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Jentene går på
skole fra klokken
6 til 12

Usikker fremtid for jenteskoler
Nazyullah (9) er en av de heldige som får gå på skole i Afghanistan. Men nå frykter mange jenter i
Afghanistan at skolene deres kan bli stengt.
tekst: Ivar andersen foto: christoffer hjalmarsson

D

et er tidlig formiddag.
Inne i et av klasserommene på abdul rahimzai-skolen i byen
Laghman sitter jentene på rekke
og rad.
på denne tiden av dagen er
det bare jenter på skolen. først
om ettermiddagen er det guttenes tur. seks dager i uken er
barna på skolen.
– Det er viktig at jenter får gå
på skole. familien min synes at jeg
også bør få gå på skolen, forteller
basira (10), en av jentene i klassen.

Fikk ikke gå på skole

før 2001 styrte taliban afghanistan. Da fikk ikke jenter i Lagh-

man gå på skole. nesten ingen
jenter (se neste side) i afghanistan gikk på skole. Men siden
taliban mistet makten, er tilbudet til jenter blitt bedre. I dag
går nesten halvparten av jentene
i landet på skolen.

Måtte gifte seg

nazyullah (9), går i 2. klasse.
hun drømmer om å bli lærer.
– søstrene mine fikk bare gå
på skolen til de begynte i 7.
klasse. De måtte gifte seg. Jeg vil
gå på skolen til jeg er ferdig med
11. klassse, for da kan jeg bli
lærer, sier nazyullah.
retten til å få gå på skole er nå
truet for mange afghanske barn.
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Risikerer å stenge

Mange skoler i landet er blitt
drevet av penger fra hjelpeorganiasjoner eller fra land som dro
til afghanistan for å hjelpe da
det var krig i landet. I desember
forlot nesten alle utenlandske
militære landet. Det samme
gjorde flere av hjelpeorganisasjonene.

Skoler stengt

nå skal afghanistan klare seg
mer på egenhånd. Det er et av
verdens fattigste land. flere
skoler risikerer å stenge fordi landet ikke har penger til å holde
dem åpne.
nylig ble alle jenteskoler i

shindand, vest i afghanistan,
stengt etter igjen å ha blitt truet
av taliban.

Støttes

Men basira og nazyullah er
blant de heldige. skolen de går
på, får penger fra en svensk
organisasjon. og derfor trenger
de ikke være redde for at deres
skole stenges på grunn av
pengemangel.
Det er de glade for.
– når man får utdanning,
lærer man seg om alt som skjer i
livet. og så er det viktig å lære
om hva som skjer i verden, sier
basira.
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Norge gir penger til flere jenteskoler i Afghanistan.

Visste du?

FAKTA OM

Afghanistan

Mange lærerne i Afghanistan er menn,
fordi kvinner ikke fikk utdanne seg
mens taliban styrte landet.

sånn ser
ﬂagget ut
INNBYGGERE

30

millioner
HOVEDStAD

Kabul
SPRÅK

Pashto, dari (persisk)
og mange andre.
VERDt Å MERKE SEG
fortsatt er det 17.000 utenlandske
soldater i landet. De skal støtte og
lære opp afghanske soldater og
politifolk.

basira går i
3. klasse

3 spørsmål og svar
om Afghanistan

– Jeg vil bli lærer, sånn
at jeg kan dele det jeg
kan, med andre barn,
sier Nazyullah (9).

HVORfOR HAR USA OG MANGE ANDRE
LAND VÆRt I AfGHANIStAN?
I flere tiår har det vært krig og uroligheter i
afghanistan. usa og flere andre land hadde
soldater i landet for å prøve å gjøre sånn at
det skulle bli mindre krig og uroligheter. Men
i fjor forlot flesteparten landet, fordi afghanistan nå skal klare seg mer selv.
HVEM StYRER LANDEt NÅ?
I september ble ashraf Ghani ny president.
han har slitt med å få en regjering på plass.
Men i forrige uke utnevnte han 25 ministre.
han sier han vil jobbe for jenters rett til
skolegang.
HVORDAN ER DEt Å VÆRE BARN DER?
afghanistan regnes som et veldig vanskelig
land å vokse opp i. Mange kan ikke lese og
skrive. fortsatt går 3 millioner barn ikke på
skole. De fleste av disse er jenter.

Hæ?

Hva betyr det?
taliban: Islamsk
terrorgruppe i
Afghanistan og
Pakistan som blant
annet kriger mot
dem som styrer i
disse landene.
regjering: Politikerne som styrer i
et land.
Minister: En som er
medlem av en
regjering, og er
leder på et
område innenfor
politikken.

FØR: Bare 1 av 20 jenter gikk på
skole i Afghanistan.

NÅ: Cirka halvparten (10 av 20)
går på skole.
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Det er ikke mange

