Ung i Forbudtistan

PROTEST VIA
FEST OG BALLADE
Mere end halvdelen af Irans befolkning er under 25 år – og
utilfredsheden ulmer i landet, hvor både alkohol, vestlig musik
30/ og selfies unge tørklæde er forbudt. Selvom styret forsøger at
kontrollere de unge, men vidt forgrenede ungdomskulturer blomstrer.
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A THALEGHANI er en grøn oase i mylderet af motorveje, boligområder og
handelskvarterer, som udgør millionbyen Teheran. Øverst oppe på en
bakke, der ligger i hjertet af parken,
er en løssluppen basketballkamp i
gang. Ingen holder styr på point.
Til daglig er 20-årige Thamina Taherkhani studerende og konkurrencesvømmer for universitetets idrætsklub.
”Men der får man kun lov at
svømme sammen med andre piger,”
siger hun.
Her i parken spiller hun og veninderne uden hijab-tørlædet og sammen med mandlige venner. Spillet er
ganske vist segregeret – pigerne mod
drengene – men det ser mest ud til at
være en undskyldning for at snige
noget kropskontakt ind i spillet.
”Parkens sikkerhedsvagter lader
os ikke spille sammen med piger,
men der er jo ingen vagter i nærheden lige nu,” siger 22-årige Payam
Vahidi. ”Det er fjollet. Vi spiller som
venner og gør ikke noget upassende.”
Hans ene arm er udsmykket med
en tatovering, der på noget ujævnt
engelsk forkynder: ”Jeg er den bedste kriger.”
I Iran er en tatovering en oprørshandling. Ikke nødvendigvis mod
forældrene eller voksenverdenen,
men mod det religiøse establish-
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FRIRUM. MERE END HALVDELEN AF IRANERNE ER UNDER 25 ÅR - OG HAR EN NOGET ANDEN IDÉ OM DET GODE LIV END
PRÆSTESTYRET.
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ment, der har bestemt, at det er forbudt.
Payam Vahidi ryster på hovedet.
”Det her er ikke en god by at være
ung i. Her er ingen frihed.”
MORALPOLITIET KOMMER!
Siden den islamiske revolution i 1979
har regimet forsøgt at kontrollere befolkningens – ikke mindst kvinders og
unges – private valg af livsform. Myndighedsudøvelsen går langt videre
end påbuddet om, at kvinder skal tildække deres hår i offentligheden. I
kampen mod uislamisk og vestlig indflydelse blev listen over tilladte frisurer til mænd sidste år opdateret.
”Frisurer, der signalerer tilbedelse
af Djævlen eller den slags frisurer,
som homoseksuelle har, er forbudte,”
forklarede Mostafa Govahi, leder af
frisørernes brancheorganisation,
ifølge avisen The Guardian.
Politiet – nærmere bestemt den

særlige sædelighedsenhed, Gashte
Ershad, eller den frivillige milits Basji
– kontrollerer, om reglerne bliver fulgt.
Irans reformorienterede præsident,
Hassan Rouhani, har adskillige gange
understreget sin holdning til spørgsmålet: Politiet skal sikre, at lovens påbud bliver fulgt, ikke at islams leveregler gør det. Men politiet hører under den religiøse ledelses kontrol, og
præsidenten har i praksis begrænset
indflydelse på, hvordan politiet udøver
sit virke.
Vestlig præget musik anses for at
være særligt farlig. Den regimekritiske rapper Bahram Nouraei flygtede i
2011 til Sverige efter at have været
fængslet under anklager om ”kulturel
aktivisme”. I 2014 blev en gruppe
unge teheranere pågrebet efter at
have lagt en video på nettet, hvor de
dansede til Pharrell Williams’ hit
Happy. Og i februar blev medlemmerne af metalbandet Confess løsladt

efter at have siddet i isolation i månedsvis i det legendariske Evin-fængsel. De er anklaget for blasfemi og for
at drive et illegalt pladeselskab og risikerer lange fængselsstraffe. At de nu
er løsladt mod kaution, tyder dog på,
at de i det mindste ikke vil blive idømt
dødsstraf.
NY SANG, NY TILLADELSE
Hvis man som iransk musiker vil producere og udøve musik inden for lovens rammer, skal man først indhente
tilladelse fra departementet for kultur
og islamisk vejledning. Mange vælger
at omgå den proces ved at udgive deres musik direkte på nogle af landets
mange undergrundsfora på nettet. Andre drømmer som rockbandet ManoHA om et liv i rampelyset og forsøger tappert at sno sig vej gennem det
gudfrygtige bureaukrati.
”Det er meget, meget vanskeligt at
få tilladelse,” siger 25-årige Vesal Del-

