
Amna, Merwa, Jasmina & Berfin 2m          Dansk – Journalistisk fortælling     Nørre Gymnasium 
 

 1 

Tvunget i en anden krop 
Af Amna, Merwa, Jasmina & Berfin 
 
 

 

1 

”Don’t step into the park of sins,” hører vi 

en råbe. Vi vender os om for at se og ser en 

tyk mand med et kors hængende rundt om 

halsen. Lidt ligesom julemanden bare i en 

iransk udgave. Efter et kortvarigt sekund 

siger vi i kor: ”It is okay”. Da vi træder 

gennem den ikke så store og slidte park, får 

vi øje på mænd med babylyserøde læber, 

skarpe kindben og store fødder, der prøver 

at se elegante ud med høje kvindestilletter. 

 

Sådan ser de fleste homoseksuelle mænd 

ud i Teheran. Trangen til at ændre på sin 

natur, ligger hos massevis af 

homoseksuelle i Den Islamiske Republik  

 

                                                        
1 Billede af to transkønnede fra dokumentaren ”Be 
like others: Transsexual in Iran” 

 

 

Iran. Homoseksualitet er ulovligt i Iran, og 

er også, efter Thailand, et af de lande med 

flest kønsoperationer, som styret støtter 

med 50%. Ulovligheden tvinger 

homoseksuelle, oftest mænd, til at skifte 

køn for at være sammen med det tidligere, 

samme køn og dermed kunne være i stand 

til at passe ind i forhold til styrets love og 

rammer.  

 

’Fanget i den forkerte krop’ 

Nazanin er 24 år gammel. Hun er en af de 

tidligere homoseksuelle, der har følt sig 

nødsaget til at skifte køn for at kunne være 

sammen med sin elskede, Mirza. Nazanin 

har et mål. Hun vil kæmpe for 
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homoseksuelles rettigheder i Iran, men 

styret står i vejen for hendes ønske om at 

alle kan være frie. Hun fortæller, at hun har 

et ønske om, at kunne kæmpe for 

homoseksuelles rettigheder som i Vesten, 

men desværre er det ikke muligt i Iran. 

Hun siger med en bedrøvet stemme, at hvis 

hun bare prøver det mindste at stå op for 

homoseksuelles rettigheder, vil hun 

risikere at komme bag tremmer.  

”I did not want to change my gender, but 

felt obligated to do it because I want to be 

with Mirza”. Nazanin og Mirza har været 

gift i 2 år. Sammen har de besluttet hvem 

der skulle skifte køn, og Nazanin var den 

der gav sig. Nazanin nævner, at hvis hun 

ikke havde valgt at skifte køn, ville hun på 

længere sigt blive dræbt. Dette skyldes kun 

én ting, og det er at være sammen med det 

samme køn. Hun siger inderligt, at hun i 

dag stadig ikke er lykkelig over sin 

forvandling, selvom hun endelig kan være 

sammen med Mirza. ”When I look at my 

passport and see that it says ”woman” as 

sex, I feel that I am stuck in the wrong 

body”. Nazanins forvandling har ført til 

både lykkelige stunder, men også følelsen 

af at være fanget i den forkerte krop. 

Siden Nazanins forvandling har hun ikke 

haft relation til sin familie, som er troende 

muslimer. Selvom Iran har gjort det lovligt 

at få skiftet køn, ved hendes familie godt 

hvad Nazanins intention var med 

kønsoperationen. De mener ikke, at det er 

en en ”rigtig” opførsel for en muslim, og at 

Gud aldrig vil tilgive hende. At hendes 

familie bruger muslim-kortet gør hende 

vred, da hun ikke selv er troende. Nazanins 

bror er det eneste familiemedlem hun har 

kontakt med, men forholdet mellem de to 

er stadig ikke det samme som før. De gik 

fra at være bedste venner til at være 

ligesom to fremmede mennesker. 

