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Upp emot tvåhundra personer deltog på 
Götaplatsen i Göteborg vid en gala i so-
lidaritet med kampen för demokratiska 
fri- och rättigheter i Iran.

Det var den relativt nybildade stödgruppen Gemri, 
Gemenskapen för mänskliga rättigheter i Iran, som 
anordnade talar- och artistgalan vilken också samord-
nades med liknande arrangemang i Stockholm och 
Malmö.

Ett antal artister och musikgrupper, flera av dem med 
egna rötter i Iran såsom NJOY och NSKO, uppträdde. 
Talade gjorde representanter för samtliga riksdagspar-
tier samt Feministiskt initiativ och Piratpartiet.

– Vi är här för att visa vårt stöd för alla dem som 
just nu med livet som insats strider för demokratiska 
fri- och rättigheter i Iran mot regimens förtryck, sade 
Anna Johansson, socialdemokraternas ordförande i 
Göteborg. Marlene Svensson från Vänsterpartiet knöt 
an till samma tema och kritiserade också den svenska 
regeringen

– Regeringen kritiserade våldet men skickade samti-
digt en ambassadör att närvara vid presidentinvigning-
en. En bojkott hade varit det enda rätta, sade hon 

Gemri-gruppen kommer nu att fortsätta sitt solidari-
tetsarbete för kampen i Iran i andra former framöver.

Björn Rönnblad 

ska aktivister inte är tolerant och inte lyssnar 
på unga. 

– I Sverige upplever unga iranier en 
generationshierarki. Man upplever att de 
äldre vill diktera och lära upp hela tiden. 
Hon säger att den nya solidaritetsrörel-
sen med unga iranier i spetsen, däremot 
ofta inte har någon riktig politisk analys 
av dagens Iran och landets moderna his-
toria. 

– Det räcker inte att bara kräva att 
Sveriges utrikesminister eller EU ska för-
döma Iran för brott mot de mänskliga 
rättigheterna. I stället för att be ministrar 
och stater att sätta tryck på Iran borde 
man jobba för och kräva folklig solida-
ritet, för det är just det som iranier inne 
i Iran har krävt. Den stora majoriteten 
av demonstranterna vill inte ha fler hot 
från västländer, det skadar bara deras 
sak. Det vore mycket bättre om svenska 
studenter gav direkt stöd till sina iranska 
kamrater. Eller fackföreningar som stod i 
direkt kontakt med de arbetare som käm-

par för sina rättigheter och 
mot regimen i Iran. Eller att 
kvinnogrupper här hjälper 
sina systrar där. Folklig so-
lidaritet är det som behövs, 
inte att Mona Sahlin eller 
Jan Björklund fördömer 
ledarna i Iran. Historien 
har visat att den taktiken 
aldrig fungerat för iranier 
som kämpar för frihet och 
demokrati. 

Shora Esmailian håller 
med de ungdomar som 
inte orkar med en del sek-
teristiska iranska partier 
i Sverige både på vänster- 
och högerkanten som ock-
så förenklar kampen mot 
diktaturen i Iran, och till 
och med stör med sina me-
gafoner när unga anordnar 

demonstrationer.
Shora som var i Berlin i somras tycker 

också att stämningen i Tyskland skiljer sig 
från den i Sverige. I Tyskland har stora 
demonstrationer anordnats av iranierna 
under de senaste månaderna. Där finns 
mer dialog mellan generationerna. Men 
ändå har det inte varit lätt att komma 
över de grundläggande konflikterna. 

Nyligen spreds nyheten om ett möte i 
Tyskland där några personer attackerade 
en före detta politisk fånge som höll tal och 
ifrågasatte Musavis politiska bakgrund och 
hans delaktighet i 80-talets massaker under 
hans tid i regeringen. ”Det var en märklig 
scen”, berättade ett ögonvittne. ”Sådan som 
man inte trodde skulle förekomma utanför 
Iran.”

Jag frågade Pedram Shahyar, en ung 
rikskänd tysk-iranier, vänsteraktivist 
och nu aktiv inom Irans solidaritetsrö-
relse, hur det fungerar i Tyskland. 

– Nätverken av solidaritetsrörelser 

med iraniernas kamp för frihet är poli-
tiskt pluralistisk i de flesta storstäder som 
jag känner till. Vänsterorienterade unga 
iranier är mycket aktiva i de flesta städer 
inom nätverken. I Berlin tar gruppen 
mindre partipolitiska ställningstaganden, 
och i Köln är det lite tvärtom.

Hur är det med den där ”färg”-konflikten? An-
vänder ni också grönt som symbol och uteslu-
ter andra färger?
– I mitt nätverk i Berlin har vi värnat 

om mångfald och flerfärgbudskap. Ofta 
har vi använt de tre färger som finns i den 
iranska flaggan, det vill säga rött, grönt 
och vitt, utan att blanda in olika symboler 
som också är problematiska. Vi har också 
haft mycket gröna fanor på demonstra-
tioner, men grönt har inte varit domine-
rande.

Medan jag skriver denna text, har jag hela 
tiden bilden av den unge Amir Javadi fram-
för mina ögon, med en klump i halsen. Han 
greps vid någon demonstration i Teheran. 
Hans kropp överlämnades i förra veckan 
till föräldrarna. Den sönderslagna kroppen 
saknade njure, ögon och naglar. Vad hade de 
gjort med honom? Har de torterat honom 
först och sedan sålt hans organ…? 

Hade han ”grönt” som färg? Vad spelar 
det för roll, kan man säga bittert och upp-
givet till sig själv. Varför ska man bråka 
om färg och flaggor och symboler? 

Men det finns en historia bakom det 
som händer idag. En dag var det en Kho-
meini som tog över iraniernas törst efter 
frihet, samlade alla under samma flagga 
och alla tyckte att alla måste ”förena” sig 
under hans ledarskap, inte splittras och 
inte tjata. ”Först måste vi bli av med sha-
hen, sedan kan vi diskutera pluralism, 
mångfald…” 

Men sedan var det mycket för sent. De 
som torterar tredje generationen av dem 
som gick under hans färg, hade redan ta-

git över makten. Dessa onda krafter som 
fortfarande styr Iran trots folkets vilja, 
har stärkt sin position under 30 år genom 
att tysta oppositionen och verka för en 
falsk ”enighet”. 

Därför är många i min egen generation, 
vi som var unga vid Khomeinis makt-
övertagande 1979, livrädda när alla säger 
samma sak och tar på sig en och samma 
färg. Vi kanske överreagerar ibland. 

Men någonting borde man lära sig av 
sin historia. Många, både unga och gam-
la, som jag känner och har kontakt med, 
både i Iran och i exil, säger att vi ska kun-
na, vi måste, prata om allt, ifrågasätta allt 
öppet och utan att vara rädda för någon 
makt och elit, vare sig ung eller gammal, 
ny eller förbrukad. Vare sig i position eller 
opposition. Vi måste sätta stopp för ter-
ror och osynliggörande, för tystnad och 
rädsla och inte reproducera den! Då kan 
vi verkligen sätta stopp för att unga blir 
stympade.

Sholeh Irani
sholeh@internationalen.se

Stödgala för Iran i Göteborg

KOMMENTAR

Unga iranier aktiva i Tyskland inom solidaritetsrörelsen. De flesta 
på bilden är barn eller nära släkt med de avrättade politiska 
fångarna under 80-talet.
Pedram  Shahyar:  Höger, tredje personen.

Amir Javadifar  demonstrerade för sina rättig-
heter i Tehran. I slutet av juli fick familjen  hans 
stympade kropp och får inte ens ha minnes-
stund för sin son.  


