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En nyfiken tjej kikar ut från ett fönster på en 
skola i provinsen Panjshir.
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Kabul i januari och det är kallt. 
Under natten som gick var 
temperaturen nog nere under 

20 grader och den bleka solen som 
skiner nu på förmiddagen ger inte 
mycket värme. När jag och Rafiullah 
från SAKs informationsenhet kom-
mer till Pajhwok Afghan News i cen-
trala delarna av Kabul har de ingen 
elektricitet och kontoret är iskallt. 
 Vi är här för att träffa Zainab 
Mohamadi, en 21-årig reporter som 
parallellt med att fullfölja sitt journa-
listiska kall studerar juridik på Kabuls 

universitet. Med mig har jag frågor 
om hur en driftig ung afghanska ser 
på framtiden; hennes egen och lan-
dets. 
 Rafiullah översätter åt oss, trots att 
Zainab förstår engelska ganska bra så 
vågar hon inte riktigt prata. 

hon ger ett säkert intryck, hon 
ler ofta men verkar samtidigt tuff. 
Zainab har redan hunnit med mycket. 
I fyra år har hon arbetet som reporter 
på Pajhwok. Hon var med från början 
när den afghanska nyhetsbyrån 
startades upp, som en utbrytare från 
en internationell medieorganisation. 

En ung kvinnas   förhoppningar
Afghanistan-nytt träffar journalisten och       juridikstudenten Zainab

Det här är Zainab Mohamadi, journalist och student.
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Ingången kom från en av hennes syst-
rar som jobbar på den internationella 
nyhetsbyrån Internews. 
 – Hela min familj jobbar inom 
media skrattar Zainab. Alla mina tre 
systrar och även min storebror. 
 Hennes far uppmuntrar dem. 
 – Jag får till och med mer stöd från 
min far än vad min bror får, trots att 
jag är kvinna säger Zainab, med tydlig 
stolthet över hennes fars progressiva 
inställning. Han får alltid stå upp för 
oss gentemot släktingar som tycker att 
våra arbeten och studier är olämpliga 
för kvinnor men han lyssnar inte på 
dem utan fortsätter att uppmuntra oss 

säger hon och fortsätter: 
 – Självklart är han orolig och ringer 
alltid när han hör att det varit någon 
säkerhetsincident, självmordsbomb 
eller liknande, men han skulle aldrig 
hindra mig från att arbeta för den 
sakens skull, säger Zainab. 
 Zainab är i första hand ekonomisk 
reporter på Pajhwok och skriver för 
tillfället en text om Afghanistans 
förutsättningar för export. 
 – Jag tycker det är intressant. Eko-
nomin är viktig för landet. 
 Hon berättar också att nationella 
såväl som internationella medier 
använder deras dagliga nyheter och 

”Känner man 
inte till sina 
rättigheter är 
det svårt att 
stå upp och 
kräva något”

z a i n a b  m o h a m a d i

En ung kvinnas   förhoppningar
Afghanistan-nytt träffar journalisten och       juridikstudenten Zainab
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att de även gör en del djupare repor-
tage och analyser utifrån Pajhwoks 
grundmaterial. Zainab verkar stolt 
över att arbeta på nyhetsbyrån men 
det är ändå juridiken som är viktigast. 
Ända sen hon var barn har hon velat 
arbeta inom rättsväsendet, bli advo-
kat och vara med och skipa rättvisa. 
 – Jag vill inte försvara kriminella 
utan arbeta för att se till att männis-
kors rättigheter inte inkräktas på. 

