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”STÄRKA KVINNORS STÄLLNING” – VÄND

7 491 meter
till jämställdhet

MmM ”Var försiktig!” 
skriker Sohaila 
Hamadi till vännerna 
som säkrar repet. 
Rösten ekar mot den 
lodräta bergväggen.

MmM I augusti ska 
hon försöka bestiga 

Noshaq, Afghanistans högsta berg.
MmM Men för Sohaila är den 7 491 

meter höga toppen bara en språng-
bräda på vägen mot expeditionens 
egentliga målsättning. Jämställdhet.

I AFGHANISTAN
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ivar.andersen 
@expressen.se
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FOTO

PÅ VÄG UPPÅT. Sohaila Hamadi ingår i Afghanistans första kvinnliga bergsbestignigsexpedition.
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Sohaila Hamadi ropar åt vännerna på 
toppen att vara försiktiga. Vännerna 
som säkrar repet svarar med uppmunt-
ran. Det ser bra ut! Tänk inte på höjden! 
Fortsätt precis som du gör!

Väl nere skriker hon i stället i trumf  
och höjer handen i ett segertecken mot 
den bergvägg hon precis besegrat. Rös-
ten är både lättad och stolt. 

– Det var första gången jag firade mig 
ned och jag var rädd. Jag trodde att det 
skulle vara lätt för jag har klättrat i 
åtta månader men när jag såg 
berget så var det som att 
jag frös. Men jag kla-
rade det!

Men Maraston är 
trots allt bara 
uppvärmning. I 
slutet av augusti 
ska Sohaila 
Hamadi och 
hennes vänner 
resa till den 
avlägsna provin-
sen Badakhshan i 
norr.

Målet är att bestiga 
Afghanistans högsta 

berg Noshaq. Toppen ligger 7 491 meter 
över havet.

Den amerikanska ideella organisationen 
Ascend står för finansiering och plane-
ring. Ett tjugotal unga kvinnor ingår i 
träningsgruppen. Men på expeditionen 
finns det bara plats för tolv av dem.

Tränaren Malang Darya, Afghanistans 
kanske mest erfarne bergsklättrare, har 
moderna skor men är i övrigt klädd i 

traditionella afghanska kläder. Han 
betraktar tyst sina tjutande 

studenter som en efter en 
firar sig ned längs klipp-

väggen. Repklättring 
nedåt är en nödvän-

dig färdighet, 
förklarar han. Inte 
bara för att kunna 

ta sig ned från toppen, utan också för att 
bestiga den. 

– Det är ett svårt berg, vi åker inte till 
Badakhshan för att ha picknic. Vägen 
upp är full av snösprickor och 
raviner. 

Malang Darya är en blott 
två afghaner som lyckats nå 
Noshaqs topp. Bägge var män. 
Någon kvinna har hittills 
aldrig försökt. I det djupt 
konservativa Afghanistan 
möts tanken om att kvinnor 
ska ha rätt till fritidssyssel-
sättningar utanför hemmet, 
eller för den delen arbete, av 
aggressiv moralpanik. Kvinn-
liga idrottsmän och artister 
utsätts regelbundet för hot och 
trakasserier.

Att trotsa normen är förenat med fara. 
Och kräver mod. Sohaila Hamadi och 
hennes vänner är pionjärer i dubbel 
bemärkelse. Men Malang Daryas fokus 
ligger på berget. Han är inte överdrivet 
optimistisk rörande expeditionens 
chanser.

– Vissa av dem är starka och om Gud 
vill når några av dem toppen, men jag 
tror inte att alla kommer att klara det. 

Utsikten från krönet av 
Maraston är magnifik. Toppen 
är en av många i de bergskedjor 
som omger Kabul, nedanför 
breder Afghanistans kraftigt 
överbefolkade huvudstad ut sig.

Kabul har stora problem. 
Många av dess invånare saknar 
rinnande vatten, fattigdomen 
är utbredd, talibanerna genom-
för frekventa självmordsat-
tacker och trafikstockningen 
är konstant. Men ovanifrån ser 
den hårt prövade miljonstaden 
märkligt fridfull ut.

På bergstoppen bredvid står två ros-
tande pansarvagnar som blivit kvar 
sedan Sovjetunionens invasion på 1980-
talet. På sluttningarna ligger tomhylsor 
som vittnar om hur de mujahedingrup-
peringar som drev ut supermakten 
vände vapnen mot varandra.

Kabuls historia är traumatisk och 

MARASTON, AFGHANISTAN. ”Hjälp!” Den tystnad som vanligtvis råder på 
Marastons topp bryts av ett oroligt skrik.

Sohaila Hamadi, 20 år, är van vid att klättra uppåt. Nu ska hon i stället 
fira sig ned.

Hon kommer tio meter innan det tar stopp. Väggen är lodrät. Långt ned-
anför väntar spetsiga klippor. 

Vårt mål är att stärka kvinnors ställning

  VÆRLDENS FARLIGASTE LAND FØR KVINNOR – MEN DET FINNS HOPP
 MNär nyhetsbyrån Reuters 2011 frågade 213 

experter på kvinnorättsfrågor utsågs Afghanistan 
till världens farligaste land för kvinnor.
 MVåld, diskriminering och brist på sjukvård drabbar 

kvinnor extra hårt. Mödradödligheten är bland de 
högsta i världen. 

 MDet finns hoppfulla tecken. Under talibanerna gick 

knappt 3 procent av landets flickor i skolan. I dag är 
andelen 39 procent. 

