
Iran

politik. Och för vanligt folk i Iran var Farah
Diba symbolen för det luxuösa liv bara
kungar, drottningar och prinsessor kunde
leva. Hon var klassamhällets mest lysande
diadem.

Jag förstår aldrig riktigt syftet med fil-
men. Den är förvisso underhållande, men
jag undrar vad Nahid Persson Sarvestani –
en före detta kommunist som deltog i en
revolution som avsatte just shahen och hans
fru Farah Diba – vill säga tittaren. Är hon
nöjd med filmen?

– Ja! Jag ville inte sätta dit henne utan var
där för att jag var nyfiken på henne. Även
om jag var en revolutionär tidigare så är jag

en människoälskare. Jag älskar människor
och vill förstå dem. Det var det som var
meningen med filmen.

HON SÄGER att hon var kluven, och att hon
till slut ställde några kritiska frågor. Men
efter att ha lärt känna Farah Diba kunde
Nahid Persson Sarvestani skilja på sin rikti-
ga fiende – shahen – och hans fru.
Tror du att hon var delaktig i förtrycket av
det iranska folket under shahens tid?

– Jag tror inte det. Jag vill inte försvara
henne eller göra propagandareklam för
henne. Filmen handlar om en människa
som hamnat i exil. Men det finns ju en gräns
– om det hade varit shahen hade jag aldrig
behandlat honom på det sättet.

Genom filmen kommer de båda
kvinnornas öden, drottningens och filma-
rens, att flätas samman. De är två kvinnor,
två mödrar och två människor i exil som
inte kan återvända till sitt land. Relationen
utvecklas till vänskap, där tittaren efterhand
kan bevittna hur bekväm Farah Diba blir
med Nahid Persson Sarvestani.

Men jag kan inte släppa det, kan inte
släppa att den före detta drottningen avsägs
allt ansvar och framställs som en sympatisk
människa, en iranier som står för det
moderna, västerländska. Det finns en
underton av att de som inte tar till sig henne
är barbarer.

– Jag har inte trampat på mig själv efter-
som jag inte är tyst i filmen. Jag kanske inte
uttalar kritiken framför henne, men mina
tankar finns med genom hela filmen.
Men är inte er allians ohelig?

– Just nu spelar det ingen roll. Jag eller
hon håller inte på att skapa en regim och
ska inte samarbeta kring det. Det vi har
gemensamt är vår längtan till Iran, till jor-
den.

SOM MÅNGA ANDRA iranier funderar Nahid
Persson Sarvestani på vad som gick fel
under revolutionen, hur så stora drömmar
kunde krossas och hur islamisterna kom att
ta makten.

– Jag vill inte ha monarki, det är bara
trams. Men med facit i hand undrar jag om
det vi gjorde i Iran var rätt. Jag önskar att vi
kunde vrida tillbaka tiden och gjort någon-
ting annorlunda. Shahen sade i ett av sina
sista tal att han ville lyssna på folket – jag
undrar ofta vad som hade hänt om vi hade
lyssnat på honom. 
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JAG VET INTE hur ni har det, men jag
deltar regelbundet i evenemang där
olika jämställdhetsprojekt diskuteras.
Nu menar jag inte teoretiska diskus-
sioner på universitetet utan mer
arbetsplats- och branschspecifika
sammankomster. För många tycks bris-
ten på jämställdhet inte vara något
större problem. Det ska förvisso skri-
vas handlingsplaner för både jäm-
ställdhet och mångfald, men oftast
hamnar dessa på någon hemsida för
att aldrig förverkligas.

När jag såg elevföreställningen
I väntan på vadå? på Teaterhögskolan

i Malmö häromdagen visste jag inte
om jag skulle skratta eller gråta. Jag
valde att göra bådadera. Det var nog
bäst så. Skådespelarstudenterna Anna

Granquist, Daniel Nyström och Caroli-
ne Söderström hade nämligen gjort en
föreställning baserad på genusvetaren
Vanja Hermeles rapport I väntan på
vadå? Teaterförbundets guide till jäm-
ställdhet. I stort sett hela texten var
hämtad från denna rapport. Direkta
citat från några av Sveriges mest infly-
telserika regissörer, skådespelare och
kulturchefer användes i föreställning-
en. Ytterligare uttalanden av kultur-
ministern och några teaterkritiker från
Aftonbladet och Dagens Nyheter hade
använts till en hejdlöst rolig föreställ-

ning om vad teaterfolk säger för att
slippa ta itu med bristande jämställd-
het inom scenkonsten.

