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Stipendieberiittelse frin resan till Berlin

Tack vare stipendiet kunde jag eka fll Berlin ftir att vid AFDI (Archiv fiir Forschung und
Dokumentation) http:i/www.comm-online.de/afcli/nav:e/e:index.htm studera iranska
kvinnofrigor. Arkivet byggdes och registrerades som en ideell forening t99l pi initiativ och
frivilligt arbete av 1l iranier i exil i Berlin. Det oppnades frr allmanheten iret diirpi.

Samlingen vixte snabbt genom samarbete med andra exiliranier som samlade material och
skdnlire dem till arkivet. Idag har arkivet lyckats samla och ordna en stor del av dokument och
bdcker om lrarq med betoning pe iranier i exil niir det giiller deras intellektuella och
konstniirliga aktiviteter. Fonrtom 7500 bdcker pi persiska, tyska och engelska finns,det drygt
500 tidslffifter pf, persiska utgivna i Iran och utomlands. De har 5000 flygblad och 1000
kompendier tillhorande olika iranska politiska och kulturella organisationer och grupper,
ocksi kassettband, filmer och videofilmer.
I arkivet finns det en speciell avdelning med folcus pi iranska kvinnor. Dar har de samlat en
hel del dokument om kvinnor i kan och utanfor kan. Jag har intresserat mig for och skrivit
om frigor som ror iranska kvinnor och deras situation under den nuvarande regimen. Men for
att forsti det som hiinder idag behdvde jag gi tillbaka till borjan av revolutionen och s6ka
kunskap om vad som hiinde dl genom att fblja debatter och diskussioner om de dii aktuella
politiska och sociala frigorna. Jag fick tillftille att diir pi ptats gi igenom b6cker,
tidningsartiklar, tidskrifter och flygblad fr6n olika kvinnogrupper och politiska partier och
lblja deras slm pe frigor som r6rde kvinnomas rAttigheter.
Jag kunde lina b6cker och ta med mig hem, jag kopierade artiklar och lyssnade pi
kassettband som innehOll tal och forelasningar av lcvinnogestalter inom politik och kultur
under olika konferenser som ordnades av iranska kvinnor i exil i olika Uinder.

Jag fick ldsa om iranska kvinnors ahiviteter inom larltur och akademiska aktiviteter, i Europa
och USA. Jag ltiste feministiska tidskrifter pfl persiska som kommer ut i t.ex. Holland. Jag
lyssnade pi musik kassetter med iranska kvinnlig singare och musiker. Alhse fick jag
viirdefulla information om deras liv i exil, deras studier, arbete och livssituation. Iag tog del
av dokument om protestdemonstrationer, bide i kan och utomlands, konferenseq simioariet,
forelasningar av inbjudna kvinnliga gtister fran han.
Den friga som jag folarserade mest pi gtillde inforandet av den obligatoriska slojan efter
revolutionenl9T9. Arkivet 6ger en film giord av ett franskt w-team som hade filmat iranska
kvinnors demonstrationer mot tvinget atr biira sl6ja vilka pigick i flera dagar i Teheran 1979.
Jag skaffade mig en kopia av filmen.

Jag har haft stor nytta av min studieresa. Arkivet er rikt pi material. Det blev en
inspirationskiilla lor mig att arbeta vidare med kvinnofrigor och skriva artiklar och
forhoppningsvis ocksi en bok.
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