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invånare har tillgång till radio. Det 
är därför många som anser att radion 
är långt mer effektiv än tidningar 
och andra tryckta medier. Internet 
är fortfarande på spädbarnsstadiet, 
särskilt på landsbygden, men expan
derar snabbt. Det finns de som menar 
att internet har större potential som 
utbildningsredskap, i synnerhet när det 
gäller att uppgradera gamla kunska
per. Om det stämmer återstår att se.
 Hur det än blir med det, så finns 
det uppfinningsrika radioprogram som 
riktar sig till ungdomen, till exempel 
programmen från Media Support So-
lutions, MSS, som driver 24 lokala och 
nationella radiostationer. Och framför 
allt ställer MSS upp med utbildning, 
plus teknisk, administrativ och redak
tionell assistans, så att ungdomar ute i 
landet kan bygga och driva egna stu
dior och radiostationer. Sändningarna 
innehåller bland annat fortbildning för 
lärare, men tar också upp hälsovård, 
jordbruk, boskapsskötsel, historia, nu
tidsorientering och andra ämnen som 
inte lärs ut i skolorna. Programmen 
kan också behandla frågeställningar 
som är särskilt viktiga just för ungdo
mar, såsom narkotika, hiv/aids, familje
relationer och andra känsliga sociala 
frågor. I de programmen förekommer 
intervjuer och telefonväkterier där 
ungdomar får möjlighet att uttrycka 
sina tankar och diskutera dem med 
högt uppsatta makthavare och väl
kända experter. Syftet är dels att ge de 
unga en chans att höja sina röster, dels 
att förändra attityder och beteenden.

i afghanistan har ungdomen av 
tradition hållits utanför beslutsfat
tandet. Detta hämmar deras förmåga 
till kritiskt tänkande och leder alltför 
ofta till improduktiva, till och med 
destruktiva beteenden. Alla åtgärder 
som engagerar dessa framtida ledare 
i återuppbyggnaden av landet bidrar 
därför till att öka landets välstånd och 
stabilitet. Ungdomarna underskattar 
inte svårigheterna de möter. Även de 
oroar sig för framtiden. Men det är få 
som visar tecken på förtvivlan eller 
misströstan. När man frågar dem vari
från de får sin fantastiska inre styrka 
svarar de med lysande ögon och breda 
leenden: Det vore skamligt att ge upp, 
vi litar på att Allah visar oss vägen.   

t e x t  &  b i l d :  j a n e  k a r l s s o n

När jag är ute på landet och 
besöker SAKs skolor träf-
far jag afghanska tonåringar 

hela tiden. Däremot är det inte ofta 
jag möter tonåringar i Kabul. Därför 
är det lite spännande att träffa vår 
utbildningskoordinator Aminulahq 
Mayels dotter Shabaana och hen-
nes kusin Zabiulhaq. De är riktiga 
stadsbarn och bor i den mycket tät-
befolkade stadsdelen Khair Khana i 
nordvästra Kabul. 
 Först var det tänkt att jag skulle 
komma hem till Mayel och träffa ung-
domarna men när det kom till kritan 
blev han lite nervös.
 – Det är nog bättre att jag tar med 
mig Shabaana och Zabiulhaq hem till 
dig istället. Khair Khana är nog inte 
så lämpligt för västerlänningar. Inte 

för att det skulle vara farligt men man 
ser aldrig till några västerlänningar 
där så det skulle kunna bli lite upp-
ståndelse, resonerar Mayel.
 Zabiulhaq och Shabaana är 14 
respektive 15 år gamla, eller är Za-
biulhaq också 15? Han vet inte säkert. 
I mars när skolåret startar igen efter 
det islamska nyåret Nawroz börjar de 
båda i tionde klass. De går på olika 
skolor; Zabiulhaq i en pojkskola och 
Shabaana i en flickskola så i det av-
seendet är det ingen skillnad jämfört 
med hur SAK driver sin skolverksam-
het ute på landsbygden. Sex dagar i 
veckan går de i skolan. Bara fredagen 
är ledig. 

