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Internationella protester hjälpte – men regissörer och 
konstnärer censureras fortfarande 
 
Regissören Mohammad Rasoulof belades med reseförbud när han han skulle 
gästa Stockholms filmfestival med sin film Manuscrips Don’t Burn. Nu har han 
fått sitt pass tillbaka, och är åter i Tyskland där han bor. 
 
Under Stockholms filmfestival 2013 visades Mohammad Rasoulofs film Manuscripts 
Don’t Burn som handlar om den iranska regimens utövande av censur. Rasolouf var 
bjuden till filmfestivalen, men kunde inte besöka Stockholm då han strax innan fått 
sitt pass beslagtaget av de iranska myndigheterna, och förbjudits att lämna landet. 
Regissören kunde inte göra något uttalande eftersom han bedömde att det försvårade 
hans situation. Istället skickade han ett porträtt av sig själv med ögonbindel. 
 
Nu har Mohammad Rasoulof fått sitt pass tillbaka, och han har lämnat Iran för att 
återuppta sin verksamhet som filmregissör.  
 

– Special thanks for your helpful program, showing the international 
filmmakers’ complaint about my problem. 
I hope I can come to Stockholm film festival by my next film, 

 säger Mohammad Rasolouf. 
 
Stockholms filmfestival och ett antal svenska och internationella regissörer 
protesterade mot behandlingen av Mohammad Rasoulof. De visade sitt stöd för 
honom och andra konstnärer som inte är fria att utöva sin konst, dels genom att låta 
fotografera sig med ögonbindel, och dels genomföra en protest utanför den iranska 
ambassaden.  
 
Men förutsättningarna för konstnärer och regissörer i Iran har knappast förändrats. 
Många filmarbetare från Iran beläggs med arbetsförbud eller censur och kan därför 
inte verka som regissörer eller skådespelare. Den framstående iranska regissören 
Rakhshan Banietemad är ett exempel på detta, hon har fått sitt arbetstillstånd indraget.   
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Stockholms 25:e internationella filmfestival 5-16 november 2014 

Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra Europas främsta 
filmfestivaler. Under festivalen visar vi 180 filmer från mer än 50 länder. Utöver det 
arrangerar vi också exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och 
Stockholms filmfestival Junior, en festival för barn och unga mellan 6 -16 år som äger 
rum 7-12 april 2014. 

VI ÄLSKAR FILM! 

	  


