Vi minns fortfarande knslan nr vi tittade ut ur flygplansfnstret och fr frsta
gngen sg soluppgngen ver de hpnadsvckande Tadzjikiska bergen. Den
dr knslan av att vad som helst kunde
hnda. Det hr r vr berttelse frn ett
land som ftt en srskild plats i vra hjrtan.

- En annorlunda sommar i Centralasien

Tadzjikistan
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Nr bilen r framme stiger jag ur och hlsas vlkommen till jobbet av
ACTEDs vaktmstare Karim. Han ger mig ett kraftigt handslag och utbrister
ÓBig Boss ACTEDÓ, en av de f engelska fraser han lrt sig. ACTED r en fransk
NGO som jobbar med bistndsprojekt p olika stllen runt om i Asien och Afrika.
Projektet som jag arbetar med syftar till att utbilda tadzjikiska bnder inom jordbruk. Fr att lyckas med detta har man byggt upp fyra trningscenter p olika platser utanfr huvudstaden Dushanbe. Min uppgift r att utforma lmpligt informationsmaterial som skall tillhandahllas i dessa centra.!
Fr att ta reda p vad bnderna vill veta mer
om har jag med hjlp av ngra lokala jordbruksexperter tagit fram ett frgeformulr som vi ska dela ut till
bnder i regionerna runt om Dushanbe. Tillsammans
med min tolk Parvin, en chauffr och en eller tv av
experterna ker vi sedan runt till olika sm byar och
samlar bnderna till mten. Efter att jag presenterat
mig p lite knagglig tajik, en variant av persiska, stller vi lite frgor till bnderna och ber dem fylla i frgeformulren.!
Nsta dag brjar det mer administrativa jobbet
med att sammanstlla bndernas svar och hitta ett format fr att presentera den nskade informationen p
bsta stt. Jag har beslutat mig fr att kombinera informationen med mitt intresse
fr foto och har drfr valt att skapa en
jordbrukskalender. Mnga bilder frn
mina besk p landsbygden samsas dr
med versiktlig information inom 12
olika jordbruksomrden. Fr en djupare frstelse av mnet ska jag ven stta samman olika broschyrer som beskriver varje mne mer utfrligt.

Klockan r 8.00 och vi mts av ett dukat frukostbord p gsthemmet, dr
vi bor tillsammans med Fredriks kollegor p ACTED. Vr ryska kokerska och extramamma Galina har redan varit upp i flera timmar och frberett frukosten; ggrra, grt, pannkakor och som till varje mltid i detta land, nan, det traditionella tadzjikiska brdet. En halvtimme senare anlnder ACTEDs chauffr till vrt hus och
plockar upp Fredrik och hans kollegor och kr dem till ACTEDs kontor. Johanna
gr ut till vgen p andra sidan bostadsomrdet och vinkar in en minibuss fr att
ta sig till forskningsinstitutet dr hon jobbar.
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En dag p forskningsinstitutet S.U.Umarov Physical Thecnical Institute
of Academy of Science brjar med en lng frd med olika minibussar fr att ta
mig till frorten p andra sidan staden. Minibuss nr 67 kr genom bostadsomrden, frbi sm affrer och grna parker ner till Shomansur bazaar. De flesta r p
vg till jobbet vid den hr tiden och gatorna r sledes fulla av mnniskor, vi stannar drfr ofta fr att slppa p och av folk. !
Nr bussen svnger in vid bazaaren brjar sedan kampen om att f plats i
minibuss nummer 18 som ska ta mig vidare ut ur staden, lngs Aini avenue, mot
forskningsinstitutet dr jag arbetar. Jag hoppar in i nummer 18 och hittar en ledig
plats medan minbussen snabbt fylls upp av mnniskor; mammor med barn i alla
ldrar som frsker ha kontroll p ungarna samtidigt som de slpar p varor frn
bazaaren, polismn, professorer, unga arbetare och vldigt, vldigt gamla tanter
och gubbar. Nr minibussen vl startar har jag ngon annans barn i mitt kn och
en oknd dam har tagit p sig uppgiften att passa min datorvska. Jag rknar till
20 personer i en buss som i Sverige hade rymt 12, dessutom har vi en stor persisk
matta i bakstet. !
Vl framme vid forskningsinstitutet ropar jag Man kuned! och fr bussen att
stanna. Det r hett ute nu och det knns riktigt sknt att komma in i den svala byggnaden. Kontoret som jag delar med
min kollega Jenny ligger p andra vningen i den mycket slitna, beiga byggnad som utgr forskningsinstitutet.
Kontoret r egentligen en datasal men
anvnds inte av s mnga. Hr ligger
en guide till Internet frn 1992 och datorerna r gamla som gatan. P kontoret sitter Jenny och har redan pbrjat
dagens arbete. Med henne sitter en ung
tajikisk kvinna som verkar ha ftt i uppdrag att vakta oss praktikanter under
sommaren.!
Bde jag och Jenny, som ocks
r IAESTE-praktikant, arbetar med matematiska lsningar till olika fysikaliska problem. Mitt arbete handlar om att

Projektet r vldigt intressant eftersom jag fr trffa mnniskor frn landsbygden och se hur en stor del av befolkningen utanfr huvudstaden verkligen lever
och vilka svrigheter de mter i livet som smskaliga jordbrukare.