jag ber zabiulhaq berätta om 
en vanlig dag i sitt liv och han räknar 
upp sina dagliga rutiner. 
 – Lite annorlunda är det nu 

Tonåringar om livet
och vardagen i Kabul  

Shabana och Zabiulhaq är kusiner och bor i Kabul.
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medan det är skollov. Kabul ligger 
i ett kallklimatområde, vilket inne-
bär att vi har ett långt skollov under 
vintern. Det är helt enkelt för kallt för 
att hålla skolorna uppvärmda. Men 
även under loven handlar det mycket 
om studier. 
 Han går upp klockan sex på mor-
gonen, tvättar sig och ber. Sen äter 
familjen frukost och därefter åker han 
till ett utbildningscenter för två tim-
mars engelska och dataundervisning. 
När han kommer hem äter han lunch 
och ber eftermiddagsbönen Namaz 
Peshin. Därefter kommer en lärare 
hem till honom och han och hans 
kusin, Shabaanas bror, pluggar i fem 
timmar till. De läser mer engelska, 
tränar på att använda olika data-
program, läser det religiösa ämnet 
islamiat där man lär sig om de olika 
riktningarna inom islam.
 – Vi läser om bönen, pilgrims-
färden och hur man uppför sig som 
muslim. Men vi läser också naturve-
tenskapliga ämnen, säger han. 
 Sedan är det middag. Därefter 
kollar Zabiulhaq på tv. Helst tittar 
han på brottning och tecknad film. 
han gillar inte de indiska såpoperorna 
som han säger att Shabaana föredrar.
 Hennes lovdagar är ganska an-
norlunda från Zabiulhaqs. Hon ber 
och reciterar koranen när hon vaknar, 
sedan ställer hon fram frukosten till 
sina farföräldrar som också bor hos 
dem. Efter frukost bäddar och städar 
hon sovrummen och sen, om det finns 
el, tittar hon på tv en stund. 
 – På dagtid visas det en hel del 
informativa tv-program om hälsa och 
annat. 
 – Hon kollar bara på dramer och 
såpor, skrattar Zabiulhaq.
 – Lyssna inte på honom, han bara 
retas. Jag tittar visst på utbildnings-
programmen, säger Shabaana vänligt 
men bestämt. 

sen är det dags att ta göra lunch 
till farföräldrarna. Därefter ber hon, 
sover en stund och hjälper till med 
vad som behöver göras innan hon 
lagar middag. På kvällen erkänner 
Shabaana att hon tittar på indiska 
dramer men hon ser också nyheterna. 
Mayel bryter in i diskusionen:
  – Jag behöver själv aldrig se några 

nyheter för varje kväll ger Shabaana 
mig en sammanfattning av vad som 
hänt och vad som sagts på nyheterna.
 Jag frågar Shabaana varför hon 
inte liksom sin kusin går någon kurs 
under lovet. Pappa Mayel svarar. 
 – Hon började på en kurs men var 
tvungen att sluta när hennes farför-
äldrar kom tillbaka från en vistelse 
Pakistan. Dels för att hon behövs i 
hemmet för att ta hand om dem och 
dels för att farfadern inte tyckte att 
det var lämpligt för henne att vara ute 
och gå själv. 
 – Khair Khana är ett bra område, 
säger Mayel. Men det finns många 
arbetslösa unga män som bara driver 
omkring och inte har något annat att 
göra än att trakassera flickor. 
 Så istället för att hon går på kurs 
försöker Mayel själv hinna hjälpa 
henne lite med studierna men klock-
an är ofta nio och mer än så innan de 
hinner sätta sig en stund.

