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3. Internationale Successen 
Verwerven van internationale steun voor onze mensenrechten-campagne 

Om maximale druk uit te oefenen op de middeleeuwse dictatuur in Iran 

Tegen de terechtstellingen, marteling, geweld en onderdrukking.  

We hebben een lijst samengesteld van waardevolle prestaties en successen op het gebied van de mensenrechten 
gedurende 2020.  De volgorde van de onderdelen in deze paragraaf wordt bepaald door hun prioriteit.  

Het opnemen van deze korte en beknopte lijst is het resultaat van de onvermoeibare inzet om een bundeling te krijgen 
van jarenlange juridische activiteiten, onderzoek, het uitzenden van nuttige programma’s via de satelliet voor de 
bevordering van bewustwording en solidariteit, het verzamelen van de dagelijkse schendingen van de mensenrechten 
binnen Iran, het verkrijgen van een overzicht van de toestand binnen de gevangenissen en van de families van de 
gevangenen en deze verzameling toegankelijk te maken voor platforms van deskundigen en voor samenwerking met 
geëngageerde media en pers. 

Inderdaad, niettegenstaande de censuur door de overheid in Iran, hebben we tot dusver ons best gedaan. Onze families, 
zelfs gevangenen in Irans beruchte gevangenissen, hebben ons geholpen om de misdaden aan het licht te brengen, 
waarbij zij hun leven op het spel hebben gezet. We weten, zonder enige twijfel, dat veel van wat gebeurd is verborgen 
zal blijven tot Iran bevrijd is. Maar één zekerheid sterkt onze vastberadenheid:  de zon van de waarheid schijnt achter 
de wolken. 
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“Top VN-mensenrechtenexperts hebben nu een ondubbelzinnige en 
langverwachte boodschap gestuurd: de aanhoudende misdaden van massale 
verdwijningen als gevolg van de geheime buitengerechtelijke executies van 
1988 kunnen niet langer ongeadresseerd en ongestraft blijven.” 

Beste vrienden en voorstanders van mensenrechten in Iran: 
 
Beste vrienden die de campagne steunden om het bloedbad van 1988 in Iran aan het licht te brengen; 
 
U bent de geweldige sponsors die uw prioriteiten hebben veranderd om deze juridische campagne vooruit te helpen 
en uit te breiden; 
 
Nu is de stem van de slachtoffers gehoord en is het tijd voor verantwoording. 
 
We prijzen jullie allemaal. 
 
We zijn alle geweldige mensen, zoals u, enorm dankbaar dat dit project is geëtst met hun namen en uw steun. Uw 
geweldige humanitaire steun zal nooit worden vergeten en daar zijn we trots op! 
Onze twaalfjarige campagne om de heersende religieuze dictatuur in Iran verantwoordelijk te houden voor 
misdaden tegen de menselijkheid en het bloedbad van 1988 werd geregistreerd. 
 
Onze campagne om miljoenen artikelen en documenten van deze vreselijke misdaad aan internationale rapporteurs 
te verstrekken heeft nog een lange weg te gaan, omdat de documenten en bewijzen voor dit vreselijke bloedbad en 
de druk op de families van de slachtoffers enorm en ongelooflijk zijn., 
 
Met hoop op gerechtigheid, vrede, mensenrechten en vrijheid in Iran. 
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Tijd om de daders van het Iraanse bloedbad in 1988 voor het gerecht te 
brengen 

VN-experts herhalen de oproep tot internationaal onderzoek naar het Iraanse 
bloedbad in 1988 

11 december 2020- Zeven deskundigen van de Verenigde Naties hebben een brief naar de Iraanse 
autoriteiten gestuurd waarin staat dat het bloedbad van duizenden politieke gevangenen in 1988 zou kunnen 
worden beschouwd als 'misdaden tegen de menselijkheid' en verklaarden op te roepen tot een internationaal 
onderzoek naar de massamoorden als de autoriteiten blijven weigeren zich te houden aan hun verplichtingen 
onder de internationale mensenrechtenwetgeving. 

Uit een onderzoek van de organisatie “Gerechtigheid voor de slachtoffers van het bloedbad van 1988 in 
Iran” bleek dat de regering van Iran in 1988 30.000 politieke gevangenen heeft afgeslacht. De executies 
vonden plaats op basis van een fatwa van Opperste Leider ayatollah Khomeini. In heel Iran werden drie 
leden tellende commissies gevormd, die bekend staan als ‘Doodscommissies’, om politieke gevangenen die 
weigerden hun overtuigingen op te geven te executeren. De slachtoffers werden begraven in geheime 
massagraven. Veel van de daders genieten nog steeds straffeloosheid, onder wie het huidige hoofd van de 
rechterlijke macht Ebrahim Raisi en minister van Justitie Alireza Avaei. 