Tempot r helt annorlunda n i Sverige. Det tydligaste exemplet p det r
transportsystemet. Det finns inga busstidtabeller, utan minibussar och sprbussar

Innan vi kte till Tadzjikistan visste vi ingenting om detta Centralasiatiska land. Det visade sig att det r ett land fullt av kontraster och stora framtida
utmaningar. Klyftorna mellan rika och fattiga r enorma, p gatorna i Dushanbe
kr lyxiga stadsjeepar sida vid sida med gamla sovjetiska skrothgar av mrket LADA. Ett land som,
utanfr huvudstaden, har otroligt svrframkomliga vgar men som nd har fler Bentleylimousiner
n vad vi sett ngon annanstans. Problemen bottnar troligen i att en stor del av BNP byggs upp av
pengar frn smuggling av droger frn Afghanistan
till Ryssland. Landet har vldigt f egna naturtillgngar och industrier, vilket gr det svrt att bygga upp ett fungerande samhlle med en god ekonomisk tillvxt.!
Det r ven ett samhlle som slits mellan den
persiska kulturen, influenserna frn forna sovjet
och en stark vilja att vara vsterlndskt.!
Trots landets stora problem och fattigdom
mttes vi av en enorm gstvnlighet hos folket och
vlkomnades alltid med ppna armar.

lsa olika typer av differentialekvationer numeriskt i MATLAB. Tyvrr s var vr
handledare inte frberedd p att ta emot oss praktikanter och drfr fr vi sjlva
frska hitta p projekt som r rimliga fr oss att genomfra.!
Hierarkin p institutet r vldigt tydlig och stndigt nrvarande. Vr handledare, Mr. Muminov, som ocks r direktr vid institutet r en vldigt upptagen
man. Fr att beska honom r vi tvungna att vnta utanfr hans kontor i allt frn
30 minuter till 1,5 timme, ven om vi ringt och avtalat en tid samma dag. Hela proceduren att ha ett snabbt mte med vr handledare blir drfr vldigt tidskrvande. Eftersom Muminov r den enda p institutet som talar engelska s har vi heller
ingen annan att vnda oss till.!
Mitt projekt p institutet lmnar mycket mer att nska, men samtidigt har
det givit mig helt andra erfarenheter. Jag har ftt uppleva en hierarkisk kultur olik
ngon annan jag sttt p tidigare. Det har medfrt att jag framfrallt har lrt mig
att st upp fr mig sjlv, kmpa fr mina egna ider och handskas med besvrliga
personer p ett diplomatiskt stt.
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Vi blev vl mottagna av lokala IAESTE volontrer som hmtade oss p flygplatsen, fljde med oss till jobbet frsta dagen och anordnade aktiviteter. P lrdagar ordnade de resor till olika platser runt om
i Tadzjikistan, dr vi tillsammans med de andra praktikanterna fick uppleva mycket kultur
och vacker natur. P vardagar sgs vi ofta
ver en l eller middag p ngon uteservering.!
Vi var bland de frsta praktikanterna
som kom till Dushanbe den hr sommaren
och vi blev vldigt goda vnner med en kille
frn Tyskland, en kille frn Turkiet och en tjej frn Storbritannien som anlnde
strax efter oss. !
I Dushanbe finns ett stort ntverk av vsterlnningar som arbetar fr olika
NGOÕs, ambassader, som lrare och som militrer. Alla var vldigt trevliga och delade grna med sig av sina historier frn Tadzjikistan. !
Utver IAESTEs aktiviteter var vi ngra stycken praktikanter som varje
vecka brukade ka p guidade turer och vandra i bergen. Under dessa vandringar
fick vi se Tadzjikistans otroliga natur och varierande landskap.

kr upp och ner lngs gatorna och avgr nr de r fulla. Ibland tar det en halvtimme att ka till jobbet och ibland en och en halv. Saker och ting tar den tid den tar
och alla gr med p detta. Vi har aldrig knt oss s lugna och avslappnade som i
Dushanbe.