under skolåret ser dagarna lite 
annorlunda ut för ungdomarna. Sha-
baana går i skolan 
mellan nio och ett. 
Zabiulhaq börjar 
redan klockan 
sju och slutar tio. 
De läser ett tiotal 
ämnen och har 
även idrott på 
schemat. Killarna 
spelar mest fotboll 
medan tjejerna 
föredrar volley-
boll. På fredagarna 
gör de läxor och 
repeterar vad de 
läst under veckan. 
När det är varmt går Zabiulhaq till 
någon park och spelar fotboll med 
sina kompisar men nu är det för kallt 
så det blir mest dataspel och kolla på 
tv hemma.
 Shabaana gör inte mycket annat 
än att plugga på helgerna men visst 
träffar hon sina kompisar mellan 
varven. Tjejerna hon känner från 
skolan träffas hemma hos någon och 
gör typ ingenting, sitter och pra-
tar – ganska likt svenska tonåringar 
med andra ord. När det har längre 
ledigheter, under högtidshelgerna, 
brukar Shabaana gå med sin mamma 

eller andra kvinnliga släktingar till 
den särskilda kvinnoparken eller 
till kvinnobasaren. Ofta får dock 
de äldre barnen i familjerna stanna 
hemma för att ta emot eventuella 
besök medan föräldrarna åker och 
hälsar på släktingar.
 När Shabaana och Zabiulhaq 
jämför sina liv ser de att de är 
ganska olika men de verkar inte 
tycka att det är något konstigt med 
det. Mayel frågar sin dotter om 
hon hellre hade haft Zabiulhaqs liv, 
om hon hellre varit pojke men hon 
bara skrattar och säger bestämt 
nej. 

för tjejer på landsbygden är livet 
annorlunda. I höstas besökte jag flera 
av SAKs mer eller mindre svårtill-
gängligt belägna skolor. Bland annat 
besökte jag Charbaghskolan i provin-
sen Laghman någon timme nordost 
om staden Jalalabad. Där träffade 
jag Asima och Saifullah, två tolvåriga 
flickor i sjätte respektive sjunde klass. 
Flickorna var blyga men samtidigt 

kavata och blev 
varmare och var-
mare i kläderna ju 
fler frågor de sva-
rade på. Safiullah 
berättade att de 
har ungefär 30 mi-
nuters gångväg till 
skolan. Hon gick i 
eftermiddagsskif-
tet medan Asima 
gick i skolan på 
förmiddagen. 
Innan och efter 
skolan hjälper de 
till i hemmet, be-

rättade de. De har båda olika sysslor 
som de är ansvariga för och när de är 
klara med dem gör de läxor och de 
läser gärna lite extra. Både Asima och 
Safiullah tycker om att att gå i skolan 
men de vill också ha tid att träffa sina 
kompisar. 

shabaana låter upprörd när hon 
pratar om hur flickor på landet har det. 
 – De tvingas jobba så hårt. De 
bakar bröd och tar hand om djuren 
och får inte bestämma över sitt eget liv. 

Fortsättning på sidan 19

I Europa har fa-
miljen förlorat sin 
betydelse. Många 
lever ensamma och 
man bryr sig mindre 
om varandra. Alla 
är för upptagna av 
sitt eget för att ha tid 
med släkt och tradi-
tioner.”
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Fortsättning från sidan 13

Fortsättning på sidan 22

En kvinna i burka vilar huvudet mot rutan under en busstur.

