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Kolumnen. Golnaz Hashemzadeh

Helt fri kan ingen vara
En dag kommer det
nyfödda barnet att
möta omvärldens
blickar. Att vara svensk
är en sak. Att vara iransk
en annan. Det blir ett
val, och det ena är
lättare än det andra.

Golnaz Hashemzadeh är grundare av
organisationen Inkludera Invest, författare och fristående kolumnist i DN.

E

n ny människa föds. Alldeles
orörd, sidenlen. En fri själ.
Hon kan bli vem som helst,
vad som helst. En identitet
som ännu inte finns. Jag
tycker om den tanken. Var
människa sitt eget ödes härskare, sin
egen lyckas smed, åtminstone drottning över sitt eget jag. Allt är upp till
henne.
Men redan långt innan hon fötts
börjar mina tankar spinna kring vem
hon är. Vad hon själv ska uppleva att
hon är. Vad andra ska se när de tittar
på henne. Hon får bara inte bli utsatt
på grund av det hon föds som. På
grund av de där faktorerna som
ligger bortom hennes kontroll. Hon
får absolut inte känna att hon inte har
rötter, att hon är en gäst här på jorden.
Hon ska inte behöva argumentera, med
bestämda ord på McDonalds om natten
eller genom att vifta med sitt pass, för
att andra ska acceptera att hon är i sitt
hemland.
Jag funderar länge och väl på det
där med arv och ursprung. Min
dotter har hälften av sina rötter i ett
vackert land långt borta. Ett land av
snötäckta berg och stekheta öknar.
Ett språk av sagoprinsessor, smäktande
ballader och tusen år gammal poesi. En
historia lika stolt som tragisk. En jord
som mina föräldrar och deras föräldrar, liksom jag själv, tagit sina första
steg på.
Inte går hon oberörd av det, den lilla
okända varelsen i min kropp. I väntan
på fysisk närvaro i den verkliga världen
är det detta hon är, summan av mina
världar. Jag kan inte friskriva henne
från detta arv, för då vore hon som ett
vakuum och utan syre kan ju ingenting
frodas.
Nej, jag vill knyta henne till sitt
ursprung. Genom ett iranskt namn,

genom att vagga henne till persiska
toner, genom ambitionen att lära
henne språket fast jag inte riktigt vet
hur, tänker jag att hon blir en del av det
där gamla, att det gamla får en plats i
henne. Det blir viktigt, viktigare än det
varit för mig själv, att hon inte går miste
om Iran.
Samtidigt, kanske ännu hellre, vill jag
friskriva henne. Efter många djupa
diskussioner, främst med mig själv, bestämmer jag att hon ska få sin pappas
svenska efternamn ändå. Varför? För
att jag hoppas att hon ska få det lättare
så. Hon föds ljusare än jag hade väntat
mig, bär mest sin pappas drag. Han blir
besviken, men jag tänker att det är inte
så illa. Hon får det lättare så. Att ge henne ett persiskt klingande andranamn är
viktigt. Men jag väljer bort de namn jag
tycker är vackrast, som jag har en relation till. Som Setareh och Khorshid från
1960-talsklassikern Soltaneh Ghalbha.
I stället fokuserar jag på namn som är
lätta att uttala på svenska.
Ja, jag vill friskriva henne från
åtminstone en del av min historia, och
det är vilsenheten.
Kan jag bestämma på förhand hur
iransk hon ska vara, eller hur svensk?
Förmodligen inte, oavsett vilket
namn hon får. Någonstans längs sin
livsresa är det hon som kommer att
fatta det beslutet. Det jag vill uppnå
är inte att hon ska slippa fundera över
vem hon är. Det hoppas jag att hon
gör. I viss utsträckning är det en viktig
kamp att ha med sig själv. Nej, det jag
framför allt vill undvika är att andra ska
ifrågasätta den identitet hon upplever
att hon har.

Jag skulle
vilja säga
till denna
nya människosjäl,
det min
pappa sa
till mig.
Det spelar
ingen roll.

