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ABSTRACT 
 
The fall of the Berlin Wall was a symbolic indication of the end of the cold war. Cultural 
values and the political world map were changed. Mass immigration and transnationalism 
becomes a fact in the global condition. Diaspora and exile creates a new cultural identity. The 
film, as a strong means of expression, creates a platform for those who live in exile- and 
Diaspora to express themselves. The purpose of this essay is to examine the similarities and 
divergences between the exile film and the Cinema of Diaspora. In my study I have, I have 
focused on exile film as a political condition in the global room. I have further used the 
International Exile Film Festival in Göteborg and selected a few films from different countries 
as material for my study. As theoretical tools, I have used postcolonial studies and the 
discourse analysis. The method of the essay is interdisciplinary and the concept of exile and 
Diaspora films has been treated historically, esthetically and sociologically. 
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1.Inledning 
 

Scen: 1 

Tid: december 1981 

Plats: Iran, Teheran, Iranska televisionen . 

 

Sassan Ahmadi, bildproducent på den iranska televisionen, sitter i klipprummet och jobbar, 

överhopad av arbete. 

Det har gått uppemot ett år sedan shahens välde kollapsat. Ur det kaos som rådde omedelbart efter 

shahens fall växte en ny iransk television fram, styrd av de anställda. 

Arbetet har letts av en kommitté. Sassan har suttit i den. Det har varit en kreativ period men på 

senare tid har marken börjat brännas under fötterna; prästernas grepp om makten hårdnar och de 

har fått upp ögonen för televisions betydelse. 

Sassan hör springande steg i korridoren. En kamrat rusar flämtande in: säkerhetstjänsten, 

prästernas hejdukar, kommer för att arrestera Sassan! På en minut måste han fatta ett för honom 

livsavgörande beslut- han flyr genom korridorerna. Tillsammans med sin fru lever han sen under 

jorden i Teheran i ett år, sen tvingas han som hundratusentals andra iranier till exil.  

 

Denna dramatiska berättelse publicerades i samband med en artikel om iransk filmhistoria i 

tidskriften Film och TV, nr 3, 1985.1 

 
 

Scen: 2 

Tid: oktober 1993 

Plats: Göteborg, Sverige. 

 

 

Exilfilmfestivalen startade 1993 i Göteborg. Med festivalen ville man skapa ett forum  

för att filmare i landsflykt och utanför sitt hemland, skulle få fritt fram att yttra sig och 

nå sin publik. Men det viktigaste är ändå att Exilfilmfestivalen genom visningen av  

dessa filmer skapar möjlighet att fördjupa kunskapen om flyktingar och invandrare, 

vilket gagnar integrationsprocessen och mångfalden.  

                                                
1 Ahmadi, Sassan, ”Från Fyrtornet och Släpvagnen till Shahen och Khomeini” i Iransk film, (Frölunda, FRI 
FILM 1993) 
 
 



Exilfilmfestivalen har genomförts vartannat år och både vuxit och utvecklats i varje ny upplaga. 

Den har fått stor uppmärksamhet bland såväl festivalbesökare som verksamma regissörer. 

Dessutom har Exilfilmfestivalen fått flera efterföljare i andra länder, och genomförs numera i 

Köln, Hamburg, Hannover, München, Heidelberg, Haag, Paris, Toronto samt i Sverige i Borås. 

Samtliga festivaler arrangeras i samarbete med Exilfilmfestivalen i Göteborg. Officiella 

representanter finns också i USA, Kanada, Frankrike.2 

 
Världens första festival för iranska filmare i exil anordnades i Göteborg den 7-14 oktober 1993, 

64 filmer visades under 10 dagar och festivalen blev en stor framgång publikmässigt men 

framförallt för exilfilmare från hela världen. 

Exilfilmfestivalen fortsätter än idag och för att inte bara begränsa sig till iranska filmer valde 

festivalen en bredare rubrik, ”The World Is My Home” (Världen är mitt hem). Detta gav en 

plattform till andra exilfilmare världen runt. 

 

Dessa scener avspeglar en realitet, vilket är exilen som ett gemensamt rum för de som nekad 

totalitära maktens handlingar och har en viktig funktion,  

för även om exilfilmregissörer från olika världsdelar har olika bakgrund, har de sin nya situation i 

det nya landet gemensamt. De slåss med liknande problem då de ska hitta ett hem på nytt och att 

de lever med samma besvikelse över sitt eget hemland. Världen är mitt hem blev festivalens 

paroll. Tio år senare, var det dags för festival nummer sju. Varje gång den planeras finns 

osäkerheten där in i det längsta – om den över huvudet taget ska bli av. Festivalen, liksom många 

andra kulturarrangemang, är beroende av ekonomiskt stöd om den inte ska behöva visas på en 

provisorisk filmduk ute i höstrusket i trädgården. Men i sista minuten har stödet alltid kommit för 

det är en viktig festival. Huvudfrågan för mig har varit skillnaden mellan diaspora som en process 

och exil som ett tillstånd.  

Exilfilmare med marginella resurserna, försöker med sin närvaro och aktiviteter arkivera och 

avslöja maktens komplicerade och orättvisa mekanism. Hossein Mahini uttrycker detta väl i en 

intervju i e-tidningen Manna: 

 

– Varför är exilfilmfestivalen viktig? Festivaldirektören har formulerat svar på frågan tusen 

gånger. I alla ansökningar om ekonomisk hjälp till festivalen, i alla tidningsintervjuer till alla 

journalister och omedvetet för sig själv då han inför varje festival hittar inspiration igen för att 

lägga ner ett årslångt arbete med den. De tusen svaren trängs under den stora grålockiga kalufsen 

när han försöker få ihop dem till en enda fras, för att svara på frågan för tusendeförsta gången. . 

                                                
2 Ur Internationella Exilfilmfestivalens katalog nr 3 (Göteborg, Mahini, 1997) 



– Festivalen är viktig därför att via festivalen berättar vi varför vi är här. Festivalen representerar 

en stor våg av människor som inte vill acceptera orättvisor och därför har tvingats lämna sina 

hemländer. Och det är viktigt att någon fokuserar på deras liv och på något sätt blir deras röst 

inför det nya samhället genom filmen och kulturen. […]  i E-tidskriften Mana. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka exilfilmsbegreppets betydelse i en jämförelse med 

diasporafilm och dess legitimitet i ett större perspektiv, nämligen diskursen ”globaliseringens 

kulturer”. 

Mina frågeställningar blir: 

1. Vad är skillnaderna mellan exilfilm och ”The Cinema of Diaspora ”? 

2. Finns det ett specifikt filmspråk utöver tematiken i exilfilm? 

3. Hur är produktions - och distributionsvillkoren för en filmare som anser sig vara 

exilfilmare? 

4. Vilka är internationella exilfilmfestivalens kännetecken och skillnad från de etablerade 

filmfestivalerna?  

5. Vad är exilfilmens position i det globala rummet? 

 

1.2 Metod 
 

Uppsatsens metod är jämförande och tvärvetenskaplig. Begreppen exil- och diasporafilm 

behandlas historiskt, estetiskt och sociologiskt.  

Uppsatsen omfattar fem huvudsakliga delar: 

1. En inledning presenterar uppsatsen genom två scener om exil, och som avslutas 

med en intervju som är relaterad till närstudien av internationella 

Exilfilmfestivalen. 

2. En diskussion om begreppen exil och diaspora 

3. En jämförelse mellan exilfilmen och The Cinema of Diaspora, som koncentreras 

till likheter och skillnader. 

4. En analys av Internationella Exilfilmfestivalens betydelse, med stöd av en tematisk 

filmanalys och historia. 

5. Summering av analysens resultat och egen kritik i slutordet. 

 

Uppsatsen avser att ta reda på exilfilmens politiska agenda genom att analysera ett antal 



exilfilmer. ”Accented Cinema” kritiseras i relation till exilfilmens position i nämnda 

teorin. Uppsatsen bygger på en analys av text, bild och rörliga bilder. Festivalens 

betydelse har analyserats ur en fallstudie av bl.a. iransk film. Den avslutande analysen 

betonar kritiken av ”Accented Cinema” – filmteorin, som en konservativ teori, och bygger 

på Hamid Naficys bok An Accented Cinema, som utgör uppsatsens huvudsakliga 

teoretiska underlag. 

 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt kommer de delar av de aktuella teorier och begrepp som är nödvändiga för att 

belysa och besvara frågeställningarna att presenteras. Dessutom kommer definitioner av för 

studien betydelsefulla benämningar att läggas fram. 
 

Histografi 

betyder ordagrant historieskrivning, men i vetenskapliga sammanhang betyder det forskning 

om historieskrivningens historia. Man studerar inte bara den akademiska historieforskningens 

utveckling, utan även hur populärhistoria, skönlitteratur, skolundervisning med mera har 

skapat föreställningar om det förflutna. 

 

Postkolonial teori 

Vad den postkoloniala teorin fokuserar på är idén om spänningen mellan västerlandets 

tidigare kolonisatörer och de tidigare koloniserade länderna. Denna teori växte fram som en 

kritik mot den dominerande koloniala tanken som ignorerat just de koloniserade.3Man kan 

säga att den första fasen av postkolonialism växte fram med Edward Said. 4 1978 utkom Said 

med boken Orientalism där han talar om hur väst har konstruerat sin bild om sig själva och 

”det andra”, dvs. det som ligger utanför Europa, orienten, och denna föreställning kallar han 

just orientalism. Dessa bilder har skapats utifrån tanken om väst som det rationella, 

progressiva, demokratiska och manliga. I motsats till detta har öst fått attributen sensualism, 

irrationalitet, bakåtsträvande, despotism, grymhet och kvinnlighet. 5 På så vis blir orienten 

                                                
3 Globaliseringens kulturer, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn, (Falun, Nora, Nya 
Doxa, 1999), s.16. 
 
4 Gandhi, Leela, Postcolonial theory, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998), s. 64. 
 
 



västerlandets spegel och hela tiden dess raka motsats. Genom att bestämma hur ”dom” är 

bestäms också ”vi”, dvs. motsatsen. Både väst och öst är alltså konstruktioner, menar Said, 

och dessa är inte baserade på fakta. Detta belyser västerlandets styrkemässiga överlägsenhet 

och dominans. 6 

 

Diskurs 

Definition diskurs: ett samlingsnamn för de infallsvinklar, sätt att resonera, frågeställningar 

osv. som tillämpas inom ett visst område, "språkgemenskap". Besläktat med begreppet 

paradigm. Avser även diskussionen som sådan. 