zadeh, der spiller klaver og komponerer bandets numre.
”Først skulle vi registrere os som
band. Dernæst skulle vi indsende
sangteksterne til en særlig afdeling i
departementet for at få dem godkendt. Så vi kan ikke skrive om noget
erotisk og intet om politik, intet om
magthavere.”
Men end ikke musik, der er klinisk
renset for samfundskritik, har nogen
garanti for at slippe gennem kontrollen.
”Selv nu, hvor vi har fået tilladelse til at være udøvende musikere, skal vi søge ny tilladelse, hver
gang vi vil spille eller udgive et
nyt nummer. Hvis embedsmændene i departementet er i dårligt
humør den dag, så siger de måske
bare: ‘Hvad er det for en frisure, du
har der, se at blive klippet’,” fortæller Vesal Delzadeh.
29-årige Roja Mahdavi, som er

bandets sanger og guitarist, er ikke
desto mindre håbefuld. ManoHA har
skaffet sig to tilladelser til at spille
koncert i Teheran. Det er et tegn på, at
regimet langsomt er ved at ændre sin
holdning til rockmusik fra en total for-

budslinje til en religiøst præget reformpolitisk linje.
VIGTIGST ER FRIHEDEN
”Internet og satellit-tv har forandret
folks musikvaner, og flere hører rock
nu om stunder. Det er derfor, regeringen har åbnet døren på klem. Jeg
tror på en fremtid for vores musik i Iran.”
Men ikke alle er lige så optimistiske. Indtil for nylig spillede 21-årige Peyman Mazaheri i et undergrundsmetalband.
”Vores musik var farlig,” siger han. ”Vi begyndte at blive lidt
kendte, og det
gjorde situationen
endnu mere farlig,
så vi valgte at
holde op med at
spille. Hvis
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Ingen her tør forandre noget
som helst.
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myndighederne beslutter sig for, at du
er satanist, så er det nok til, at man bliver straffet.”
Han sidder på Jolfa Square i det armenske kvarter i Isfahan, Irans tredjestørste by, sammen med sin kæreste,
Zahar. Pladsen fungerer som et uformelt samlingssted for unge. Når mørket falder på, er det her, byens unge søger hen. Derfor tiltrækker pladsen sig
også ordensmagtens opmærksomhed.
”Det vigtigste for mennesker er frihed, og det første, de forbyder i dette
land, er frihed. Det handler ikke bare
om musikalsk frihed, for hvis politiet
ser dig sammen med din kæreste, tager de dig også med til afhøring,” siger Peyman Mazaheri.
Sex uden for ægteskabet er udbredt, men ulovligt, og hvis man bliver opdaget, bliver man tvunget til at
gifte sig med den medskyldige. I storbyernes centre er der dog ikke mange,
der løfter et øjenbryn over, at unge par
som Peyman Mazaheri og kæresten,
Zahar, sidder tættere på hinanden,
end sædelighedsreglerne tillader.
”Men hvis politiet kommer, får vi et
problem,” siger Peyman Mazaheri.
Pludselig lyder der en skinger lyd
fra et af pladsens hjørner, og en
gruppe piger smutter ind i en
gyde. De jævnaldrende
drenge følger efter. Politipatruljen, der har forårsaget
flugten, går langsomt rundt

blandt de unge, der er blevet på pladsen. De leverer formaninger til nogle,
trykker hånd med andre. En halv time
efter at patruljen har forladt pladsen,
er de unge tilbage igen.
Jo mere aftenen skrider frem, desto
længere tilbage bliver tørklæderne
trukket. Nogle af dem hænger blot på
en knude opsat hår bag på hovedet.
De unge mænd trækker ærmerne op
og fremviser tatoveringerne åbent. Et
velkendt mønster, der går igen verden
over, kommer også til udtryk her.
Drengene er mere højlydte og tager
mere plads.