rafiullah berättar att han råkar 
veta att Zainab är kursetta. Hon går 
andra året av fem på väg mot en Bac-
helor of Law-examen. 
 – Universitetet är bra. Lärarna är 
kompetenta och har ett driv att vilja 
lära men faciliteterna inte är de bästa, 
säger hon.
 Juridiska fakulteten är dock en av 
de bästa tror hon. Hon säger att andra 
studenter inte är lika nöjda med förut-
sättningarna. 
 Hon är snygg och trendig Zainab, 
i jeansdress och svartvita accessoarer; 
zebramönstrad handväska, randig 
halsduk och huvudsjalen långt bak på 
huvudet. Många kvinnliga Kabulbor 
är väldigt modemedvetna samtidigt 
som de är noga med att följa kulturens 
påbud om klädsel, dock i sin egen, 
modernare tappning. 
 Så vad tänker då en ung medveten 
afghanska om framtiden? Vi börjar 
prata om kvinnornas situation i landet. 
 – Å ena sidan går utvecklingen 
framåt enormt. I Kabul är det många 
kvinnor som jobbar och får möjlighet 
att studera men på landsbygden står 
det i bästa fall still. I vissa områden 
där myndigheterna inte har någon 
kontroll, dit rättsväsendet inte når, 
går utvecklingen i det närmaste bakåt 
för kvinnorna. Det stora problemet, 
i vilket också lösningen ligger, är 
bristande kunskap. Många kvinnor i 
Afghanistan vet inte vilka rättigheter 
de har. Känner man inte till sina rät-
tigheter är det svårt att stå upp och 
kräva något. Så det som i första hand 
behövs är information, kunskaps-
spridning och samtidigt engagemang.
 – Kvinnor och män måste hjälpas 
åt, säger Zainab.

ett av skälen till att hon valt 
en karriär inom juridik är att hon 

vill försvara och lyfta fram kvinnans 
rättigheter. Hon använder hela tiden 
ett av de få ord jag lärt mig på dari, 
mushkel, vilket betyder att något är 
svårt eller komplicerat. Kvinnor har 
rättigheter enligt afghansk lag men 
att förverkliga det som står i lagen, 
att få den att verkligen betyda något 
i kvinnornas dagliga liv – det är 
mushkel!
 Vi pratar vidare och kommer in på 
det politiska läget i allmänhet och hur 
hon ser på framtiden för sitt land.
 – Det är svårt att förutse, det är 
svårt att göra några profetior. Hur 
det ska gå för Afghanistan beror på 
många faktorer. 
 Ibland är Zainab optimistisk men 
lika ofta präglas tankar om framtiden 
av pessimism. 
 – Som det är nu så har Afghanis-
tan stöd från hela världen, ett stöd så 
starkt att ingen av regeringens fiender 

kan slå ned det, säger Zainab och ges-
tikulerar med sina silverringsprydda 
händer.
 Hon är positivt inställd till det 
internationella samfundets arbete i 
landet, både de militära såväl som de 
civila insatserna. Dock tillhör hon de 
som misstänker att andra länder, hon 
nämner Iran och Kina, har något att 
vinna på att behålla ett instabilt till-
stånd i Afghanistan – varför kan hon 
inte riktigt svara på men hon menar 
att om det internationella samfundet 
verkligen ville så skulle de kunna 
skapa stabilitet i Afghanistan nu! 
 Jag har hört resonemanget förr, 
många afghaner anser att deras 
grannländer såväl som USA tror sig 
ha något att vinna på oredan i Afgha-
nistan. Det är inte det att afghanerna 
skyller ifrån sig men det finns en frus-
tration över att man inte får all den 
hjälp man skulle kunna få – att alla 
inte drar åt samma håll för att lösa 
det komplicerade läget.

drömmar och förhoppningar för 
framtiden då? Jo, Zainab tror att 
vanligt folk inte vill något annat än 
att ha fred och stabilitet. Den vanlige 
afghanen vill arbeta och låta sina 
barn studera precis som den vanlige 
iraniern eller pakistaniern. 
 – Jag tror att landet har möjlighet 
att utvecklas till något bra nu, det 
finns en chans. För mig personligen 
ligger drömmen nära den för hela 
landet. Jag vill leva, jag vill jobba och 
förverkliga mina drömmar i ett stabilt 
samhälle, i ett land i fred. 
 När intervjun är över, i bilen på 
väg tillbaka till SAKs kontor berättar 
Rafiullah att Pajhwok är ett ord från 
den iranska farsin (persiska) men att 
det används både i pashto och i dari 
– de två officiella språken i Afghanis-
tan. Nyhetsbyrån valde namnet för att 
de skulle bli lika väl ansedda från de 
olika folkgrupperna men kanske mest 
för ordets betydelse. Pajhwok betyder 
eko.   

Jane Karlsson är projektansva-

rig för Svenska Afghanistankom-

mitténs vänskolearbete i Afgha-

nistan och jobbar på kontoret i 

Kabul.

“Jag tror att Afghanistan nu har möjlighet att 
utvecklas till något bra. För mig ligger dröm-
men nära den för hela landet. Jag vill leva, jag 
vill jobba och förverkliga mina drömmar i ett i 
ett land i fred”, säger Zainab.
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