   Nazanin sidder med krydsede ben. Hun 

stopper med at sige noget, men trækker på 

skuldrene og siger: ”I wish, I could have a 

wedding just like other couples, filled with 

people that I love”. Nazanin og Mirza havde 

ikke muligheden for at holde et 

vidunderligt bryllup, da de vidste på 

forhånd at ingen ville komme.  

   Det bliver mørkere, og det røde neonlys 

fra Razi Hotel bliver klarere, og Azanin 

spørger undrende: ”Where do you girls 

come from?” Vi kigger på hinanden og siger 

i munden på hinanden ”Denmark”. 

”Denmark” siger hun med en overrasket 

stemme. Nazanin ville ønske at hun havde 

muligheden for at leve i sådan et frit land, 

som Danmark. For hvis hun levede i et land 

som Danmark, ville hun ikke være ”fanget i 

den forkerte krop”, men på den anden side 

vil hun heller ikke forlade det land hun er 

født og opvokset i. Hun siger at Iran er 



Amna, Merwa, Jasmina & Berfin 2m          Dansk – Journalistisk fortælling     Nørre Gymnasium 
 

 3 

hendes land, og selvom styret er så stramt, 

er hun stolt af at være iraner og vil derfor 

ikke vil flytte ud af Iran.  

   Kønsoperationer er statsstøttet i Iran. At 

være transkønnet er ikke nemt, og 

rettigheder har de ikke nogen af. 

Kønsskifte kurerer ikke følelsen af at være 

fanget i den forkerte krop. 
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Elskværdig, folkelig ånd kvalt af styrets hænder 
 

 

En hæs stemme fra moskeens højtalere 

overdøver den konstante summen af menne-

skestøj fra pladsen. Der kaldes til bøn. Men-

neskemasserne virker ikke som om de reage-

rer på den gennemtrængende stemme, men 

fortsætter blot deres færden. Kigger man 

over mod boderne møder man et hav af far-

ver, der udgør en blanding af kager, tørklæ-

der, tæpper og meget mere.  

En gammel mand passerer boden med bede- 

kæderne. Stopper op, men fortsætter deref-

ter. Vi bevæger os dybere ind i bazaren og i 

takt med, at vi kommer længere og længere 

ind forstærkes duften af krydderier blandet 

med en ubehagelig stank af kloaklugt. Luften 

er tung og varm. Samtidigt klæber de mange  

mennesker sig op ad os og hjælper ikke just  

 

på den lumre atmosfære. 

 

Den hellige religiøse by Qom i det nordlige 

Iran er et virvar af indtryk. Qom er Irans høj-

borg af religiøse præster. Her kan man ud-

danne sig i teologi, og store moskeer præger 

byen. Studerende fra mange forskellige lande 

strømmer til netop denne by, hvor flere isla-

miske lærdomscentre har placering. Derud-

over fungerer Qom også som en hellig by for 

shia muslimer verden over, da den kendte 

kvindelige ayatollah Fatima, der er søster til 

den 8.  Imam, Reza, er begravet her.  

Noget der også giver udtryk for byens religiø-

se miljø, er de turbanklædte mænd, og de 

tildækkede chadorklædte kvinder, der færdes 

i gadebilledet. Mellem havet af farver er den 

sorte dominerende. Den springer i øjnene, 

den er altopslugende og til stede konstant. 

Ligesom tørklæderne, censuren og billederne 

af den øverste åndelige leder Ali Khamenei. 

Styret sniger sig ind ens tanker ubevidst. Altid 

er det der, som en ånden i nakken, der ob-

serverer din daglige ageren.  

Iran er et præstestyre med den øverste leder 

Ayatollah Ali Khamenei i spidsen. Landets 

nuværende præsident er den moderate re-
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formist Rouhani. Lige da han blev valgt var 

der et håb om reformer hos den iranske be-

folkning.  

 

En rytmisk lyd af noget, der rammer en 

vandoverflade kommer fra springvandet i 

midten af den lille park, hvor vi har slået os 

ned. Marmorfliserne er fugtige af dråberne, 

der fra springvandets stråle rammer uden for 

bassinets kant. En ældre herre sidder i skyg-

gen af træet i læ for den persiske sol. Han har 

et rynket ansigt. Et lag af folder udgør hans 

pande, som er ujævn. Buksebenet er slidt. På 

hans skjortelomme ses en indtørret olieplet. 

