 2007, str. 15 ).

Vsi razlogi in vse strategije, ki se nagibajo v eno ali drugo stran, so individualna stvar
posameznika. Samo posameznik ve, kaj je zanj bolj pomembno, s katero strategijo bo
omogočil sebi preživetje in se izognil nevarnosti ter na kakšen način bo dosegel dokaj
nemoteno zagotavljanje potrebnih dobrin in storitev življenjskega pomena.

Strategije in taktike so torej način soočanja z grožnjo, katerih glavni cilje je preživetje. Ker so
strategije individualne odločitve posameznika, je samozaščita civilistov bistvenega pomena.
Druga svetovna vojna, Iransko – Iraška vojna, Ruanda, Darfur in ostale vojne so dokaz, da
samozaščita ni nov fenomen, predvsem pa so dokaz nujnosti delovanja posameznikov in
zanašanja v prvi vrsti na sebe (Jose in Peace, 2016, str. 6).

Grožnje in izbor strategij samozaščite premo sorazmerno vplivata ena na drugo, kar pomeni,
da bo glede na grožnjo posameznik izbral določeno strategijo in da določen izbor strategije
vodi v spremembo dinamike grožnje. Največja omejitev samozaščite je v tem, da ni vedno
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uspešna, zaradi česar lahko posameznik hitro postane žrtev lastnega izbora (Jaspars in drugi,
2007, str. 11).

Fizično varnost si prebivalci vojnega območja zagotovijo skozi izogibanje grožnje,
prilagajanje, preko podpornih in oboroženih skupin. Bonwick izpostavlja dejstvo, da
prebivalci včasih nimajo drugega izhoda, kot da sodelujejo z oboroženimi skupinami, vendar
je to sodelovanje ločil na nasilno in nenasilno interakcijo. Nasilna oblika sodelovanja
vključuje sodelovanje in priključitev k oboroženim skupinam, podporo v materialnem in
informacijskem smislu.

Populacija je bistvena za izid vojne oziroma poraz nasprotne strani, zato je podpora civilnega
prebivalstva oboroženim skupinam še kako pomembna (Kalyvas, 2000, str. 6).

Nenasilna oblika sodelovanja nasprotno pomeni nudenje spolnih uslug, opravljanje dela,
razna pogajanja in podobno. v prvem primeru je lahko posameznikova strategija škodljiva že
zaradi tega, ker se s priključitvijo k oboroženi skupini izpostavi nasprotni strani. V drugem
primeru pa se lahko posamezniki izpostavijo nevarnosti, kadar želijo prekiniti sodelovanje in
na ta način postanejo žrtve lastnih zaščitnikov (Kalyvas, 2000, str. 7–13).

Skozi zgodovino Afganistana, številne vojne, boje za prevlado med različnimi etničnimi
skupinami, samo kulturo in vero, ki igra pomembno vlogo v družbi vidimo, da država nima
prakse zagotavljanja miru na formalen način oziroma ji je vse več kot znan. Res je, da je bil
Afganistan velikokrat žrtev tujih interesov in da prebivalstvo Afganistana nosi posledice teh
interesov. Res pa je tudi to, da je Afganistan svet zase, kjer so pravila postavljena na
popolnoma drugačen način, kot je to značilno za demokratične države. Po koncu sovjetske
invazije je sledilo ponovno težko obdobje za Afganistance, kateri so hrepeneli po redu in miru
v državi. Mudžahedinske skupine niso mogle doseči dogovora glede delitve moči, zato so se
med njimi odvijala trenja in spopadi, kar so spretno izkoristili Talibani z nadzorom ozemlja in
vzpostavitvijo talibanskega režima. Civilno prebivalstvo tudi s prihodom Talibanov na oblast
ni doživelo uresničitve svoje želje po miru in varnosti, pač pa se je nadaljevalo obdobje
trpljenja (Saikal, 2012, str. 211–215).
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Po padcu talibanske vlade in napadu ZDA 2001 se stanje ni bistveno spremenilo oziroma je
prineslo novo obdobje trpljenja civilnega prebivalstva. Nekdanji gospodarji vojne so zopet
prišli na oblast in družbo je začela najedati tudi vedno bolj razširjena korupcija. Poskusi
sodelovanja in pogajanja med talibani in vlado so večkrat splavali po vodi, čeprav je potrebno
poudariti, da so bili prisotni koraki v tej smeri. Vlada in talibani na formalen način
zagotavljanja varnosti in skupnega delovanja v dobro civilnega prebivalstva do danes niso
dosegli. Nasprotja med njimi so vedno večja, kar dodatno poglablja že tako konfliktno
situacijo. S spremembo narave vojskovanja ter prenosom vojne na celotno ozemlje države,
obe strani povzročata ogromno žrtev med civilnim prebivalstvom, ki je postalo žrtev terorja.
Po vseh letih trpljenja in številnih neuspelih poskusih sodelovanja med nasprotnima stranema
je skorajda nemogoče pričakovati uspešnega pogajanja, ki bodo prinesla ugodno razrešitev
spora in težko pričakovan mir in red, ki ga država potrebuje. Razlog leži tudi v vedno večji
kontroli nad ozemljem s strani Talibanov, kateri verjetno ne bodo hoteli v razcvetu svoje moči
pristopiti k pogajalski mizi. Zato prebivalcem ne preostane drugega, kot da se še vedno
zanašajo nase in izbirajo strategije, katere jih bodo najbolj zavarovale pred nevarnostmi obeh
strani.

Kadar formalni načini in tradicionalne prakse ne zagotavljajo potrebne varnosti civilnemu
prebivalstvu, takrat prebivalci na neformalni način oziroma s prilagajanjem zahtevam,
načinom delovanja, obnašanjem s strani oborožene skupine skušajo zagotoviti svojo varnost
in preživetje. Kadar je možno in če civilno prebivalstvo ni direktna tarča ogrožanja
oboroženih skupin, se civilno prebivalstvo lahko odloči, da sodeluje z oboroženo skupino.
Beg je vedno ponujena možnost, vendar ni vsem dostopna.

Vojna v Afganistanu je predvsem za najrevnejše prebivalce pomenila, da so ostali doma,
razen v primerih, kadar je bilo njihovo življenje pod vprašajem. Lahko bi tako kot mnogi
drugi odšli v sosednji Pakistan, v sosednje province ali v Kabul, vendar je njihova odvisnost
od zemlje, način življenja in pomanjkanje prevladalo v primerjavi s strahom za lastno
preživetje. Talibani ljudem, ki niso kazali znakov sodelovanja z ZDA, podpiranja vlade in
niso bili na seznamu »sovražnikov«, ob upoštevanju njihovih zahtev, niso povzročali večjih
nevšečnosti. Ljudje so lahko s sodelovanjem in izpolnjevanjem njihovih zahtev dokaj
nemoteno živeli v skupnosti, dokler ni prišlo do izbruha večje nevarnosti, napada na vas
oziroma skupnost. Takrat so vas morali zapustiti in oditi na varnejša mesta, vendar so kmalu
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po prenehanju nevarnosti prišli nazaj domov. Slednje je veljalo za paštunsko etnično skupino,
katera naseljuje vzhodni in južni del države. za pripadnike Tadžikov, Uzbekov in Hazarov je
invazija ZDA pomenila, da so skupaj tvorili severno zavezništvo, za katero je bilo na splošno
značilno, da so podporniki vlade in okupatorja. Zato življenje na ozemlju, ki so ga
nadzorovali Talibani ni bilo varno in v večini primerov so se naselili na območjih, ki so jih
nadzorovale ZDA skupaj z zaveznicami. V primeru, da so se naselili nazaj na območje pod
nadzorom Talibanov, so spremenili zunanji izgled, kar jim je omogočilo nadaljevanje
življenja na tem ozemlju. Strategija uporabljena s strani civilistov je bila torej sprememba
načina oblačenja, puščanje brade in podobno (Center for civilians in conflict, 2016, str. 15).

Enako je bilo značilno za paštunske prebivalce, ki so bili naseljeni na severu ali zahodi
države. Zaradi diskriminacije, strahu za lastim življenjem, sovražnosti nasprotnih etničnih
skupin so svoj novi dom poiskali v skupnostih, kateri so etnično pripadali. Sodelovanje z
oboroženimi silami v tem primeri ne bi imelo smisla, saj so bili tako eni kot drugi v očeh
nasprotnikov sovražniki in bi prej ko slej postali njihove žrtve sploh na začetku same invazije.

Po padcu talibanskega režima so Talibani začeli postopoma osvajati ozemlja države. sprva so
zasedali območja na jugu in vzhodu države, kjer je večinoma paštunsko prebivalstvo in katero
v večji meri podpirajo njihovo delovanje. Kadar so utrdili svoje položaje na teh ozemljih, se je
njihovo osvajanje začelo v smeri proti zahodu in severu države (Afghanistan to 2015 and
Beyond, 2011, str. 38).

Pripravljenost na sodelovanje z oboroženimi skupinami ne pomeni, da jih prebivalstvo
dejansko podpira, kakor tudi ne, da so pripadniki določene etnične skupnosti nujno
podporniki ene ali druge oborožene skupine. Tadžiki, Uzbeki in Hazari niso nujno podporniki
ZDA, čeprav slednje ne pomeni, da so podporniki Talibanov. Vera je v Afganistanu od nekdaj
imela pomembno vlogo in tudi v primeru podpore ima marsikje večjo vrednost nad etnično
oziroma plemensko pripadnostjo (Badalič, 2013, str. 317).

Nesodelovanje s Talibani pod nobenim pogojem ni bila možnost zlasti, če so prebivalci živeli
na območjih, katera so bila pod njihovo oblastjo oziroma nadzorom. Ker so pokrivali različne
province, med katerimi so bile tudi etnično nepaštunske, je bil njihov odnos do teh
prebivalcev drugačen kot je bil odnos do Paštunov, katere so smatrali za svoje podpornike.
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Nepaštuni so bili v nenehnem strahu za lastno življenje, poleg tega pa je diskriminacija preveč
vplivala na njihove vsakdanje dejavnosti in možnost, da bi ostali na teh ozemljih, je bila
skorajda nemogoča. Zaradi bojazni, da bodo Talibani svoje sovraštvo sproščali na njih in se
na ta način maščevali za vse grozote, katere so bili Paštuni deležni z njihove strani, so
večinoma odšli v Pakistan ali pa na ozemlja, katera so bila pod nadzorom ZDA in severnega
zavezništva oziroma ozemlja, kjer je bila nastanjena njihova družina (Badalič, 2013, str. 66).

Talibani so svoj odpor do drugih religij, etnij in vsega, kar ni bilo povezano z islamom
izkazovali na različne načine. Kot smo lahko zasledili v poročanjih različnih medijev so
Talibani uničili budistične templje v državi, zapirali in mučili so tuje pripadnike nevladnih
organizacij, izvajali so kontrole na cestah in pomembnih prometnih poteh ter z versko policijo
vsiljevali zakone, ki so prepovedovali gibanje žensk brez moškega spremstva zunaj hiše,
britja moških in podobno (Bergen, 2001, str. 155–166).

Zaradi vsega navedenega, prebivalci drugih etničnih skupin niso pretirano razmišljali o
sodelovanju s Talibani oziroma je njihovo razmišljanje potekalo v smeri iskanja novega
življenjskega prostora znotraj države ali zunaj nje.

Ljudem je bilo težko že zaradi tega, ker nihče ni več zaupal nikomur. Vojna je dejansko
postala vojna proti civilistom in med civilisti samimi. Tako kot je to značilno za mnoge
civilne vojne je bilo tudi za Afganistan kmalu jasno, da bo vojna eskalirala v vojno med
tistimi, ki so si najbližje in s katerimi so v vsakdanjem stiku, torej sosedi in prijatelji
(Kalyvas, 2000, str. 2).

Pomanjkanje in življenje v bedi, osebni razlogi, želja po določenih dobrinah so bile zadostno
vodilo, da bi nekdo izdal soseda ali prijatelja s katerim je bil v vsakdanji interakciji. Sploh v
družbah, kot je Afganistan in v vaseh, kjer se je nemogoče skriti pred nekom, je moral biti
posameznik previden, da se ni zameril nekomu, ker bi osebno sovraštvo lahko preraslo v
hujšo grožnjo varnosti (Kalyvas, 2000, str. 8–11).

Ne glede na etnično pripadnost so bili ljudje, ki so delali v »nasprotju« z zakoni Talibanov ali
vere na ozemljih njihovega nadzora v nenehnem strahu za svoje življenje. Učitelji,
medicinsko osebje, pripadniki varnostnih sil države so velikokrat trepetali za svojo varnost in
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varnost svojih najbližjih, saj je že sam sum sodelovanja z vlado ali ZDA pomenil grožnjo s
strani Talibanov in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo grožnja prerasla v dejanje.