FÖRESTÄLLNINGEN INLEDDES med två
kvinnor som inte får spela Samuel
Becketts I väntan på Godot utan som
bara står där för att sedan gå över till
en citatkavalkad av typen: ”I klassisk
balett lyfter männen kvinnorna efter-
som de har musklerna därtill”. Före-
ställningen nöjde sig inte endast med
gestaltningen av korkade uttalanden
utan gestaltade också en rad situatio-
ner där kvinnor trakasserades sexuellt
och spottades i ansiktet alltmedan de
log och mekaniskt upprepade att det
minsann inte gick någon som helst
nöd på dem och att de givetvis varken
var förtryckta eller underordnade. 

Jag kom att tänka på Simone de
Beauvoirs analys av kvinnan som en
manlig fantasi. Hon är allt han inte är,
men bedöms alltid i relation till
honom. Visst är det tröttsamt? 

FÖRESTÄLLNINGEN AVLUTADES följdrik-
tigt med en bildserie på kanoniserade
teatermän. Den ene efter den andre,
med eller utan cigarr i mungipan.

I väntan på vadå? är i likhet med
Vanja Hermeles övriga rapporter, upp-
satser och böcker om bristande jäm-
ställdhet inom svensk scenkonst och
filmindustri en nyttig och obligatorisk
läsning för alla som vill göra något åt
saken. 

Med skådespelarstudenter som har
huvudet på skaft och hjärtat på det
rätta stället känner jag mig – åtmins-
tone för stunden – hoppfull inför
framtiden.

.

”Uttalanden av kultur-
ministern och några 
teaterkritiker från
Aftonbladet och Dagens
Nyheter hade använts
till en hejdlöst rolig
föreställning om vad
teaterfolk säger för att
slippa ta itu med bris-
tande jämställdhet inom
scenkonsten.”

I väntan på vadå?
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Men en hel del fans bloggar ut
sitt tvivel. Vissa tycker också att
Springsteens konsert för president
Obama i januari minskade trovär-
digheten som arbetarklassens
man.

JA

Pris till Mohammed Omer
Den palestinske fotojournalisten
Mohammed Omer tilldelas Repor-
trar utan gränsers Pressfrihetspris

2008 ”för att han med sin orädda
rapportering ger röst åt Gazarem-
sans instängda och förtryckta folk”.

RUG skriver vidare att Moham-
med Omer, 24,  är en de viktigaste
unga rösterna från regionen.
Omer, bosatt i Rafah på Gazarem-
san, rapporterar för en rad medi-
er i världen. Förutom i Arbetaren
medverkar han också i Washing-
ton Report on Middle East Affairs,
Pacifica Radio, Electronic Intifada,
Morgenbladet, The Nation och

Inter Press Service. Han
är också grundare av
Rafah Today blog, rafah-
today.org.

Omer är en oberoende
journalist som uppmanar
palestinska ungdomar att
inte fokusera på hat utan
på fred med Israel.

Omer greps 2008 av
den israeliska säkerhets-
tjänsten, och fördes till
förhör med israeliska sol-

dater och utsattes för
kränkningar och misshan-
del, han fördes i ambu-
lans till sjukhus efter att
en soldat pressat sin
känga mot hans hals.

Sedan november 2008
befinner sig Omer i
Nederländerna där han
får medicinsk vård för de
skador som uppkom vid
misshandeln.

JAPrisad journalist.

”Ja”

88,8 procent av sammanlagt 40 607 
personer som på måndagskvällen hade
hunnit rösta på Aftonbladets webbfråga:
Borde SVT ändra röstningssystemet i
Melodifestivalen? 

Vem sade att svenskarna inte är ett
protesterande folk? 
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