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Ur Björn-Åke Törnbloms rullor
Björn-Åke Törnblom är administrativ chef på SAKs kontor i Kabul. Han 
för också dagbok – här ett utdrag. Läs mer om vad Björn-Åke tänker om 
stort och smått på hans blogg: www.btornblom.com

... apropå mediavinklar 
fredag, 22 maj 2009 – stred i rosa kalsonger
På MSN:s nyheter ser jag att den amerikanske försvarsminis
tern Robert Gates hyllar den amerikanske soldaten Zachary 
Boyd som i provinsen Kunar, vid ett talibananfall skyndade 
till en försvarsställning iförd rosa kalsonger och flipflops. 
Frågan är varför man ger sig in i strid så illa klädd?
 Jag känner till en händelse i Kunar, vid samma tidpunkt 
som inte har rapporterats i media tidigare. Kunar, på grän
sen till Pakistan, är kraftigt infiltrerad av talibaner och de
lar av provinsen anses av de afghanska säkerhetsstyrkorna 
vara helt i händerna på talibanerna. 
 I provinsen har också amerikanerna små militärposte
ringar, där de inte kontrollerar mer än själva posteringen. En 
sådan postering blev attackerad och amerikanerna var tem
porärt tvungna att överge den och fick kalla in allsköns för
stärkning för att kunna återta posteringen. Om de två hän
delserna sammanfaller så förklarar det de rosa kalsongerna. 
Det var inte av vanlig stridslystnad eller patriotism soldaten 
stred i sina rosa kalsonger utan han stred för livet.
 En intressant mediavinkling av en händelse som man 
annars talar tyst om.

lördag, 30 maj 2009, kvällstidningsjournalistik? 
Kolla aldrig en bra historia! Av misstag fick jag igår en jour
nalist från en av våra kvällstidningar på tråden. Jag hade 
lånat en kompis telefon och han skulle haft telefonsamtalet. 
Omedelbart frågade han om ”gasattackerna mot flicksko
lorna…”. 
 Händelserna han refererar till är flera veckor gamla och 
det har diskuterats en del i internationell press om vad som 
hänt. Gas eller masshysteri? Jag frågade journalisten om 
han var säker på att det varit någon gasattack och att jag 
inte känner till att det finns några som helst medicinska

bevis för att det har förekommit någon sådan. Vad som hänt 
är inte klarlagt och kommer väl aldrig heller att bli det. De 
lärda tvistar ännu om vad som hänt.
 När Nyhetsbyrån AP återger händelsen den 12 maj jäm
för man den också med en liknande händelse 1998 i Tennes
see som beskrivs i New England Journal of Medicine: ” The 
study found that there had been no toxic exposure and that 
the sickness appeared to be psychological, noting that the 
symptoms were subjective.”
 Sedan frågade han om hur många flickskolor som ho
tas och stängs. Han har redan bestämt sig för sin story och 
vill egentligen inte få den omkullkastad. Jag frågar honom i 
stället hur många skolor som bränns ner i Sverige varje år? 
Svaret är 507 år 2007 och det svaret fick jag själv leverera.
 Jag tillägger att trenden i Afghanistan inte är att skolor 
stängs utan att det öppnas fler nya flickskolor än det stängs. 
Från 500 000 elever år 2000 till mer än sex miljoner i år varav 
cirka 30 procent är flickor. ”Det var kanske inte svaren du 
ville ha?” frågade jag innan jag hänvisade reporten vidare till 
en annan kollega. Givetvis citerades jag inte i artikeln.   •

Klädd för strid.
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