De brief van de Speciale Rapporteurs van de VN dateert van 3 september 2020 maar is in de aanloop naar 
de Internationale Dag van de Mensenrechten gepubliceerd op de website van de Verenigde Naties. 

De speciale rapporteurs verzochten om vervolging van de daders van het bloedbad van 1988. 

Hun brief luidde: "Tussen juli en september 1988 hebben de Iraanse autoriteiten in het geheim in 32 steden 
duizenden gevangengenomen politieke dissidenten die banden hadden met politieke oppositiegroepen met 
geweld laten verdwijnen, buitengerechtelijk geëxecuteerd en hun lichamen afgevoerd, meestal in 
ongemarkeerde massagraven". 
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“Hoewel wordt aangenomen dat alle personen die tijdens deze periode verdwenen vermoord zijn is er aan 
hun gezinnen geen individuele informatie verstrekt over het lot en de verblijfplaats van hun familieleden, de 
omstandigheden die tot hun executie hebben geleid en de locatie van hun overblijfselen. Dit blijft de 
families van de slachtoffers, van wie sommigen nog steeds niet geloven dat hun familieleden dood zijn, 
extreem leed bezorgen”, schreven de VN-experts. 

Tot de ondertekenaars behoren: 

Luciano Hazan, voorzitter-rapporteur van de werkgroep gedwongen of onvrijwillige verdwijningen; 

Agnes Callamard, speciaal rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies; 

Clement Nyaletsossi Voule, speciaal rapporteur voor het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en 
vereniging; 

Javaid Rehman, speciaal rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran; 

Fionnuala Ní Aoláin, speciaal rapporteur voor de bevordering en bescherming van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden bij terrorismebestrijding; 

Nils Melzer, speciaal rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing; en 

Fabian Salvioli, speciaal rapporteur voor de bevordering van waarheid, gerechtigheid, herstel en garanties tegen 
herhaling. 

 

"De Iraanse autoriteiten hebben ook de namen van de overgrote meerderheid van de slachtoffers uitgesloten 
van openbaar beschikbare begraafregisters om de locatie van de overblijfselen te verbergen". 

"De families van degenen die zijn verdwenen en waarvan wordt aangenomen dat ze zijn omgekomen 
worden geconfronteerd met een doorlopend verbod op het houden van herdenkingen of 
herdenkingsbijeenkomsten". 

De VN-experts wezen erop dat de Iraanse autoriteiten in het bijzonder hebben geprobeerd de bijeenkomsten 
op het terrein van het massagraf in Khavaran, dat een symbolische betekenis heeft gekregen in de 
inspanningen van de families om waarheid en gerechtigheid te verkrijgen, te onderdrukken. 
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"Ondernomen acties zijn onder meer het fotograferen en opnemen van familieleden die het graf bezoeken, 
het bedreigen, slaan en arresteren van families op het terrein, het bedreigen van families om het terrein niet 
te bezoeken, het binnenvallen van huizen van families die herdenkingsceremonies houden en het afsluiten 
van de hoofdingang van het terrein en de wegen die er naar toe leiden". 

“De families, overlevenden en mensenrechtenverdedigers zijn ook het onderwerp van aanhoudende 
bedreigingen, pesterijen, intimidatie en aanvallen vanwege hun pogingen om informatie te zoeken over het 
lot en de verblijfplaats van de individuen en hun eisen voor gerechtigheid. Verschillende 
mensenrechtenverdedigers zitten straffen uit wegens deelname aan herdenkingsbijeenkomsten en families 
worden vervolgd op grond van vage aanklachten in verband met de nationale veiligheid”, voegde de brief 
eraan toe. 

De straffeloosheid moet stoppen 

"Er is sprake van een systematische straffeloosheid van degenen die de buitengerechtelijke executies en 
gedwongen verdwijningen hebben besteld en uitgevoerd", zeiden de experts, en voegden eraan toe: "Tot op 
heden is geen enkele ambtenaar in Iran voor de rechter gebracht en veel van de betrokken functionarissen 
blijven machtsposities bekleden, ook in belangrijke gerechtelijke, vervolgings- en overheidsinstanties die 
ervoor moeten zorgen dat de slachtoffers gerechtigheid krijgen.” 

"Mediakanalen in Iran publiceren vaak verontrustende verklaringen van hoge functionarissen die de 
executies verheerlijken, de daders omschrijven als "nationale helden" en elke openbare kritiek of 
documentatie van de moorden als steun voor terrorisme betitelen". 

