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Tisdagen den 8 augusti 2006
I dag efter lunch tornade stora svarta 
moln upp sig runt Kabul. På avstånd 
kunde vi se att det regnade. I en 
halvtimme mullrade åskan lovande 
och vi hoppades alla på en rejäl 
regnskur. Men när kvällen kom hade 
bara några droppar fallit, som inte 
ens vätte marken och som än mindre 
rensade dammet ur luften.
 Ett par mil utanför stan hade 
det dock regnat och i provinserna 
Gahzni, cirka 15 mil söder om Kabul, 
Khost, Paktika och Paktia i östra Af-
ghanistan hade regnet vräkt ned och 
tagit med sig omkring 1 500 lerhus. 
Cirka 50 människor rapporteras ha 
dött i översvämningarna. 
 De flesta afghanska husen är 
byggda i lera och klarar inte jord-
bävningar eller när himlens portar 
öppnar sig på vid gavel. Ett problem 
för de som försöker undsätta de 
nödställda är att talibanerna är ak-
tiva i de här områdena och effektivt 
hindrar hjälp att nå fram om den inte 
har militär eskort.

Fredag den 11 augusti 2006
Nils Andersson och jag var på Kabuls 
golfbana i dag. Den är något allde-
les extra, knappast lik någon annan 
golfbana. Jag är ingen golfspelare 
men Nils kan spela och har dessutom 
varit på golfbanor i olika delar av 
tredje världen men ingen som denna. 
Det är en niohålsbana där green är 
svart av lös kolstybb och i stället för 
gräs är banan mer stenöken med små 
taggiga tistlar som man trampar runt 
bland. Ruff – ja det mesta, backe upp 
och backe ned. Utslagsplatsen är en 
grushög och vattenhålen uttorkade. 
Här spelade man i dag Kabul Desert 
Classic, en turnering som drog en hel 
del av den utländska kolonin. Det 
finns caddies, men med begränsade 
kunskaper om klubbornas beskaffen-

het. Vi njuter av en härlig promenad i 
solgasset.
 På kvällen är det gårdsfest. 
Jörgen har skaffat fram afghanska 
musiker och bjudit in svenskkolonin, 
inklusive de svenska Isaf-soldaterna. 
Jörgen är också delägare i en matt-
affär och det finns fina afghanska 
mattor på plats till bra pris. Maten är 
afghansk och stämningen god där vi 
sitter på mattor utlagda på gräsmat-
tan.

Lördag den 12 augusti 2006
Debbie Rodriguez är amerikanska 
och hårfrisörska. Hon är gift med 
en afghan och bor i Kabul där hon 
öppnat Kabul Beauty School som 
är Kabuls första moderna skola för 
afghanska flickor och kvinnor som 
vill arbeta i en skönhetssalong. De 
får lära sig allt det grundläggande om 
hur man klipper och gör festfrisyrer 
inför bröllop, som är en stor grej här. 
Hygien och skönhetsvård är också 
med på programmet. Jag var hos 
Debbie i dag och fick håret klippt. 
En av hennes elever fick göra job-
bet och hon sa lite generat att jag var 
den första mannen som inte tillhörde 
hennes familj som hon klippte. Deb-
bie berättade sedan att när den unga 
kvinnan först började på skolan ville 

hon inte ens visa 
sig i samma rum 
som okända män 
utan slöja. Att 
klippa en äldre 
västerländsk man 
var dock numera 
okej.
 Kvalificerade 
hantverkare 
som elektriker, 
snickare, målare, 
VVS:are, kockar/kockerskor städtek-
niker, sjuksköterskor och så vidare 
är en bristvara i landet och yrkesut-
bildningar behövs, så Debbie bidrar 
på sitt sätt istället för att bara falla 
in i den afghanska kulturen. Och det 
behövs fler som hon. Debbie är en 
dynamisk kvinna som också driver 
Kabul Coffee House som har blivit 
en dokumentär som visats i många 
länder och hon har nu också publice-
rat en bok om sin skönhetssalong, se: 
www.oasisrescue.org
 Till historien hör att talibanerna 
under sin tid stängde alla skönhetssa-
longer och den typen av verksamhet 
sköttes i hemlighet i hemmen. 
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