Diskursbegreppet har sitt ursprung i ordet diskussion, med andra ord det talade språket, men 

inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen har både  

det talade och det skrivna språket/diskursen kommit att användas, och här har ordet dessutom 

fått en lite annorlunda betydelse. I detta fall är diskursen snarare synonymt med kontext, eller 

språkligt sammanhang. Enligt Michel Foucault har diskursen makt över både handling och 

tanke eftersom den direkt påverkar vad som fick sägas och skrivas och på så vis också styr hur 

verkligheten skall organiseras och klassas.7  

 

2. Exil och diaspora  

 
Språket försiggår alltid i en social kontext och är en bas för auktoritet. Norman Fairclough menar 

att diskurs medverkar till att skapa sociala relationer, sociala identiteter och betydelse- och 

kunskapssystem. Han anser också att man bland annat skall fokusera på den kommunikativa 

händelsen, ett fall av språkbruk som exempelvis kan vara videoproduktion, tidningsartikel eller en 

film. Dessutom har varje kommunikativ händelse tre dimensioner. Den kan t.ex. vara en text som 

kan bestå av skrift, tal, bild eller en mix av det visuella och det språkliga, en diskursiv praktik, 

som betyder konsumtion och produktion av texter, eller en social praktik.8 Med denna bakgrund 

vill jag i det här kapitlet titta på likheter och avvikelser mellan exilfilm och The Cinema of 

Diaspora:   

                                                                                                                                                   
5 Eriksson m.fl. s. 20 
6 Said, Edward W, Orientalism, (Stockholm: Ordfront, 2004) 
 
7 Floren, Anders, Ågren, Erik, Historiska undersökningar, andra upplagan, (Lund, Studentlitteratur, 2005) s.123. 
 
8 Winther Jorgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, Studentlitteratur, 
2000) s.73-74. 
 



 

2.1 Likheter och avvikelser 

 

Det finns en tydlig koppling mellan ett reducerat tillstånd, i detta sammanhang exil, och begreppet 

”Accented Cinema”. Här gäller språk som ett maktverktyg och man utgår från de normer som 

gäller för officiella och etablerade språk. Det handlar om relationer mellan makten och språket. 

De som befinner sig i exil eller diaspora förhållandet, har marginella positioner i den sociala 

hierarkin och detta kan vidare anpassas till exilfilmarens position till den så kallade filmindustrins 

produktionsvillkor. I det här sammanhanget står både diasporafilmare och exilfilmare på samma 

plattform. I en associativ uppfattning av ”Accented Cinema” kan man säga att det syftar på att 

filmare både har förlorat sitt modersmål och att de har hamnat i ett nytt och främmande 

förhållande där de kan inte hävda sig.    

 

Enligt Naficy utvecklar människor i diaspora en etnisk medvetenhet och detta omfattar inte bara 

hemlandet utan även laterala, reella och imaginära förhållanden mellan skingrade likar.9 

En generell definition av exil är att individer eller folkgrupper p.g.a. politiska, religiösa eller 

sociala anledningar lämnat sitt land. De har hamnat i politisk konflikt med det auktoritära och 

maktordningen i sina hemländer. De kan inte återvända och just den förlust- och frånvarokänslan 

skapar en särartad livsstil och synsätt som i sin tur kommer att återspeglas i vad som har kallats 

exilfilm. 

Diaspora är i grunden en spridning från ett centrum; hemlängtan och återblick kopplas alltid 

samman till ett - det kollektiva minnet. Inspirationskällan är hemlandet och är tillgängligt endast 

på avstånd och det är den sociala och den ekonomiska situationen som gör att man befinner sig i 

diasporan. Avståndet mellan hemlandet och värdlandet blir en sorts tillfällig mellanlandning. 

Diaspora- kulturen skapas av och livnärs på en reaktion, vilket är översättningen av etniska 

kulturkoder till den nya sociala och politiska ordningen i diaspora. 

 

Hamid Naficy hävdar i sin analys om diaspora och exilfilmen att det finns skillnader mellan de två 

och han kallar diasporafilmare och exilfilmare för ”postkoloniala etnicitets- och 

”identitesfilmare”. 

Mitt syfte är att reda ut de skillnaderna och belysa exilfilmens kärnpunkter dvs. det kritiska 

synsättet till den politiska makten. Han betonar att de filmerna som görs i diaspora och exil inte 

                                                
9 Naficy Hamid, An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, (Princeton, Princeton University Press, 
2001), s. 18. 
 



har en homogen berättarstil 10. Naficy påpekar att varje individ i diaspora och exil har sin historia 

och därför bör man betrakta filmerna var för sig och undvika att kategorisera dem under en rubrik. 

Detta är enligt honom ett resultat av ett ”formande och närande av ett kollektivt minne”. Just då 

skapas den diasporiska identiteten.11   

        

Maja Povzanovic Frykman menar med sin diasporateori att de som lever under diasporiska villkor 

upplever sin verklighet genom att använda ett adjektiv istället för ett verb. På detta sätt får man 

flera dimensioner och tolkningsmöjligheter för att nå deras livsupplevelser i diaspora.12 Frykman 

nämner tre aspekter för vikten av diaspora i sin diasporateori: ”as a social form, as a type of 

consciousness, and as a mode of cultural production” 13. 

 

Att betrakta det diasporiska förhållandet som en process, och inte som ett tillstånd som 

poststrukturalistiska förhållningssättet utgår ifrån, som Stuart Hall gör,14 har en central betydelse. 

I detta sammanhang ligger fokus på hemlandet. Floya Anthias antyder på en intersektionalitet och 

har en kritisk syn på det postmodernistiska sättet att studera diaspora.15 Hon menar att man 

således bör ta hänsyn till såväl klass, kön, ålder och intressegemenskaper, som till tidpunkt, 

orsaker till migrationen samt till generation av invandring. 16  I detta sammanhang ligger fokus på 

hemlandet, de som lever i diaspora betraktas som minoritet. Diaspora skapar ett etniskt 

medvetande som har starka band med hemlandet, traditioner och de kulturella koderna från 

ursprungslandet används som en försvarsmekanism vid mötet med värdlandets kultur.  

 

 

2.2 Exil och diaspora ur ett postkolonialt perspektiv 

 

Det grekiska ordet diaspora betyder just ”utspridning, förskingring” och syftade ursprungligen till 

att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en 

annan religion. Begreppet används idag även för andra etniska grupper som lever i annat land än 

där de har sina rötter, som African American i USA och Afro- Caribbeans i England.  

                                                
10 Ibid, angående detta stycke se s. 8. 
11 Ibid, s. 17 
12 Povrzanovic Frykman, Maja, Beyond Integration, Challenges of belonging in diaspora and exile, (Lund,        
Nordic Academic Press, 2001) s. 20. 
 
13 Ibid, s. 16. 
14 Hall, Stuart, ”Kulturell identitet och diaspora” i Globaliseringens kulturer, s. 231.  

15 Anthias, Floya , Evaluating "Diaspora": Beyond Ethnicity? Vol. 32, No. 3 ( SAGE Social Science 
Collections. Sociology, 1998) s. 557. 
16 Ibid, s. 565. 



Förhållandet mellan här- värdlandet och där- hemlandet ska ses som en process enligt Frykman, 

och detta bidrar till en viss produktion av diasporisk kultur. Man ser att den teologiska tolkningen 

av diaspora enligt judiska traditionen finns i bakgrunden. För att förstå diasporas kultur och 

begreppets funktion i förhållande till diasporafilmer vill jag belysa John Durhams formulär i sin 

essä ”Exil, nomadism, and diaspora": 

 

[…] Exile suggests pining for home; Diaspora suggests networks among compatriots. Exile may 

be solitary, but Diaspora is always collective. […] 17 

 

Han utvecklar vidare det bibliska begreppet och säger att i det judiska tänkandet, är exil och 

diaspora synonyma. Det hebreiska ordet ”galut och golah” kan översättas för både exil eller 

diaspora. Detta innebär att man uppfattade diasporan som ett komplement för exilen.  

 

Resultatet av Durhams resonemang blir att exilen inte sågs som ett straff utan som ett uppdrag. 

 […]Exile “is not, therefore, merely a punishment and a trial but is a mission as well” […] 18 

 

Det väsentliga är att man försöker att avpolitisera exilen. Naficys teori om ”Accented Cinema” 

bygger på samma grund. Hans teori är att diaspora och exilen ska ses som en process. Diaspora 

och dess kultur räknas som en naturlig process av en handling. 

 

   […] Among the most important are journeys of identity, in the course of which old 

           Identitites are sometimes shed and new ones refashioned. In the best of the  

          Accented films, identity is not a fixed essence but a process of becoming, even 

          a performance of identity […] 19 

 

Resan som leder till att man hamnar i diaspora eller exilförhållandet har två skilda karaktärer.  

Människor som har lämnat sina hemländer och hamnat i diasporan, strävar att återvända till det 

och detta sker på frivillig grund. Exilen är däremot envägsresa - så länge de politiska, etniska eller 

religiösa motsättningarna kvarstår finns det ingen återvändo.  

Identitetens förändring som sker genom diaspora -och- exilprocessen från grunden enligt Naficy 

har ett gemensamt motiv, hemlängtan och den idealiserade bilden av hemlandet, en gemensam 

bild av diaspora och exilen. Den diasporiska bilden visar den reella och är tagen med ett 
                                                
17 John Durham Peters,” Exile, Nomadism and Diaspora” i Home, Exile, Homeland, Film, Media and the Politics 
of Place, red. Hamid Naficy, (New York and London: Routledge, 1995), s. 20 
 
18 Ibid, s. 20. 
19 Naficy, s. 6 



horisontaliska perspektivet och bilden av exilen som återspeglas i exil filmer är vertikalt. Jag 

anser däremot att exilen är ett tillstånd, ett politisk och socialt tillstånd som påverkar individens 

tillvaro och identitet. I människors berättelser om sig själva, om sina erfarenheter, om sina liv och 

mål, är det möjligt att urskilja olika former av identitet. Identitet är både personlig och social, 

identiteten har en betydelsefull roll i den subjektiva verkligheten och den formas av sociala 

processer. Den sociala identiteten har att göra med den del av en människans personlighet eller 

självbild som är knuten till grupptillhörighet. Stuart Hall förespråkar en kulturell identitet som 

skapas i diasporan: ”förutom många likheter finns det helt avgörande ”skillnader”som konstituerar 

”det vi verkligen är” eller rättare sagt det vi blivit, eftersom man måste räkna med historiens gång. 

