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Shadgul Zadran är skådespelare i den radiosåpa som just nu håller på att spelas in i Kabul.

Svensk gör såpa i Kabul
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n by någonstans i Afghanistan
drabbas av svår torka. Invånarna går samman och lyckas
rädda samhället från undergång. Mitt i
alltsammans utspelar sig en Romeo &
Julia-saga i afghansk tappning.
Historien är inte unik, men med
radions hjälp väntas den inom kort nå
ut till nästan varannan person på den
afghanska landsbygden. Genom att
sprida budskap om samarbete, jämlikhet och rättvisa, vill det afghanska
ministeriet för landsbygdsutveckling
uppmuntra folket att starta egna utvecklingsprojekt på bynivå.

TV-journalisten Carl Larsson från
Eskilstuna är en av de som ligger
bakom radiosåpan Let’s build our
village. Som inhyrd mediekonsult
fick han i somras uppdraget att på
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ett mer kreativt och lättillgängligt
sätt sprida information om ministeriets massiva satsning, det så kallade
Nationella Solidaritetsprogrammet,
NSP. Valet av radio föll sig naturligt i ett land där det stora flertalet
saknar tillgång till tidningar och TV
och där läs-och skrivkunningheten
är låg, framförallt bland kvinnor på
landsbygden.
– Det finns en stark tradition av
radiolyssnande i det här landet, se-

dan åren av krig och inre stridigheter. Det är inte som i Sverige att man
lyssnar ensam, utan folk samlas på
kvällarna och sitter runt radion tillsammans.
– Dessutom älskar afghanerna
drama, säger Carl Larsson, som tidigare arbetat för bland annat SVT
och SR och som gjorde en dokumentärfilm om Svenska Afghanistankommitténs arbete vid frontlinjen,
En semester för Safawi, hösten 2001.

Sayeda Hashemi och Shadgul Zadran spelar ut.
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– Ytterst handlar NSP om fattigdomsbekämpning. Genom såpan vill
vi få folk att förstå att de själva har en
roll i utveckligen, säger Carl Larsson.

Carl Larsson i kontrollrummet.

Han hänvisar till New Home New
Life, BBC-såpan som har sänts på dari
och pashto (de två största språkgrupperna) i över tio år, också i undervisningssyfte, med budskap om till exempel hygien och hälsa.
– Vi hoppas få ännu högre lyssnarsiffror, när vi väl börjar sända framåt
årsskiftet, säger Carl Larsson.
Hittills har hälften av de planerade
80 avsnitten spelats in på både dari
och pashto. Varje vecka kommer man
sända sex avsnitt av såpan, tre på vardera språk. För att öka antalet potentiella lyssnare och även nå de mest avlägsna bergstrakterna har ministeriet
distribuerat sammanlagt 4 000 satellitradiomottagare till lika många byar
runt om i landet. På tre år hoppas man
nå alla 20 000 byar som ingår i NSP.
Olika hjälporganisationer assisterar
ministeriet för landsbygdsutveckling
genom att mobilisera folk i byarna att
gå samman och bilda shoras, eller byråd, som i sin tur samlar information
om lokala behov och önskemål och
skriver projektförslag. På så sätt kan
byar själva bygga en moské, en skola
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eller ett vattenförsörjningssystem.
Pengarna kommer från Världsbanken
och går via ministeriet direkt till byråden, utan att passera de utländska
biståndsorganisationerna.

NSP
Nationella

Solidaritetsprogram-

met, NSP, syftar till att lokalsamhällen
själva ska få styra sina utvecklingsprojekt. De övergripande målen är fattigdomsbekämpning och att bygga solidaritet och stöd för centralregeringen.
Ministeriet för landsbygdsutveckling
har utnämnt ett antal biståndsorganisationer till sk Facilitating Partners
för olika provinser och distrikt, där de
hjälper till att etablera byråd och mobilisera lokala initiativ
SAK är Facilitating Partner för NSP i
Wardakprovinsen, sydväst om Kabul
Sedan arbetet började i augusti 2003,
har SAK hjälpt till att etablera 216
byråd, som i sin tur arbetar med 77
olika projekt.

Trots det givna ämnet menar Carl
Larsson att det har funnits stort kreativt utrymme i processen.
– Vi skrev vilt och fick sedan stryka de mer extrema utsvävningarna
och inslag som kunde uppfattas som
partiska eller politiska. Den naive biståndsarbetaren, svensken Sven, som
han själv tänkte spela, hamnade föjldaktligen i papperskorgen (vilket kollegerna på SAK förmodligen bör vara
tacksamma för!).
Synopsis gick från Carl Larsson
och hans tyske kollega Michael Lennertz till en grupp afghanska manusförfattare som gjorde drama av berättelsen. Alla avsnitt måste passera
ministern för landsbygdsutveckling,
Hanif Atmar, innan de godkänns för
inspelning.
– Det handlar inte om propaganda
eller censur, utan om att vi ska sprida
information om programmet NSP. Det
har därför varit viktigt att berättelsen
är etniskt ”neutral” och applicerbar
till olika delar av landet och att budskapen inte uppfattas som politiska.
Men det är givetvis en utmaning när
NSP i sig representerar den sittande
regeringen och det internationella
samfundets agenda, säger Carl.
Några av landets mest kända kulturpersonligheter deltar i produktionen. Daud Maqsodi (av Carl Larsson
utnämnd till Afghanistans Jarl Kulle)
är regissör och spelar även en av rollerna. Han gestikulerar med stor entusiasm och serverar te till skådespelarna i studion.
– Genom den här såpoperan kan
vi hjälpa till att bygga vårt land, både
i fantasin och verkligheten! Vi kan ge
kvinnor en röst och stärka deras rätttigheter, säger han och återvänder till
studion.
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