 
 – Men det är nästan likadant för 
pojkarna, fyller Zabiulhaq i. De job-
bar och sliter på åkrar och med djur-
hållning och de flesta har inte möj-
lighet inte gå i skolan. Det finns helt 
enkelt inga skolor, lika lite som det 
finns hälsovård. Kusinerna är dock 
överens om att om det fanns en bättre 
infrastruktur så skulle det vara bättre 
att bo på landet. Där finns tillgång till 
natur och ytor att röra sig på, luften är 
ren och det är lugnt och tyst. Kabul är 
en bullrig och smutsig stad.
 Jag är lite nyfiken på hur dessa 
ungdomar ser på sin omvärld och 
tar upp frågan om hur de ser på den 
delen av världen jag själv kommer 
ifrån.
 –  Bilden av livet i Europa är 
ibland överdrivet positiv. Det finns 
förstås många fördelar med det väs-
terländska samhället – framför allt att 
alla är fria. Fria att bestämma själva, 
ta individuella beslut, gå sin egen väg, 
säger Shabaana.
 – Europeiska ungdomar behöver 
inte tänka på att få mat på bordet, allt 
finns där för dem. Därför har de möj-
ligheten att tänka på annat som till 
exempel sina karriärer eller bara göra 
sådant som de tycker är kul, säger 
Zabiulhaq. 
 Shabaana fortsätter: 
 – De har bättre skolor, bättre 
lärare och det viktigaste – de lever i 
fred. I deras samhällen förekommer 
inga strider, inget dödande. Men det 
västerländska sättet att leva har dock 
flera nackdelar fortsätter hon och 
gör en, för en femtonåring, ganska 
avancerad analys av de olika syste-
men. 
 – I Europa har familjen förlorat 
sin betydelse. Många lever ensamma 
och man bryr sig mindre om varandra. 
Alla är för upptagna av sitt eget för 
att ha tid med släkt och traditioner, 
säger hon. 
 I framtiden vill Zabiulhaq bli 
läkare, och han tror att han ska klara 
det bara han fortsätter att plugga på. 
Shabaana vill bli politiker. Hon vill 
att Afghanistan ska bli ett självstän-
digt land, ett land som kan hjälpa 
andra snarare än att vara i behov av 
hjälp.    

Från början av 1960-talet till 70-ta-
lets mitt symboliserar ”den gamla 
goda tiden” i Afghanistans historia, 
inte bara för afghanerna själva utan 
även för dess omgivning. Det var 
en tid av frihet, fred och hopp om 
en ljus framtid. Mycket har föränd-
rats sedan dess. Ett mystiskt land 
för den utforskande turisten har på 
några år förvandlats till ett slagfält 
för både nationella och internatio-
nella aktörer. Och som vanligt är 
det oskyldiga civila afghaner som 
får betala det högsta priset.

t e x t :  r a m i a  e b r a h i m z a d a

Den gamla goda tiden, ja det var 
då man byggde skolor och sjukhus 
som aldrig förr. Nyckelpersonerna 
var kung Amanullah som redan på 
1920-taelt ansåg att kvinnans fri-
görelse var ett viktigt steg i landets 

modernisering samt senare även pre-
miärministern Mohammed Daoud 
Khan som ville stärka kvinnans rät-
tigheter i samhället. Den senare lät 
1959 införa ett lag som tillät kvinnor 
att avstå från att bära slöja och fem 
år senare infördes kvinnlig rösträtt. 
För första gången uppmuntrades 
flickor och kvinnor att utbilda sig och 
arbeta utanför hemmet, precis som 
männen. Kvinnor blev alltmer frigjor-
da och det återspeglades i kläderna 
som till stor del inspirerades av det 
europeiska modet. Det var inte alls 
ovanligt att unga kvinnor i dåtidens 
Kabul bar korta kjolar, något som 
idag är svårt för många att föreställa 
sig. Kabul blev snart en samlings-
punkt både för utbildade människor 
och för andra som strävade mot ett 
modernare samhälle likvärdigt det 
västerländska. Många konstnärer 
sökte sig också till denna fristad. Men 
inte alla uppfattade utvecklingen som 
positiv. Många landsbygdsbor blev allt-
mer skeptiska mot dessa reformer som 

På den tiden 
burkan var lyx
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Ramia Ebrahimzada från Göteborg reflek-
terar här kring den afghanska kvinnan, 
burkan, dagens unga afghaner och ett 
hopp om en ljusare framtid. 




