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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
fredag 21 november 2008, valregistrering

Det stundar presidentval i Afghanistan under 2009. Inför
valet ska väljarna registrera sig och det är något som pågår just nu. Här gör sittande presidenten Karzai valpropaganda inte bara via tv utan även via sms. I dag fick jag
ett som uppmanade mig att gå och registrera mig för att
kunna rösta på Karzai. En afghansk vän berättade att hans
son registrerat sig. Han är endast 16 år gammal. Han har
dessutom registrerat sig tre gånger. Första gången tyckte
han att fotot inte såg bra ut och när de inte accepterade
att ta ett nytt så bestämde han sig för att registrera sig en
gång till för att få ett valkort med snyggare foto. Och det
gick bra. Kunde man registrera sig hur många gånger som
helst? Värt att kolla och han registrerade sig en tredje gång,
utan problem. Inga frågor om legitimation eller någon avprickningslista som kollades. En idé var att ta historien till
något av de lokala tv-bolagen. Frågan är hur kontrollen är
på andra registreringskontor och hur den kommer att vara
i samband med valet. De två tidigare valen, presidentvalet
2004 och sedan parlamentsvalet ansågs av oberoende bedömare vara ganska okej. Men hur blir detta val, om det
ens blir av?
torsdag 4 december 2008, fårslakt

Med ett välriktat flyganfall slog amerikanerna ut en hotande fårskock mitt i natten. De såg ut som talibaner. Ett sextiotal får dog. Man har dock lovat att ersätta den drabbade
nomaden. Det kallar jag precisionsbombning. Det var ju tur
att det inte var ännu ett bröllopsfölje.

Terrorister?

måndag 26 januari 2009, regn, mera regn och lite snö

Det regnar för andra dygnet i sträck. I bergen snöar det och
det behövs mycket mer. Det är förhållandevis varmt och
frågan är om snön i bergen kommer att ligga kvar tillräckligt länge i vår/sommar för att hålla torkan stången.
lördag 31 januari 2009, KFC

Kentucky Fried Chicken eller Kabul
Fried Chicken? Det är frågan. Varumärkesförfalskning är en vanlig
företeelse. Inte bara när det gäller
kända restaurangnamn utan mycket
annat. Tyskland och Japan borgar
för kvalitet så därför ser man inte
sällan ett känt märke på en vara med den betryggande texten: Made for Germany, eller Made by Japan. Afghanistan är
en dumpningsplats för allsköns förfalskningar.

lördag 24 januari 2009

Illa, illa. Jag såg i DN att Blondinbella åkte ur Let’s dance.

Intresserad
av biståndsfrågor?
Gå på kurs på SAKs kontor i Stockholm!
Tid: 30 maj 2009, kl 11-18
Barns rätt till skolgång, Afghanistan och SAK
Anmälan: Skicka ett mejl till jenny.anderberg@sak.se
Kursen kostar 150 kr/pers (mat ingår). En del av reskostnaderna
betalas för långväga deltagare.
Intyg på genomgången kurs
Begränsat antal platser (först till kvarn)

Välkommen
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Björn-Åke Törnblom
administrativ chef, SAK, Kabul

Älskade Abbas
En dokumentärroman
om Abbas liv, flykt från
Afghanistan till Skellefteå
och dramatiska död i
Småland, mördad hemma
i flickvännens lägenhet.
Mordet har etsat sig
fast i minnet hos många
människor både i Sverige och utomlands.
Författaren Fredrik Loberg är journalist
och följde rättegången i Kalmar tingsrätt.
Köp boken hos SAK: www.sak.se/butik
eller www.books-on-demand.com
ca-pris: 160 kr
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