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Azar Mahloujian

Azar, författare i exil
För elva år sedan var Azar Mahloujian med i Samtal pågår men 
då under pseudonym. Hon flydde från Iran där hon arbetade 
politiskt och fackligt. Hon har levt i exil i 24 år. Under tiden i 
Sverige har hon börjat skriva och kommer nu ut med sin fjärde 
bok 
”Vi lyser som guld”. Nu framträder hon med sitt eget namn men 
hotet från diktaturen i Iran finns kvar:

- Det gäller att inte visa att man är rädd men ändå vara försiktig 
säger hon till Katarina Hahr som möter Azar hemma någonstans 
i Stockholm.

Samtal pågår

»30-dagarsarkivet

»Support

Samtal pågår som poddradio
 

Prenumerera och få varje veckas 
avsnitt rätt ner i din dator som Mp3-
fil! Du kan också själv i efterhand 
ladda ner ett avsnitt utan att 
prenumerera.
Allt om poddradio

samtal pågårs poddradiosida

 

Köpa program

Om du vill beställa ett särskilt 
program kan du kontakta SR Butik
 

Kontakt

samtal@sr.se
 

LYSSNA - REAGERA - OCH 
SKRIV

Vi värdesätter Dina synpunkter och 
reaktioner. Vi kan också publicera 
dem på sidan som heter 
”Lyssnarreaktioner” - om du går dit 
och skriver Dina rader efter att ha 
lyssnat.
 

Ett litet arkiv

Här nedan finns några samtal som 
ligger lite längre tillbaka i tiden:
 

Christer Sturmark

Andlighet utan Gud.

Samtal Pågår 30 oktober
 

A-kasseförändringar kan ge 
problem ...
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