Sålen på hans venstre sko er revnet. Hans blik 

vandrer langsomt rundt i parken…..blikket 

havner på os. Vi smiler svagt til ham, og han 

gengælder med et klodset vink. Hans i forve-

jen rynkede ansigt danner et smil, der når til 

ørerne. “Salam” siger vi ydmygt. “Hello” sva-

rer han begejstret. I et splitsekund står vi 

fastfrosne, helt forbavsede over det engelske 

svar. “Where from?” fortsætter han, og vi 

falder herefter i snak med ham. Hans engelsk 

er ikke perfekt, men akkurat godt nok til at 

forstå enkelte ord. I løbet af sekunder foran-

dres hans åbne kropssprog til en stram mine, 

imens hans finger peger diskret over mod en 

flok armyklædte mænd i den anden ende af 

pladsen. Han ryster på hovedet og vi kigger 

spørgende på ham. “Not always good,” hvi-

sker han og sender et lille smil.    

Vi sender et hastigt blik mod mændene. De 

observerer folkemasserne, og en af dem 

henvender sig til en kvinde.  

 

Vores samtale med manden var ligesom alle 

andre samtaler vi havde haft med iranere i de 

2 dage vi foreløbig havde været i landet. Sø-

de, imødekommende, venlige, rare, gæstfrie, 

hjælpsomme, smilende, og mest af alt åbne 

folk. Fælles for alle er at de støtter op om 

styret, men håber på, at det kvælertag som 

styret har om befolkningen, vil løsne sig. De 

håber på en fremtid med flere reformer og 

mere kontakt til omverdenen. Men at fastslå 

at styret repræsenterer befolkningen kan 

man ikke, set ud fra vores besøg i Iran. Det 

som vi til gengæld kan sige er, at den åben-

hed, som det iranske folk udstråler, kvæles af 

styret og dets omdømme. For vi kan - i mod-

sætning til de vestlige medier, der konstant 

viser et billede af en befolkning, der er inde-

lukket og som brænder amerikanske flag - 

selv tegne et billede af en befolkning med en 

elskværdig, åben og folkelig ånd.    

 

 

 



Franciska Vestermark Jensen  06.04.17 Reportage om Iran 

Alt det Khamenei ikke ser 
 

Mange unge iranere har opgivet troen på, at politisk engagement fører noget godt med sig. I stedet 

tager de sig de friheder de kan slippe af sted, mens de venter på bedre tider.   

 

 

Walid (th.) og Farzad (tv.) byder velkommen i deres hjem. Her sidder man på gulvet, ligesom i så 

mange andre iranske hjem. 

 

Solen er gået ned, og kulden er så småt 

begyndt at krybe ind under kjolen. 

Gadelamperne oplyser stierne, der spreder sig 

som nerver gennem Daneshoo-parken. Rundt 

omkring på bænkene sidder par og snakker. 

To mænd går forbi os hånd i hånd. Ved siden 

af os på bænken sidder Walid og Farzad. De 

er begge født i Iran, og er glade for, at der er 

begyndt at komme flere udlændinge til landet. 

De vil gerne give os et godt indtryk af 

iranerne og spørger os, om vi vil med ud og 

køre.  

Tonerne fra Pitbulls ”I know you want me” 

flyder fra højttalerne, mens vi lægger hotel 

Razi bag os med hastig fart. Sangen kører på 

repeat. Vestlig musik er ulovligt i Iran, men 

mændene vil vise sig frem, så de spiller den 

ene sang, det er lykkedes dem at skaffe, for 

fuld udblæsning og nedrullede vinduer. 



Franciska Vestermark Jensen  06.04.17 Reportage om Iran 

Vi bliver vist op i en lejlighed. Det er Walid, 

der bor her. På trods af at han er en semi-

kendt sanger på 30 år, bor han lige som 

mange andre unge sammen med sin mor. 