Civilno prebivalstvo je Talibane podpiralo na različne načine. Večina Paštunov jih podpirala
tudi v ideološkem smislu, čeprav je predvsem v današnjih časih značilno, da je vedno več
vključevanja v njihove vrste tudi s strani drugih etničnih skupin. Razlog temu je vera, katera
je postala pomembna propaganda Talibanov, ki osvajajo vedno več ozemlja po celotni državi.

Razlog za vključevanje v talibanske vrste je za pripadnike paštunske etnične skupine poleg
vere in etnije tudi spoštovanje, ki ga družina s tem pridobi. Z vključevanjem v Madrase revno
prebivalstvo marsikomu zagotovi izobrazbo, vsakdanji kruh in nastanitev, kar družinam v
stiski in pomanjkanju pomeni veliko olajšanje. Kljub zavedanju, da bodo njihovi sinovi
najverjetneje vključeni v sveto vojno oziroma džihad ter da v številnih primerih matere ne
bodo vedele, kje se nahajajo ostanki njihovih sinov, se vseeno marsikatera družina odloči za
ta korak, ker je to edina možnost, ki jim je na voljo tisti čas (Gall, 2014, str. 156).

Talibani so od prebivalcev imeli podporo v obliki zatočišč, hrane, informacij ter materialnih
in človeških virov. Na podeželjih, kjer prevladuje večinoma paštunsko prebivalstvo, središče
življenja predstavlja družina. Zato ni nenavadno, da družine obsegajo ogromno družinskih
članov in različne generacije, katerim vlada najstarejši moški član družine. Ljudje na
podeželju so odvisni od okolja in se preživljajo večinoma s samooskrbnim kmetijstvom.
Predstavnik zakona je vaški oziroma plemenski poglavar, ki je hkrati predstavnik milic. Za
večino pripadnikov plemenske skupnosti je nezaupanje tujcem skupna značilnost, kar je
razumljivo glede na zgodovino države (Badalič, osebni intervju, 2018, 20. februar)19.

Slednje pomeni, da tujca večinoma enačijo s »težavami«, razlog pa je tudi v zavračanju
drugih ver, še posebej krščanstva. Bivališča Paštunov so skromna in ločena na ženski in
moški del. Gradbeni material je opeki podoben zidak, katerega iz gline oblikujejo in posušijo
na soncu. Značilnost paštunskih domov so visoke ograje oziroma zidovi, s katerimi
zagotavljajo svobodno gibanje ženskam. Zaradi vsega naštetega, nočnih operacij tujcev, ki so
povzročile ogromno civilnih žrtev, nelegalnih aretacij, poseganja v prostor žensk in njihovo
preiskovanje s strani moških, kar je za prebivalce Afganistana popolnoma nesprejemljivo, so
19

Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
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ljudje raje podpirali Talibane, kljub temu, da so tudi oni bili vzrok njihovega trpljenja
(Badalič, 2013, str. 268–271).

Talibani so se predvsem po reorganizaciji svojih vrst in naselitvi na jugu in vzhodu države,
kjer so najprej ponovno prevzeli oblast nad ozemljem, pomešali med civilno prebivalstvo,
katero je živelo v bližini mošej in madras. (Gall, 2014, str. 157).

Revne kmete so spodbujali k gojenju opija, ki prinaša ogromno denarja, s čimer so omogočili
financiranje svojih vrst, prebivalcem pa je gojenje pomenilo večji zaslužek in lažje življenje.
Talibani so se zavedali pomembnosti dobrega sodelovanja s plemenskimi voditelji, ki so jih
pridobili na svojo stran s pomočjo vere. Njihova propaganda ni temeljila samo na veri in
sovraštvu do tujcev, velikokrat so si sodelovanje civilistov zagotovili tudi iz naslova groženj
(Gall, 2014, str. 126–127).

Prebivalci so bili dnevno ujetniki groženj in nevarnosti s strani Talibanov, ZDA in nekdanjih
gospodarjev vojne, ki so po prihodu na oblast in s prevzetjem nadzora nad določenim
ozemljem svoje etnične skupine izvajali nasilje nad civilnim prebivalstvom drugih etničnih
skupin. V napadih, ki so jih ZDA izvajale na vasi, kjer naj bi bili nastanjeni Talibani, je umrlo
ogromno civilistov. V času napadov so ljudje tvegali že s tem, da so zaradi strahu, da bi
bomba zadela njihovo hišo, začeli bežati ven, saj naj bi s tem vzbudili dvome v nasprotnikih,
da so povezani s Talibani in so podlegli strelom okupatorja. ZDA so napadali na podlagi
informacij, za katere se je velikokrat izkazalo, da so napačne in nepreverjene. Zaradi
podobnosti s Talibani so prebivalce zapirali in jih mučili tako fizično kot tudi psihično.
Njihovo navidezno sodelovanje s Talibani in podpiranje z zagotavljanjem hrane in
informacijami so kaznovali, uničevali so domove, zapirali bazarje in grozili z napadi na
družinske člane in domove. Enako kot Talibani so tudi okupatorji hoteli podporo ljudi doseči
z blatenjem nasprotne strani, s preskrbo s hrano in zagotavljanjem varnosti pred grožnjami in
napadi nasprotnih sil. Ne glede na podporo ene ali druge strani je prebivalstvo trpelo.
Sodelovanje in podpiranje ene strani je pomenilo grožnjo in nevarnost druge in obratno.
Ljudje so se morali prilagajati na podlagi trenutne varnostne situacije in sprejemati strategije,
katere so jim tisti trenutek zagotovile največjo varnost in možnost preživetja (Bergen, 2001,
str. 52–65).
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Okupacijske sile so so povzročile ogromno žrtev civilnega prebivalstva in najpogosteje svoje
ravnanje opravičevali z »napako«. Civiliste so kljub njihovi neškodljivosti zapirali na podlagi
predvidevanj, da če nekdo poseduje orožje, je to znak sovražnega namena. Ker so imeli brade
so jih smatrali za podpornike Talibanov. Utrjena ramena naj bi bila znak, da so nosili orožje,
kmet, kateri je bil brez žuljev na rokah pa naj ne bi bil kmet, kar pomeni, da je sovražnik
(Badalič, 2013, str. 264–268).

Njihova interpretacija kdo je Taliban in njihov podpornik je bila zelo široka, zaradi česar je
bilo ogromno civilistov žrtev, kar je mnoge prisililo, da so zapustili svoje vasi in domove ter
si z izogibanjem fizične nevarnosti zagotoviti nov dan. Civilne žrtve niso bile povzročene
samo s strani ZDA. Tarče talibanov so bili vsi, za katere je obstajal sum sodelovanja z vlado
in Američani. Zaradi brezposelnosti je veliko prebivalcev kopalo jarke in služilo svoj
vsakdanji kruh pri Američanih, zaradi česar so jim Talibani postavljali zasede in jih kaznovali
s smrtjo ter se jim zaradi izdaje maščevali z rezanjem različnih delov telesa in kaznovanjem
najbližjih družinskih članov (Badalič, 2013, str. 285).

Tarče njihovih napadov so bili vsi in vse, kar je bilo povezano s sovražnikom. Spodbujanje
nasprotnikov ni bilo dopustno in vsako izogibanje k sodelovanju oziroma nesodelovanje
prebivalcev so talibani in ZDA z zavezniki obravnavali kot spodbujanje nasprotnika in
podpora nasprotne strani. Ljudje so težko ostali nepristranski, ker jih je ena ali druga stran
prisilila, da so morali izbrati med ponujenima možnostma. Sodniki, učitelji, zdravniki ter
policisti so prejemali grozilna pisma in veliko jih je zato odšlo v mesta, kjer so iskali varnost
vlade. Problem s katerim so se prebivalci srečevali je bil ta, da s strani vlade niso dobili
zadostne zaščite. Z naraščajočo močjo in ponovnim nadzorom določenih ozemlji s strani
Talibanov so se ljudje bali za svojo varnost, naraščajoča korupcija pa varnostne razmere še
dodatno poslabšala. Mnoge je želja po maščevanju vladi in ZDA, ki umikajo svoje sile iz
države ter strah, da vlada ni zmožna zagotoviti zaščite pred Talibani, usmerila v podporo
slednjih. Tisti, ki so v ZDA videli rešitelje se bojijo in hkrati želijo, da s svojim odhodom
počakajo, da bodo afganistanske sile dovolj sposobne same poskrbeti za varnost svojega
prebivalstva. Mnogi so obupani in večina prebivalstva si po številnih letih vojne želi zgolj
miru in varnosti, katero pa je moč doseči le s prenehanjem spopadov in sovražnosti (Badalič,
2013, str. 190–195).
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Afganistansko prebivalstvo se z grožnjo varnosti srečuje že vrsto let. Nekateri so se v
ogrožajočem okolju že rodili, drugim je postal del vsakdanjosti. Nevarnost je prisotna na
vsakem koraku in kot taka je postala že samoumevna za marsikaterega prebivalca. Zavedanje
nevarnosti je zato že ukoreninjeno v njih samih in je del njih, vendar le ob hujši grožnji
nevarnosti to zavedanje povzroči dejansko delovanje prebivalcev v smeri izbiranja strategij, s
katerimi bodo nevarnost preprečili oziroma se ji izognili. Prebivalci zaradi vsakdanjih bojev
med sovražnima stranema, eksplozij min, samomorilskih napadov in napadov iz zased niso
priklenjeni na svoje domove in se ne pripravljajo na grožnje tako intenzivno kot bi mogoče
pričakovali. Ker je njihova realnost takšna kot je in ker bi stalna pripravljenost na grožnje
pomenila ohromitev ostalih funkcij življenja, prebivalci ne morejo biti ves čas aktivno
pripravljeni na nevarnost niti bi bilo to smiselno. Poleg tega so prebivalci večinoma revni
ljudje, ki imajo omejene možnosti in se odzivajo na podlagi le teh. Preskrba s hrano, vodo,
zalogami zdravil je že v času miru nemogoča in omejena in je kot taka možna samo za nekaj
časa vnaprej. Spremembe so vsekakor prisotne v številu obrokov, ki so manjši in bolj
enostavni, kar vpliva tudi na zdravstveno stanje posameznikov.

V vojni je dostopnost količine ter z različnimi viri in minerali obogatene hrane omejena.
Zaradi tega se ljudje srečujejo s tako imenovanim problemom grožnje varnosti hrane. Za
Afganistan je značilno, da je problem prisoten po celotni državi in da se z njim sooča okoli
44,6 % prebivalcev, kar predstavlja velik problem. V primerjavi s podeželjem tako govorimo
o 2,9 milijona ljudi v urbanih delih in 9,6 milijona ljudi na podeželju, ki se soočajo s
problemom grožnje varnosti hrane (Central Statistic Organization, 2018, str. 118).

Kljub temu, da se na podeželju ljudje zanašajo bolj na samooskrbo in bi mogoče predvidevali,
da bo odstotek ljudi, ki se sooča z omenjeno problematiko manjši v primerjavi z ljudmi, ki
naseljujejo urbana območja, temu ni tako. Z nadzorom cest, omejenim dostopom do trgov in
omejitvijo gibanja prebivalstva se problem prebivalcev še povečuje. Vojna največ izgub
povzroči ravno podzemeljskemu prebivalstvu, saj je vse njihovo imetje po navadi zaradi
spopadov poškodovano ali uničeno, živina lahko trpi pomanjkanje hrane, pojav bolezni ali pa
jih ubijejo in ukradejo.

Pri načrtovanju kmetovanja bodo ljudje manj zemlje namenjali živilom za katere obstaja
tveganje, da ne bodo imeli večjih koristi ali da bo njihova pridelava zahtevala pogoje, ki jih v
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vojnem stanju ni mogoče zagotoviti. Njihov fokus bo usmerjen bolj na pridelke, ki prinašajo
večje zaslužke, zato v Afganistanu ni presenetljivo, da večina kmetov prideluje mak za
gojenje opija v večjih količinah kot hrano (Central Statistic Organization, 2018, str. 118).

Sama pridelava je sicer nekoliko bolj zahtevna od gojenja pšenice, prednost v primerjavi s
slednjo pa predstavlja, da ga na farmah kupijo lokalni trgovci, zaradi česar ne potrebujejo
hoditi na trg. Poleg večjega zaslužka je glavni razlog tudi v tem, da zaradi suše velikokrat
ostanejo brez pridelka, mak iz katerega pridobivajo opij pa je precej odporen na sušo in v
primerjavi z drugimi kulturami veliko bolj »varen« vir prihodka (Afghanistan to 2015 and
Beyond, 2011, str. 113–115).

V zameno za boljši zaslužek, so ljudje pripravljeni tvegati več in poseči po aktivnostih, ki jih
lahko dodatno izpostavijo nevarnosti (Bundervoet, 2006, str. 6).

