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I januari 2002 höll George Bush 
sitt uppmärksammade tal där han 
pekade ut ondskans axel: Iran, 

Irak, Afghanistan och deras allierade. 
Kriget mot terrorismen riktade sig 
inte längre bara mot terroristgrup-
per. Nu stod plötsligt hela nationer i 
skottgluggen.
 Lika kontroversiell var den ameri-
kanska sångerskan Rickie Lee Jones i 
sin reaktion i Washington Post: 
 – George Bush, Dick Cheney och 
John Ashcroft är ondskans axel. De 
är ondskans triad och det är förstås 
därför de tänker i sådana termer. Att 

i politiska tider försöka lyfta fram 
religion och idéer om gott och ont, 
när du slåss för olja – att försöka få 
amerikaner att tro att dessa männis-
kor är onda därför att du vill åt deras 
olja – det är det han försöker göra. 

Den norske musikproducenten Erik 
Hillestad svarade med ett helt annan 
slags retorik:
 – Vaggsånger handlar om att 
skapa trygghet. Vilket är motsatsen 
till krig, sa han i norska tidningen 
Klassekampen efter att han härom-
året släppte cd:n Lullabies from the 
Axis of Evil.  
 Det är 15 vaggvisor från Iran, 

Irak, Afghanistan, Syrien, Uzbekis-
tan, Kuba, Nordkorea, Palestina och 
Nicaragua. Samtliga framförs på ori-
ginalspråk av sångerskor från samma 
länder. Inspelningarna har sedan 
mixats på Kirkelig Kulturverksted i 
Oslo med musik och översättningar 
på engelska sjungna av västerländska 
sångerskor. 
 Rickie Lee Jones är en av dem. 
Eva Dahlgren, Nina Hagen och An-
nisette Koppel från Savage Rose är 
andra medverkande storheter. Öst 
och väst sjunger duett med varandra. 
 Och det fungerar. Det låter som 
om sångerskorna satt i samma rum, 
framför samma mikrofon, när de i 

Vaggvisor från ondskans   axelmakter

Det börjar rörigt. För hon kommer 
med bil. Till utanför moskén där vi 
stämt träff. Kulsoom Hashimi – i 
egen bil. Ensam kvinna i egen bil! 
Och hon kör bilen själv, mitt inne 
i Kabul – en afghansk kvinna som 
kör bil! 

– Afghanska män har tre ögon, ett två 
tre… skrattar hon och pekar på sina 
båda ögon och sin mun, som hon gör 
förvånat liten och rund. Det är så af-
ghanska män ser ut när de ser henne 
bakom ratten.
 – Fast under det senaste året har 
vi blivit allt fler kvinnliga bilister i 
Kabul. Det är en snabb förändring. 
Jump in! 
 Det gör jag, i framsätet bredvid 
henne, en västerländsk man och vi blir 

Afghaner, irakier och kubaner i spännande norskt projekt

”Om rösten     håller skulle jag gärna sjunga mer”

Kulsoom Hashimi skulle gärna sjunga på någon mer cd, om rösten håller.
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själva verket befi nner sig i tre olika 
världsdelar. Det hänger ihop. Med 
Erik Hillestads egna ord från plattans 
texthäfte: 
 – Vaggsånger leder oss till den 
djupaste och mest fundamentala sät-
tet för kommunikation mellan män-
niskor. Det är där alla gemensamma 
idéer och känslor har sin början 
– mellan mor och barn, mellan far och 
barn. Det är en universell kultur. 
 Och visst kan likheterna mel-
lan öst och väst vara slående, såväl 
musikaliskt som textmässigt. Men det 
är inte utan att det fi nns symboliska 
och politiska övertoner. Det här är 
vaggvisor som handlar om fi ender, 

paradis, öden, exil, framtid, gränsvak-
ter, Gud, blommor, fred och skydd 
mot – ja just det – ondska.

Tio procent av intäkterna går till 
Worldview Rights, en organisation 
som främjar mänskliga rättigheter, 
demokrati och konfl iktlösning genom 
kommunikation och media. Organisa-
tionens främsta mål är att ge en röst 
till dem som ingen röst har.
 Det var inte helt lätt att få artister 
från väst att ställa upp, särkskilt inte 
i USA. Många tyckte det var alltför 
politiskt riskabelt, var rädda för att 
hamna på svarta listan, få sina kar-
riärer förstörda. Men sångerskor från 

nio länder i väst tackade ändå 
ja – förutom Washingtonkatedralens 
hela fl ickkör.
 Från Afghanistan medverkar syst-
rarna Fanzya och Razya Khan Ali från 
Kunduz. Samt från Kabul, i artikeln 
nedan, läs om Kulsoom Hashimi.

Vaggvisor från ondskans   axelmakter

genast omringade av treögda män. 
Men Kulsoom Hashimi lägger snabbt 
in backen, sedan ettan och en rivstart. 
Vi lämnar dem i ett moln av damm. 
 I den mån hon är känd i Afghanis-
tan, så är det i egenskap av kvinnlig 
bilist och inte som sångerska. För hon 
sjunger inte annat än för sin brorson, 
vaggvisor. Förutom insatsen hon 
gjorde på cd:n Lullabies form the Axis 
of Evil, som inte säljer i Afghanistan, 
för den har aldrig blivit marknadsförd 
här.
 – Jo, jag skulle gärna sjunga på 
någon mer cd, om min röst håller för 
det? Jag är ju ingen sångerska. Men 
jag skulle inte tveka en sekund om 
det vore för något liknande projekt. 
Gärna något som kan få oss i Afgha-
nistan att känna ansvar för vårt eget 
samhälle. Något sådant vill jag göra!

 Hon är 25 år, singel, och jobbar 
som ekonomiassistent på schweiziska 
ambassaden. Varje morgon går hon 
upp klockan fem för hinna sätta sig 
på skolbänken klockan sex. 

Om ett par år är hon färdig, tar 
Acca-examen, ett internationellt 
erkänt bokförardiplom, som öppnar 
dörrar även utanför Afghanistan. Se-
dan jobbar hon på ambassaden från 
åtta till halv fyra, in i bilen och iväg 
till Kabuls universitet där hon läser 
engelsk litteratur till fram på kväl-
len. Då kör hon hem och gör läxorna. 
Hon vet vad hon vill. 
 – I framtiden vill jag fl ytta ut-
omlands för att få mer frihet. Helst 
Kanada. Jag har en kusin i Toronto. 
 Frihet att röra sig fritt, att jogga, 
spela volleyboll, badminton, bara att 

kunna vara ute och gå långa sträckor. 
Det saknar hon i Kabul. 
 – Det fi nns nästan ingenstans att 
promenera. Det är farligt för kvinnor 
tidigt på mornarna och kvällarna, och 
om man då jobbar på dagarna… och 
det är dammigt, avgaser, fi nns knappt 
ens trottoarer. 

Vad Kulsoom Hashimi inte visste 
är hur många som hör henne sjunga 
vaggvisan Lalo lalo runt om i världen. 
Det är så man nynnar på dari till barn 
som ska somna. 
 Lullabies from the Axis of Evil 
har sålt i bortåt 30 000 ex i Europa, 
Sydamerika, Australien, Japan, 
Korea, Hong Kong, över hela USA. 
Och den fortsätter sälja, mer och mer. 
 Kanske George Bush också köpt 
den?

”Om rösten     håller skulle jag gärna sjunga mer”

Skivan Lullabies from the Axis 
of Evil utkom i april 2004 och 
fi nns att köpa hos din skivhand-
lare eller på www.cdon.se