För mig har det varit det tuffaste, att
ständigt få min svenskhet ifrågasatt.
Och det gäller så många svenskar i min
generation. Soran Ismail fick uppleva

Nyhetsvärdering.

det i Stockholmsnatten, Jason Diakité
bemötte det i riksdagen och därute
hopas de historier som aldrig når allmänhetens öron. För att min dotter ska
få slippa, vill jag göra det lätt för andra
att se och höra att hon är svensk. Jag
som tycker att det är viktigt att tala för
mångfalden och jämlikheten vill inte
att hon ska behöva göra det.
Jag skulle vilja säga till denna nya
människosjäl, det min pappa sa till mig.
Det spelar ingen roll. Det är vad jag vill
att hon ska bära med sig. Det spelar
ingen roll. Om du är pojke eller flicka,
vilken färg du har på håret, var du kommer ifrån. Allt du vill vara kan du bli.
Inga band binder dig till något du inte
valt. Ingen kan döma dig för saker som
ligger bortom din kontroll. Du behöver
inte kämpa för att rättfärdiga det du
fötts till, du behöver inte följa någons
instruktioner eller uppmaningar om
vem du bör vara. Allt det här kommer
jag att säga till henne. Men jag kommer
också att veta, att till stor del är det
lögn.
Föds vi som ett blankt blad? Absolut
inte. Vi föds med vår etniska tillhörighet och vårt kön. Vi föds med vår
socioekonomiska avstampspunkt och
våra föräldrars politiska åskådningar,
sexuella läggning och syn på barnuppfostran. Men framför allt föds vi i en
kontext där det inte är vi själva, eller
ens våra föräldrar, som avgör vilka vi
är. Där det finns en större samhällsbild,
där att vara svensk är en sak och att
vara iransk en annan och det är bäst
att välja för att inte förvirra och där det
ena valet är lättare än det andra.
Och det jag kan göra för den orörda
människoklump som lyfts ur min
kropp är antingen att hjälpa henne att
välja den lättaste vägen. Eller att påverka vad det innebär, att vara svensk,
iransk eller en blandning därav.

Kort sagt.

Avpixlat vågar inte säga sanningen
Hanne Kjöller
Ledarskribent

D

e senaste dagarna har medierna rapporterat om en
23-årig man som är häktad
för grov våldtäkt. Mannen
är, trots sin ringa ålder,
tidigare dömd för våldtäkt
och tre fall av sexköp. Och under
den nu aktuella häktningen har fler
anklagelser och utsatta kvinnor kommit fram. Aftonbladet skriver att det
kan röra sig om en ny ”Hagaman”.
Sverigedemokratiska debattörer
brukar ofta ta till orda när svenska
kvinnor våldtas och jag surfade därför
in på Avpixlat för att se hur nyheten

refererades där. Det gjorde den inte.
Inte en rad om vad som verkar vara en
ny serievåldtäktsman. Det enda jag hittade var en annan, mer långväga nyhet
om ett försök till våldtäkt.
Det är i danska Vejle som en man
ska ha utsatt en 25-årig kvinna för ”ett
våldtäktsförsök”. Hur långt han kom
framgår inte. Däremot att det, enligt
signalementet, rör sig om en man
”med utländskt ursprung”.
Närhet brukar vara en parameter i
nyhetsvärdering. En lokaltidning kan
rapportera om ett rån mot en närbutik
som inte uppmärksammas i riksmedierna. Om det relativt sett odramatiska
rånet inträffat i något annat land blir
uppmärksamheten än mindre.
En annan parameter är allvarlighetsgraden. Breiviks massmord gav föga
förvånande stort medialt eko långt
bortom Norges gränser.
Så vad är det som gör att ett anmält

PK? Den
som sa’t
han va’t.

våldtäktsförsök i en dansk ort, som
få vet var den ens ligger, övertrumfar
en serievåldtäktsman på Kungsholmen i Stockholm? Svaret är förstås:
hudfärgen. Kungsholmsmannen är
nämligen svenskt ljushyllt, och det
är uppenbart besvärande för de
politiskt korrekta skribenterna på
sajten. De vågar helt enkelt inte skriva
sanningen.

Vem kan man lita på?
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Insider och outsider

Nyhetsvärderingen är rent rasistisk.
För att ett brott ska vara värt att rapportera om måste den misstänkte vara
mörkhyad. Men då blir i gengäld ingen
nyhet för liten eller för avlägsen. Följaktligen kan jag denna tisdag även läsa
om en kund på en bensinmack i danska
Hillerød som sägs ha blivit rasande
över att ha serverats en skinksmörgås.
Och det trots att mannen inte ens är
misstänkt för något brott.
PK? Den som sa’t han va’t.

○ Kan man lita på tyskarna? frågade
SR-reportern inför ett inslag i gårdagens ”Studio ett”. Tyska Volkswagen
vill lägga vantarna på en majoritetspost
i lastbilsjätten Scania. Till Södertäljebornas lättnad har dock ledningen
utfäst löften om att behålla det mesta
av verksamheten i Sverige.
Samtidigt rapporterades det att en
handfull av det svenska företagets
chefer köpte stora aktieposter i samband med att rykten började florera
kring affären. När planerna sedan blev
offentliga rusade Scaniakursen. Kan
man lita på svenskarna? undrar Myndigheten för förlegade stereotyper.
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