Lejligheder er dyre i Teheran, og som ugift 

har han hverken behov, tilladelse eller kapital 

til at flytte ud. 

Vi sætter os på gulvet, der er dækket af lyse 

tæpper. Ikke de klassiske ægte tæpper, som 

Iran er så kendt for, men en mere moderne, 

europæisk type i pastelfarver. ”You can take 

it off, if you want”, siger Walid og 

gestikulerer til vores tørklæder, der hænger 

sjusket om vores hår. Selvom tørklæde er 

påbudt af styret, er der flere kvinder i 

Teheran, der bærer dem så langt nede på 

baghovedet, at det er imponerede, at de ikke 

glider af. 

Farzad hiver sin telefon frem. ”Very good”, 

siger han på gebrokkent engelsk og viser mig 

et billede af den tidligere Shahs kone, Farah 

Pahlavi. Hun er i eksil i USA, men er stadig 

populær i visse dele af Iran.  

Meget har ændret sig i landet siden shahens 

styre blev afsat ved Den Islamiske Revolution 

i 1979.  Man kan ikke længere gå utildækket 

på gaden som kvinde, fysisk kontakt med det 

modsatte køn i offentligheden er forbudt, og 

prostitution og pornografi er ulovligt. 

Mændene byder en skål nødder rundt og 

nøder os gentagne gange til at tage nogle. 

Hver gang jeg forsøger at åbne en pistacienød 

tager Farzad den ud af hænderne på mig og 

åbner den for mig. Jeg siger til ham, at jeg 

godt kan selv, men sådan er kulturen ikke. 

Kvinder skal passes på, men alligevel har de 

to mænd lokket os med hjem til dem en sen 

aften, hvilket vel langt fra kan siges at være 

passende.  

De spørger, om vi vil have noget alkohol. 

Selvom om det er ulovligt i Iran, er bunden af 

Walids skab fyldt med flasker af kendte 

mærker. ”It’s no problem”, siger han 

overlegent. Mændene her er langt fra de 

eneste, der drikker, når Ayatollah Khamenei 

og hans folk ikke ser det. Walid fortæller, at 

man nemt kan importere sprut fra Kurdistan 

og lader sig tilsyneladende ikke kue af tanken 

om de piskeslag, der kunne vente, hvis det 

blev opdaget. 

Vi sætter os ind i stuen igen og begynder at 

tale politik. Mændene kan ikke lide styret. 

”We don’t have any azadi”, siger Walid 

frustreret. Azadi er det persiske ord for frihed. 

De er trætte af, at Khamenei skal diktere deres 

liv og begrænse det, de ser som basale 

friheder. De vil lige som så mange andre unge 

gerne feste, drikke og finde kærester, men det 

er svært, når moralpolitiet patruljerer gaderne 

og holder øje med folks opførsel. Ikke kun i 

offentligheden, men nogle gange helt ind i 

private hjem.  

Jeg spørger dem, om det er islam, der er 

problemet. Walid ryster kraftigt på hoved. 

Han identificerer sig selv som muslim, 

modsat Farzad, der er kristen. Begge er de 

dog enige om, at det ikke er religionen, der er 

dårlig og begrænsende i sig selv, men at det er 

Khameneis fortolkning af den. Hvis det stod 

til dem, skulle religion og politik være adskilt. 

Men det gør det ikke, og intet tyder på, at de 

får noget at skulle have sagt i den sag.  

For på at have indflydelse på politik i Iran, 

skal man være en religiøs lærd, hvilket 

hverken Farzad eller Walid har planer om at 

blive.  

I stedet forsøger de at gøre hverdagen tålelig, 

ved at tage de små friheder, de kan slippe af 

sted med i det stramme styre, mens de venter 

på at forholdene ændrer sig, eller de får en 

mulighed for at flytte til udlandet.  Og selvom 

det kan virke svært for en udefrakommende at 

forstå, har de unge affundet sig med, at det er 

sådan landet ligger. 
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 Har det iranske styre misforstået begrebet ’SPORT’? 