Negar Sadri, 19 år

”Drengene har mere frihed. Det er
ikke retfærdigt, det burde være lige
for alle. Men det handler om kulturen
og religionen,” siger 17-årige Kimia
Farahmand.
Hun har sortsminkede øjne, og
hendes tøj er omhyggeligt udsmykket
med nitter. Hendes drøm er at synge i
et heavyband. Men virkeligheden er
en verden af regler og forbud.
”Der er så mange ting, vi ikke må,
alle mulige ting, som er almindelige
uden for Iran, så vi må forsøge at
skabe vores egen underholdning i stedet. Men faktum er, at vi ikke har noget at more os med. Derfor hænger vi
bare her, ryger cigaretter og hører musik.”
DRØMMER OM AT FORLADE IRAN
Indirekte rammer unge kvinders begrænsede handlerum også de unge
mænd. Mulighederne for at omgås i
blandede sammenhænge er få. 19-årige Alireza Mokhtari træner breakdance i en park sammen med nogle venner. Deres inspiration er hentet fra
amerikanske film, og de ville helst have piger med i gruppen.
”Vi kender mange piger, som elsker
hiphop og gerne ville danse med os.
Men de er bange for, at politiet skal
komme og tage dem og ringe til deres
familier, som så vil begrænse deres
frihed endnu mere.”
Politiet patruljerer sjældent i byens
parker. Fordelen er, at Alireza
Mokhtari og hans venner kan øve sig
relativt uforstyrret. Ulempen er, at ingen ser deres møjsommeligt indøvede
koreografier.
”Men vi har planer om at begynde
at danse inde i byen,” siger Alireza
Mokhtari. ”Det er det, vi lever for. Det
er ulovligt, men vi gør det alligevel.
Hvis politiet kommer, må vi bare
stikke af.”
Det er en mobiltelefon, der står
for musikken, når de tre dansere
finpudser deres færdigheder.
De sender bevægelserne

HIPHOPPER MED HUND OG SMØG (ØVERST) OG BREAKDANCER I EN PARK I DET NORDLIGE TEHERAN (NEDERST).

rundt mellem hinanden som en puls.
Kun en danser ad gangen, mens de
andre står bomstille bagved, som robotter frosset midt i en bevægelse.
En familie stopper op og kigger.
Kvinden i familien, der er iført traditionel chador, smiler bredt.
”Sådan er nogle mennesker, men
de fleste er ikke,” siger 22-årige Parsa
Hidary, mens han tørrer sveden af
panden.
Alireza Mokhtari drømmer om at
forlade Iran.
”Det er en af mine mange mål,” siger han. ”At forlade det her land og
lære nye ting. Hvis jeg havde penge

og mulighed for det, ville jeg elske at
rejse rundt i hele verden.”
Påfaldende mange unge siger noget lignende. At de vil væk. At de vil
hen til den frihed, de har hørt findes et
andet sted. Tilsvarende mange kritiserer det politiske system og den religiøse ledelse.
MANGEL PÅ FREMTIDSTRO
Mere end halvdelen af Irans befolkning er under 25 år. Mange af dem er
utilfredse. Samtidig er der påfaldende
få, som udtrykker forhåbning om, at
situationen i Iran vil ændre sig, endsige har vilje til selv at deltage i en så-