Zaradi nezadostne količine vnesenih kalorij in proteinov je veliko ljudi podhranjenih in na
žalost je vedno večji odstotek le teh med otroci. Po podatkih Alcs naj bi se kar 8,4 milijonov
otrok soočalo tako s kaloričnim kakor tudi proteinskim deficitom in predvidevanja nadaljujejo
omenjen trend tudi v prihodnosti (Central Statistic Organization, 2018, str. 118).

Z namenom rešitve problema so se ljudje posluževali različnih strategij in taktik, med
katerimi so najbolj pogoste najemanje posojila, znižanje stroškov, blagovna menjava,
zmanjšanje kvalitete obrokov ter nakupovanje na obroke. Poleg tega so ljudje pri nakupih
upoštevali ceno izdelkov, zmanjševali število obrokov in se zanašali na sorodnike, pri katerih
iščejo pomoč za svoje težave (Central Statistic Organization, 2018, str. 133–136).

Za nomade, ki so večinoma Paštuni, je blagovna menjava še vedno zelo pomembna in
značilna. Poleti se selijo v gore, pozimi pa se naselijo v nižje ležeče predele. Ukvarjajo se z
rejo ovc, kar jim omogoča pridelavo masla, jogurta in sira, katere menjajo za druge dobrine.
Za pšenico ali dražje dobrine pa živali tudi prodajajo in si na ta način zagotavljajo hrano in
preskrbo z živili (Coll, 2005, srt. 38–39).

Vsaka vojna pomeni tudi spremembo ekonomskega statusa prebivalcev. Nekateri z vojno več
pridobijo, vendar je odstotek takšnih zanemarljiv. Veliko večji delež je ljudi, ki trpijo hudo
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pomanjkanje katero vodi v revščino oziroma jo še dodatno poglobi. Afganistansko
prebivalstvo (večji del) je že tako ali tako revno, da večjih prihrankov niti nimajo oziroma so
potisnjeni še v večjo revščino kot pred samo vojno. Že ljudje, ki imajo nekaj prihrankov težko
shajajo, saj le teh ni na pretek. Nekateri prodajo svojo živino, drugi se zadolžujejo in s tem še
dodatno povečajo svojo grožnjo varnosti (Bundervoet, 2006, str. 2–6).

V primerjavi z letoma 2011 in 2012 se je stopnja revščine v Afganistanu povečala. Da je temu
tako, je razvidno iz podatka, da je bila leta 2011-2012 zabeležena stopnja revščine na 38,3 %,
in se je povečala na 54,5 % v letih 2016-2017 (Central Statistic Organization, 2018, str. 100).

V skupino najbolj revnih sodijo gospodinjstva, ki imajo okoli osem ali več družinskih članov
(okoli 60 % populacije), medtem ko je v gospodinjstvih, ki imajo manj kot pet članov, revnih
okoli ene tretjine. Povezava med stopnjo revščine in izobrazbo je izredno velika. V
gospodinjstvih, kjer je glava družine nepismena, se soočajo povprečno s 63 % stopnjo
revščine, medtem ko je za pismene značilna okoli 40 % stopnja. Kljub temu pa izobrazba ne
vpliva na zmanjšanje tveganja revščine (Central Statistic Organization, 2018, str. 110–112).

Kadar je prisotna še nezaposlenost, nezmožnost najema posojila ali opravljanje alternativnih
dejavnosti, ki bi prinesle zaslužek, se posamezniki nemalokrat odločijo za sodelovanje v
kriminalnih, nasilnih in ilegalnih dejavnostih. S pojavom grožnje in spremembo ekonomskega
statusa prebivalcev so ljudje v zameno za varen dostop do zemlje, obdelavo zemlje,
obratovanje posla in podobno, pripravljeni bolj sodelovati z oboroženimi silami, kar je tudi
cilj samih oboroženih skupin (Justino, 2011, str. 9–13).

V zimskem času je dostop do hrane, zdravil in življenjskih dobrin dodatno otežen. Tu se
izkaže pomembnost upoštevanja življenjsko pomembnih dobrin in storitev, ki povzročijo
smrtne žrtve ravno tako, kot ga povzroči nasilje oziroma vojna. V Afganistanu je veliko ljudi
uspelo preživeti bombardiranje, niso pa se izognili smrti zaradi pomanjkanja hrane in zdravil.
Vidimo lahko, da fizična varnost ni edini pogoj za preživetje in da so ostale ključne dobrine in
storitve enako pomembne za civilno prebivalstvo. Bergen v svojem delu navaja zanimivo
dejanje ZDA, ki je hotela prepričati ljudi v dobro ravnanje z njihove strani, zato so prebivalce
oskrbovali s hrano s pomočjo letal. Iz letal so metali zavitke hrane, ki so bili enake barve kot
bombe. S tem so prebivalci tvegali, da bodo stopili na mine ali neeksplodirana ubojna
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sredstva, poleg tega pa hrana velikokrat ni prišla do tistih, ki so bili najbolj potrebni »pomoči«
Bergen, 2001, str. 54–56).

Taktika, ki omogoča zaznavanje nevarnosti in je velikokrat uporabljena s strani prebivalstva,
je uporaba ušes, s katerimi spremljajo zvok izstrelkov. Če je v bližini prišlo do izstrelitve in je
bilo možno zaznati zvok, je pomenilo, da nevarnost ni še tako blizu in se lahko umaknejo na
varno, če pa zvoka niso zaznali, je bil to znak, da bo vsak trenutek nekaj priletelo na tla.
Načini pridobivanja informacij so različni (Center for Civilian in Conflict, 2016, str. 25).

Bistvo pridobivanja informacij je v možnosti ustrezne priprave in odziva na nevarnost. V
primeru Afganistana so se ljudje odzivali na podlagi napadov v bližnjih vaseh. Če so
oborožene sile katerekoli strani izvedle napad na bližnjo vas, so se prebivalci odločili za
odhod. Na ozemljih pod nadzorom vlade so se pred napadi Talibanov zavarovali na način, da
so imeli nekakšno »vaško stražo«. Ta je v večini primerov »odpovedala«, ko je bilo potrebno
odreagirati, ampak postavljena je bila tako, da je lahko spremljala dogajanje v sosednjih vaseh
in na podlagi tega so potem zavarovali svoja življenja z begom. Prednost (in slabost hkrati,
ker so tarča Talibanov) tistih, ki so zaposleni v vojski oziroma policiji afganistanskih sil je ta,
da imajo dostop do informacij glede sovražnika in tako opozorijo svoje družinske člane na
nevarnost. Informacije pridobivajo tudi z obiskom bazarja, na srečanjih plemenskih skupnosti,
ženske med opravljanjem svojih dejavnosti, televizije in radio pa so vir za tiste, ki imajo to
možnost (Badalič, osebni intervju, 2019, 20. februar ).

V nekaterih predelih so prebivalce informirali o različnih stvareh kar na ulicah samih. V
vozilu so imeli predstavnika oblasti, kateri je na bazarjih recimo moškim prenesel določene
informacije glede delovanja, največkrat pa so jih uporabili v času volitev in ozaveščanja
prebivalcev o pomembnosti le teh (Vuk, 2004, str. 4).

V času talibanskega režima so ljudje drugih etničnih skupin (torej ne Paštuni) veliko
pozornost namenili zvoku motorjev. To je pomenilo prihod Talibanov in nevarnosti, s tem pa
so si lahko pravočasno poiskali zavetje oziroma se skrili pred nevarnostjo. Prebivalci na
splošno svoje gibanje v vojni omejijo oziroma se ne odločijo izpostavljati nevarnosti, kadar to
res ni potrebno. Prav tako so se prilagodili glede opravljanja določenih dejavnosti, za katere
so izbrali bolj zgodnje ali pa pozne termine. Znano je, da so talibani imeli postavljene
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kontrolne točke na ozemlju pod njihovim nadzorom. Prebivalci, ki so se odločili zapustiti
vasi, so izbirali bolj jutranje ure, ko je bila verjetnost da Talibani spijo večja. Na ta način so se
izognili plačevanju in verjetnosti kakšnega napada, ker bi talibani lahko mislili, da gre za
simpatizerje ZDA (Badalič, osebni intervju, 2019, 20. februar).

Znotraj družine so obstajali tudi določeni dogovorjeni znaki, kar je omogočilo ločevanje
varnosti od nevarnosti. Z žvižgom so opozorili na svoj prihod domov, tako da jih odpiranje
vrat ne bi prestrašilo. Enako velja za trkanje na vrata, kjer je obstajal dogovor, da člani
družine potrkajo recimo enkrat, v nasprotnem so vedeli, da gre za nekoga drugega. Zlasti za
ženske, ki so ostale doma brez moških članov družine, je bila to zelo pomembna informacija
(Badalič, osebni intervju, 2019, 20. februar).

V času spopadov so se civilisti, katerim je uspelo pravočasno do mošej, poiskali zavetje v
verskih objektih, ki naj ne bi bili cilj napadov med sovražnimi stranmi, drugi pa so si zavetje
poiskali pri sorodnikih v bližjih mestih (Center for civilians in conflict, 2016, str. 25).

Za Afganistan je značilno, da so civilni prebivalci, ki so morali oditi, bežali v skupinah. Tudi
če niso odhajali istočasno, so si v istih krajih in vaseh uredili nove pogoje za življenje, ki v
večini primerov nisi bili boljši od prejšnjih (Badalič, osebni intervju, 2019, 20. februar).

Razlogi za odhod so različni, v največjih primerih so odhajali zaradi grožnje varnosti.
Prebivalci so bežali zaradi strahu pred sumom sodelovanja s talibani in obratno. Nekateri so
odhajali zaradi ekonomskih razlogov, brezposelnosti ali zaradi želje po boljšem življenju.
Kadar so imeli možnost, so se naselili pri sorodnikih in prijateljih, navadno pa v sosednjih
provincah in bližnjih krajih (Badalič, 2013, str. 75).

Značilno je, da prebivalci svoje okolje večinoma smatrajo za stabilno in posledično
predvidevajo, da vojna ne bo trajala dolgo časa. Kadar pa se vojna odvija že dovolj dolgo, ta
občutek stabilnega okolja nadomesti občutek nestabilnosti in ljudje bodo odhajali, ker bodo
vedeli da bo vsaka napaka pomenila veliko posledico za njih (Kalyvas, 2000, str. 25–26).
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Afganistanci, zlasti Paštuni, so se naseljevali v Pakistanu, ker so tam naleteli na sebi enako
etnično skupnost, tako da so jih obravnavali za svojce. Druge etnične skupine so si dom našle
v večjih mestih, zlasti Kabulu, ter v sosednjih provincah (Badalič, 2013, str. 74).

Dokler civilno prebivalstvo smatra, da so doma še vedno varni, ne bodo načrtovali svojega
odhoda. Mogoče je nesmiselno govoriti o načrtovanju odhoda, ker ga prebivalci dejansko ne
načrtujejo, ampak gredo, ko je grožnja dejansko pred njihovimi vrati. V svojo strategijo
vključijo tudi nočna potovanja, ker je verjetnost izpostavljenosti grožnji manjša (Baars, 2010,
2–5).

Ker so prometne poti v državi izredno slabo razvite je težko uporabiti alternativne poti, čeprav
so se civilisti te strategije posluževali pri odhodu v Pakistan, zlasti ko so na mejnemu
prehodu, kjer so prej vstopali in izstopali iz države brez dokumentov, sedaj morali imeti
dokumente. Drugače pa so zlasti do krajev znotraj države morali uporabiti klasične poti, kjer
so bile tudi kontrolne točke, vendar je bila verjetnost pregleda na njih manjša v poznih
večernih ali zgodnjih jutranjih urah (Badalič, osebni intervju, 2019, 20. februar).

Mnogi Afganistanci so že v času sovjetske invazije odšli v Pakistan, kjer so si uredili svoja
življenja na novo. Nekje so nastala naselja priseljencev, ljudje so obdelovali zemljo, nekateri
so hodili v službe in tudi njihovi otroci so imeli dostop do izobrazbe. Tudi v begunskih
centrih je bila izobrazba večinoma zagotovljena, poleg tega so se počutili domače zaradi
etnične pripadnosti, ki so jo delili s pakistansko stranjo. Vse dokler se pakistanske oblasti niso
odločile izkazati svoje »lojalnosti« ZDA, so begunci v taboriščih živeli dokaj pod normalnimi
pogoji. Za nekatere je bil Pakistan kratkoročni cilj, medtem ko je za druge postal že dom. Z
nasilnim pregonom beguncev nazaj v domovino se je varnostna situacija Afganistana dodatno
zaostrila in mnoge ljudi prisilila v življenje pod težkimi pogoji (Badalič, 2013, 59–68).
Največkrat so civilisti bežali v Kabul. Na Z obrobju so v šotorih živele družine, ki so prej
živele skupaj v vaseh. Dejansko te selitve dajejo občutek, kot da se cela vas ali skupnost
preseli skupaj na novo ozemlje. Njihovi pogoji za življenje so zelo omejeni. Živijo v
pokrpanih šotorih ali pa hišicah oziroma barakah, katere niso primerna bivališča za življenje.
Soočajo se s problemom pomanjkanja kanalizacij, vodnjakov pitne vode, odlaganja smeti in
podobno. Ljudje so izpostavljeni pojavu različnih bolezni, poleg tega pa prihaja do napadov,
ropanj in kraj kot posledice pomanjkanja, s katerim se soočajo prebivalci. Velik problem
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življenja v mestu paštunskega dela prebivalstva je tudi neizobraženost, pomanjkanje zemlje,
kjer bi lahko delali in nezaupanje zaradi podobnosti s Talibani (Badalič, 2013, 69–71).