I det islamiske teokrati Iran diskrimineres kvinderne, når de nægtes adgang til sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enkelte kvinder, der på mystisk vis har fået adgang til at overvære VM-kvalifikationskampen 

mellem Irak og Australien, er blevet placeret alene omringet af tomme sæder i hjørnet af stadion. 

 

   Frederik Hageltorn Andersen                                                                    Torsdag d. 6. april 2017 

”Ååh læ, åh lææ, åh læ, ååh lææ”, bliver der råbt og skreget i kor, indtil lungerne løber tør for luft. 

Irak og Australien er i fuld gang med at spille VM-kvalifikationskamp på det iranske stadion ’Pas’ i 

udkanten af Teheran. 

Alt er vådt, regnen vælter ned og lægger sig som en hinde over alt og alle. Folk står op på sæderne, 

agerer som vildmænd, der ikke er til at stoppe. Men så træder vi, mine klassekammerater og jeg, ind 
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fra siden og overtager nethindernes opmærksomhed. Der bliver tavst, og alle ansigter drejer sig me-

kanisk over mod os. Vi passer ikke ind her. Vi ligner australiere med vores lyse hud og blonde hår. 

Og de her mænd, de holder alle sammen, hver og én, med Irak. De australske tilhængere hører til på 

den anden side af banen. Problemet er bare, at vi ikke er australiere men danskere – og vi er kom-

met for at bakke op om det irakiske fodboldlandshold. De hvisker til hinanden, mens vi passerer 

usikre forbi med hurtige skridt. Det er ikke en hvisken, vi forstår, for det foregår alt sammen på 

irakisk. Men så begynder de at råbe efter os: ”what you doing? Australians over there”. De dirigerer 

os væk med pegefingre og uvenskabelige grimasser. ”We are from Denmark. Iraqi, Iraqi!”, forsøger 

vi os, alt imens vi hopper og danser som skøre for at kommunikere med dem. Og fra det ene sekund 

til det andet skifter mundvigene i de irakiske ansigter retning. Sportens magi indtræder: Vi er nu 

alle en del af det samme fællesskab og vi bliver budt velkommen med smil og åbne arme. 

 

Sport er grundlæggende for det moderne samfunds opretholdelse. Sport fungerer som et forsam-

lingssted, hvor mennesker kan mødes og snakke, som et frirum, hvor man kan få et afbræk fra 

hverdagen. Sport giver én mulighed for at lufte tankerne og frigøre sig fra alle hverdagens bekym-

ringer. Den lader enhver, der lyster det, leve sig ubegrænset ind i det, der udspiller sig for øjnene af 

dem – hvad enten det er herrefodbold eller kvindecurling. Adgang til sport burde være en menne-

skerettighed. 

 

Irak lider under urolighederne i landet 

De irakiske tilhængere på de forreste rækker klapper os smilende på skuldrene, og vagterne, der er 

iklædt knaldgule veste og dertilhørende orange jakker, guider os videre mod vores pladser. Hver 

tiende meter tvinges vi af irakeres hvisken til at råbe ”Iraqi!” med hænderne i vejret for at undgå 

flere misforståelser. Det føles som en evighed, før vi når vores pladser. Der sker så mange ting og 

tankerne flyver rundt i hovedet: ”Hvad siger de? Hvad tænker de om os? Hvordan har fansene det 

med at spille ’hjemmebanekamp’ i et andet land? Og hvad fanden er begrundelsen for, at kvindelige 

fans ikke må komme ind på stadion?” 

Vandet siver ligeså langsomt gennem skoene, og det bliver hurtigt klart, at en paraply ville have 

været til stor gavn. Alligevel er det ikke noget, man bekymrer sig om, for ens fysiske tilstand er 

ikke førsteprioritet her – eller anden-, tredje- eller fjerdeprioritet for den sags skyld. Stemningen har 

omfavnet én, holder én fastlåst i sin hule hånd. Indlevelsesniveauet er med andre ord på sit maksi-

mum, og det er kun lyden af dommerens fløjte, der kan bryde trancen. Og det er på trods af, der kun 
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er et par tusind mennesker på stadion, hvilket svarer til en brøkdel af, hvad der førhen befandt sig af 

tilskuere på stadion under Iraks kampe. Dengang de spillede i Irak og ikke i et af nabolandene. 

