– Det var mitt bilde. Jeg fikk litt sjokk, men
det var jo veldig hyggelig og stort for meg, smiler Parsa.
– Men samtidig litt vanskelig og trist. Her
hadde jeg fronten på Time, men så kunne jeg
ikke si det til noen. Bare kjæresten min og aller
nærmeste familie fikk vite det.
Men en dag ble alle fotografene kalt inn til
møte med redaktøren. Han sa de visste at to
fotografer sendte bilder til utlandet, og at de
fikk mye penger for dette. Han sa også at når
de fikk rede på hvem det var, ville det bli veldig
vanskelig for byråledelsen, siden fotografene
visste det var forbudt.
– Jeg ble veldig redd, den ene var jo meg.
Jeg dro hjem til kjæresten min og snakket med
henne om hva jeg skulle gjøre.
Parsa hadde ikke fått noen penger for jobben. De hadde ikke hatt tid til å avtale det, det
viktigste var å få bildene ut. Men alle bildene lå
på harddisken hans og kom noen for å sjekke,
ville de forstå at han var den ene fotografen.
– Jeg fant ut at jeg ikke kunne vente, jeg
måtte dra med en gang.
FN bestemte
Han kjøpte flybillett til Ankara. Tyrkia er ett
av få land som ikke krever visum av iranere.
På flyplassen dagen etter ble han grundig forhørt i passkontrollen om formålet med reisen.
Han diktet så godt han kunne og slapp til slutt
gjennom. Parsa kjente ingen i Tyrkia og ble
oppfordret av en fotografvenn bosatt i Paris
om å melde seg til FN og fortelle sin historie.
Det rådet fulgte han. Kjæresten Sara, som nå
er hans kone, kom til Tyrkia etter ett år. Noen
måneder seinere får de beskjed fra FNs høykommisær for flyktninger om at de skal til
Norge.
– Hvor er det? spurte jeg og søkte på googlemaps.
Av iranere i Norge får de høre en del negativt om sitt framtidige hjemland. Blant annet
at det er veldig kaldt og at folk er mest hjemme
og går lite ut. Men Parsa finner noen videoer
på nettet der Oslo ser både hyggelig og ganske
varmt ut. De bestemmer seg for å takke ja til
tilbudet. Etter en ukes intensiv opplæring i
norsk historie og samfunnsliv er de sikrere på
at det var en god avgjørelse.
– Vi ble glade. Norge virket som et bra land,
sier Parsa.
Fotohjelp
I Tyrkia begynte Javad å fotografere det iranske
flyktningemiljøet. Det har han fortsatt med i
Norge. Prosjektet pågår ennå. Og helt i starten
traff han fotografen Tom Hetlestad som satte
ham i kontakt med andre norske fotografer
og aviser. Han fikk solgt to dokumentarserier. Og fikk ikke minst praksisplass i Dagens
Næringsliv og seinere VG. Parsa berømmer
daværende fotosjef i DN, Aleksander Nordahl

og flere andre kolleger for god hjelp.
– Jeg måtte bli kjent med hvordan man jobber i norske aviser, jeg kunne ingenting om
norsk fotografi.
Han påpeker at det er veldig stor forskjell
på iransk og norsk fotografi. I Iran tenkte de
ikke så mye på motivet, og ble en minister
intervjuet tok de bare bilder inne på kontoret.
Her lærte han raskt at avisa ville ha mange
bilder fra ulike settinger og situasjoner. Ute og
inne.
– En annen ting er dokumentarfoto. I Iran
tok jeg bare enkeltbilder. Her har jeg lært å
fortelle historier med bilder. Være tålmodig og
jobbe med prosjekter over lang tid.
Slår gjennom
Fjoråret ble framgangsrikt for Parsa. Han
ble plukket ut som deltaker i Joop Swart
Masterclass, et prestisjekurs i World Press
Photo-regi for fremadstormende unge talenter fra hele verden. Dessuten fikk han hederlig omtale i Årets Bilde. 2014 tegner også bra.
Han er så langt tildelt stipend på 2000 dollar
fra Fotovisura for «mest fremragende personlig fotoprosjekt». Og han er en av finalistene i
Magnum Photos konkurranse «Top 30 under
30», som har som mål å løfte fram til de mest
talentfulle unge dokumentarfotografene i verden. Nylig fikk Parsa også frilansavtale med det
italienske fotobyrået Parallelozero. Samtidig frilanser han for DN, Dagsavisen og Dine Penger.
Men selv om det skjer veldig mye positivt, er
hverdagen likevel tøff. Han har for få jobber.
– Å begynne på nytt i et annet land som
voksen er veldig vanskelig, språklig og kulturelt. I Iran hadde jeg fast jobb. Her må jeg
vente. Kanskje ringer en avis, kanskje ikke. Jeg
blir litt stresset. Det er veldig vanskelig å tjene
nok penger.
Håper på endring
Han har etterhvert lært seg brukbart norsk.
Etter at Journalisten gikk i trykken, skulle han
opp til praktisk førerprøve, teorien har han
bestått allerede. Lappen er forhåpentlig billetten til flere oppdrag.
Parsa understreker at han er veldig glad
for alt det positive som skjer. Og han vet at
markedet er vanskelig for alle frilansfotografer
i Norge.
– Men det er enda vanskeligere for meg
som er fra et annet land. Jeg håper det blir lettere etter hvert.
Hjem kan han iallfall ikke dra. Og noen
snarlig endring i Iran, tør han ikke tro på. Han
må bare vente.
– Men hvis vi fikk frihet, ville jeg reist tilbake i morgen. Familien min og vennene mine
bor jo der, men jeg er her.

(Ingen av Parsas bilder i denne reportasjen har
stått på trykk i Iran på grunn av sensuren.)

Hemmelig:
Javad Parsa
trosset sensuren
i Iran og jobbet
anonymt for det
franske byrået
Sipa. Ett av bildene ble til dette
Time-coveret. I
etterkant følte
han det begynte
å brenne under
føttene og flyktet til Tyrkia.
Siden havnet
han som kvoteflyktning i
Norge.

Sari 2005: Iranske kvinner kan ikke bade sammen med menn
uten å ha på heldekkende klær og hijab. Foto: Javad M.Parsa

Teheran 2009: Kjæledyr på offentlig steder er forbudt. Men
rett før valget slakket man på tøylene. Foto: Javad M.Parsa

Teheran 2007: Friidrettskonkurranse for kvinner på Azadi
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