 MAfghanska kvinnoorganisationer har uttrycks oro över 
att talibanerna åter kommer få ökat inflytande efter de 
internationella truppernas uttåg. Det finns en rädsla att de 
framsteg som åstadkommits sedan 2001 snabbt kan 
omintetgöras om den fundamentalistiska rörelsen växer.

NOSHAQ
AFGHANISTAN

Malang Darya tränar 
de bergsklättrande 
unga kvinnorna.

GILLAR UTMANINGAR. Deeba Benafsha, 16 år, vill bevisa för sig själv att hon kan bestiga berg. Och bevisa för 
Afghanistan att döttrar måste få drömma.  Foto: CHRISTOFFER HJALMARSSON
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ständigt närvarande. Ghazistadion, där 
expeditionen har sin träningsanlägg-
ning, har ett särskilt mörkt förflutet.

Under talibanernas styre var 
all idrott för kvinnor totalför-
bjuden. Män kunde få utöva 
vissa sporter som inte ansågs 
strida mot sedligheten. Den 
lilla idrottsrörelse landet hade 
kvävdes under den religiösa 
diktaturens tryck, men taliba-
nerna hittade ett nytt använd-
ningsområde för Ghazi. 

Bilderna som kablades ut 
under 1990-talets andra hälft 
chockade världen. Det var här 
som talibanerna höll sina 
offentliga avrättningar där 
kvinnor stenades till döds för att ha 
brutit mot den fundamentalistiska 
regimens stränga påbud.

Nargis Azaryun, 21 år, var bara ett 
barn när talibanerna störtades 2001. 
Men vissa bilder har etsat sig fast. 

– Jag minns att jag såg en video när jag 
var liten. En kvinna sitter på marken här 
på stadion och en man kommer fram och 
skjuter henne i huvudet. Alla i vår genera-
tion har minnen från de mörka dagarna.

Många tycker att historiens vingslag 
kastar en obehaglig skugga över platsen. 
Nargis Azaryun tycker tvärtom.

– Jag tycker att det är vackert, det visar 
att ingenting är permanent. Och det är en 
påminnelse om att aldrig tappa hoppet. 

De brukade mörda kvinnor här och nu 
har vi gjort den här stadion till vår. 

Andra rekryterades till projektet för att 
lära sig klättra. Nargis rekry-
terades för att lära klättrarna 
om deras rättigheter. 

– Vårt mål är att stärka 
kvinnors ställning genom 
sport. För att försvara dina 
rättigheter måste du vara 
stark både psykiskt och 
fysiskt, och vi tränar dem i 
bägge. Vi utbildar Afghanis-
tans framtida hjältar och 
expeditionen kommer att vara 
deras examensprov.

Nargis Azaryun har både 
utbildat och blivit utbildad. Av 

nyfikenhet började hon följa med på 
dagsturerna till topparna runt Kabul. Nu 
har hon själv fängslats av idén att se 
Afghanistan från dess högsta punkt. Men 
hon kommer att behöva slåss för sin plats. 

– Jag måste bli starkare om jag ska få 
följa med, konstaterar hon och återgår 
till träningen.

Deeba Benafsha, 16 år, har ett fysiskt 
försprång. Innan hon började klättra 
hade hon i flera år tränat taekwondo i 
lokalerna bredvid.

– Tjejerna som tränade här verkade ha 
så roligt. Jag frågade min familj om 
tillåtelse och sedan gick jag hit och 
frågade om jag fick vara med. 

Hon har inte blivit besviken.
– Jag gillar luften där uppe, jag gillar 

att bevisa för mig själv att min kropp 
klarar utmaningarna. Många familjer 
skulle inte låta sin dotter göra någonting 
sådant här. Jag vill visa att de borde låta 
döttrarna skapa sin egen framtid.

Deeba Benafsha tränar utan slöja. 
Flera andra gör samma sak. Men utanför 
träningsanläggningens skyddande 
väggar är Afghanistan alltjämt världens 
för kvinnor farligaste land. För de allra 
flesta är våld och diskriminering en del 
av vardagen. Flera kvinnor har tvingats 
lämna bergsklättringen bakom sig efter 
att deras familjer utsatts för påtryck-
ningar eller hot. 

– Mina släktingar säger alltid åt min 
pappa att jag inte borde få hålla på med 
det här, säger Sohaila Hamadi. Men både 
han och mina bröder står på min sida. 
Jag är väldigt lycklig över att ha en 
familj som ger mig sådant stöd.  

Hennes mamma är född i Badakhshan. 
För Sohaila Hamadi blir resan till berget 
också en resa till de egna rötterna. Hon 
är övertygad om att de kommer att nå 
toppen. Men säger också att Noshaq bara 
är ett första steg. Att de 7 491 meterna 
till toppen bara är ett delmål i kampen 
för lika villkor och möjligheter. 

– Män får brottas, boxas och bli presi-
dent. Varför ska inte kvinnor få det?

Ivar Andersen
ivar.andersen@expressen.se

Vårt mål är att stärka kvinnors ställning

LIVLINOR.  All 
annan skyddsut-
rustning är sekun-
där. Klättrarna 
anförtror sina liv 
åt knopar, säk-
ringar och tunna 
rep. 
� Foto:�CHRISTOFFER
� HJALMARSSON

Nargis Azaryun, 21, 
var sju år gammal när 
talibanerna störtades.

     @Geo_ex  Sök ”Geo”
FØLJ GEO!

Terese Cristiansson om 
sexuellt våld som vapen

Anne-Sofie Näslund möter president-
kandidaten som älskar Sverige

Carl Fridh Kleberg om en 
nordkoreansk drogepidemi
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