Han menar att diasporans kulturella identitet är mer än en religiös självbild av historien. Han tror 

inte på någon hegemonisk syn på etnicitet utan säger att diasporabegreppet är ett erkännande av en 

oundviklig heterogenitet. 20 

 

 

 […] Diasporans identiteter produceras och reproduceras ständigt på nytt genom förvandling och 

skillnad. [...] 21 

 Med tanke på Halls resonemang om diasporans kulturella identitet utöver likheter mellan exilens 

kulturella tillstånd och diasporan, skiljer de sig på flera punkter som jag tycker är avgörande. 

Friheten att återvända, att se diaspora- förhållandet som ett uppdrag för presentationen av sitt 

hemland och att ha en opolitisk position i synen till maktordningen, är avvikande punkter från 

exilen som skapar en slags passivitet. Om diasporans kulturella identitet är aktiv i den 

postkoloniala debatten om invandring, rasism, är den på samma gång ointresserad av en radikal 

förändring i hemlandet. Detta synsätt kan identifieras i nästan alla diaspora filmer.        

 

 

Enligt Robin Cohen finns det en rad olika anledningar till att människor befinner sig i diaspora 

liksom offer/flykting, arbete/tjänst, handel/finans, imperialistiska/koloniala, 

kulturella/hybrid. 22  

 

Etniska och religiösa konflikter i världen å ena sidan och det postkoloniala synsättet å andra sidan 

leds till en polariserad mening av diaspora och exil, likheter mellan de två begreppen diaspora och 

exil så som hemlängtan, drömmen att återvända, och främlingskapet är inget tillräckligt motiv för 

                                                
20 Hall, Stuart, ”Kulturell identitet och diaspora”, s. 233. 

21 Ibid, s. 241 
22 Cohen Robin, Global Diaspora An introduction, (London, Routledge, 1997, ix-xii.). 



en som ska godta att filmare i diaspora har en mer realistisk ton och självbild av sin verklighet än 

exilfilmare, som Naficy antyder i ”Accendet Cinema.”  Diaspora-förhållanden kan genomsyra en 

diasporisk identitet för människor som har tagit på sig rollen som en budbärare av sin tradition 

och kultur och inte den som ifrågasätter det. Exilen däremot skapar andra synsätt for de som 

befinner sig i det, den politiska motivationen för den som lever i exil gör att det kritiska synsättet 

till kulturkoder från ursprunglandet utvecklas. De nya omständigheterna tvingar exilfilmaren att 

ständigt utvärdera, analysera, i två fronter. Det ena är det postkoloniala synsättet som 

marginaliserar hans reella konstnärliga ambitioner och den andra är de politiska påtryckningar 

från hemlandet som hotar hans eller hennes sociala existens. 

 

Enligt Naficy har de som tvingats till exil skapat sitt ”substitute homeland” genom massmedia och 

press. Han argumenterar att en exilfilmare fantiserar om hemlandet och projicerar dessa känslor i 

filmer. 23 

 

Att exilfilmare skapar sitt imaginära hemland och motsätter sig den politiska och kulturella 

ordningen i sitt hemland kan vara en fördel enligt Durham: 

 

[…] As a form of cultural invention, exile often conjures something new in the very  

act of looking backward. […] 24 

                                                
23 Naficy, s 13. 
24 Durham Peters, s. 20. 



3. Exilfilm och The Cinema of Diaspora  
 

3.1 Filmteorin ”Accented Cinema” 

 

Parallell med de konventionella filmproduktionerna produceras filmer av minoriteter, 

invandrare och de som kallar sig exilfilmare. Framväxten av en våg av filmer som har en 

interkulturell karaktär har skapat en seriös debatt och forskning inom filmvetenskapen. 

Filmforskare Hamid Naficy har kallad de filmerna ”An Accented Cinema”. Han menar att de 

filmerna är gjorda av filmare som har rötter i tredje världen eller i de postkoloniala länderna. 

Naficy betonar också att de filmerna – Exilfilmer och diaspora inte har en homogen stil. 

Begreppet accentfilm har inget samband med filmkaraktärernas accenter och språk- 

svårigheter utan det tyder snarare på de marginaliserade positionerna som exilfilmare eller 

filmare som rör sig i genom diaspora- förhållandet i filmindustrin. 

 

Han påstår vidare att globaliseringen på 1960-talet är en avgörande parameter och håller med 

den definitionen som Stuart Hall och Arjan Appadurai har: ”den norm mot vilken människor 

avgör sina individuella och nationella identiteter”. 

Enligt Naficy har individer i diaspora-förhållandet en etnisk medvetenhet medan exilfilmare i 

sina filmer visar en bild av hemlängtan med nostalgisk betoning.  

Han vill dra den slutsatsen att diaspora- filmaren tar den reella bilden av verkligheten medan 

en exilfilmare med sina fasta principiella och ideologiska övertygelser förmedlar den 

imaginära bilden av sin verklighet. Han skriver att exilfilmare fantiserar om hemlandet:  

 

[…] memorialize the homeland by fetishizing it in the form of catected sounds, images, and 

chronotopes that are circulated intertextually in exilic popular culture, 

including films and music videos. The exiles primary relationship, in short, is with  

their countries and cultures of origin and with the sight, sound, taste, and feel of  

originary experience of an elsewhere at other times. […] 25 

 

 

 

 

 
                                                
25 Naficy, s. 12. 



3.2 Konservatism och radikalism i exil – och diasporafilmer 

 

I det diasporiska förhållandet har individer en klar och tydlig relation till makten och den 

politiska ordningen i sin omgivning så som i sina hemländer, de kan alltid komma tillbaka till 

sina hemländer. På grund av sina positioner som ofta är flexibel och konservativ är de inte 

aktiva i politiken. De har tagit på sig rollen som traditionsbevarare i diasporan. Detta enligt 

Naficy skulle skapa en reell bild hos de filmare som inte är exilfilmare. Argumenten som 

Naficy lägger fram är baserade på den judiska uppfattningen av begreppet diaspora och exilen 

men han använder bara hälften av den berättelsen. Johan Durham Peters i sin essä ”exil, 

nomadism, and diaspora" diskuterar de termerna: 

 

[…] The existence of a Diaspora posed a theological dilemma, for residence outside the holy 

land was widely seen as a penalty for national transgression [---] Today it has moved well 

beyond it is historically unique tie Jewish experience[…] 26 

 

Det finns flera exempel på filmens effekt och påverkan i samband med diasporaförhållandet 

en av dem är hindiska diasporafilmer. Indien upplever idag en ökande ekonomisk tillväxt. 

Liberaliseringsreformerna efter 1991 har ökat levnadsstandarden för många av landets 

invånare. Men liberaliseringen har även underlättat möjligheterna att emigrera. Alltfler indier 

söker sig utomlands i jakt på ett bättre liv och den indiska diasporan utgör idag en av världens 

största folkmigrationer. Den indiska diasporan är alltså ett viktigt globalt fenomen. Den utgör 

ett centralt tema för dagens Indienforskning och även en nyckel till förståelsen av dagens 

ökande globala migrationer. 

 

 Forskningen om den indiska diasporan har i växande utsträckning fokuserat på den centrala 

rollen som olika kulturella former och i synnerhet film, spelar. Bombay producerar per år det 

högsta antalet filmer i världen och är idag en viktig trendskapare. Diasporan är en stor 

konsument av, samt en viktig inspirationskälla till, Bombay-filmer (även så kallade 

Bollywood-filmer). Många forskare har hävdat att hindi-filmer genomsyrar livet i diaspora. 

Trots att de har producerats i hemlandet har hindi-filmer förmågan att skapa 

gemenskapskänsla bland indier i hela världen. Filmforskare hävdar att hindi-filmer framför 

estetiska, ideologiska och moraliska ideal som sprider sig till de flesta arenor av populärkultur 

                                                
26 Durham Peters, s. 23. 



i diasporan. Den s.k. “filmi - style”, d.v.s. den stil som kännetecknar hindi-filmer anses vara 

av central betydelse för hur indier i diaspora upplever och bygger sin identitet samt för deras 

sätt att integreras i det nya samhället. Hindi-filmer förenar estetik, njutning och föreställningar 

med frågor kring migration, integration och identitet. 

 

En av väsentliga skillnaderna båda i form och teman mellan exilfilm och diasporafilmer är att 

diaspora speglar pluralitet, mångfald och hybriditet medan exil kan igenkännas av dualism 

menar Naficy. Han ger en typisk definition av Accentfilmens struktur:  

 

 

[…] open- form and closed- form visual style, fragmented, multilingual, 

Epistolary, Self-reflexive, and critically juxtaposed narrative structure; 

Amphibolic, doubled, crossed, and lost characters, subject matter and themes 

That involve journeying, historicity, identity and displacement; dysphoric, 

Euphoric nostalgic, synaesthethic, liminal, and politicized structures of feeling; 

Interstitial and collective modes of production; and inscription of the 

Biographical, social, and cinematic (dis)location of the filmmakers […] 27

                                                
27 Naficy s. 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.“The World is My Home” 
– Definition av ett begrepp 

 
4.1 Exil -och diasporafilm i det globala rummet 

En nyckelfråga inom de postkoloniala studierna är på vilket sätt den kulturella identiteten ändras 

eller får en ny karaktär genom massflykten över hela världen under 1900 talet. Exil och diaspora 

är två begrepp som återkommer gång på gång i all forskning inom globaliseringen. 

