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Mahloujian om Iran - då och nu
Azar Mahloujian återvänder efter 19 års exil i Sverige till sitt hemland
Iran.
Hennes berättelse om landet blir till boken Tillbaka till Iran som är en slags
reseberättelse, reportagebok och självbiografi i ett. Mahloujian besöker släktingar
och vänner, träffar kvinnor och reser till platser hon haft en relation till tidigare.
Mahloujian återvänder med viss skepsis och nästan rädsla för landet hon en gång
flydde ifrån. Men mycket har hänt under de nästan två decennier hon har varit
borta. Och det är framför allt hos kvinnorna som saker har hänt. Det är
visserligen fortfarande regel att bära huvudduk, kvinnor får inte cykla mer än på
en gata, kvinnor får bada i en inhägnad havsdel skymd för alla män. Listan kan
göras lång. Men trots det har något hänt något sedan Mahloujian begav sig från
landet.
Kvinnorna har börjat göra en revolt. Även om det är med små medel, så är det
ändå en revolt. Det kan handla om att visa ett på hårstrån under huvudduken
eller att välja en röd huvudduk istället för en svart. Att inte klä sig i knästrumpor
och att köra bil i områden där det tidigare varit otänkbart. Men det viktigaste av
allt. Kvinnorna är i majoritet på universiteten. Och det är ett stort steg.
Mahloujian tror inte att någon högutbildad kvinna kommer att nöja sig med att
vara hemmafru. De kommer att kräva att karriärsstegen reses även för dem. Och
då är en förändring att vänta.
Tillbaka till Iran visar en annan bild av Iran, och framför allt iranska kvinnor, än
vad människor i västvärlden är vana att se. Under slöjan döljer sig en kvinna som
är på väg att ta för sig. Som kommer att skapa en förändring. Samtidigt som
Tillbaka till Iran visar en bild av hur landet ser ut idag ger det en nyttig
historielektion. När Mahloujian återvänder berättar hon inte bara om dagens Iran
utan även hur landet såg ut när hon lämnade det.
Av Therece Gustafson
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