Pozimi so izpostavljeni življenju v nizkih temperaturah in pozebi, poleti pa se zaradi
pomanjkanja dreves in primernih objektov ne morejo skriti pred soncem. Osnovne človekove
pravice so civilnemu prebivalstvu kršene, vendar zaradi strahu pred bombardiranjem, nasiljem
in tem, da so živi ščit Talibanov, pristanejo na takšno usodo ("Amnesty International", b. d.).

Problem pri masovnih preseljevanjih civilnega prebivalstva je v dostopnosti do osnovnih
storitev, zaradi česar je včasih več civilistov žrtev bolezni ter lakote kot pa samega bojevanja.
S tem ko se umaknejo stran od nevarnosti se izognejo fizični smrti, istočasno pa se izpostavijo
drugim oblikam nevarnosti, ki indirektno lahko povzročijo smrtne žrtve (Corbett, 2011, str.
24).

V večjih mestih so se zaradi številčnosti prebivalstva pojavili slumi, kjer je vsakdanje
življenje zelo oteženo. Glede na delež urbanega prebivalstva jih kar 72,4 % živi v slumih, kar
zaskrbljujoč podatek (Central Statistic Organization, 2018, str. 215).

Poleg pomanjkanja ustreznih sanitarij in dostopa do osnovnih dobrin in storitev, se srečujejo s
povečanim kriminalom, pomanjkanjem prostora ter pomanjkanjem služb. Nekateri svojo
srečo dnevno preizkusijo s čakanjem na določenih mestih, z lopatami in drugim orodjem v
rokah, da bodo izbrani za opravljanje dela, za katerega bodo prejeli dnevni zaslužek, drugi
čakajo na donacije, tretji prosjačijo. V primerjavi z življenjem na podeželju, kjer so potekali
boji, je njihovo življenje v mestu mogoče bolj varno a nič lažje se ne prebijajo skozi
vsakdanje tegobe, katere jih pestijo (Badalič, osebni intervju, 2019, 20. februar).

Afganistansko ministrstvo za migrante in razseljence načrtuje izgradnjo domov tako za
migrante kakor tudi notranje razseljene osebe, vendar je v večini primerov načrt ostal
dejansko na papirju. Ljudje se soočajo s problemom dostopnosti do ministrstva za registracijo
v program pomoči in do osnovnih dobrin, kot sta hrana in zavetišče. Za mnoge civilne
prebivalce je značilno, da so migrirali že večkrat. V krajih kjer so prej živeli ni ostalo ničesar,
kar bi jih motiviralo za odhod domov. Humanitarna kriza s katero se država sooča ima tako
politične kakor tudi družbene posledice, katere so vidne in bodo po vsej verjetnosti
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zaznamovale tudi prihodnje generacije. Revščina je prisotna po vsej državi, družinski člani so
posledično razpršeni znotraj in zunaj države, stopnja izobrazbe pada in vedno več otrok je
zaradi nezmožnosti staršev prisiljeno ostati doma in poiskati delo. Kabul je bil v letu 2001
dom okoli 1,5 milijona ljudi, danes pa že šest milijonom ljudi. Napovedi za prihodnost so zelo
zaskrbljujoče, saj do leta 2020 predvidevajo porast prebivalstva za dodatna dva milijona
(Kumar, 2018).

Moški, ženske in tudi otroci se pri strategijah, s katerimi zagotavljajo v prvi vrsti varnost in
zadovoljujejo ostale potrebe po dobrinah in storitvah, razlikujejo. Na žalost so ženske in
otroci posebna skupina, katera je v vojni izredno ranljiva in kateri je potrebno nameniti
dodatno zaščito. Biti ženska v Afganistanu je vse prej kot lahka naloga. Usoda ženske je
omejena na domače stene in delo doma. Dan po navadi začnejo zgodaj zjutraj, pred jutranjo
molitvijo. Naloga ženske je da zakuri ogenj, pripravi naan oziroma tradicionalni afganistanski
kruh, poskrbi za živali na domačem dvorišču, pripravi hrano, nanosi drva in poskrbi za ostala
domača opravila. Ženska brez spremstva moškega naj ne bi hodila na cesto oziroma ulico, kar
se je ohranilo tudi po padcu talibanskega režima, saj bi jo lahko označili za sramoto družine in
bi s tem onečastili družinsko ime. Obiski so v afganistanski kulturi redki in so omejeni na
moški del družine. Ženska, ki ostane doma sama brez moškega člana družine, ne sme pustiti
nikogar v hišo niti se oglašati, saj bi s tem slišali njen glas. Ženska vloga v kulturi je dejansko
omejena na rojevanje otrok in skrb za hišo (Gopal, 2014, str. 76–88).

Med etničnimi skupinami obstajajo določene razlike glede vključevanja žensk v vsakdanje
življenje, zaposlovanje in izobrazbo. Medtem ko je za Tadžike značilno, da ni tako strogih
prepovedi glede zaposlovanja žensk kot učiteljic ali medicinskih sester oziroma zdravnic, je
za Paštune to večinoma nesprejemljivo. Zato je bilo vedno sporno, če se je ženska odločila, da
bo služila kruh. V primeru, da je mož oziroma oče dovolil, da ženska dela, je bilo potrebno to
skrivati pred radovednimi pogledi sosedov, saj bi se hitro lahko ustvarile govorice, ki bi pod
vprašanje postavile čast celotne družine. Po prihodu ZDA so na ozemljih pod njihovo
kontrolo poskušali spremeniti življenja žensk in jih vključiti v družbo. Z različnimi razvojnimi
projekti so skušali ženske naučiti osnovnih šiviljskih, frizerskih in drugih veščin. Ženske, ki
so obiskovale take centre so tvegale razna obrekovanja, zato so bila njihova gibanja do teh
centrov skrbno načrtovana. Kjer so se moški člani družine strinjali, da ženskam dovolijo obisk
takih delavnic, so jih pospremili in počakali, da se delavnica zaključi. V družinah, kjer
87

zaposlovanje ni bilo dovoljeno, so ženske veliko tvegale, da so lahko opravljale kar so hotele.
Nekatere so se pretvarjale, da so bolane z namenom, da so odhajale v centre za uro ali dve.
Taktika nekaterih je bila preoblačenje v moška oblačila, s čimer niso vzbujale pozornosti in
izbira alternativnih poti, kot je recimo pot preko polj v popoldanskem času, ko so moški člani
družine spali. Omenjena strategija menjave identitete ni novost v Afganistanu, zato jo bom
bolje predstavila v delu, kjer opisujem strategije otrok. Večino takih delavnic oziroma centrov
so omejili na ozemlje v bližini ozemlja severnega zavezništva, ker za ženske paštunskega
rodu skorajda ni bilo možnosti, da bi obiskovale take centre. Usoda teh centrov je bila za vse
enaka. Kmalu po odprtju so jih morali zapreti, saj so povzročali preveč obrekovanja in
pozornosti tistih, ki so bili proti zaposlovanju žensk. Kljub padcu talibanskega režima je bilo
prisotno tveganje, da bodo žensko obtožili prostitucije, jo ubili ali pa da bo zaradi nje celotna
družina onečaščena. Že v družinah, kjer je ženska imela osnovno znanje medicine, so tvegali z
obrekovanji, z obtožbami, da sodelujejo z neverniki in da bodo zato trpeli posledice vsi člani
družine (Gopal, 2014, 89–95).

Poudariti je potrebno, da je bilo to prisotno na ozemlju pod oblastjo vlade in zaveznic, kjer so
bile ženske pred talibansko oblastjo vključene v družbo in družbeno življenje. Za ženske
paštunskega rodu, sploh na podeželju, je bilo večinoma od nekdaj življenje omejeno na dom
in domače dvorišče.

Kljub temu, da je talibanski režim doživel svoj propad, je bilo vedno moč čutiti talibansko
prisotnost. Na ozemljih, ki so mejila s paštunskim delom in paštunsko etnijo, je bilo vedno
moč čutiti strah pred vrnitvijo talibanov, strah zaradi podpornikov in nezaupanja. Zato je bilo
za vsako družino, ki je kazala znake sprememb in drugačnosti, življenje na teh območjih
nevarno in kjer niso pravočasno zapustili svojega doma ali spremenili svoje delovanje, so
navadno končali z izgubo določenega člana družine, napadom na imetje ali drugimi
sankcijami (Penfold, 2017).

Ženske pod nobeno oblastjo niso toliko trpele kot so pod oblastjo Talibanov. Kljub padcu
režima, so nekateri zakoni ter pravila ostala zakoreninjena globoko v družbi in normah, zaradi
česar so delne spremembe sicer vidne in narejene, veliko pa je potrebno še narediti na tem
področju. Ženske se v vojni soočajo s številnimi izzivi, da zagotovijo preživetje sebi in svojim
družinskim članom. Kot del strategije morajo smotrno izbrati najbolj primeren čas za
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opravljanje svojih dejavnosti. Pranje oblačil, zbiranje vode in lesa ter podobna opravila
opravljajo v času, ki so za njih najmanj tvegana. Tudi pri pripravi hrane, kuhanju, načrtovanju
obrokov in podobno se poslužujejo različnih strategij s katerimi se prebijajo skozi težko
obdobje. Sama strategija preživetja za žensko je že ta, da svojo vlogo in svoj način življenja
sprejme takšnega kakršen je. Mnogo žensk se težko sprijazni z odnosom in kršenjem njihovih
pravic, zaradi česar trpijo in svoje zdravje postavljajo pod vprašaj.

Med osnovne naloge ženske sodi tudi skrb za vodo. V izogib težavam se ženske po vodo
odpravijo zgodaj zjutraj oziroma pozno popoldne, ko je nevarnost najmanj prisotna, ker so
Talibani delovali bolj ponoči. Ker se večina žensk poslužuje enake taktike, se po vodo
odpravijo skupinsko, kar je dodatna prednost glede fizične varnosti in obenem način, kjer
poskrbijo za izmenjavo informacij in komunikacijo (Defense Critical Language and Culture
Program, 2012, str. 10).

Revščina prisili gospodinjstva k manjši porabi hrane, zmanjšanju zaužitih obrokov in slabši
kakovosti le teh. V času vojne je kvaliteta hrane in dostopnost že sama po sebi ogrožena, cene
hrane se povišajo in gospodinjstva so prisiljena v izbor strategij, s katerimi bodo uspeli
premostiti opisane težave. V ta namen se gospodinjstva v Afganistanu poslužujejo predvsem
zmanjšanja števila obrokov in količine hrane, njene kvalitete ter raznolikosti, nakupujejo bolj
poceni hrano, katera ni najbolj okusna oziroma kvalitetna. Razlika je prisotna v družinah, ki
so ekonomsko bolje pozicionirane kot revne družine, ki si slabše kakovost hrane in nižje cene
hrane, kot jo že kupujejo, ne morejo zagotoviti. Družine poskušajo zato iskati nadomestne
vire hrane, zaposlitev, katera bi jim omogočala več zaslužka ali pa si denar skušajo sposoditi
(Central Statistic Organization, 2018, 146).

Nekateri nimajo drugih možnosti, kot da svoje otroke pošljejo nekam, kjer ne bodo občutili
revščine in lakote, zato je vključevanje otrok v madrase, pošiljanje k sorodnikom in prisilna
poroka velikokrat rešitev za celotno družino.

Razlika med ženskami na ozemlju pod nadzorom talibanov in ženskami pod severnim
zavezništvom in ZDA je velika. Mnoge so zaradi bojazni, da bodo moške člane družine
vključili v boj proti Talibanom, kot strategijo oziroma način preprečitve vključevanja prevzele
ključno vlogo vzdrževanja družine. Moški člani so tako ostali doma in skriti pred zunanjim
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svetom, ženske pa so prevzele skrb in opravljale različna dela, ki so jim omogočila
preživljanje družine. Pod talibansko oblastjo so bile ženske, ki so opravljale delo učiteljic,
medicinskih sester in ostale vrste zaposlitev, zaradi svoje varnosti prisiljene zapustiti službo in
ostati doma. Nekatere so s tem namenom ustanovile cele mreže poučevanja otrok doma,
enako pa je bilo z izdelavo izdelkov na domu. Večina se jih je naučila šivati obleke zase in
družinske člane ter osnov blagovne menjave. Zaradi tega so bile velikokrat deležne groženj z
zaporom ali nasiljem, v nekaterih primerih so utrpele tudi fizično nasilje in smrt, zaradi česar
so prenehale z delom doma (Leede, 2014, str. 8–9).