 

 Globalisering ses ofta som världsmarknadens ”globala expansion” och dess kulturer och har ett 

samband med det ”globala ekonomiska fältet", men globaliseringen är komplex och en 

mångtydlig process som inbegriper en rad olika dimensioner: kulturella, politiska, teknologiska, 

ekonomiska och ekologiska. Albert Paolini i sin artikel ”Globalisering ”ger sin definition av 

globaliseringens natur och har en kritisk läsning av föreställningar om det ”globala rummet” i det 

postmoderna tänkandet. Han ifrågasätter tredje världens plats i de olika framställningarna av 

globaliseringen. Han påpekar att det finns två huvudproblem när gäller att försöka förstå 

globaliseringsfenomenet: att begripa dess exakta natur och innebörd, och att fastställa dess 

relevans för marginaliserade samhällen i tredje världen. Han frågar vad är det ”globala”? Vad 

menas med ”globalisering”? "Globalisering" är en samling texter och rörelser som försöker 

karaktärisera de omvandlingar som skett under mitten och slutet av 1900-talet. Omvandlingar av 

kommunikationer, kapital, marknad, produktion och distribution av varor och massrörelser av folk 

har en global karaktär som leder till en global värld och globalkultur. Nationella gränser krymper 

och en global by träder fram. 

 

Vi lever i en värld där transnationalism och massflykt är ett faktum och detta sker på grund av 

globaliseringen som har skapat en ”global cirkulation” och det ”globala rummet”. 28 I den 

postmoderna diskursen om globalisering, är tredje världen enligt Homi Bhaba (han lånar här av de 

Certeau) en ”icke plats”. 29 Exil- och diasporafilmare befinner sig i det ”globala rummet” fast i 

”icke platsen”. Exilfilmfestivalens paroll sedan andra upplagan är ”The World is My Home”. 

Detta var ett försök att koppla sig till den globala kulturen och närma sig till alla andra 

immigranter och etniska grupper som i diaspora och exil gör film, filmarna är från olika 

världsdelar. 

 

                                                
28 Paolini Albert, ”Globalisering”, i Globaliseringens kulturer, s. 57. 
29 Ibid, s. 71. 



Hamid Naficy betonar vikten av att exilfilmarens vertikala synsätt närmar sig det diasporiska 

horisontala perspektivet. Samtidigt med globaliseringens framfart upplever vi en interaktivitet i 

den kommunikativa världen, detta sker med hjälp av digital teknologin. Interaktivitet är en av 

modernitetens aspekter och filmproduktionen i diaspora eller exil så som andra medier i det 

postmoderna samhället påverkas av det. Det är känt att de sociala och ekonomiska villkoren för 

exilfilmaren i samhället påverkar filmproduktionen. Exilfilmarens reducerade position gentemot 

filmindustrin och även i den sociala hierarkin gör att man vänder sig till det billiga alternativet, 

digitala teknologin har skapat en genväg från den dyra filmindustrins klassiska produktioner. Det 

globala rummet gör att filmaren kopplar sig till det digitala rummet.  

 

Digitala rum är de rumsligheter som skapas i datorn för att sedan upplevas i datorn antingen i två 

eller flera dimensioner eller för att tas ut i pappersform för presentation av ännu icke byggda 

miljöer eller som direkta byggunderlag. Den digitala berättelsen använder sig av fotografier, 

texter, teckningar, videoinspelningar, ljudupptagningar, etc. som redigeras samman med enkla 

redigeringsprogram. Digitalt berättande bygger på den muntliga berättartraditionen, drar nytta 

av vad skriftspråket erbjuder samt utnyttjar och undersöker möjligheterna som de digitala 

verktygen skänker.  

 

Den nya omständigheten leder till att avståndet mellan exilen och hemlandet krymper. Man har 

enorma tillgångar till audio -och visuell information från hemlandet och även det som kallas 

”livness” – omedelbarheten, blir verkligt. I detta skede är en av exilens viktiga effekter den 

imaginära känslan om där borta – hemlandet, även om det inte försvinner helt, ändrar det i alla 

fall karaktär. 

Den digitala interaktiviteten skapar en ny bana för en objektivitet, trots att den nostalgiska synen 

på platser och viss typ av minnen från hemlandet lever vidare i exilen, blir bilden av den politiska 

maktutövningen tydligare. 



5. Tema, stil, metaforer 

 
5.1 Resan – ett huvudtema 
 
Ett av de återkommande temana i exil och diasporafilmer är resor och jag lånar här  

Jacques Lacans termer; resor i det reella, imaginära och i det symboliska. Exilfilmarens 

berättelse handlar ofta om sin upplevelse av exilen, och sin gränsöverskridande resa. Resan är 

ett stark dramatiskt element som åtaliga gånger har förekommit i filmens narrativ. Diasporan 

och exil börjar med en resa. Den som lever under exiltillståndet, befinner sig fysisk i exil men 

mentalt i hemlandet. Den imaginära resan till hemlandet, där borta, gestaltas i de filmerna 

genom vissa metaforer. Telefoner, brev, flygplatser och vägar blir metaforer för kontakten 

mellan hemland och exilbon. Filmaren använder sig av brev och telefon inom diegesis för att 

ge en slags närvarokänsla i frånvaron och genom att erbjuda flertaliga röster och olika 

tidsnivåer som utmanar realistiska filmers linjära narrativ. 30 

         

Användningen av voice-over, långa monologer som föreställer ensamhetens röst, speglar 

exilens natur i motsats till diaspora som alltid förespråkar en kollektiv röst. Enligt Stuart Hall 

är den imaginära resan till det förflutna ”det förlorade ursprunget” och det ger upphov till det 

symboliska med dess uttrycksformer såsom minne, myt, sökande och upptäckt. Filmaren i 

diaspora och exil omskapar sig själv genom filmkonsten. 31 

 

5.2 Skillnaden mellan Third World Cinema och exilfilm 

 

Enligt Hamid Naficy skiljer sig “Accented Cinema från ”Third Cinema” för att många filmer 

som räknas som Third Cinema har gjorts i tredje världen och de har producerats var som helst 

samt haft vilket tema som helst. De räknas som ”Third Cinema ” så länge de är oppositionella 

och utmanar makten.32 Accented Cinema har däremot teman som ”hemlängtan” och görs 

utanför ursprungslandet.  

 

                                                
30 Codell F. Julie red. Genre, Gender, Race and World Cinema, An Anthology, (Oxford, Blackwell Publishing 

Ldt, 2007), s. 362 

 
31 Hall, s.242. 
32 Naficy, s. 30. 



[…] the accented cinema is an engage cinema. However, it is engagement is less with “the 

people “and “the masses,” as was the case with the Third Cinema, than with 

specific individuals, ethnicities, nationalities, and identities, and with the experience of 

deterritorialization it self. In accented cinema, therefore, every story is both a private story of 

an individual and social and public story of exile and Diaspora. […] 

Han påstår vidare att filmaren i diaspora och exil ser allegoriskt på exil och diasporan i sina 

filmer, i motsats till Third Cinema som istället har en allegorisk syn på nationen i litteraturen 

och filmen. 33 

De filmerna är ofta självbiografiska och berättar om filmarens eget liv och erfarenheter i 

exilen. Filmens arkiveringsförmåga gör att de blir ett slags historiskt och politiskt dokument. 

Exiltillståndet skapar ett fritt och distanserat perspektiv och synsätt hos filmaren, som 

möjliggör beröringen av de tabubelagda ämnena i den sociala och politiska sfären. Kvinnas 

rättigheter, hedersmord, sexuell läggning samt den totalitära regimens existens blir potentiella 

teman för exilfilmaren. 

 De dåvarande kulturella koderna har en dialog både i form och innehåll med de närvarande 

sociala och kulturella koderna. Naficy resonerar att author-filmteorin har kommit tillbaka i 

exil- och diasporafilmer, postmodern filmteori utgår från att författare skiljs från texten, men 

så är det inte i exilfilmer enligt honom. 

 

Filmare i “Accented Cinema” är empiriska subjekt, som existerar utanför och innan själva 

filmen., och därför blir deras position diskursiv enligt Naficy och de konstrueras inte bara av 

historien utan även av deras filmtexter, som de också bebor. Hur de bebor sina filmer, eller 

personifieras, varierar mellan verkliga empiriska personer till fiktiva strukturer eller en 

kombination av dessa. 

 

Tredjevärldsfilmare visade med sina produktioner att film är mer än underhållning. Redan på 

60-talet var Third Cinema ett resultat av avkolonialiseringen i världen. 

 filmare från olika världsdelar som Yilmas Guney från Turkiet, Glauber Rocha och Nelson 

Pereira dos Santos från Brasilien, Ousmane Sembene fån Senegal samt Miguel Litin från 

Chile, tog upp vad Gabriel beskriver: 

 

                                                
33 Naficy, angående detta stycke se s. 31 



[…]culture in its mass character moves unevenly in relation to political and economic factors 

that shape history, so these films intend to transform local/ national contents into 

international/ universal voices for the oppressed.[…] 34   

 

Exilfilmarens reducerade politiska och sociala position i samhället skapar en ny form av 

filmproduktion. I motsats till filmindustrins produktioner har exilfilmer marginella 

resurser och är ofta en kollektiv produktion. Detta resulterar till en alternativ filmproduktion 

vilket konstruerar en tillfällighetskänsla i filmprocessen från iden till distributionen, dvs. att 

det kanske är den första men också den sista filmen de producerar. 

 

6. Internationella Exilfilmfestivalen 

 
6.1 Bakgrund 

 

Idag är flyktingfrågan ett globalt problem. En sådan flyktingström som finns idag har aldrig 

tidigare skådats i mänsklighetens historia. Det är inte bara en speciell regions problem, utan 

hela Europas och den resterande världens.  

Enligt FN: s senaste rapport är ca 191 miljoner människor på flykt, på grund av sin politiska 

åskådning, religiösa tro eller etniska tillhörighet. Exilfilmare, en del av flyktingsströmmen, 

skildrar dessa öden med livet på flykt och i exil, och de har lyckats skapa kulturella och 

konstnärliga filmer. Genom deras filmer kan man belysa flyktingsituationen, något som i vår 

tid blivit en global fråga. Svårigheterna med distribution av enskilda och icke-kommersiella 

filmer gjorda i exil som diskuterats tidigare, gör att exilfilmarna inte når sin publik. Därmed 

fråntas filmerna kraften att påverka opinionsbildningen.  