 

I Irak er der, som bekendt jævnligt uroligheder, der primært skyldes de højreorienterede, ekstremi-

stiske grupper Taleban, al-Qaeda og især Islamisk Stat i dag. Derudover bidrager borgerkrigen i 

nabolandet Syrien også til uroen til en vis grad. Grundet disse ærgerlige omstændigheder har det 

internationale fodboldforbund FIFA bestemt, at Iraks fodboldlandshold ikke må spille på hjemme-

bane lige foreløbig, da man ikke kan garantere sikkerheden og ikke ønsker at tage nogen risiko, der 

kan skade de uskyldige fodboldelskere, der møder op for at bakke op om deres landshold. 

 

Endelig holder en gulklædt mand armen op mod nogle ledige pladser. Regnen har samlet sig i pytter 

på trappetrinene og sæderne. Der ligger skrald hist og pist, og jord, der flere steder er blevet til 

mudder, farver underlaget sammen med et utal af gennemgnavede tyggegummier. Det ligner umid-

delbart ikke et sted, der før har set en kost eller en moppe og dertilhørende spand med sæbevand. 

Endetribunerne er tomme, afspærret på grund af mangel på tilskuere til at fylde dem op. 

En irakisk fan ved min side begynder at tale til mig på et forståeligt engelsk, mens jeg observerer 

omgivelserne. ”It is not the real experience of Iraqi football atmosphere you get here”, siger han og 

fortsætter: ”When we played in Iraq many thousand people see us play. 100.000 people gather in 

and out stadium to support our team.” Jeg nikker forstående, føler mig overbevist om, at det her 

ikke viser det, der ligner skyggen af den irakiske fodboldoplevelse, som den så ud for bare få år 

siden. 

”BUUUH!!!” bliver der pludselig skreget fra alle sider. Australien er kommet foran 0-1, og opti-

mismen er punkteret blandt irakerne, der nu står med hænderne foldet bag nakken. Allesammen 

efterladte med et tavst blik i de ansigter, der for få sekunder siden havde været fulde af tro og håb. 

En genkendelig attitude, der hører med til alle holdsportsgrene. Enkelte kigger op, mens deres læber 

fremsiger en bøn 

Irakeren ved min side fortsætter sin tale: ”It make me sad that we cannot play home. Here we get 

bad stadium and has to play under Iran rules. So no women. It’s no good.” Han kigger bedrøvet ned 

i jorden. 

Undertrykkelse af det kvindelige køn 

Græsstykker ligger flået op rundt omkring på banen. Det er resultatet af de mange glidende tacklin-

ger, som dagens vejr tillader. De australske fans er flokkedes på halvdelen af den anden langtribune, 
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mens irakerne fylder en hel side ud. Og i hjørnet af stadion, isoleret fra de mandlige fans, står de så: 

nogle ’heldige’ kvinder, ikke meget mere end 10-20 stykker, der er blevet lukket ind på stadion, og 

placeret der. Det virker helt forkert, ikke det at de er her, det er til at forstå. Det virker forkert at 

adskille folk udelukkende på baggrund af køn, og at kvinder ikke må deltage i det fællesskab, som 

sporten åbner op for. Det er en fjern idé. 

 

I forbindelse med den islamiske revolution i Iran i 1979 blev der af den tidligere øverste leder, Aya-

tollah Khomeini, opstillet et forbud for kvinder om at overvære mandlige sportsbegivenheder. Den 

tidligere reformvenlige præsident Mohammad Khatami forsøgte i sin regeringstid i starten af 

00’erne at lempe reglerne for kvinderne ved f.eks. at lade dem se volleyball-kampe. Men det blev 

en kortvarig lempelse, eftersom den efterfølgende præsident, Mahmoud Ahmadinejad, satte en 

stopper for dem med sin konservative politik. Det har endda stået så slemt til, at en britisk-iransk 

kvinde så sent som i 2014 måtte sidde i fængsel i fem måneder efter at have sneget sig ind og se en 

volleyball-kamp. 

