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Jeg er endelig kommet tilbage til Danmark fra Afghanistan, hvor jeg har opholdt i mig 
landet siden Maj 2022 (dog kort hjem til Danmark i august efter siddet fanget hos 
taliban[1]), i mit virke som freelance journalist i Afghanistan og co- grundlægger af det 
lokale afghanske medie – The Afghans.  
  
The Afghans fungerer, som et medie, undervisning og kompetencehus for landets 
journalister og især landets kvinder. 
  
Vi er som det eneste medie opnået en sendetilladelse fra talibanstyret i Afghanistan, og 
blot på få måneder har vi fået over 12.0000 følgere på facebook, over 1.000 følgere 
YouTube følgere og har pt. Et publikum på over 9 millioner fordelt i 14 lande.  
  
The Afghans overordnet mål er støtte landets ytringsfrihed og kvinderettighederne ved 
at levere uafhængige historier til landets indbygger og igennem uddannelse og 
kompetenceopbygning af landets kvinder.  
  
Kort om mine oplevelser:  
Jeg har arbejdet i Afghanistan over 10år, og det gør hamrende ondt af se landets 
gradvise forfald, som er et direkte produkt af taliban overtagelse af Afghanistan.  
Kvinderettighederne bliver gradvis vasket borte fra gadebillederne og i stedet er ved at 
blive banket tilbage til kogegryderne af talibanstyret.  
  
Men jeg er stolt over, at vores lille mediehus – The Afghans har formået at uddanne 
flere kvindelige journalister samt formået at give de afghanske kvinder noget at stå op 
til. Der er pt. 29 medarbejder koblet til The Afghans, hvoraf 17 er kvinder, og vi har pt. 8 
kvindelige praktikanter, som et led i deres praktikophold får leveret undervisning i bl.a. 
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computer og IT for at gøre kvinderne parate til at stå imod den dag, hvor taliban 
indfører en national arbejdsforbud for de afghanske kvinder. 

  
 
Billedet viser The Afghans team i Kabul.   
 

 
 
Billedet viser vores nyuddannede kvindelige journalist og nuværende redaktør.  
 
Du kan finde The Afghans digitale platforme her: 
 

  
Facebook: https://www.facebook.com/TheAfghans2022 

  
YouTube - Channel: 
https://www.youtube.com/channel/UCsJmNMQYK1S5FBcRum98UaQ 
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Og der kommer en dybere forklaring om The Afghans her:  
 

https://www.facebook.com/TheAfghans2022
https://www.youtube.com/channel/UCsJmNMQYK1S5FBcRum98UaQ
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Baggrunden for vores lokale mediehus – The Afghans media (TAM). 
Taliban – styret begrænser ytringsfriheden og kvinderettighederne  

  
Efter talibanernes overtagelse af landet har det afghanske folk fået svært ved at få 
adgang til uafhængige, objektive mediekilder og sikre uddannelse til de afghanske 
kvinder.  
  
Siden talibanernes overtagelse oplyser den internationale organisation Journalister 
Uden grænser (RSF), at Afghanistan har mistet 39,59 % af sine medier, antallet af 
landets journalister er faldet fra 11.857 til blot 4.759, mens 59,86 % af landets 
journalister er blevet arbejdsløse. Samt at 75,19 % af de kvindelige journalister i 
Afghanistan er blevet arbejdsløse. Selv internationale medier som Voice of America, 
British Broadcasting Corporation og Deutsche Welle har bl.a. reporteret, at deres lokale 
tv-partnere er blevet forhindret i sende deres programmer i landet på grund af nye, 
restriktive og upublicerede retningslinjer fra talibanstyret.  
Disse restriktive retningslinjer har især ramt de kvindelige journalister voldsomt. Senest 
konkluderede en repræsentativt survey undersøgelse at:  

      87 % af kvindelige journalister har oplevet kønsdiskrimination under Taleban-styret 

      60 % af kvindelige journalister har mistet deres job og karriere. 

      79 % af kvindelige journalister sagde, at de er blevet krænket og truet under Taleban-styret, 

herunder fysiske trusler, overgreb fra Taleban-embedsmænd, skriftlige og verbale trusler. 

      91 % af de arbejdende kvindelige journalister var deres families eneste økonomiske støtte 

      87 % af kvindelige journalister er ikke motiverede til at arbejde i den nuværende situation 

på grund af frygt og panik 

  
Undersøgelsen viser også, at kvindelige journalister har akut brug for mere uddannelse 
i sikkerhed og kapacitetsopbygning.  

De afghanske kvinders rettigheder vaskes borte 

  
Udover restriktive mediepolitikker og overgreb[1] på journalister fortsætter Taliban med 
at bevæge Afghanistan i den forkerte retning. Bl.a. har Talibanere fjernet de afghanske 
pigers mulighed for at studere og i visse ministerier har kvindernes indgangsforbud.  
  