 

Arbetet med Exilfilmfestivalen började 1992, och en kommitté bildades med exilfilmare och 

exilkulturarbetare för att genomföra den första Exilfilmfestivalen.  

Inför den första filmfestivalen inriktade kommittén sig på iranier, en av de folkgrupper som är 

på flykt från sitt hemland, och som söker asyl runt om i världen.    

Den första Exilfilmfestivalen arrangerades under titeln "IRANSK FILM I EXIL" och den gick 

av stapeln i Göteborg den 7-14 oktober 1993. Festivalens direktör Hossein Mahini, poängterar 

i invigningstalet till den sjunde festivalen, hur de tolv åren som exilfilmfestivalen har verkat 

                                                
34 Codell, s. 362. 



är ett ovedersägligt erkännande av begreppet ”film i exil”.  Kommittén har även utkommit 

med ett manifest i tio punkter för att betona festivalens syfte:  

”3) Exifilmfestivalens plattfrom är öppna, allmänna samtal kring 

”exilfilm” en kulturell och konstnärlig protest mot såväl ickedemokratiska maktutövare som 

mot samhällets orättvisor. En global fråga för nutidsmänniskan” 35. Från festivalens början 

1993 till den senaste upplagan 2005, har 575 filmer visats, varav 418 av dessa haft exil som 

tema. Festivalens filmer var i tre kategorier; spelfilm, dokumentär- och animerad film, där 

antalet dokumentärfilmer dominerat över de andra kategorierna.  

 

6.2 Tematisk filmanalys 

 

Jag har efter en tematisk analys av filmer som visats under exilfilmfestivalens  

upplagor, kunnat konstatera att tre teman har dominerat i filmerna; fängelse, som tar upp de 

politiska fångarnas situation, kvinnors sociala och politiska situation i hemlandet och i exil, 

och temat om att återvända hem. Vissa av dem är dokumentärer gjorda i exil medan andra är 

fiktion baserade på minnet och bilder från hemlandet. 

 

Biografen Rex i Abadan i södra Iran sattes i brand i september 1978 av tre religiösa fanatiker, 

hängivna anhängare till Khomeini som noggrant planerat detta genom att låsa utgångarna på 

biografen, med det tragiska resultatet att 400 män, kvinnor och barn brändes levande i denna 

våldsamma attack. Dokumentärdramat om denna händelse gjordes av Parviz Sayyad. Det var 

ursprungligen en pjäs, som på ett komiskt och dramatiskt sätt visade en rättegång som 

regimen höll två år senare för att tysta ner protesterna från offrens familjer, som senare 

slutade med att man hängde några oskyldiga för att tysta ner historien för alltid. 36 

 

Med Cinema-Rex – Teater/Film (1984) riktade Sayyad en skarp protest mot den 

fundamentalistiska regimen.  

Filmen är ett exempel på hur en exilfilm kommer till stånd från idé till produktion, Sayyad har 

skrivit pjäsen, och regisserat både pjäsen och dokumentären, samt alltid varit närvarande vid 

distributionstillfällena. Filmen är baserad på känsliga politiska dokument, som avslöjar den 

islamiska regimens rättsosäkerhet med denna skenrättegång. Själva filmen förvandlas till ett 

politiskt dokument och ett manifest i sig mot denna regim, detta kännetecknar exilfilmens 

                                                
35 Angående manifest, se bifogad bilaga. 
36 Allamehzadeh, Reza, ”Islamisk film i Iran – En illusion”, i Iransk Film, s. 45. 



förmåga att med ett kritiskt perspektiv lagra den brutala verkligheten i hemlandet.  Filmens 

struktur baseras på intermedialitet och intertextualitet, med avsikt att betona värdet av 

dokumentationen av händelsen. Enligt Sayyad själv, har han försökt sammanställa 

dokumentären med hjälp av de publicerade dokumenten om branden som funnits tillgängliga. 
37 I en jämförelse med journalfilmerna om Nürenberg-rättegången, försöker Cinema Rex på 

samma sätt lagra en verklighet som förnekats av den totalitära makten. Sayyad tar dock i 

skillnad från journalfilmerna, ett eget ansvar som exilbo för att avslöja och dokumentera det 

verkliga händelseförloppet. Konceptet exil har möjliggjort skapandet av sådana filmer, vilket 

också är skillnaden mellan exilfilmare och diasporafilmare som aldrig ifrågasätter 

maktordningen i hemlandet. 

 

Dans under vita lakan (2003) av Isa Vandi är en film som hamnar under temat om kvinnors 

situation i exil och i hemlandet. Filmen skildrar kvinnors utsatthet i ett samhälle där kvinnor 

har få rättigheter. Konstnärinnan Fateme Gosheh målar och ställer ut sin konst, trots protester 

och hot från fundamentalister, driven av minnen av släktingar som stenats till döds för 

otrohet. Hennes utställning på konstgalleriet Liljevalchs polisanmäldes av sex muslimska 

organisationer. Som bakgrundsljud till en utställning i Göteborg, hade hon spelat in sin egen 

röst, nä hon högläser från Koranen. Filmen belönades med Svenska Filminstitutets 

dokumentärfilmspremie 2003.  Dokumentären är filmad i dogma-stil och tar upp de 

tabubelagda ämnena som kvinnors sexualitet ur ett islamiskt perspektiv, vilket är möjligt på 

grund av exiltillståndet. Filmaren kan således kritisera kvinnors orättvisa situation under den 

islamiska regimen. Dokumentären har en postmodern berättarstil och den utmanar de urgamla 

religiösa traditionerna och lagarna, vilket skulle vara en omöjlighet i hemlandet. Att filmare 

och konstnärer utsätts för hot även i exil visar att fundamentalisternas förtryck fortsätter 

utöver hemlandets gränser. Detta är ett exempel på hur exilfilmaren blir hotad från två olika 

håll, det ena är makthavarna i hemlandet, det andra, den nya situationen i värdlandet.  

De två ovannämnda exemplen påvisar exilfilmen då den ifrågasätter och avslöjar, och då den 

angriper det traditionella och kulturella synsättet i hemlandet. De är typiska kännetecken för 

exilfilm till skillnad från diasporafilmer som försöker bevara och identifierar sig med 

hemlandets kultur och tradition. 

 

                                                
37 Sayyad, Parviz, ” Öppet brev till Los Angeles filmfestival”, i Iransk Film, s. 88. 



Festivalen togs emot med värme och entusiasm av alla folkgrupper. Både allmänheten och 

deltagarna var helt eniga om att arbetet med festivalen måste fortsätta, och dessutom breddas 

till att gälla alla filmare i exil, oavsett nationalitet. Trots att exilfilmare i sina filmer kan 

fokusera sig på ett speciellt problem och flyktingarnas livssituation i ett land, kan de ändå 

upplevas som allmängiltiga för de flesta som lever i exil. Därigenom kunde Exilfilmfestivalen 

utvecklas positivt när det gällde filmare över nationella gränser.1995 arrangerades den andra 

internationella Exilfilmfestivalen med titeln: "Världen är mitt hem".  

Om “world culture” inklusive ”world cinema” har skapat en ny kulturvärldskarta och kulturell 

prestige på sätt som förminskat betydelsen av nationer, och kartlagt nya vägar mellan det 

lokala och globala, så har ägnandet åt exil och diasporakultur i vissa av sina former, börjat 

förminska den symboliska betydelsen av den lokala kulturen, säger James F. English i sin 

analys, med exilfilmfestivalen som ett exempel 38. 

 

Exilfilmfestivalen konkurrerar inte direkt med andra festivaler i samma anda, utan den vill 

istället utforska exilformen i dess generella mening, just för att fånga mångfalden och de olika 

inriktningarna inom exilfilmen. Valet av värdstad har ingen direkt koppling till festivalens 

tema, i dess slogan ”The World Is My Home” har världen en annan mening än de traditionella 

festivalerna, där värdstaden har en central betydelse i ett globalt mått. I motsatt mening, har 

världen som ett exilhem, i exilfilmfestivalens slogan markerat bristen på en mer specifik 

belägenhet. English påvisar detta genom att ta filmfestivalen i Cannes affisch 2001 som 

exempel, där exilsubjektet är en europeisk gentleman, med kosmopolitisk karaktär, gentemot 

exilfilmfestivalens affisch från 1995, där exilsubjektet framställs som ständigt befinner sig i 

transit av passfotot tryckt i negativbild. 39 Till skillnad från konventionella filmfestivaler, är 

exilfilmfestivalen ingen tävling, det finns ingen prisutdelning. Det är endast en plattform för 

dialog mellan exilfilmaren och publiken. 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 James F. English , The Economy of Prestige ( Harvard University Press, 2005), s. 291. 
 
39 Se befogad bilaga . 



6.3 Exilfilmfestivalen – en politisk och kulturell plattform 

 

Exilfilmfestivalen har fått enorm betydelse för den fria filmen och för exilfilmarna själva. Jag 

har valt att studera festivalens uppkomst genom en kortfattad analys av iransk film i en 

historisk kontext för att förstå varför exilfilmfestivalen har blivit en så viktig plattform för 

iranska exilfilmare. I denna festival känner även andra exilfilmare sig hemma. 

Att se och läsa en film ur ett historiskt perspektiv, kan man fråga sig vilken betydelse dessa 

filmer har idag för att förstå exilfilm, Robert C. Allen poängterar detta i Film History, Theory 

and Practice: 

 […] The true work of cinematic art transcends its own time and”speaks to us” here and now. 