Ženske so morale situacijo, v kateri so se nahajale, izkoristiti sebi v prid. Večina (na ozemlju
pod oblastjo S zavezništva) si je s takim načinom delovanja zagotovila pomoč vlade in njenih
zaveznic. Kadar so ostale brez moškega člana so bile dodatno ranljive in postavljene v
položaj, kjer je bila njihova varnost še bolj ogrožena. Tista, ki je znala to žalostno dejstvo
izkoristiti sebi v prid, se je obrnila na predstavnike ZDA, ki so jo skupaj z otroki preselili v
mesto, kjer je lahko začela graditi novo življenje, ker če bi ostala na podeželju in v bližini
Talibanov, bi bila njena usoda popolnoma drugačna (Gopal, 2014, str. 180).

Za vdove po smrti moških članov družine navadno skrbi družina po pokojnikovi strani, v
večini primerov pa se morajo vdove znajti same. Usoda mnogih vdov je tako obsojena na
prostitucijo, beračenje, revščino in ponovno poroko, kar predvsem med Paštuni pomeni
poroka z bratom pokojnika ("Trust in education", b. d.).

Ženske so že zaradi samega dejstva, da so ženske, marginalizirane, kadar pa dobijo še novo
vlogo, kot je vdova, morajo premišljeno in pametno načrtovati vsako svojo potezo. Usoda
vsake vdove je različna, tako kot je različna usoda vsakega posameznika. Malenkostno
prednost pred ostalimi imajo vdove, katere imajo boljši ekonomski status. Zaradi bojazni pred
ropanji in napadi navadno prodajo še tisto, kar ima določeno vrednost. Vdove težko najdejo
zaposlitev, mnoge nimajo zemlje, s katero bi si lahko zagotovile vsaj hrano. Zaradi revščine,
ki je razširjena v državi, varčevanje ni možno in tudi na posojila bank ne morejo računati.
Ženski, ki ostane sama brez moža, ne preostane veliko, kot da iz nastalih okoliščin poskusi
iztržiti najbolje. V svetu moških nimajo pravic, kot je pravica do dedovanja, zaradi tveganja
pred napadi in posilstvi ter ostalih varnostnih razlogov mnoge nadaljuje življenje v moževi
družini, kjer se srečujejo z drugačnimi vrstami zlorabe (Brück in Schindler, 2008, 8–11).
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Za preživetje svojih otrok in samih sebe so ženske velikokrat prisiljene delovati v svojo škodo
in izbirati strategije, ki jih lahko izpostavijo še večji nevarnosti. Vsaka ženska, ki je prisiljena
poiskati službo, je najprej morala iti v mesto, kjer so bile možnosti zaposlitve večje. Da so
službo poiskale so morale zapustiti hiše in oditi v družbo, kar je predstavljalo velik problem,
ker niso imele moškega člana družine. Mnoge so se v ta namen posluževale strategija
izkoriščanja poznanstev, kjer so prijatelji in znanci vdove pospremili na cestah, s čimer niso
vzbujale velike pozornosti. Problem je nastal tudi, kadar so ljudje začeli širiti govorice o tem,
da je neka ženska sama, brez moža. Takrat so še posebej tvegale fizične napade in ropanja ter
možnost obtožb ukvarjanja s prostitucijo, kar je bilo sankcionirano s smrtjo (Gopal, 2014, str.
242–243).

Vse, ki za svoje preživetje opravljajo tako imenovane nemoralne poklice, so tarča napadov
nevladnih sil. Ker je ženska po njihovih zakonih in ideologiji namenjena domu ali grobu,
vsaka z vključevanjem v javno življenje ogromno tvega. Ta tveganja poleg groženj, klicev,
govoric ter napadov, vključujejo tudi poskus umora, s čimer želijo zlomiti duha in ženskam
dokazati, da v svetu moških niso zaželene (United Nation Assistance Mission in Afghanistan,
2009, str. 11).

Gospodinjstva v Afganistanu se ne glede na življenje na podeželju ali urbanih središčih,
srečujejo s številnimi izzivi. Na splošno je značilno, da civilno prebivalstvo živi v
prenatrpanih in neprimernih bivališčih, kar procentualno predstavlja okoli 43,9 % celotnega
prebivalstva. Le 36% prebivalstva Afganistana ima dostop in možnost uporabe zanesljivih
virov pitne vode. Delež v urbanih središčih je v primerjavi z deležem na podeželju skorajda
trikrat večji, medtem ko kar 40 % podeželskega prebivalstva uporablja vodo iz nezanesljivih
in neprimernih virov. Dostop do virov vode se razlikuje in kot tak predstavlja tveganje
določenim skupinam civilnega prebivalstva. Zbiranje vode spada pod osnovno nalogo ženske,
katera potrebuje na podeželju povprečno 10 minut v eno smer. V primerjavi z dvema
minutama, kateri porabi ženska v mestu, je ženska na podeželju izpostavljena večjemu
tveganju, da se ji na poti do vodnega vira kaj pripeti, zato se poslužujejo strategij, kot sem že
omenila zgoraj. Naslednji izziv so ustrezne higienske in sanitetne razmere ter z njimi
povezane bolezni. Dostop do ustreznih sanitetnih prostorov in storitev ima manj kot 50 %
prebivalstva (Central Statistic Organization, 2018, str. 209–224).
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Ustrezne zdravstvene storitve predstavljajo osnovni steber zdravega civilnega prebivalstva.
Ne samo, da zagotavljanje zdravstvenih storitev pomeni preprečitev in razvoj bolezni, pač pa
tudi osnovno pravico človeka, katera bi morala kot taka biti dostopna vsem. Prebivalstvu
Afganistana (ruralni del) največje izziv predstavljajo dostop do bolnišnic in zdravstvenih
ustanov, katere so najmanj uro hoje oddaljene od njihovega doma. Zaradi slabih povezav in
cest ter stroškov, ki nastanejo v povezavi s prevozom do zdravstvenih ustanov, si večina
revnega prebivalstva ne more zagotoviti osnovne pravice do zdravstvenih storitev. V
primerjavi z letom 2003, ko je imelo le 7 % gospodinjstev v skupnosti dostop do zdravstvenih
storitev in 32 % ljudi, ki so do zdravstvenih ustanov potrebovali okoli četrtino dneva, so
trenutne razmere veliko boljše. Kljub temu pa zdravstvene storitve ostajajo privilegirana
dobrina, katero si lahko zagotovijo le redki državljani. V urbanih središčih civilisti lažje in
hitreje pridejo do zdravstvenih storitev in ustanov, a kot rečeno tudi v tem primeru velja, da
dostopajo do storitev tisti, ki si to lahko privoščijo (Central Statistic Organization, 2018, str.
168–173).

Večina gospodinjstev svoje varnostno okolje obravnava kot varno, kar pa ne pomeni, da se ne
soočajo s številnimi težavami in uporabljajo različne strategije za zmanjšanje in preprečevanje
slednjih. Po podatkih raziskave iz leta 2016-2017 je največ gospodinjstev izpostavilo tveganje
zaradi cen hrane in osebnih stresov, kot je bolezen družinskega člana, kateri skrbi za družino,
nezaposlenost oziroma izguba zaposlitve, smrt in podobni osebni šoki. Prebivalstvo se ob
različnih izzivih poslužujejo uporabe različnih strategij, odvisno od sredstev, lastne presoje
oziroma potreb in trenutne situacije (Central Statistic Organization, 2018, str. 237–238).

Predvsem za prebivalstvo urbanega dela države je značilno, da nezaposlenost predstavlja
velik problem, ki se z naraščanjem števila prebivalstva in nasiljem, ki se seli tudi v te dele
države, dodatno poslabšuje. Okoli 2 milijona ljudi je brezposelnih, kar pomeni 23,9 %
prebivalstva. Ni presenetljiv podatek, da je brezposelnost večja med ženskami v primerjavi z
moškimi, kakor tudi ne preseneča dejstvo, da je večja brezposelnost prisotna v urbanem delu
države (Central Statistic Organization, 2018, str. 59).

S povečanimi napadi na šole in uporabo le teh za vojaške namene, so otroci poleg žensk
naslednja največja ogrožena skupina v vojnih spopadih. Izobrazba predstavlja temeljno
pravico človeka in enega najpomembnejših kazalcev človeškega razvoja. Z izobrazbo ljudje
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dobimo temeljne veščine in znanja, katera so pomembna za nadaljnje življenje. Nevladne
uporniške skupine z omejevanjem in napadi na šole kršijo osnovne pravice otrok ter
omejujejo razvoj človeka v vseh aspektih vsakdanjega življenja. Diskriminirane in
prikrajšanje za izobrazbo so predvsem deklice, kljub temu pa številni dejavniki omejujejo in
onemogočajo izobrazbo tudi dečkom.

Šolanje otrok v Afganistanu ni obvezno in posledično nekateri otroci nikoli ne prestopijo
praga šolskih ustanov. S šestimi leti starosti otroci začnejo obiskovati osnovno šolo in v
skladu z viri 51,1 % dečkov ter 39 % deklic omenjene starostne skupine, obiskuje
osnovnošolski pouk. Vključenost otrok v izobrazbo in izobraževalni sistem je višja v urbanih
predelih države v primerjavi z ruralnim, kar procentualno pomeni 74,3 % urbanih v primerjavi
s 54 % ruralnih otrok, ki so del osnovnošolske izobrazbe. Na nacionalni ravni spada
Afganistan med države, ki zagotovijo najmanj primerne izobrazbe civilnemu prebivalstvu.
Največ del otrok ima osnovnošolsko izobrazbo, kar na nacionalni ravni predstavlja 56,1 %,
35,7 % nadaljuje svojo pot izobrazbe s srednješolsko izobrazbo in le redki (9,7 %) imajo
možnost nadaljnje izobrazbe na višji stopnji. Mnogi otroci zaradi oddaljenosti in drugih
razlogov ne obiskujejo pouka ampak se učijo doma. Učenje na domu je ena izmed strategij,
katera otrokom omogoča vsaj osnovno znanje branja in pisanja. Na podeželju je bistveno
večji % otrok, ki ne obiskujejo pouka v primerjavi z urbanim delom države. Razlogi za to so
poleg ekonomskih tudi kulturne in varnostne narave. Oddaljenost šol od doma in nevarnost,
kateri so izpostavljeni na poti do šole predstavlja prvi razlog izostanka od pouka. Zaradi
napadov na šole, predvsem iz razlogov, da se omeji vključevanje punčk v izobraževalne
sisteme, pouk poteka manj časa in ne vključuje odmorov. Otroci se kot strategije izogibanja
nevarnosti poslužujejo različnih poti do šole, kadar je le to mogoče (Central Statistic
Organization, 2018, str. 154).

Po mnenju prebivalcev (27,5%) so se razmere zagotavljanja šolskih storitev na podeželju
poslabšale, medtem ko je enakega mnenja v urbanih predelih manjše število prebivalcev
(21,1%) (The Asia Foundation, 2018, str. 7).

Izobraženost staršev je pomemben dejavnik, ki vpliva na spodbujanje oziroma zavračanje
vključevanja v izobraževalne sisteme. Na podeželju so ljudje manj izobraženi in posledično
jim izobrazba otrok ne pomeni veliko. Pomembnejše je, da imajo otroci službo in da se dobro
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poročijo, zaradi česar bo njihovo življenje lažje v vseh pogledih. Zaradi neodobravanja
izobrazbe je kar 25,2 % otrok zunaj šolskih klopi in predstavlja enega izmed največjih
razlogov neizobraženosti med dekleti. Velik prispevek neizobraženosti prispeva tudi revščina,
previsoki stroški šolanja ter potreba družine po dodatnem članu, ki prinaša zaslužek (Central
Statistic Organization, 2018, str. 163–177).

Deklice in ženske so danes še vedno žrtve prisilnih porok ter napadov in slabega ravnanja s
strani moških članov družine. Prisilne poroke in zaroke so strategija, s katero se družina reši
dolga, starih zamer ali povrne čast. Do 16. leta starosti je danes v Afganistanu poročenih
skoraj 60 % deklet, katere se poročijo večinoma s starejšimi moškimi, ki so izbor družine.
Poroka je tudi strategija, s katero družina reši otroka pred stradanjem in revščino (Trust in
Education, b. d.).

