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sjonene mot regimet. Det er farlig for fotografene, sier ledelsen. Dessuten kunne ikke byrået
hjelpe dem om de ble arrestert. Det viktigste ble
ikke nevnt. De skulle ikke vise hva som foregikk i Iran eller sende bilder til utlandet.
– Men jeg gikk selvfølgelig ut på gata og
fotograferte. Det var millioner der ute. Alle
tenkte at nå, nå er revolusjonen her, sier Javad
Moghimi Parsa (28).

FLYKTET: Et ulovlig bilde førte
den iranske fotografen Javad
Parsa til Norge. Han opplever en
gryende internasjonal anerkjennelse, men strever med det vanskelige norske frilansmarkedet.
Foto: Kathrine Geard

FAKTA
Iran
Den islamske republikken Iran.
• Folketall: 72,2 millioner, som antas økt til
88,2 millioner i 2025.
• Størrelse: 1 635 000
kvadratkilometer.
• Hovedstad: Teheran.
• Hovedspråk: Farsi
(persisk).
• Hovedreligion: Islam
(sjia).
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Tok forbudte
fotografier
Et coverbilde i Times Magazine brakte iranske Javad Parsa til
Oslo.
KATHRINE GEARD

Juni 2009. Presidentvalgkampen hadde
vært intens. For første gang i landets historie
direktesendte iransk tv debatter mellom kandidatene, og engasjementet blant velgerne var
stort. Mens sluttstriden sto mellom den sittende presidenten Mahmoud Ahmadinejad
og den uttalte favoritten, reformvennlige Mir-

Hossein Mousavi, trodde mange på etterlengtede endringer i det iranske samfunnet. Men
Ahmadinejad ble utropt til vinner igjen med
over 60 prosent av stemmene. Protestene mot
antatt valgfusk lot ikke vente på seg. Millioner
tok til gatene. I nyhetsbyrået Fars får fotografene instruks om ikke å ta bilder av demonstra-

Positive bilder
Han var kommet til Teheran fra hjembyen Sari
i Nord–Iran som 19-åring, fire år før valget. I
starten frilanset han, men fikk etterhvert drømmejobben i Fars News Agency, Irans største
nyhetsbyrå. Parsa reiste i inn- og utland, møtte
ledere og presidenter. Men han merket raskt de
stramme tøylene. Offisiell fotografering av nattlige politiaksjoner mot folk som brøt religiøse
normer føltes ubehagelig. Men de kunne ikke
nekte. Samtidig var samfunnskritiske bilder
utelukket og sensuren omfattende. Fattigdom
skal for eksempel ikke vises fram. Motivet
«kvinner med hijab» er også strengt regulert.
Kun bilder med korrekt bruk av hijab kan
publiseres. Parsa tror de fleste iranske kvinner
ville gått uten hijab om de fikk velge sjøl. Sjalet
blir knapt brukt i det iranske miljøet i Norge.
– Jeg pleier å si at iranere flest egentlig er
fake-muslimer.
Han forklarer at siden de er født muslimer,
må folk late som de lever etter de religiøse
reglene. Noe annet er farlig. Men ute av syne
drikker nesten alle alkohol, og sex utenfor
ekteskap er vanlig.
Ikke hår
Men den påbudte hijaben er for synlig til å
ignoreres. Til gjengjeld lar mange kvinner sjalet dekke minst mulig. I Fars fikk fotografene
beskjed om at bare bilder av kvinner med hijab
og håret helt dekket ville passere sensuren.
Unntaket var valgdagen da alt plutselig
skulle være «fritt», forteller Parsa.
– Den dagen kunne vi vise kvinner uten
tildekket hår, men etterpå var det like vanskelig
igjen.
Han fortsatte å fotografere demonstrantene. Og innledet samarbeid med en eldre
fotograf som var korrespondent for det franske
byrået Sipa. Kollegaen spurte om den unge
spreke fotografen kunne jobbe for ham og
Parsa sa ja. Ingen andre visste om avtalen.
– Jeg dro til hans kontor med bildene. Så
plukket vi ut de beste og overførte dem på
FTP til Sipa, som så distribuerte bildene uten
byline, forteller Parsa.
Cover
De holdt på en uke, og hver dag sjekket fotografen internasjonale medier. En dag så han et
bilde som lignet hans eget på coveret av Time
Magazine, og fant fram originalen.