As Sarris puts it “Old movies come out of their historical context, but they must be judged 

ultimately in the realm of now”. […] 40 

 

6.4 En historisk bakgrund till iransk film   

 

Den iranska filmens historia går tillbaka till sekelskiftet. Landet sitter då fast i ett efterblivet 

feodalsystem och försmäktar under shahdynastins förtryck, men Kajardynastin är på fall, den 

konstitutionella revolutionen har fått den på fall. De flesta grannländer till Iran är engelska 

kolonier, däribland Indien, Pakistan och Afghanistan. Europa är på frammarsch och för att 

uppnå fördelar i Iran inbjuder man de iranska kejsarna, så får då t ex. Mossafar Shah Kajar 

under en resa till Paris sommaren 1900 skåda ett underverk, nämligen en filmkamera. Han 

befaller då fotografen Mirza Ebrahim Akkas-Bashii (1874-1917) att föreviga en 

mottagningsceremoni, som han håller; några fransyskor strör blommor framför den kejserliga 

landån. Dessa bilder inleder den iranska filmhistorien, men de har enbart kuriositetsintresse 

och visas aldrig offentligt. Den första stumfilmen spelades in 1929, och hette Abi o Rabi 

(Avanes Ohanian) och var ett plagiat på en dansk komedi Pat och Patasjan (Fyrtornet och 

släpvagnen). Filmen sammanföll i tid med slutet på stumfilmseran ute i världen. Den största 

inspirationskällan för iranska filmare och manusförfattare har alltid varit indisk film, och även 

turkisk och amerikansk film. De turkiska och indiska filmarna har visserligen i sin tur 

påverkats och i vissa fall imiterat europeiska och amerikanska filmare.  

 

                                                
40 Allen, C. Robert, Film History, Theory and Practice, (California, McGrawhill Inc. 1985), s. 73 



1932 kom den första persiska ljudfilmen Dokhtar-e Lor, av Ardesjir Irani och Hussein 

Sepenta. Filmen inspelades utanför Irans gränser, i Indien pga. av tekniska möjligheter där, 

men trots innehållet av indiska klichéer, har filmskaparna ändå lyckats få fram en iransk 

identitet. Detta påvisar att redan då existerade en interkulturell produktion, dvs. man flyttar 

produktionen utomlands pga. av brister i hemlandet och en dialog skapas mellan dessa länders 

filmkultur. 

 

Filmer som haft ringa framgång i hemlandet, här i Iran, pga. av censur men sedan fått stor 

internationell uppmärksamhet i filmfestivaler och då blivit en klassiker i hemlandet, visar de 

internationella filmfestivalernas inflytande på censurpolitiken., ett exempel på detta är filmen 

Gav (Kon) av Darjush Mehrdjui,(1969). Sohrab Shaid Salless film Far from home, (1974), 

som handlar om turkiska gästarbetarnas främlingskap i Tyskland, hade samma öde i 

hemlandet. Hans film är en klassisk exil- och diaspora film. Ett erkännande av västerländsk 

filmkultur genom dessa filmfestivaler hade en stor betydelse under shahens regim i Iran då 

den försökte dölja graden av censur vad det gäller konstnärer och intellektuella. Den islamiska 

revolutionen 1979, innebar hård censur för filmen och kontakten med internationella 

filmfestivaler blev förbjudna. 

  

Folkresningen fick en flerfaldig inverkan på iranska filmen. Ett stort antal biografer sattes i 

brand, något som de religiösa auktoriteterna senare aldrig velat ta ansvar för. 

I officiella dokument från prästerna i den religion som utövar makten hette det att television 

och film är företeelser, som leder människan bort från den rätta vägen. 

Islamiseringen av film misslyckades totalt. Reza Allamehzadeh, exilfilmare, skriver om detta 

i sin bok Islamisk film i Iran, en illusion där han beskriver hur filmmyndigheterna i Iran på 

slutet av åttiotalet försökt putsa sin gloria genom att delta i filmfestivaler över hela världen. 

Denna nya policy startades 1989 när man bjöd in utländska filmfestivalsorganisationer till 

Teheran. 41 Allamehzadeh menar vidare att det mellan de iranska filmmyndigheterna och de 

mindre filmfestivalerna t ex. i Rimini, fanns en slags mutliknande situation för att 

uppmärksamma iranska filmer. 

Iransk film hade nått till världen, men detta är inte den islamiska regimens förtjänst. De få 

filmare som har fått internationell uppmärksamhet var verksamma redan innan den islamiska 

revolutionen. Regimen har dock använt deras filmer för ett politiskt propagandasyfte. Den 

                                                
,41 Allamehzadeh, s. 56. 



politiska situationen i hemlandet har en direkt effekt i exilen. Exilfilmarna har varit noga med 

att avslöja regimens politiska agenda i olika världsfilmfestivaler i detta sammanhang. Ett av 

exilfilmfestivalens viktiga syften är att belysa och kritisera detta hyckleri. 

 

Parviz Sayyad, en av de mest framstående exilfilmarna protesterade starkt mot den tysta 

överenskommelsen mellan den islamiska regimen och Los Angeles filmfestival genom att 

skriva ett öppet brev och stoppade t.o.m. visningen av sin film i festivalen. Detta brev skrevs 

1993, samma år som exilfilmfestivalen bildades och han anslöt sig då till andra exilfilmare i 

Göteborg. 42 

Internationella exilfilmfestivalen grundades av Hossien Mahini som själv är filmare och 

fotograf. Mahinis bakgrund som exilfilmare från Iran reflekteras i exilfilmfestivalens betoning 

på iransk och bredare diaspora. Arvet av det historiska källmaterialet enligt min mening står 

till grund för en objektiv analys av exilfilmen och uppkomsten av exilfilmfestivalen. Texter 

och bilder som jag har studerat pekar på en slags politisk agenda som är inbakad i Third 

World Cinema i allmänhet och i synnerhet i exilfilm. Utöver den politiska agendan, var det 

även viktigt att söka sig till den transnationella arenan ur ett konstnärligt syfte. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att exilfilmfestivalen med denna bakgrund som diskuterats 

ovan föddes ur en politisk och social omständighet som kännetecknas av exiltillståndet. 

Naficy nämner i sin Accented Cinema att exilfilmaren har ett vertikalt synsätt gentemot 

diasporafilmaren som har ett horisontaliskt perspektiv om sin verklighet. Jag anser däremot att 

med exilfilmfestivalen ändras det här argumentet. Exilen förknippas med ensamhet och 

individualism, men enligt min åsikt har varje person sin historia och sina politiska 

motivationer för att skapa en gemensam röst, och för att försöka koppla upp sig till ett ännu 

större perspektiv nämligen det globala rummet. Detta har varit exilfilmfestivalens huvudsyfte. 

Budskapet är ett rum för den fria filmen och för de krafterna som har en ständig kritisk 

position mot de totalitära makthavarna världen runt.  

 

 

 

 

 
                                                
42 Sayyad, s. 79. 



 

 

7. Slutord 
 

Jag är inte en saga som du kan berätta 

Jag är inte en sång som du kan sjunga 

Jag är inte ett ljud som du kan höra 

Eller något som du kan se 

Eller något som du kan veta 

Jag är den gemensamma smärtan 

Skrik mig! 

Ahmad Shamloo  

 

”Kolonialismen producerar exil och exilen är ett tillstånd som skapar en kritisk distans 

till alla kulturella identiteter, skrev en gång Darwishs landsman Edward Said” 

 

 

I min inledning gav jag två bilder av verkligheten. Den ena bilden var politiskt förtryck och 

arresteringshot av en oliktänkare, en filmare, som tvingas till exil. Den andra en samlingsplats 

för de fria filmarna i exilen, dvs. exilfilmfestivalen. Den gemensamma verkligheten är 

motståndet för den totalitära makten. Diaspora och exil skriver om kulturidentiteten; man 

utrycker sig genom en rad olika metaforer som återspeglas i diaspora och exilkonsten. Filmen, 

med sin slagskraft och sin lagringsförmåga används för att bevittna människornas öde, lidelse 

och kampen mot orättvisor. Det finns som nämnt likheter och avvikelser mellan 

diasporaförhållandet och exiltillståndet. 

 

Jag anser att diasporafilmare och exilfilmare återspeglar de politiska och sociala 

omständigheterna i sina filmer som de själva befinner sig i. Filmvetaren Hamid Naficy med 

sin omfattande filmteori om exilfilm och diaspora som kallas ”Accented Cinema” ger en blek 

och avpolitiserad bild av exilfilmen. Detta enligt min mening är en borgerlig analys som 

bygger på ett slags konservativt tankesätt. Han historiserar exiltillståndet som i sin tur skapar 

ett paranoiatillstånd.  Detta leder till att exilfilmare med sin föreställning av hemlandet skapar 

en romantisk samt nostalgisk bild av sin tillvaro. Den politiska världskartan har ändrats och 



globaliseringen har orsakat enorma massflykter, människor tvingas att lämna sina hemländer 

på grund av krig, förtryck och hunger. Efter Berlinmurens ras ändrades bilden av 

folkrörelserna som förespråkade solidaritet med den utsatta världen runt om. Exiltillståndet 

kan inte enbart definieras med det romantiska 60 - och 70- talets synsätt. Exilfilmen är ett 

manifest som inte bara speglar den individuella berättelsen, utan dess EXISTENS föreställer 

en global angelägenhet. 

 

Tredjevärldsfilmaren skapade en dialog mellan den lokala och den dominerande ”main-

streem” filmen. Alternativ-estetiken gentemot Hollywoods berättarstil manifesterades. Från 

Luis Bunuels exilfilm Los Olvidados (Mexico, 1950) Andrei Tarkovskys Nostalghia, (Italien, 

1982) samt Krzysztof Kieslowskis film White/Blanc, (1994), tills idag har teman som 

individens strävan och kampen för frihet var än hon befinner sig, varit detsamma. I dagens 

exilfilm befinner sig filmaren i det ”globala rummet”, föreställningarna om hemlandet har 

förändrats och istället kopplats till det digitala rummet. Konsekvensen blir en rationell och 

politisk radikalism som ersätter det romantiska synsättet. Icke-platsen i det globala rummet, 

som hör till tredje världen, gör att exilfilmarens berättarstil blir råare och politiskt laddad. 

Teman i filmerna jag studerat har en strävan att återspegla en sorts dokumentation av exil och 

maktdiskursen.  Ett exempel på detta är filmen Forced Exile,( USA, 1991) skildrad av Salem 

Mekuria, en etiopisk kvinnlig filmskapare som visar med en lysande dokumentärfilm tre 

kvinnliga flyktingars livshistorier i grannlandet Sudan. I filmen pratas tre olika språk, 

amharic, tigriniya och arabiska. Filmen är textad på engelska. Filmaren själv bor i exil i USA 

och reste till Sudan för att filma. Filmens resa genom olika platser samt mångfalden av 

deltagare i filmen speglar exilens natur. Som den persiska storpoeten Shamloo säger: 

”Jag är den gemensamma smärtan/ Skrik mig!” 