Sju timmar senare anlnde vi till lgret. Dr sttte vi p en ldre man som pratade
bra engelska och berttade fr oss om den rika floran och faunan i bergen omkring.
Vi tnkte inte s mycket mer p det utan pbrjade vr vandring, trots att klockan
hade hunnit bli lite senare n vad vi rknat med. Det brjade skymma ganska
snabbt s vi fick sl lger en timme tidigare n vad vi hade planerat och hann drmed inte hela vgen upp till lgret vid Kul-i Kalon sjn. Vi satte upp tltet och t
middag innan vi krp in i tltet fr att sova.!
Tv timmar senare vaknade Johanna av ett ljud utanfr tltet och vckte,
mrkrdd som hon r, genast de tv andra. Det lt som att ngon eller ngot smg
runt tltet och Fredrik knde att ngot knuffade p honom genom tltduken. Det
kom ljud frn olika sidor av tltet samtidigt, s vad det n var som smg runt utanfr s var de definitivt flera. Vra tankar gick till mannen som tidigare berttat fr
oss om att det fanns varg och bjrn i bergen. !
Vi hade packat ner kniven, som var vrt enda potentiella vapen, i frtltet
och kunde inte komma t den. Vi hade ingen tckning p mobilen och nrmaste
bosttning med mnniskor fanns tminstone en timmes vandring bort. Vi var helt
och hllet utelmnade till naturen. Vi frskte resonera; ska vi vara tysta eller ska
vi skrmmas? r det en varg eller en bjrn? En bjrn hade troligtvis tagit sig in i
tltet fr att se vad som fanns dr och den hade frt mer ovsen. Vi kom verens

De sista dagarna i Tadzjikistan bestmde vi oss fr att p egen hand ka
ut och vandra i bergen. En av vra franska vnner hade berttat fr oss om en
vldigt vacker tredagars vandring ver ett bergspass mellan de tv sjarna Kul-i
Kalon och Alaudin. S vi lnade ihop ryggsckar, tlt och sovsckar av olika vnner
i Dushanbe och gav oss tillsammans med Jenny ivg tidigt p morgonen. Utanfr
cementfabriken samlades alla som ville ka norrut, de som ville ha passagerare fr
att tjna lite extra pengar och de som ville ha skjuts. Efter en utdragen frhandling
hittade vi en jeep och chauffr som var villig att kra oss till vandringens startpunkt, ett baslger utanfr byn Artuch. !
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Vandringen fortsatte genom den
grnskande dalen och med hjlp av fransmannens handritade karta lyckades vi
hitta till den stig som skulle ta oss ver
bergspasset och ned till sjn Alaudin. Det
var nu den verkliga utmaningen brjade,
frn dalen och upp till toppen av bergspasset vntade en stigning p nra 1000
meter. Vgen var brant, grusig och stenig, p vissa stllen var det svrt att f ett
bra grepp och man fick krypa fram fr att
inte ramla baklnges. Halvvgs upp hrde vi ett hgt dn som ekade mellan bergen i dalen, vi vnde oss om och sg hur
en lavin brakade ls frn en bergstopp p
andra sidan. D knde vi oss ganska sm
i frhllande till naturens vldiga krafter.!

Trots nattens obehagliga upplevelser bestmde vi oss fr att fortstta vr vandring
och efter en dryg timme av slitsam stigning tornade ett otroligt vackert landskap
upp sig. Skyhga, sntckta berg som speglades i den perfekt turkosa sjn, Kul-i
Kalon. Minnena av nattens rdslor var som bortblsta nr vi tog ett morgondopp i
dess spegelblanka vatten. !

om att det mste vara minst tv vargar. Hur knns det att bli uppten av en varg?
Kan jag springa ifrn den? Tankarna gick runt och runt och ingen av oss sov srskilt mycket den natten. Klockan var sex p morgonen nr vi inte lngre kunde hra ngot utanfr tltet, en timme senare vgade vi oss ut.

I Dushanbe skapade vi oss ett helt nytt liv; med nya vnner, nya vanor och
en helt annan vardag n hemma i Lund. Tiden i Tadzjikistan blev ett sknt avbrott
frn verkligheten. Det var en spnnande tillvaro, fr man kunde aldrig ta ngot fr
givet, aldrig veta vad som skulle hnda och aldrig frbereda sig p kulturkrockarna. Vi sger som vr brittiska vn Jenny: ÓAnything goes in TajikistanÓ.

Otaliga burkar energidryck senare ndde vi toppen p 3860 m..h och fick
se en hpnadsvckande utsikt ver dalen som vi nyss vandrat upp ifrn. Vi kunde
nu ocks fr frsta gngen se det turkosa vattnet frn sjn Alaudin p andra sidan,
slutpunkten fr vr vandring. Vi stannade p toppen ett tag och bara njt av utsikten. Luften var tunn dr uppe, vi knde verkligen att det blev tungt att andas.!
Trtta ndde vi lgret vid sjn Alaudin strax fre skymningen. Vi var lttade
ver att sl lger bland andra tlt och knna tryggheten i att sova p en plats som
vilda djur skulle hlla sig borta ifrn. !
Det var en krvande, men fantastisk vandring och ett perfekt slut p en ofrglmlig sommar.
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