dan forandring. Landets unge lider tilsyneladende af en markant mangel på
fremtidstro.
”Alle ønsker, at landet skal ændre
sig, men de har ikke modet til at gøre
noget ved det,” siger Alireza
Mokhtari.
Hans ven Negar Sadri på 19 år læser til elektronikingeniør på universitetet i Isfahan og vil som Alireza
Mokhtari også gerne ud at rejse. Det
handler, forklarer hun, om den manglende frihed.
”Når man er ung i Isfahan, føler
man sig ikke ung. Man må være meget påpasselig, for andre mennesker
dømmer dig hurtigt, og som pige må
man være endnu mere påpasselig.”
Irans unge har tidligere rejst sig
mod den religiøse ledelse. I 2009
spredte den såkaldt grønne bølge sig i
landet – protesterne mod påstået
valgsvindel, da den aggressive populist Mahmoud Ahmadinejad blev valgt
til præsident – fra Ardabil i nord til
Bandar Abbas i syd. Ti år forinden
blev landet rystet af omfattende studenterdemonstrationer efter lukningen af den reformvenlige avis Salam.
I begge tilfælde slog regimet hårdt
ned på protesterne. Og den religiøse
ledelse modarbejder fortsat enhver
form for organisering af oppositionen.
Det er muligvis lykkedes at afvæbne
den politiske utilfredshed blandt den
unge befolkning, som snart kommer
til at bære landet på sine skuldre. Men
det kan også være, at det bare er et
spørgsmål om tid, før det igen går løs.
Negar Sadri har imidlertid ikke tænkt
sig at vente.
”Ingen her tør forandre noget som
helst,” siger hun.
SELFIE UDEN TØRKLÆDE
Til en privatfest i en have uden for Isfahan skyller deltagerne det ene shot
efter det andet ned med arrak, en aniskrydret brændevin brygget på rosiner.
”Vi kommer herud en gang eller to om
ugen, hvis vi har tid,” siger 22-årige
Lena Sasedi.
Vennerne omkring hende begår en
forbrydelse, når de drikker alkohol,
men Lena Sasedi er jødisk og dermed
fritaget fra den del af lovgivningen.
Udadtil fører Iran en hård tone over for
Israel. Men indadtil er landets jødiske
minoritet velintegreret og er sikret repræsentation i parlamentet, en arv fra
den forfatning, der blev vedtaget i forbindelse med den islamiske revolution.
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”Vores situation er ikke god, men
den er ikke værre end andre iraneres,”
siger Lena Sasedi.
Hun har trukket ærmerne på sin
hvide T-shirt op. Hendes ene overarm
er udsmykket med stjerner, planeter
og en enkelt rumraket.
”Jeg har en ven, der er frisør, og
som tatoverer i det skjulte, og jeg fik
lavet den her, fordi jeg elsker rummet.
Tatoveringer begynder at blive mere
bredt accepteret, men den her kan jeg
under alle omstændigheder ikke vise
frem, eftersom mine arme skal være
tildækkede.”
Men haven er et frirum. Her bag
murenes beskyttelse kan regimets
kontrol ikke nå ind. Lena Sasedis ven
Roxan blander sin arrak (ouzo/pastis)
med sodavand. Hendes næse er dækket med et stort plaster. Kosmetisk kirurgi er udbredt blandt iranske kvinder, og næseoperationer er det mest
almindelige indgreb. Vennen Maida
svinger telefonen frem og tilbage i luften, indtil hun finder den perfekte placering til at tage en selfie uden tørklæde. Hun sender billedet gennem
en krypteret kommunikationstjeneste.

“

Du kan skaffe øl hvor som helst,
men det er dyrt, så derfor
drikker vi mest vodka nu.
Dastan Shamskhou, 17 år

De sociale medier spiller en stor
rolle for landets unge, men sædelighedspolitiet patruljer også på de digitale mødesteder. I en koordineret indsats blev otte kvinder i Teheran anholdt for nylig efter at have lagt billeder op af sig selv uden tildækket hår.
”Det er en del af vores dagsorden
at sterilisere populære steder i cyberspace. I 2013 implementerede vi
denne plan på Facebook, og nu fokuserer vi på Instagram,” sagde Mostafa
Alizadeh, talsmand for politiets cyberkriminalitetsenhed til BBC, i forbindelse med anholdelserne.
IRAN VERSUS USA
Landets religiøse ledelse forsøger at
udøve social kontrol. Men i et land,
hvor ungdomskultur anses for at være
en trussel, bliver et arrangement afholdt bag lukkede døre i sig selv en
oprørshandling. Ethvert forbud, som

JOLFA-PLADSEN I DET ARMENSKE KVARTER I TEHERAN ER STEDET AT HÆNGE UD – IKKE MINDST
FOR BMX-NØRDERNE. MIDT: FINE TATOVERINGER – OG ULOVLIGE.

trodses blot med det formål at more
sig, bliver samtidig til en udfordring af
selve regimet. Og selvom sædelighedspolitiet tydeligvis ikke går af vejen for at statuere et eksempel, kan det
ikke være overalt hele tiden.
”Det bedste ved at bo her er friheden,” siger 17-årige Dastan Shamskhou, der hænger ud med nogle venner
i skaterparken Abo-Atash i det nordlige Teheran.
Dastan Shamskhou blev født i San
Fransisco, men flyttede til Iran, da han

var omkring syv år. Når han besøger
vennerne i USA, savner han Teheran.
Festerne er bedre her.
”Ting er ulovlige her, men i vores
alder er det friere. I USA er der aldersgrænser for alting, og man skal være
21 for at drikke alkohol. Det er der ingen, som går op i her. Du kan skaffe øl
hvor som helst, men det er dyrt, så
derfor drikker vi mest vodka nu.” •
Oversat af Nina Trige Andersen