Vpliv različnih dejavnikov prikazuje realno sliko prebivalstva, kjer je 65,2 % prebivalcev
nepismenih, kar pomeni skoraj 10 milijonov prebivalcev države (6 milijonov žensk in 3,9
milijonov moških). Mnoge družine nimajo možnosti šolanja svojih otrok, zato se vsaka
priložnost, katera otroku omogoča izobrazbo, skrbno izkoristi. Večina družin je zato prisiljena
otroke poslati v verske šole, kjer bodo tvegali vključevanje v talibanske vrste in smrt, drugi pa
jih izpostavijo nasilju upornikov, kateri vsiljujejo svoje zakone na vseh področjih življenja
(Arbabzadah, 2013, str. 68).

Otroci v Afganistanu so žrtve prezgodnjega in izkoriščevalskega otroškega dela, nasilja ter
zlorab v vsakdanjem okolju. Zaradi revščine in varnostnih groženj so izpostavljeni tako
fizičnemu kakor tudi psihičnemu trpljenju, zato ni presenetljivo, da se ogromno otrok sooča s
hudimi psihosocialnimi stiskami (Awad, 2018).

Po smrti moških članov družine, velikokrat otroci prevzamejo breme »prinašalca kruha« na
svoje pleče. Življenje na cesti predstavlja mnoge nevarnosti katerim so otroci izpostavljeni v
zameno za par centov, ki jih prinesejo domov. Delo otrok zajema predvsem čiščenje in
poliranje čevljev, prodajo vrečk ter čiščenje vetrobranskih stekel avtomobilov na cesti
(Badalič, osebni intervju, 2019, 20. februar).
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Strategija, katera je uporabljena iz večih razlogov in je prisotna v vseh delih države, je tudi
sprememba identitete otrok. Kot rečeno je razlogov za tako dejanje več. V družinah, katere
nimajo moških potomcev je omenjena strategija način, s katerim si zagotovijo povrnitev časti,
spoštovanja, zmanjšanje ranljivosti in sramu. Ženska, katera moškemu ne rodi otroka, je v
očeh družbe bolana, moški pa osramočen. Nekatere družine se omenjene strategije
poslužujejo iz razloga, ker potem predstavljajo popolno družino in ker s tem otroku
omogočijo življenje, ki kot punčka ne bi mogel spoznati. Večina deklet pred puberteto
preneha z oblačenjem v moška oblačila in obnašanjem, ki je značilno za fante, medtem ko
nekatere ostanejo »moški« vse življenje (Nordberg, 2014, str. 13–15).

Večina deklet postanejo moški zaradi prisile družine in ne lastnega izbora. Veliko družin je
prisiljenih sprejeti omenjeno strategijo zaradi revščine, s katero se soočajo. Dekle, ki spremeni
glas, podobo in obnašanje se tako varno vključi v svet moških in prispeva svoj delež sredstev
k preživetju celotne družine. Nekatera dekleta vse življenje živijo tako vlogo, medtem ko
druge, ki so primerne za možitev, spremenijo svojo identiteto, zaradi česar se soočajo s
problemom identitete spola in statusa. V družinah, kjer ni moškega člana družine, je ta
strategija skorajda nujno potrebna, da lahko družina preživi ("In rural Afghanistan this girl
lives as a boy because her family never had a son", 2018).

V primeru, da bi prišlo do razkritja identitete deklet, bi bile izpostavljene hudi nevarnosti, zato
se dekleta preoblečena v moške redko pogovarjajo, izogibajo se očesnemu stiku in fizičnemu
dotikanju. Ne glede na status, etnično pripadnost ali ozemlje države, velja za vse, katere so
prisiljene v omenjeno strategijo in življenje kot moški, da so to postale zaradi kombinacije
različnih razlogov in ne po lastni izbiri (Nordberg, 2014, 67–70).

Veliko otrok v Afganistanu je zaradi vojne sirot in kot taki so še bolj ranljivi za napade in
nasilje družbe. Otroci so vsak dan izpostavljeni številnim nevarnostim, od ugrabitev do
fizičnih napadov in rekrutiranja v vojsko. Otroci bi morali biti zaščiteni pred napadi in
poškodbami sovražnih sil ter nehumanega ravnanja. Islamsko pravo umor obravnava kot
največji greh, kljub temu pa so vedno večje žrtve ravno med otroci. Otroke uporabljajo za
samomorilske napade, rekrutiranje v vojsko, opravljanje naloge vohuna in podobno. otroci so
v to prisiljeni, nekateri se samostojno odločijo za sodelovanje kot strategija, s katero bo
omogočil lažje preživetje sebi in svoji družini. Sirote so žrtve številnih ugrabitev, zaradi česar
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končajo kot samomorilski napadalci, vojaki in žrtve spolnih napadov. Zaradi tega, ker otrok
ne ve, kaj je prav in ne in tudi ne ve, kakšne so posledice spolnih dejanj, predstavljajo spolne
zlorabe in posilstva eno najhujših oblik kršenja otrokovih pravic (United Nation Assistance
Mission in Afghanistan, 2007).

Veliki nevarnosti seksualnega napada so izpostavljeni tako punčke kot fantki, s tem da je zelo
prisoten pojav zasužnjevanja fantkov. Ti postanejo spolni sužnji moških in velikokrat jim ne
preostane drugega, kot da prostitucija postane strategija njihovega preživetja.

V času invazije ZDA so se povečali tudi napadi Talibanov na zdravstveno osebje, učitelje in
politike. Mnogi so zaradi lastne varnosti prenehali z delom, ki so ga opravljali. Velik del
učiteljev si je kot strategijo poiskalo alternativno delo, katero je bilo bolj varno in tudi bolje
plačano od dela učitelja (Chandrasekaran, 2013, str. 204).

Slabe varnostne razmere v državi so mnoge prisilile, da so se za prehod državnih meja
odločili sodelovati s prekupčevalci, kateri so organizirali njihov odhod in poskrbeli, da so jih
na druga strani meje čakali ljudje, s katerimi so lahko šli naprej do svojega cilja (Gopal, 2014,
str. 25–26).

Prekupčevalci so vedeli, na koga se morajo obrniti oziroma kako ljudem zagotovijo nove
dokumente in novo identiteto, kako morajo prebivalci spremeniti način oblačenja ter govor,
da se zlijejo z novim okoljem in podobno. Ker so na ta način ljudje dosegli svoj cilj, torej
odhod iz domovine, so se mnogi, kateri so imeli to možnost, sodelovanje s prekupčevalci
uporabili za strategijo (Arbabzadah, 2013, str. 12–13).

4.6 Posledice vojne v Afganistanu

Že osemnajst let trajajoča vojna v Afganistanu je povzročila ogromno materialne škode,
nazadovanje države, njeno odvisnost od mednarodne pomoči, ogromne migracijske valove in
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številne poškodbe ter smrti civilnega prebivalstva. V tem delu se bom osredotočila na smrtne
žrtve in poškodbe civilnega prebivalstva ter migracije in notranje razseljene osebe. V delu,
kjer bodo predstavljene strategije preživetja, katerih se civilno prebivalstvo poslužuje za
soočanje z grožnjami in njenimi posledicami, bom opisala še trenutne kazalce na
ekonomskem, izobraževalnem in drugih, za nemoteno delovanje pomembnih področjih
vsakdanjega življenja civilistov.

Po besedah Badaliča je vojna proti terorju, kot je imenovana vojna v Afganistanu, mutirala v
vojno proti civilistom, ki nikoli niso podpirali terorizma ali bili člani terorističnih skupin
(Badalič, 2013, str. 25).

Tako kot je to značilno za vsako vojno, tudi za vojna v Afganistanu velja, da najhujše
posledice nosijo nedolžni civilni prebivalci, ki vsakodnevno bijejo svoj boj za preživetje.

Povečanje števila ameriških vojakov je povzročilo tudi več spopadov in začetek najbolj
krvavih let vojne. Prvi val največjih smrtnih žrtev med civilisti je bil med letoma 2009 in
2011, ko so bili spopadi med stranmi najhujši. Leto dni kasneje je bilo manj napadov in manj
smrtnih žrtev med civilisti, medtem ko je število poškodovanih konstantno raslo. Leto 2013 je
zopet zaznamoval porast civilnih žrtev in ta trend se nadaljuje še danes. V samo šestih
mesecih preteklega leta je UNAMA zabeležila 1692 smrti civilistov in kar 3430 poškodb med
njimi. V primerjavi z letoma 2016 in 2017 se je število mrtvih povečalo, medtem ko je število
poškodovanih malenkostno manjše. Neeksplodirana ubojna sredstva ostajajo vodilni razlog za
poškodbe in smrti med civilisti, ki skupaj s samomorilskimi napadi doprinesejo k polovici
vseh žrtev (United Nation Assistance Mission in Afghanistan, 2018, str. 1).

Število žrtev zaradi min in drugih eksplozivnih naprav se je od leta 1989, od kar poteka
iskanje in uničenje min v državi, kar potrojilo. To je v primerjavi z letom 2012 pomenilo
okoli 36 žrtev na mesečni ravni, medtem ko so za leto 2017 žrtve improviziranih ubojnih
naprav in min narastle na 150 žrtev na mesec ("Rising landmine blast toll in Afghanistan
highlights long-term care needs of survivors", 2018).
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Slika 4.2: Civilne smrti in poškodbe od januarja 2009 do septembra 2018

Vir: United Nation Assistance Mission in Afghanistan (2018, str. 1).

V devetih letih, ki jih zajema slika 4.2., število žrtev med civilisti (tako mrtvih kot tudi
poškodovanih) narašča. Največ žrtev povzročijo talibani in druge uporniške skupine, kljub
temu pa so smrtne žrtve povzročene tudi s strani vlade. Po podatkih UNAMA je bilo do 30.9.
2018 skupaj 8050 civilnih žrtev, od katerih je bilo 2798 smrtnih. Ta podatek predstavlja okoli
65 % vseh žrtev povzročenih s strani nevladnih skupin, medtem ko je bilo s strani vlade 22 %
žrtev med civilnim prebivalstvom. Največ žrtev z vladne strani je povzročenih zaradi
kopenskih in zračnih napadov (United Nation Assistance Mission in Afghanistan, 2018, str.
1–3).

Tretji razlog za številne smrtne žrtve predstavlja namensko ciljenje civilistov. 89 % žrtev,
večinoma povzročenih s strani Talibanov, je bilo usmerjenih proti vladnim uradnikom in
civilistom, ki so zagotavljali informacije sovražni skupini. Tarče Talibanov so velikokrat
manjšinska etnična skupina Hazarov zaradi njihove šiitske vere. Leta 2018 je bilo tako ubitih
1065 in ranjenih 2569 civilistov hazarske etnične skupine (United Nation Assistance Mission
in Afghanistan, 2018, str. 4–5).

V primerjavi z letom 2017 bilo lansko leto 2798 smrtnih žrtev, kar je 132 žrtev več. K porastu
civilnih žrtev je prispeval tudi napad na mesto Ghazni, kjer so Talibani napadali predvsem
objekte nacionalne vojske in vlade ter izvedli napad na antene, s čimer so onemogočili
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komunikacijske povezave. Poleg tega je bilo v lanskem letu več smrtnih žrtev zaradi volitev,
zaradi katerih je bilo samo v prvi polovici leta okoli 341 žrtev, med katerimi je bilo
zabeleženih 117 smrtnih žrtev. Talibani so izvedli tudi številne napade na kandidate za
volitve, katere so našli mrtve ter namenske napade na premoženje civilistov (United Nation
Assistance Mission in Afghanistan, 2018, str. 9).

Točnost podatkov je nemogoče zagotoviti. Številne organizacije poskušajo slediti in zabeležiti
smrtne žrtve in poškodbe med civilnim prebivalstvom, katere so povzročene v vojni. Večina
virov v svojih poročilih ne vključuje žrtev, katere povzročijo indirektne posledice vojne, torej
žrtev do katerih pride zaradi pomanjkanja vode, hrane, nezadostnih zdravstvenih storitev in
drugih potrebnih dobrin (Crawford, 2018, str. 9).

Kljub pozivom številnih mednarodnih organizacij in držav na pot k mirnemu reševanju
sporov, pogajanjih in previdnosti pri izvajanju svojih napadov, je vojna v Afganistanu vedno
bolj intenzivna in vključuje vedno več civilnih žrtev. Ogromno število žrtev še vedno
predstavljajo ženske in otroci. Žrtve med ženskami so v samo prvi polovici leta presegle 540
žrtev, od katerih je bilo 157 smrtnih izidov in 387 poškodb (United Nation Assistance
Mission in Afghanistan, 2018, str. 1–3).

Ženske v Afganistanu so še vedno žrtve umora iz časti in veliko jih je skupaj z otroci zaprtih v
zaporih zaradi moralnih zločinov, kot sta denimo beg od doma ali spolni odnos pred poroko.
V zaporih so pogoji zelo nehumani saj niso zagotovljeni osnovni pogoji bivanja. Posilstva in
umori žensk večinoma ostajajo nekaznovani, praksa ugotavljanja devištva pa je še vedno zelo
prisotna v življenju žensk in deklic. Zaradi krutega ravnanja in zlorab s strani moških v
odnosu do žensk, se veliko žensk namenoma samo poškoduje ali zažge. Žrtve opeklin in
invalidi se soočajo s problemom dostopa do osnovnih zdravstvenih in izobraževalnih storitev
ter omejeno finančno pomočjo s strani države ("Human Rights Watch", b. d.).