De Speciale Rapporteurs verklaarden verder: “Volgens de bron kwamen de geheime buitengerechtelijke 
massa-executies in 1988 neer op misdaden van moord, uitroeiing, vervolging, marteling en andere 
onmenselijke handelingen tegen de menselijkheid en komt het systematisch verbergen van het lot en de 
verblijfplaats van de slachtoffers neer op een aanhoudende misdaad tegen de menselijkheid van gedwongen 
verdwijning.” 

De VN-experts zeiden dat ze “ernstig bezorgd zijn over de vermeende voortdurende weigering om het lot en 
de verblijfplaats bekend te maken van duizenden individuen die in 1988naar verluidt met geweld zijn 
verdwenen en vervolgens buitengerechtelijk zijn geëxecuteerd. We zijn verder gealarmeerd door de 
beschuldigingen van de weigering van de autoriteiten om gezinnen te voorzien van nauwkeurige en 
volledige overlijdensakten, de vernietiging van massagraven, de voortdurende bedreigingen en pesterijen 
van de families, het gebrek aan onderzoek en vervolging voor de moorden, en de verklaringen van de 
regering die de gevallen ontkent of bagatelliseert en het bekritiseren van de moorden gelijkstelt als 
ondersteuning voor terrorisme.” 

“We onderstrepen dat een gedwongen verdwijning voortduurt totdat het lot en de verblijfplaats van de 
betrokken persoon zijn vastgesteld, ongeacht de tijd die verstreken is, en dat de gezinsleden recht hebben op 
de waarheid, wat het recht inhoudt om op de hoogte te zijn van de voortgang en resultaten van een 
onderzoek, het lot of de verblijfplaats van de verdwenen personen, de omstandigheden van de verdwijningen 
en de identiteit van de dader(s) (A/HRC/16/48).” 

"We merken op dat de speciale vertegenwoordiger van de VN voor Iran al in 1989 opmerkte dat "de 
informatie afkomstig uit verschillende bronnen (…) bevestigde dat politiek gemotiveerde massa-executies 
plaatsvonden in het tweede kwartaal van 1988" (A/44/620, par. 110). We merken verder op dat de speciale 
rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran in 2017 erkende dat overweldigend bewijs aantoont dat 
duizenden mensen standrechtelijk werden vermoord en opriep tot een "grondig en onafhankelijk onderzoek 
naar deze gebeurtenissen" (A/72/322). We maken ons grote zorgen dat er tot op heden geen dergelijk 
onderzoek is uitgevoerd.” 
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Gerechtigheid over het bloedbad in 1988 

In de brief stond: "Wij roepen de regering van uwe Excellentie op om met spoed een grondig en 
onafhankelijk onderzoek in te stellen naar alle gevallen, om gedetailleerde informatie over het lot van elk 
individu vrij te geven en om daders te vervolgen". 

“We zijn bezorgd dat de situatie kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Mocht de regering 
van uwe Excellentie blijven weigeren om haar verplichtingen onder de internationale 
mensenrechtenwetgeving na te komen, dan roepen we de internationale gemeenschap op om actie te 
ondernemen om de zaken te onderzoeken, onder meer door het instellen van een internationaal onderzoek'', 
aldus de VN-experts. 

De VN-deskundigen riepen het regime op om vragen te beantwoorden over de stappen die zijn genomen om 
het recht op waarheid te garanderen met betrekking tot de personen die naar verluidt in 1988 zijn 
geëxecuteerd, en over de vermeende weigering om families nauwkeurige en volledige overlijdensakten te 
verstrekken. 

“We stellen het op prijs om binnen 60 dagen een reactie te ontvangen. Als deze periode is verstreken zullen 
deze mededeling en elk antwoord van de regering van uwe Excellentie openbaar worden gemaakt via de 
communicatierapportage-website. Ze zullen vervolgens ook ter beschikking worden gesteld in het 
gebruikelijke rapport dat aan de Mensenrechtenraad wordt voorgelegd”, aldus de brief. 
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De 67e VN-resolutie waarin schendingen van de mensenrechten in Iran 
worden veroordeeld 
  

De zevenenzestigste overwinning, een universele campagne voor de 
veroordeling van de schending van de mensenrechten in Iran. 

 
We danken alle mensenrechtenactivisten in Iran die ondanks zware repressie en 
censuur met het versturen van gedocumenteerde rapporten een belangrijke rol 

hebben gespeeld in deze overwinning. 
 