Ytringsfrihed og uddannelse er menneskerettigheder, som enhver person i Afghanistan 
bør have. De kan nemt blive taget for givet af os her i Danmark, men disse er hverken 
vestlige værdier eller indrømmelser til det internationale samfund. De er universelle og 
afgørende for et fredeligt, bæredygtigt og velstående afghansk samfund.  
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Hver af disse handlinger er alene alarmerende, og kombineret har det skabt et 
ekstremt vigtigt at tage aktion for at beskytte landets skrøbelige ytringsfrihed, sikre 
adgang til uafhængige mediekilder og kvindelige journalisters rettigheder.  

Dette er årsagsforklaringen for grundlæggelsen af det afghanske mediehus – The 
Afghans.  

Kort om The Afghans. 
  

-       Sikrer ytringsfrihed, uafhængige informationsadgang samt støtter kvindelige journalister i 
Afghanistan 
  
The Afghans er en uafhængig, upolitisk og frivillige mediekilde, der arbejder målrettet 
på at støtte Afghanistans ytringsfrihed, sikre uafhængig medieafgang samt støtte 
kvindelige journalister. The Afghans blev grundlagt i maj 2022 af 3 frivillige journalister 
fra henholdsvis Danmark og Afghanistan. Og opererer i 7 af Afghanistans 34 provinser.   

Udover levere uafhængige og upolitiske historier yder The Afghans 
kompetenceopbygning af landets kvindelige journalister igennem undervisning, 
træning samt vejledning. Siden sin grundlæggelse har The Afghans hjulpet 28 afghanere 
med at blive dygtige fotografer, gode skrivende journalister, der også er i stand til at 
producere videointerviews, objektive fortællinger om afghanerne for Afghanistan og 
omverdenen. Denne indsats er blevet blåstemplet af udenlandske medier, som har 
købt flere af The Afghans nyhedsmateriale. Og senest har The Afghans’ støtteindsats 
hjulpet kvindelige journalistpraktikanter med at færdiggøre deres journaliststudie på 
Kabul universitet.  

Disse succesfulde resultater er forankret i The Afghans’ grundantagelse om, at et sundt 
afghansk samfund forudsætter god journalistik, sikring af uafhængige mediekilder, 
støtte og involvering af de afghanske kvindelige journalister. Denne grundantagelse er 
blevet konkretiseret og indrammet i fire støtteindsatser.  

The Afghans støtteindsats  



1.     at samle og videreformidle uafhængige samt objektive historier om Afghanistan til 

afghanerne og omverdenen via The Afghans’ digitale platforme. 

o   The Afghans deler og videreformidler sine informationer til Afghanistans indbygger 

igennem dets digitale platforme – Facebook, twitter, instagram og YouTube. 

Indbyggerne i Afghanistan har på relativ kort tid udvist stor støtte samt 

opbakning: The Afghans har på trods af kort tid lige pt. over 11.000 følgere på 

Facebook.  

  

2.     at støtte, monitorere og vejlede sikkerhedsmyndigheder og journalister i Afghanistan.  

o   The Afghans afholder bilaterale og tværorganisatoriske møder med bl.a. lokale 

journalistforbundene, taliban- myndigheder og journalister for at monitorere 

arbejdsvilkår samt støtte journalisternes adgang til talibanernes restriktive og oftest 

uskrevne mediepolitikker.  

3.     at træne samt undervise afghanske journalister i bl.a. risikoanalyse, førstehjælp, sikker 

kommunikation, konfliktfølsom journalistik, lokale og internationale medielove. 

o   The Afghans afholder hver fredag fra kl.  8-11 trænings- og undervisningssession for 

journalister og freelancer. Disse sessioner bliver afholdt af hhv.  tidligere afghanske 

og amerikansk trænet efterretningsfolk fra landets tidligere regering samt 

medieforsker eller professor fra institut for journalistisk og mediefag fra Kabul 

universitet.  

4.     at sikre kompetenceopbygning gennem undervisning og støttemidler til kvindelige 

journalistpraktikanter samt journaliststuderende.  

o   The Afghans optager månedlig 4 kvindelige journalistpraktikanter og 4 

journaliststuderende, disse ydes kompetenceopbyggende indsats og finansielstøtte 

således, de kan færdiggøre deres journaliststudie og samtidig være bedre stillet i 

Afghanistans mandsdominerede arbejdsmarked. Vores støtteindsatser udformes 

igennem tæt dialog med de pågældende universiteter; Indtil videre sikrer de 

kvindelige studerendes universiteter journalistfeltets teokratiske rammer, mens The 

Afghans sikrer kendskab til journalistfeltets praktiske værktøjer; kendskab til 



kamera, lydteknikken, artikelopbygning og redigering af video eller billede. Senest 

har 2 af vores journalistpraktikanter afsluttet deres journaliststudiet igennem vores 

støtteprogram.  

The Afghans digitale opbakning, evnen til at agere brobygger mellem civilsamfundet, 
lokale journalister og landets sikkerhedsmyndigheder er fornyelig blevet blåstemplet af 
den siddende regering, som udstedte en sende- og arbejdstilladelse til The Afghans, 
endda i en tid hvor knap halvdelen af landets samlede medier har været nødsaget til at 
lukke deres aktiviteter. 
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