Vojna v Afganistanu še vedno uničuje in zaznamuje marsikatero življenje otroka, ki so poleg
smrtnih izidov in poškodb vsakodnevno soočeni z iznakaženjem delov teles, novačenjem,
spolnim zlorabam in ostalim oblikam nasilja. Pomanjkanje osnovnih zdravstvenih storitev,
kršitve pravic otroka, izostajanje od pouka in ostale posledice vojne so realna slika, ki otroke
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v Afganistanu spremljajo že od samega rojstva. Lansko leto je bilo 1355 žrtev otrok, od
katerih je 363 otrok umrlo (United Nation Assistance Mission in Afghanistan, 2018, str. 3).

Talibani in ostale uporniške skupine nadaljujejo z napadi na šole in učitelje predvsem v
dekliških šolah. Lansko leto je veliko šol zaprlo svoja vrata iz naslova volitev in uporabe šole
za vojaške namene. Prav tako uporniške strani nadaljujejo z rekrutiranjem otrok v vojsko,
njihovim vključevanjem v sovražnostih in ubijanju civilistov. Rekrutiranje otrok poteka tako
na strani Talibanov kot tudi vladni strani. Po podatkih UNICEFA število otrok, ki obiskujejo
pouk pada. Skoraj polovica otrok v državi naj ne bi obiskovala pouka, 60 % od katerih
predstavljajo deklice ("Human Rights Watch", b. d.).

Na žalost so otroci žrtve tudi seksualnih zlorab, zlasti fantki, ki postanejo spolni sužnji
veljakov (United Nation Assistance Mission in Afghanistan, 2018, str. 3).

Otroci so zaradi pomanjkanja prisiljeni tudi v delo in beračenje, izpostavljeni pa so tudi
indirektnim posledicam vojne, kot je podhranjenost ter bolezni, okoli tretjina otrok pa naj bi
bila tudi žrtev psihosocialne stiske (Awad, 2018).

Glavni razlog kar tretjine žrtev med otroci ostajajo še vedno improvizirana ubojna sredstva ter
mine, katere povzročijo največ smrtnih žrtev ter poškodb, zaradi česar je ogromno otrok brez
okončin ali pa so zaradi opeklin iznakaženi in polni brazgotin. Poleg vidnih posledic ogromno
ljudi trpi zaradi »nevidnih« oziroma mentalnih problemov, ki predstavljajo velik izziv družbi
("Costs of war«, b. d.).

Žrtve min se soočajo s problemom pomanjkanja usposobljenega kadra, ki bi jim pomagal pri
vzpostavitvi novega načina življenja s protezami in vključitvijo v družbo. Predvsem slednje je
pomembno, ker si na ta način povrnejo dostojanstvo in niso odvisno od podpore družine in
družinskih članov. Na žalost je usoda invalidov velikokrat povezana z beračenjem. Po
podatkih UNMAS naj bi bilo izredno malo ljudi registriranih kot ljudi posebnimi potrebami
oziroma invalidi, zaradi česar donatorji nimajo prave slike glede njihovih potreb in težav, s
katerimi se soočajo ("Rising landmine blast toll in Afghanistan highlights long-term care
needs of survivors", 2019).

100

Pozornost je treba nameniti tudi vedno večjemu številu odvisnikov afganistanskega
prebivalstva od opija. Glede na to, da je Afganistan glavni dobavitelj droge v svetu, ni čudno,
da so večinoma moški tisti, ki so se že v rani mladosti srečali z gojenjem ter uporabo opija v
različne namene, s čimer še dodatno otežijo položaj sebi in svojim najbližjim. Po poročanju
nekaterih virov je opij tako zelo razširjen v afganistanski družbi, da ga dajejo celo malim
otrokom, ker na ta način lažje opravljajo svoja vsakdanja opravila. Mnogim služi kot neka
dodatna energija za večurno delo, v navadi pa je tudi uporaba opija v zdravstvene namene. Na
žalost se le malo ljudi dejansko zaveda posledic uporabe, saj je v kulturi prisoten že od nekdaj
in velja kot zdravilo za vse ("Opij v Afganistanu zajtrk štiriletnikov", 2011).

Poleg zasvojenosti, z opijem povezane rastoče korupcije in kriminalu, se vedno bolj širijo tudi
nalezljive bolezni, ki dodatno pestijo že tako ogrožen in oslabljen zdravstven sistem države
("Problematika mamil se kot bumerang vrača Afganistanu", 2010).
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5 ZAKLJUČEK

Ob omembi države Afganistan marsikomu zastane dih in zdi se, da so bila vsa prizadevanja v
smeri preprečitve grozot in trpljenje, ki so ga povzročile pretekle vojne, zaman. Po skoraj
štirih desetletjih konfliktov in nasilja, Afganistan ostaja prizorišče hudih spopadov, ki
povzročajo vedno več žrtev med civilnim prebivalstvom. Vsakdanji boj za lastno preživetje in
preživetje najožjih družinskih članov je postalo neizogiben del vsakdanjika ljudi, kateri se
poleg ogrožajoče varnostne situacije soočajo tudi s problemom šibke ekonomije in
pomanjkanja služb, primernih bivališč, revščine in nedelovanje ostalih, za normalno življenje
pomembnih institucij. Na milijone sirot in žrtev vojne ter pohabljenih teles je kruta realnost
države, kljub temu pa upanje na boljše jutri in varnejšo ter bolj mirno prihodnost ostaja
zakoreninjena v srcih prebivalcev Afganistana.

Posledice vsake vojne najbolj občutijo prebivalci države, kjer se vojna odvija. Afganistansko
prebivalstvo že mnoga leta na svoji lastni koži čuti posledice vseh preteklih in sedanje vojne
in v namen preživetja posega po različnih strategijah in taktikah. Migracije so postale
družinska preživetvena strategija mnogih civilistov in neizogiben del življenja skorajda
vsakega posameznika. Strategija bega ni edina strategija, katere se poslužuje prebivalstvo v
vojnah, je pa ena izmed najbolj znanih strategij, katera se pojavlja v delih mnogih teoretikov
na temo strategij preživetja. Večinoma se dela osredotočajo na makro raven in posledice
migracij in humanitarnih kriz za državo, kar nam ni v veliko pomoč pri preučevanju strategij
in taktik z namenom preživetja posameznika. Ravno zato je vsako delo, kjer je bistvo
posameznik oziroma način, kako se posameznik sooča z grožnjo varnosti, velik in pomemben
prispevek k razvoju strategij preživetja in zmanjšanju praznine na področju preživetvenih
strategij v teoriji.

Zaznava grožnje varnosti igra izredno pomembno vlogo pri izboru strategij preživetja, saj
brez zaznave posamezniki na splošno ne bomo naredili ničesar, s čimer bi se pred grožnjo
varnosti obvarovali. V nekaterih primerih zaznave negativno vplivajo na zmožnost odzivanja
na nevarnost oziroma grožnjo varnosti, saj posameznika ohromi, kljub temu pa v večini
primerov zaznave povzročijo delovanje v smeri zmanjšanja grožnje, priprav na grožnjo ter
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izogibanju grožnje varnosti. V kombinaciji z izkušnjami, znanjem in okoliščinam, ki so tisti
trenutek značilne, posameznik izbira strategije, s katerimi bo sebe zaščitil pred grožnjami in si
zagotovil preživetje. Vsaka priprava je boljša od popolnega nedelovanja in pasivnosti v
odnosu do groženj, ker če ne drugega, si posameznik s pripravo zmanjša prisotno negotovost
in strah. Na podlagi intervjuja sem ugotovila, da civilno prebivalstvo v Afganistanu kljub
zaznavi in nevarnosti ne deluje, dokler ni nevarnost pred njihovimi vrati. Slednje je posledica
revščine, ker nekateri prebivalci nimajo denarja in sredstev, s katerimi bi si odhod lahko
privoščili, zato čakajo do zadnjega trenutka. Revščina ni edini dejavnik, zaradi katerega
prebivalci odlašajo z odhodom, poleg revščine je pomemben dejavnik tudi zemlja in pretekle
izkušnje, katere pomembno vplivajo na izbor strategije. S tem sem hkrati dobila odgovor na
eno izmed mojih raziskovalnih vprašanj.

Skozi pisanje magistrske naloge sem se srečevala s problemom ustreznosti literature.
Literature, ki govorijo o strategijah preživetja je kar nekaj, vendar so le te predstavljene bolj z
ravni države oziroma širše skupnosti kot z ravni posameznika. Dela, ki so pokrivala mikro
raven, torej raven posameznika, so mi bila pri raziskovanju strategij v veliko pomoč in na
podlagi obstoječe dokumentacije, člankov oziroma poročila različnih organizacij ter
»sestavljene slike« o civilnem prebivalstvu na podlagi monografij in intervjuja, sem dosegla
zadani cilj, ki je bil preučitev strategij preživetja civilnih prebivalcev v Afganistanu. Vseh
preživetvenih strategij, katere uporabljajo civilni prebivalci v vojnah na primeru Afganistana
nisem mogla preučiti in uporabiti, ker vse strategije niso primerne za vse vojne. Poleg tega je
potrebno poudariti, da je na podlagi obstoječih virov in intervjuja nemogoče posplošiti, da
omenjene strategije uporabljajo vsi civilisti v Afganistanu, ker je odzive vseh prebivalcev
nemogoče zbrati in analizirati. Skozi raziskovanje in pisanje sem prišla do ugotovitve, da
obstaja nek splošen odziv oziroma strategije, katerih se poslužuje večina civilistov v vojnah.

Poleg bega se prebivalci v Afganistanu poslužujejo tudi drugih strategij. Kadar so civilisti cilj
oboroženih skupin, je beg neizogiben. V primeru Afganistana je bilo to nujno za nepaštunske
etnične skupine, katere so bile cilj Talibanov in vseh, ki so sodelovali z vlado. Kadar je bilo
možno sodelovanje z oboroženo skupino, so civilisti ostali doma. Njihova strategija je
temeljila na sodelovanju, zagotavljanju informacij, hrane, prenočišč in podobno. Uporaba
lažne identitete je naslednja strategija, katere se poslužujejo tako moški kot ženske, predvsem
pa je razširjena med otroci. Razlogov za to je veliko, med enim tudi potreba po delovni sili in
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preživljanju družine. Civilno prebivalstvo na splošno kot strategijo uporablja tudi delovanje, s
katerim ne vzbujajo pozornosti oboroženih skupin. Poleg tega se izogibajo nepotrebnim
potem, katere bi jih lahko ogrozile, spremenijo oziroma prilagodijo vsakdanje navade, ženske
spremenijo način priprave hrane, predvsem se zmanjša število obrokov in njena raznolikost.
Velik problem v državi predstavljajo vdove, katere se morajo v namen preživetja posluževati
različnih strategij, med katerimi so tudi prostitucija in beračenje. Otroci so naslednja ranljiva
skupina vojne, katerim so kršene pravice in kateri so oropani otroštva. Kot že omenjeno
zgoraj je veliko otrok prisiljeno služiti denar za preživetje družine, zaradi česar ne obiskujejo
šol, veliko družin pa se poslužuje tudi taktike porok otrok. Problem revščine prisili mnoge, da
otroke pošljejo v madrase, kljub zavedanju, da obstaja možnost vključitve v vrste Talibanov.
Tudi pri zagotavljanju življenjsko pomembnih dobrin in storitev se prebivalstvo poslužuje
različnih strategij in ena izmed njih je gojenje opija, od katerega imajo največji zaslužek in s
katerim lahko dlje časa preživijo.

Kadar je človeško življenje postavljeno pod vprašaj, nič ne igra večje vloge kot preživetje
samo. Kljub temu sem si zastavila raziskovalno vprašanje glede taktik in strategij, ki bi bile v
nasprotju z vrednotami in moralo posameznikov in ugotovila, da morala in etika v nasprotju z
življenjem nimata nobene vrednosti. Civilno prebivalstvo se poslužuje strategij, s katerimi
bodo zagotovili svoje lastno preživetje in nič nima večje vrednosti in teže od življenja
posameznika.
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PRILOGE

Priloga A: Intervju z novinarjem in filozofom Vasjo Badaličem

Kako in kdaj se civilno prebivalstvo odloči za beg oziroma migracije? Ali menite, da so
njihove migracije načrtne? Kako po Vašem mnenju načrtujejo pot, če sploh jo?