Tilbage i 2015 udtalte landets på daværende tidspunkt stedfortrædende sportsminister Abdolhamid 

Ahmadi, at man inden for den nærmeste fremtid ville åbne op for kvinderne inden for flere sports-

grene. Fodbold indgik desværre ikke på listen over disse sportsbegivenheder, hvilket FIFA’s for-

henværende præsident Sepp Blatter da også kritiserede voldsomt. Desværre ser forbuddet stadig 

ikke ud til at blive ændret. 

 

”Piiift!”, lyder det fra dommerens fløjte og anden halvleg er i gang. Jeg peger over mod de stakkels 

kvinder i hjørnet og spørger vores guide, hvad idéen med forbuddet og denne behandling af kvinder 

er. Dertil svarer han: ”It’s the will of the regime. Women do not want to watch football according to 

their philosophy, they want to do things like shopping, taking care of their children and their house 

and so on and so forth.” Jeg undrer mig og rynker på øjenbrynene, spørger så om den filosofi 

stemmer overens med befolkningens. ”It’s difficult to say. You see, in big towns as Teheran the 

answer might be no, but in smaller towns the majority agrees, I think”, svarer han.  

“Yeaaaaaah!” skråler hele langtribunen, vi befinder os på. Der er udlignet til 1-1, og det optimisti-

ske blik er tilbage hos irakerne. Glimtet i deres øjner lyser op, og der hoppes og danses – der kan 

ikke være den mindste tvivl om, at de tror på sejren igen. Resten af kampen foregår med nerverne 

helt uden på tøjet. 
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Symbolsk afslutning 

Det er et afgørende øjeblik for irakernes muligheder for at komme med til VM i Qatar næste år. 

Men sekunderne på uret går for hurtigt for spillerne, og tiden løber ud. Uafgjort. Hverken Australi-

en eller Irak kan bruge resultatet til særlig meget, og fansene forlader stadion i skuffelse. 

At kvinderne ikke må overvære en begivenhed som denne peger i retning af, at styret har misforstå-

et, at sport skaber glæde hos folk. Skaber et fællesskab og et frirum. Eller også er det netop det, de 

gamle mænd, der sidder et sted og styrer landet enevældigt, har forstået – de ønsker bare ikke at 

give kvinderne en bid af kagen. Ligesom de tvinger kvinderne til at gå med slør, forbyder homosek-

sualitet, men alligevel bidrager økonomisk til kønsskifteoperationer (med andre ord tvinger homo-

seksuelle til at skifte køn, hvis de ønsker at være sammen med deres partner). Og endelig skal cen-

suren, der gælder hele befolkningen selvfølgelig også med på listen over begrænsningerne på ira-

nernes ’frihed’ og den generelle undertrykkelse af kvinder. I hvert fald set med vestlige briller.  

Kvindeforbuddet ved sportsbegivenheder, der inkluderer mandlige sportsudøvere, kan fortolkes 

som et symbol på det iranske styre. Det viser deres udnyttelse af magt til at fastholde befolkningen 

under sig. Men ligesom det uafgjorte resultat ikke gavner nogen af parterne i fodboldkampen, gav-

ner det hverken holdet eller de kvindelige fans, at kvinder er nægtet adgang. Det gavner såmænd 

kun dem, der nu kan overhale deltagerne i pointtabellen eller forøge springet ned til holdene i tabel-

len, ligesom det kun er styret, der får bekræftet sin magt via undertrykkelsen af kvinderne. Og lige-

som irakerne fik troen og håbet tilbage flere gange i kampen, har kvinder gentagne gange set håb 

forude, men ej heller er disse forhåbninger blevet indfriet.  

Denne fortolkning af sport og udnyttelse af magt burde betragtes som et brud på menneskerettighe-

derne. 

 

 


