Mozafars landsmän i Iran riskerar fängelse på 1
maj
Större bild/bilder »
Gävle

I Sverige blir det allt glesare i demonstrationstågen. Men i Mozafar
Fallahi forna hemland Iran demonstrerar arbetarna trots att de
riskerar fängelse och tortyr i sin kamp för drägliga villkor.
– Det är många som går ut och demonstrerar. De har inget val;
barnen behöver mat och kläder, säger han.
Enligt Mozafar Fallahi tjänar en iransk arbetare med ett bra jobb cirka 2 000 kronor i
VILL NÅ UT. Gävlebon Mozafar Fallahi är svensk
månaden, vilket knappt räcker att försörja en familj på. Arbetslösheten är hög och
medborgare, men fortsätter att kämpa för
någon fungerande a-kassa finns inte.
Själv började Mozafar Fallahi arbeta vid sju års ålder. Han säger att han var tvungen arbetarnas rättigheter i hans tidigare hemland
Iran. ”Det enda vi vill är att hjälpa till. Det pågår
att arbeta och att det var tunga jobb han och andra barn fick utföra; som att svetsa
tortyr och angrepp på arbetarna i Iran. Det pågår
eller tillverka tegelstenar. Ur erfarenheten kom engagemanget för arbetarnas villkor.
varje dag, men det kommer inte ut”, säger han.
Foto: Stefan Tkatjenko

Förbjudet igen
1979 var Mozafar Fallahi med och startade en fackföreningsrörelse. Under en kort period efter den iranska revolutionen var det fritt
fram att organisera sig och att demonstrera. Men snart blev det återigen förbjudet. Mozafar Fallahi och hans gelikar gav ändå inte upp.
– Jag kommer ihåg att vi hade bjudit in kvinnor, barn och familjer att fira 1 maj. En månad efter arresterade polisen nästan alla som
var med i den demonstrationen. De hade fotograferat oss. De arresterade över 1 000 personer, och efter några dagar släppte de
nästan alla, men 158 av metallarbetarna blev kvar och fick ett, två, tre och fyra års fängelse, berättar han.
Kort därpå flydde Mozafar Fallahi till Sverige. Här har han byggt upp ett nytt liv i Gävle, studerat och arbetar nu som
nätverkstekniker. Men engagemanget för arbetarna finns kvar. Han är med i en organisation som heter International Alliance in
Support of Workers in Iran.
Nu för de en internationell kampanj för att få arbetarrättsaktivisten Mahmoud Salehi frigiven. Han greps i samband med 1:a
majfirandet i staden Saghez i Kurdistan 2004. Enligt Mozafar Fallahi fortsätter angreppen på arbetarna varje dag.
Arbetarnas villkor
Han brukar delta i det svenska 1 majfirandet. Han tycker att det är viktigt att uppmärksamma arbetarnas villkor och påminna om hur
det ser ut runt om i världen.
– Jag ska berätta för mina barn, men jag tror kanske inte att ungdomar vet vad det är, men jag hoppas att 1 maj ska vara kvar som
en arbetarnas dag, säger han.

Ylwa Karlström
redaktionen@arbetarbladet.se
Tel. 026-15 93 52
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