Kar se tiče premikov bežijo večinoma iz ruralnih območij, torej z juga in vzhoda. Iz vasi
zbežijo v bližnja mesta in se nastanijo pri prijateljih ali sorodnikih, če je to mogoče. Če tega
nimajo, gredo v neformalno naselje, kamp, zgradijo hiše iz lesa in posušenega blata ali pa v
šotorišča. Tisti, ki imajo vozila in so bolj premožni, gredo dlje stran, recimo v Kabul. Če
poznajo nekoga, ki je že pred njimi zbežal, gredo k njim. Ljudje iz iste vasi se preselijo na isto
lokacijo in deluje, kot da bi se cela vas preselila na drugo lokacijo. Po navadi dobijo neko
ozemlje, mislim, da je v večini primerov tako, da gredo do ministrstva, kjer se registrirajo,
zaprosijo za pomoč in dobijo lokacijo, ki je v lasti države. Ljudje z odhodom čakajo do
zadnjega. Gre večinoma za revne ljudi, ki nimajo česa odnesti, zato čakajo do zadnjega.
Večinoma so kmetje, ki z begom izgubijo vse - zemljo in živino, ki ostane. Mislim, da gredo
po poti, ki je možna. V Afganistanu so ceste slabe in jih je malo, težke povezave, glavna
prevozna pot je največkrat edina možnost na izbiro. Dostikrat sem naletel na to, da ko so
civilisti bežali po poti, kjer je bila talibanska nadzorna točka, so jih spustili naprej. Zanimalo
jih je le, če so med migranti sovražniki, ki so bili njihova tarča.

Glede na to, da ste bili v stikih s civilnim prebivalstvom, menite, da bežijo za dlje časa ali
je beg njihova kratkoročna strategija?

Cilji se spremenijo. Sprva zbežijo zaradi vojne, če pa so prisiljeni dlje časa živeti v mestih, si
zgradijo skromen dom, se ustalijo, dobijo službo in nekateri tudi ostanejo. Menim, da je
trenutna situacija še nevarna in je glavni dejavnik da se ne vrnejo domov ravno nevarnost.
Spopadi so se razširili po celi državi, le na območju, kjer živijo Hazarji, ki so po mojem
mnenju etnično zelo homogeni, zaenkrat ni večjih spopadov. Napadi nanje so sicer bili, živijo
tudi drugje in na jugu recimo se srečujejo še z dodatnimi nevarnostmi, zaradi česar so nekateri
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bili ugrabljeni in celo ubiti. Nekateri so se morali prilagoditi in včasih spremeniti svojo
identiteto, da niso bili tarča Talibanov. Pod oblastjo Talibanov so trpeli, zato so bili najbolj na
strani ZDA, na splošno pa zasedajo številne javne funkcije in jih je z lahkoto prepoznati po
očeh, medtem ko Paštune prepoznamo po oblekah in bradah.

V kakšnih razmerah živijo ljudje na območjih, kamor se preselijo?

Živijo dejansko v zelo slabih in mizernih pogojih. Ko sem bil na Ministrsvu za begunce in
repatriacijo in sem jih spraševal, kako nudijo pomoč ljudem v šatoriščih po državi, so
odgovorili, da so odvisni od donacij in tuje pomoči. Država je odvisna od tujega denarja,
večino proračuna napolni tuji denar. Ker je država neeksistentna, ne zmorejo nuditi podpore
ljudem, kot jo potrebujejo. Prebivalci se nastanijo v šotorih, če ostanejo dlje časa pa si
zgradijo hiške na lesenih kolih, material, iz katerega gradijo, so glinene opeke in čeznje
nanesejo blato, ki je posušeno na soncu. Za kanalizacijo skopljejo jarke, po katerih odteka
voda iz hiš, na tleh je zemlja, nič ni asfaltirano. Kadar je možno, si skopljejo tudi jarek za
vodo, ker morajo v nasprotnem hoditi do prvega bližnjega vira vode. V stikih sem bil samo z
moškimi, z ženskami pa nisem govoril, ker je taka njihova kultura. Ženske in otroke večinoma
uporabijo za beračenje, medtem ko moški iščejo vsakdanje delo. Navada je taka, da gredo na
znane lokacije na križiščih in čakajo, da se pripeljejo delodajalci s kombiji po delavce, jih
naložijo v avto in gredo delat. Navadno imajo s seboj lopate, samokolnice in čakajo, da pride
nekdo po njih.

Odhajajo ljudje zaradi spopadov ali zaradi tega, ker ne morejo živeti na ozemlju, ki je
pod nadzorom Talibanov oziroma vlade?

Oba razloga sta izredno močna za odhod. Talibani so zelo močni in imajo močno podporo. Če
Talibani napadejo območje, ki je pod nadzorom vlade, bodo civilisti odšli, ker se bodo
ustrašili za svoje življenje in življenje svojih bližnjih. Talibani se maščujejo vsem, in ko se
naselijo na teh območjih, iščejo te ljudi. Če imajo Talibani določeno območje pod nadzorom
in to ozemlje zasede vladna stran, se zgodi obraten scenarij. Ljudje so vpeti v igro moči in
tudi če niso podporniki ne enih ne drugih, recimo so živeli na območju pod nadzorom
Talibanov in so jim pomagali, nudili hrano, ker so to Talibani pričakovali ali pa so bili v to
prisiljeni, so bili civilisti vedno v strahu, da jih bo kdo obtožil, da sodelujejo z eno ali drugo
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stranjo. Drug primer so civilisti, ki so živeli na območju vlade in so delali za vlado, čeprav
niso bili izraziti podporniki ZDA. Talibani so jih kaznovali, pobili, nekaterim celo rezali dele
telesa. Take stvari se dogajajo, ljudje delajo stvari, ne glede na podporo eni ali drugi strani,
ker je to način, da preživijo.

Kaj pa tisti civilni prebivalci, ki ostanejo na območju spopadov? Kakšno je njihovo
življenje pod oblastjo ene ali druge strani? Kakšne strategije uporabijo za preživetje?

Za obe strani je značilno, da iščeta nasportnike oziroma ljudi, ki delajo oziroma podpirajo
sovražnika. Za Talibane je značilno, da imajo zelo širok krog sovražnikov, kar pomeni, da
kadar ne dobijo tistega, ki dela za vlado, gredo na širše družinske člane. Talibi preganjajo
tiste, za katere mislijo, da so njihovi sovražniki. Napadajo hiše, zahtevajo hrano in
sodelovanje. V tem primeru je življenje na ozemlju pod njihovo kontrolo možno. Zaradi
podpore so Talibani vedno močnejši. Kadar pride do spopada, se ljudje ustrašijo in zbežijo,
ker se bojijo za lastna življenja. Če bi ostali, bi umrli. Menim, da se odločajo na podlagi tega,
kar je najbolje zanje. Enako velja za straže, paravojaške enote in lokalce, ki jih vladni organi
najamejo za varovanje območja pred Talibi. Zaradi svoje šibkosti oziroma moči nasprotnikov,
strahu za lastno življenje in maščevanja s strani Talibanov, vedno zbežijo, kar je povsem
upravičeno. Pozorni so ves čas. Nekje imajo pse, ki jih opozarjajo na približevanje ljudi in
možnost nevarnosti. Civilisti uporabljajo določene dogovore, da vedo, da prihajajo domači
člani družine, kot so recimo žvižgi in podobno.

Kako prebivalci vedo, da bodo žrtve napadov, imajo mogoče sisteme opozarjanja?

Ne vem, dvomim. Ko se boji že začnejo, zbežijo. Dostikrat zbežijo, ko slišijo streljanje ali ko
se začne boj v sosednji vasi.

Vidimo lahko, da je vedno več žrtev med civilnim prebivalstvom, sploh med otroki in
ženskami. Kakšno je življenje otrok v Afganistanu?

Vse vojskujoče se strani rekrutirajo že dokaj mlade fante. Razseljence najbolj poznam, ker
sem bil z njimi najbolj v stikih. Življenje otrok je odvisno od možnosti, ki jih imajo starši. Ker
so prebivalci izredno revni, so njihove odločitve povezane s tem dejavnikom. Nekateri otroci
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zato ne obiskujejo pouka. V določenih krajih, kjer so mednarodne organizacije organizirale
osnovno izobraževanje in obljubile hrano za otroke, ki bodo hodili v šolo, so se otroci zaradi
dane možnosti naučili osnov branja in pisanja. Zlasti za majhne odročne vasi, je to edini kraj,
kjer se naučijo brati in pisati, kar predstavlja velik uspeh. Nekatere družine dajo otroke v
madrase, ker je to edina možnost, da pridejo do dnevnega obroka. Drugi otroci, ki ostanejo
doma, so obsojeni na beračenje ali pa so enostavno samo v kampih. Ker je veliko sirot, hitreje
postanejo žrtve na žalost tudi spolnega nasilja. Otroke, večinoma fantke, uporabljajo za spolne
sužnje, uporabljeni pa so tudi kot delovna sila.

Vsako leto se vrstijo tudi napadi na učitelje, politike in ostale javne uslužbence. Zakaj se
pojavljajo napadi na te institucije?

Šole so cilji napadov. Dve leti nazaj sem imel intervju z ravnateljem ene od osnovnih šol, ki je
bila na ozemlju pod kontrolo Talibanov. Talibani so mu dovolili obratovanje in prepovedali
poučevanje deklic. Ker ravnatelj ni upošteval njihovih zahtev, so ga Talibani še dvakrat
opozorili, tretjič pa so nastavili bombo pod avto. Ravnatelj je sicer preživel, a je ostal brez
noge. Tudi vladne šole so na njihovem območju in vlada plačuje plače, ker imajo tak dogovor,
kar nakazuje na zrelost obeh strani, problem pa so zahteve Talibanov na območju, ki so pod
njihovo kontrolo. Talibani ženskam niso naklonjeni. Dopuščajo možnosti določenih pravic
žensk vendar tako, da so v skladu z islamom. Kaj to zanje pomeni, ostaja sicer vprašanje.
Tudi napadi na bolnišnice se dogajajo zaradi neupoštevanja zahtev in pogojev, ki jih
postavijo.

Kako živijo civilisti, ki so žrtve poškodb?

Njihovo zdravljenje je ponekod brezplačno. Obstajajo centri v različnih mestih, kjer jih
oskrbijo s protezami. Zaposleni v teh centrih so žrtve poškodb. Na delavnicah izdelujejo
proteze in so vključeni v delo mednarodnih organizacij, ampak jih je zelo malo. Nekateri po
oskrbi dobijo proteze sicer zastonj, nato pa morajo domov, kjer nimajo prave oskrbe in
nikogar, ki bi jim pokazal, kako naprej. Življenje se z izgubo roke ali noge ne konča. Tisti, ki
so ranjeni na delovnem mestu, kot je recimo član vojske ali policije, dobijo neko odškodnino,
drugi pa so prepuščeni sami sebi.
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Obiskali ste tudi Pakistan in taborišča Afganistanskih prisiljencev v Pakistanu. Ali ste
seznanjeni s tem, da so bili v kampih tudi Talibani?

Da, mislim, da so bili res, tudi poročila pravijo, da so. Pakistan jim je vedno nudil zatočišče,
zato mislim, da so bili v kampih zagotovo prisotni, ne vem pa v kakšnem obsegu.

Vemo, da so Afganistanci zelo moralni in častni. Kakšna je vloga morale v boju in
preživetju na splošno?

Res je. Afganistanci so zelo moralni in čast je zanje zelo pomembna. Kljub temu v grožnji
človek ne gleda na moralo, ampak naredi vse, da preživi in se reši pred smrtjo. Kadar se
človek odloči, da preživi, nima izbire, kot da se dejansko bori, ne glede na sredstva. Vsi
imamo v sebi gon po preživetju in ta je pomembnejši od morale.

Česa si po Vašem mnenju prebivalstvo najbolj želi? Kdo podpira koga? Je meja
podpore sploh jasna?

Odvisno kje. Severno zavezništvo je na strani vlade, Paštuni na strani Talibanov. Jug je
predvsem Paštunski in podpora Talibanom je izrazita. Talibani imajo sicer tudi člane iz drugih
etničnih skupin, kar je povezano z islamom, tako da jasne meje ni. Ni pravilo, da Paštuni
podpirajo Talibane in obratno.

Ali je možno doseči sodelovanje med Talibani in vlado?

Mislim, da bo težko doseči dogovor. Bomo videli, če se bo razvilo kaj iz tega. Talibani so
vedno močnejši in menim, da se jim ne splača pogajati, če imajo lahko vse. Težko bo
spremniti stanje v državi, kjer prevladujejo nizka stopnja izobrazbe, šibka ekonomija in
brezposlenost. Ljudje si želijo mir, tudi če je revščina. Talibani so grozni, a so del družbe.
Država je umetno ustvarjena s pritiskom in denarjem od zunaj, vsak pa dejansko ve, komu
pripada. Država razpada, medtem ko se etnične skupine vedno bolj oblikujejo.
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