Det är vad som exilfilmen Forced Exile gör.  

 

Exilfilmfestivalens unika forum ger en möjlighet till exilkonstnärer att med en gemensam röst 

ropa ut kampen mot orättvisor och strävan efter frihet. 
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Bilaga 3 
 

Exilfilmfestivalens Manifest  
 
�   Exilfilmfestivalen är ett fritt forum för visning av filmer gjorda av filmare  i 

exil (landsflykt), oavsett nationell, etnisk eller religiös tillhörighet.  
 
� Exilfilmfestivalens syfte är att främja exilfilmkonsten, demokratin och 

yttrandefriheten. 

 
� Exilfilmfestivalens plattform är öppna, allmänna samtal kring ”exilfilm”, en 

kulturell och konstnärlig protest mot såväl ickedemokratiska maktutövare som 
mot samhällets orättvisor. En global fråga för nutidsmänniskan. 
 

�    Exilfilmfestivalen värnar om ett mångkulturellt samhälle.  

 

�   Exilfilmfestivalen strävar efter att etablera exilfilmarnas verk i det 

internationella 

kulturlivet. 
 

� Exilfilmfestivalen visar i sitt huvudprogram filmer av exilfilmare och 

invandrar- filmare på fria teman. 

   

�  Exilfilmfestivalen visar också, i sina speciella program, filmer av icke 

exilfilmare på teman kring exil, invandring, demokrati etc. 

 
�    Exilfilmfestivalen är en ideell, politiskt och religiöst oberoende, 

kulturorganisation som grundades 1993. 
 
�    Exilfilmfestivalen arrangeras vartannat år i Göteborg, med stöd av 

folkbildningen, ideella föreningar samt kommunala, regionala och statliga 

organisationer. 
 
 
 
 
 



 
 

Fängelse – Zendan 
Exilfilmer som visades på Internationella 
Exilfilmfestivalen i Göteboeg under 1993-2005 
Samtliga filmer har fängelse som tema. 
Bilaga nr:1 

 
Taggar i mitt öga 

 
Utöver sedvanlig tortyr utsätts kurdiska kvinnor i turkiska fängelser för våldtäkter. I det patriarkala turkiska 
samhället är våldtäkt starkt tabubelagt och tystas ned även av offrens egna familjemedlemmar. Med starka och 
poetiska bilder belyser filmen denna skamfyllda, gömda sida av kurdiska kvinnors liv i Turkiet. Det kurdisk-
tyska filmteamet riskerade polistrakasserier och arrestering då de följde advokaten Eren Keskin, som driver ett 
rådgivningscentra för kvinnor som våldtagits i polisförvar.  
Regissör: Gülsel Özkan, Ludger Pfanz 
Tyskland 1999, dokumentär / Kurdiska med engelsk text / 60 minuter 
 

Muren 
Ett fängelse i Ankara, Turkiet: kvinnor och män, "vanliga förbrytare", politiska fångar och barnen i sovsal fyra. 
Några har fortfarande en mor eller en far, men de flesta har vuxit upp här eller på något barnhem. De städar, 
lagar mat, bär kol och avfall under hugg och slag. I andra fängelser kan man få bada, se på teve och spela fotboll, 
och deras hopp om att få komma någon annanstans dör aldrig. Det finns bara ett sätt att komma någon 
annanstans: REVOLT, men revolten blir en katastrof. 
Regissör: Yilmaz Güney 
Frankrike 1983, fiction / Turkiska med svensk text / 119 minuter 
 

Vägen 
Filmen berättar om fem fångar som får en veckas permission från fängelset på ön Imrali i nordöstra Turkiet. 
Genom männens liv och öden åskådliggörs det turkiska samhället och dess människor. 
Regissör: Serif Gören, Yilmaz Güney 
Schweiz/Turkiet 1982, fiction / Turkiska med svensk text / 114 minuter 
 

Kvinnofängelset 

Filmen visar vad livet bakom galler innebär för kvinnliga fångar och deras barn. 
Regissör: Kamran Shirdel 
Iran 1965, dokumentär / Persiska / 12 minuter 
 
Khavarans gårdar 
USA 2004, dokumentär, engelsk text, 14 min. 
Regi: Delnaz Abadi 
Under sommaren 1988 ledde en ”dödskommitté” utsedd av Ayatolla Khomeini 
skenrättegångar i ett antal iranska fängelser. Tusentals politiska fångar – många med redan 
avtjänade straff – skickades till galgen. Khavarans gårdar är en hyllning till alla dem som 
mördades och till deras anhöriga 
 
 
 
 
 
 



 
 
Med Salas smärta 
Frankrike 2005, dokumentär, franska, engelsk text, 41 min. 
Regi: Hossein Farahi 
Den iranska konstnären Sala har ägnat hela sitt liv åt att sprida ett budskap om frihet. Hon – 
och hennes sedermera avrättade make – kämpade båda aktivt mot orättvisorna och 
fundamentalismen under mullornas välde. Idag sitter hon i franskt fängelse, dömd på 
otillräckliga grunder, och denna film är en protest mot denna brist på rättvisa.  
 
Att Återvända hem 
Tyska  2004, fiction, tyska, engelsk text, 12 min. 
Regi: Arman Nadjm  
En journalist arresteras i Tehran, slängs i fängelse, våldtas och misshandlas till döds av två  
säkerhetsstyrkor. Detektiverna blir fotograferade. Betyder det att sanningen en dag kommer 
fram?  
 
Korridoren 
UK 2004, fiction/dokumentär, engelska, 28 min. 
Regi: Zoe Neirizi  
En ung, politiskt aktiv iranska motsätter sig Ayatolla Khomeinis regim på 80-talet. Hon 
fängslas, torteras och tvingas föda en dotter i fängelse som förs bort av myndigheterna. Sedan 
tvingas hon ut ur Iran. En kompromisslös skildring av ett statligt organiserat våld, vilket pris 
de får betala som står upp mot det 
 
Leyla Zana, ett rop från fängelset 
Frankrike 2003, dokumentär, turkiska, kurdiska, engelsk text, 52 min. 
Regi: Kudret Gunes 
En dokumentär om Leyla Zana, den första kurdiska kvinna som valdes in i det turkiska 
parlamentet, som i ett officiellt sammanhang försvarade sitt folks demokratiska rättigheter på 
kurdiska. Hon dömdes till 15 år av fysisk och psykiskt tortyr i turkiskt fängelse. 
- FIGRA 2003 “Prix Olivier Quenemer” & “Prix du Public Jeune”. 
- Festival International du Film Asiatique (Vesoul) 2004 “Prix du Jeune Public”. 
 

Öga för öga 
Tyskland 1992, Fiction, tyska, engelsk text, 100 min 
Regi: Mansour Ghadarkhah 
En flyktingfamilj i Tyskland som vill glömma bort sin tid med tortyr och fängelse, möts av 
fascisternas angrepp mot flyktingförläggningen som de bor på. En dag, i stan, ser mannen i familjen av 
en slump den man som har torterat honom och hans fru i fängelset, och bestämmer sig för att hämnas. 
Sön. 25 okt, kl. 10. Hagabion sal 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

A Few Simple Shots 
Canada 2000-2003 
Director: Yousef Akrami 
Production & distribution: 19 Film Productions 
Documentary: colour, video (Dvcam) 
Language: English version and Farsi Version 
Running time: 105 minutes 
 
Några enkla tagningar 
Den iranska islamiska republikens brott mot mänskliga rättigheter har fortsatt 
sedan 1979. Förmodligen är detta den första filmen som gjorts i Kanada av den 
kanadensiska/iranska filmproducenten Yousef Akrami. Den avslöjar hur oräkneliga iranier 
fått sin integritet och frihet kränkt av den nuvarande politiska regimen. Genom intervjuer med 
framstående kanadensiska och iranska akademiker, politiska aktivister, feminister och 
konstnärer som idag bor utanför Iran, visar filmen Iran från samma perspektiv som Amnesty 
International, FN möter landet.  

 
 
Jag vädjar till er att se denna film och öppna era hjärtan och minnen för de 
människor som har dött, lidit och fortsätter att lida i Iran. 
 
 
Red Names 
Nahrassidand Az Marg 
Canada 1999 
Director: Amin Zarghami, Shahrzad Arshadi  
Documentary: colour, video 
Language: Farsi 
Running time: 12 minutes 

 Röda namn. 
En kortfilm som hyllar arvet av de tusentals kvinnor som dog i Iran mellan 1979 och 1999 för 
sina politiska, sociala och religiösa övertygelser. För Amin Zarghami och Shahrzad Arshadi - 
som kände några av dessa kvinnor personligen - blev arbetet med filmen en möjlighet att hylla 
och sörja deras minne. Röda namn är tänkt att vara ett testamente, både för kvinnornas 
lidelse och för den politiska tyranni som verkställde deras avrättningar. 
 

 
 



 
 
 
The Tree That Remembers 
 
Canada 2002 

Director and Animator: Masoud Raouf 
Production & distribution: National Film Board of Canada 
Documentary: colour, video (Beta SP) 
Language: English 
Running time: 50 minutes 
 
Trädet som minns 
1992 hängde sig en ung iransk student i ett träd i utkanten av en liten stad i 
Ontario. Han hade flytt Ayatollahs regim, men kunde inte fly från sitt eget 
förflutna. Nyheten om den utländske studentens död berörde filmaren Masoud 
Raouf, också han en del av den generation iranier som revolterade mot Shahens 
despotiska regim, bara för att sedan förföljas av en annan, lika mordlysten regim 
”Fd politiska fångar som har upplevt detta bygger murar kring sig själva.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Filmografi av de kvinnliga filmare och andra filmer som tar upp 
kvinnans situation i exil. De filmerna visades i  
Internationella Exilfilmfestivalen 
I Göteborg under 1993-2005 
Bilaga nr:2 
 
Sidet: Påtvingad Exil  
Sidet: Forced Exile – Ethiopia /USA 1991 
Director: Salem Mekuria (etiopisk filmare-kvinnan ) 
Producer: Salem Mekuria 
Documentary, colour, 
Language: Amharic , Tigriniya , Arabic with English subtitles 
Running time: 60 minutes 
Under de två senaste decennierna har mer än två miljoner flyktingar lämnat Etiopien. 
Hungersnöd, fattigdom och politiska konflikter, lika väl som religiös förföljelse orsakat av 
Eritreas införlivning, har redan kostat oräkneliga liv. Skildrad av Salem Mekuria, en etiopisk 
filmskapare i USA, presenterar denna lysande dokumentär tre kvinnliga flyktingar 
livshistorier i grannlandet Sudan. Den spårar försöken av enskilda kvinnor att överleva 
förflyttning, omflyttningsläger och  ineffektiv byråkrati. En skarpning, politiskt sofistikerad 
analys av sociala och ekonomiska kriser från tredje världens kvinnors perspektiv.   
 
 
 

Naim & Wadee’a, Palestine 1999 
Director: Najwa Najjar (palestina- Kvinna)) 
Producer: Najwa Najjar 
Documentary, colour 
Language: Arabic with English subtitles 
Med hjälp av fantastiskt arkivmaterial från Yaffa på 1930- och 1940-talen, undersöker Naim 
& Wadee’a det sociala livet hos en palestinsk övre medelklassfamilj som tvingades fly från 
hemmet 1948. Deras tre döttrar berättar om dem och om deras saknad efter ett hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Irakiska Kvinnor – Röster ur Exilen– UK 1994 
Director: Maysoon Pachachi ( Irak ) 
Documentary, colour, video 
Language: Arabic with English subtitles 
Running time: 50 minutes 
Arabvärldens röst i omvärlden brukar representeras av en man. I Iraqi Women berättar 
irakiska kvinnor som lever i exil i Storbritannien själva om livet i Irak innan Saddam, om åren 
under hans förtryck och om gulfkriget 1991. Iraqi Women erbjuder en fascinerande och 
ovanlig inblick i Iraks senaste historia. 
 
 
A Dream of Flying 
Den jugoslaviske dokumentärfilmaren Zoran Solomun har bott de senaste tio åren i Berlin. I 
den här dokumentären reser han runt i östra Tyskland och samtalar med unga män som har 
bestämt sig för att bli yrkessoldater. Det visar sig att dessa unga män huvudsakligen motiveras 
av rädslan för arbetslöshet och rädslan för framtiden. 
I finstämda porträtt av flera av de unga männen gör Zoran Solomun jämförelser mellan sitt 
eget krigshärjade hemland och denna del av Tyskland – och drar slutsatsen att det finns 
många likheter. Jämförelserna gör filmen både subjektiv och personlig samtidigt som den är 
aktuell och politiskt engagerad. 
 
East is East 
 
 
East is East - England 1999 
Director: Damien O´Donnell 
Fiction, colour, 35 mm 
Running time:  96 minutes 
Den pakistanske snabbköksägaren George Khan – eller ”Ghengis” som hans barn säger -  styr 
sin familj med järnhand. Han tror på allvar att han uppfostrar sina sju barn till respektabla 
muslimer. Men det här är Salford i norra England och året är 1971. Georges engelska fru Ella 
älskar sin make men vill också att barnen ska vara lyckliga, även om det innebär att de missar 
moskén. Och barnen själva, mitt emellan utsvängda jeans och arrangerade äktenskap, vill helt 
enkelt bara leva i den moderna världen. 
 

 
 
F 4, 1999 
 
Den polska bruden 
Polskan Anna hamnar i Holland och tvingas till prostitution. Hon lyckas fly och kommer till 
Henk och hans bondgård. Det blir ett möte med oanade konsekvenser. Med hjälp av ett polsk-
holländskt lexikon och de dagliga sysslorna på gården kommer de varandra närmare och Anna 
börjar så smått rota sig på gården. 
Regissör:  Karim Traidia (Algeriget )  
Holland 1997, fiction / Holländska med engelsk text / 90 minuter 
 



 
Rum utan utsikt 
Regissören och journalisten Rada Sesic flyr från Sarajevo i början av kriget. Hon bär det 
förflutna med sig, men försöker släppa taget och börja ett nytt liv. Kan man anpassa sig och 
bli lycklig, och har den som lyckas fly verkligen tur? 
Regissör: Rada Sesic 
Holland 1997, dokumentär / Engelska / 14 minuter 
 
 
Den tredje kvinnan 
En iransk kvinna i en islamisk motståndsgrupp under den post-revolutionära perioden åker till 
London för att möta Ali, gruppens ledare, som nu opererar i exil. De har aldrig träffats 
tidigare, men hon har alltid i hemlighet beundrat och åtrått honom. Hon väljs ut för ett viktigt 
uppdrag.  
Filmen handlar om sexualpolitik inom den "progressiva" islamiska vänsterns ideologi. De 
anti-kapitalistiska och anti-imperialistiska ”rörelserna” till vänster återupptäcker” islam som 
en ny form av identitet. Emellertid förblir kvinnornas identitet densamma. Hon är antingen en 
mor/hemmafru eller en soldat, underställd den islamiska lagen utgående från ”Sigheh” – ett 
tillfälligt äktenskap. ”Sigheh”-begreppet är inte olikt den prostituerade. I Iran avrättas 
prostituerade medan ”Sighehs” uppmuntras. Den islamiska vänstern tvistar officiellt 
emellertid om begreppet ”Sigheh”. Likväl drar filmen uppmärksamheten till den 
motsägelsefulla naturen i deras tvist – och hänvisar till hur vänster och högern talar samma 
språk. 
Regissör: Mitra Tabrizian 
England 1991, fiction / Engelska / 20 minuter 
 
Kebabförbindelsen 
Cheto, en kurdisk politisk flykting bosatt i Paris, vill gifta sig. Chetos vän Misto reser med 
videokamera till Kurdistan och hittar den ideala kandidaten. Äktenskapet arrangeras, men det 
är inte den utvalda bruden som dyker upp i Paris. 
Regissör: Hiner Saleem 
Frankrike 1998, fiction / Kurdiska, franska med engelsk text / 100 minuter 
 

Liv på jorden 

På nyårsaftonen år 1999, återvänder den i Paris boende regissören Sissako till byn 
Sokolo i Mali för att besöka sin far. Han möter Nana, en ung flicka som är på 
genomresa, och strövar omkring på gatorna. Mötet inleder en rad funderingar kring 
det turbulenta förhållandet mellan Afrika och Europa. 
Regissör: Abderrahmane Sissako 
Frankrike/Mali 1998, fiction / Franska med engelsk text / 61 minuter 
 
Möte med spöken 
För regissören, född i Paris, har faderns land Vietnam hittills endast existerat som ett 
förvillande kalejdoskop av krigsbilder… Filmen visar hur kriget väver samman personliga 
öden och dramer, och blandar bilder från regissörens egen barndom med bilder från en 
oföränderlig vietnamesisk verklighet.  
Regissör: Daniel Nguyen Van 
Frankrike 1999, dokumentär / Franska med engelsk text / 52 minuter 



 
 
Trötta följeslagare 
Med utgångspunkt i en resa på ett överfullt tåg berättas fem episoder om jugoslaviska 
krigsflyktingar som flyr över gränser och till fientliga städer. Men vart dessa människor än 
flyr, kan de aldrig undfly kriget och dess skuggor. De fem historierna är baserade på verkliga 
upplevelser.  
Regissör: Zoran Solomun ( från Jugoslavi ) 
Tyskland 1996, fiction / Engelsk text / 71 minuter 
 
Taggar i mitt öga 
Utöver sedvanlig tortyr utsätts kurdiska kvinnor i turkiska fängelser för våldtäkter. I det 
patriarkala turkiska samhället är våldtäkt starkt tabubelagt och tystas ned även av offrens egna 
familjemedlemmar. Med starka och poetiska bilder belyser filmen denna skamfyllda, gömda 
sida av kurdiska kvinnors liv i Turkiet. Det kurdisk-tyska filmteamet riskerade 
polistrakasserier och arrestering då de följde advokaten Eren Keskin, som driver ett 
rådgivningscentra för kvinnor som våldtagits i polisförvar.  
Regissör: Gülsel Özkan, Ludger Pfanz 
Tyskland 1999, dokumentär / Kurdiska med engelsk text 
 
Tango - Gardels exil 
Carlos Gardel (f 1890) tolkade som ingen annan den argentinska folksjälen i tangon. Mariana, 
en berömd argentinsk skådespelerska, lever med sin dotter Maria i exil i Paris. Tillsammans 
med sin f d man vill hon berätta sitt livs historia i en dansföreställning, eller en "tangedi" 
(tango + komedi + tragedi). Men Maria, klämd mellan två kulturer, vill något annat.  
Regissör: Fernando E. Solanas 
Frankrike 1985, fiction / Franska, spanska med svensk text / 125 minuter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Stockholms universitet  Titel: Exilfilm vs. Diaspora 
Filmvetenskapliga institutionen          - en närstudie av exilfilm och  
Handledare: John Fullerton          den Internationella Exilfilmfestivalen 
MK-uppsats             i Göteborg 
Av: Siroos Voghoui 
HT 2006       

 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Berlinmurens ras var en symbolisk markering på slutet av kallakriget. Kulturella värderingar 

och den politiska världskartan ändrades. Massflykt och transnationalism i det globala 

tillståndet blir ett faktum. Diaspora och exil skapar ny kulturidentitet. 

Filmen som ett starkt uttrycksmedel, skapar en plattform för de människor som lever under 

exil och diaspora- förhållandet för att hävda sig. Syftet med denna uppsats är att reda ut 

likheter och avvikelser mellan ”exilfilmen och ”Cinema av Diaspora”. I min studie har jag 

belyst exilfilm som ett ”politiskt tillstånd” i det ”Globala rummet”. Exilfilmfestivalen i 

Göteborg och ett antal utvalda filmer från olika världsdelar används som grundmaterial for 

min studie. Som teoretiska verktyg använder jag postkoloniala studier samt diskursanalysen.  

 

Nyckelord: diaspora och exil film, Accented Cinema, kulturidentitet, digitala rummet, 
Exilfilmfestival. 



 
 
 
 
 