17 december 2020 - Op woensdag 16 december 2020 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
(AVVN) een resolutie aangenomen waarin de ernstige en systematische schending van de mensenrechten in Iran 
wordt veroordeeld, waarmee het de 67e keer is dat VN-organen een resolutie hebben aangenomen waarin 
schendingen van de rechten in Iran worden veroordeeld. De resolutie kreeg 82 stemmen voor, waarmee de grote 
bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de mensenrechtensituatie in het land werd uitgesproken. 
 
De laatste veroordeling door het hoogste mensenrechtenorgaan van de VN geeft aan dat andere landen de 
ontwikkelingen binnen Iran volgen en zich bewust zijn van de wreedheden van de regering tegen haar burgers. Deze 
kwestie geeft de ayatollahs een signaal dat ze, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet kunnen doen wat ze willen 
tegen de mensen, zeggen Iraanse experts. Bovendien zou de wereld vanwege hun kwetsbare sociaaleconomische 
omstandigheden geen oog dichtknijpen voor hun misdaden en de voorwaarden inzake mensenrechten beschouwen 
als een cruciaal element bij alle gesprekken. 
 
De resolutie veroordeelt de "hoge frequentie van het opleggen en uitvoeren van de doodstraf" in Iran. De AVVN 
vermeldt ook de internationale verplichtingen van de Iraanse regering, waaronder het verbod op executies van 
personen op basis van gedwongen bekentenissen. 
 
Sinds de protesten tegen de regering van november 2019 hebben Iraanse ondervragers en gerechtelijke ambtenaren 
extreme en onmenselijke martelingen toegepast op gedetineerden, waarbij ze hen ertoe aanzetten om vermeende 
misdaden te bekennen. Volgens voormalige gevangenen zijn verschillende arrestanten omgekomen door zware 
martelingen en andere vormen van mishandeling. 
 
Op 2 september 2020 heeft Amnesty International vernietigende informatie verstrekt die is verkregen via 60 
interviews met vrijgelaten gevangenen van de protesten van november 2019. Ze getuigden dat ondervragers en 
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folteraars vreselijke misdaden hebben begaan, waaronder mishandeling, geseling, seksueel misbruik en 
schijnexecuties om demonstranten te dwingen bekentenissen af te leggen op de televisie. 
 
Ook beval de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani Fazli op 3 december 2019 de 
Omroeporganisatie van de Islamitische Republiek Iran (IRIB) gedwongen 'bekentenissen' uit te zenden van degenen 
die waren gearresteerd tijdens de 'onrust en oproer'.  
Dit bevel riep zelfs binnen de regering kritiek op. 
 
Met name gerechtelijke ambtenaren dienen gedwongen bekentenissen in als betrouwbaar bewijs om beklaagden te 
veroordelen tot een langdurige gevangenisstraf en ook tot de doodstraf. Mostafa Salehi en Navid Afkari werden 
respectievelijk in augustus en september opgehangen op basis van door martelingen besmette bekentenissen. Ze 
verwierpen vaak hun woorden en kondigden aan dat hun bekentenissen werden gemarteld. De ‘rechters’ gaven 
echter geen krimp en spraken hun doodvonnissen uit. 
 
De resolutie van de AVVN wijst ook op doodvonnissen die zijn uitgevaardigd en uitgevoerd voor "misdrijven die niet 
kunnen worden aangemerkt als de meest ernstige misdrijven, met inbegrip van misdrijven die te ruim of te vaag zijn 
gedefinieerd". De VN beschouwt deze genadeloze executies als een schending van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten. 
 
Teheran heeft wereldwijd het grootste aantal minderjarigen ter dood veroordeeld. De AVVN heeft zijn bezorgdheid 
uitgesproken over "de voortdurende oplegging van de doodstraf aan minderjarigen", hetgeen in strijd is met het 
Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
De resolutie riep ook de religieuze dictatuur in Iran op om alle politieke gevangenen, gewetensgevangenen, 
burgerrechtenactivisten en mensenrechtenverdedigers onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Momenteel 
zitten er volgens mensenrechtenexperts duizenden mensen in de Iraanse gevangenissen die worden vastgehouden 
vanwege hun politieke gedachten of geloof. 
 
In november 2019, tijdens de bloedigste onderdrukking in de geschiedenis van de Islamitische Republiek, 
arresteerden de autoriteiten meer dan 12.000 vreedzame demonstranten, naast de moord op minstens 1500 
burgers, onder wie vrouwen en kinderen. Tot nu toe moet de Iraanse rechterlijke macht agenten die dodelijk geweld 
hebben gebruikt tegen ongewapende demonstranten nog vervolgen. In plaats daarvan heeft de rechterlijke macht 
onder leiding van Ebrahim Raisi, een van de bekende daders van de massamoorden op politieke gevangenen in 1988, 
veel doodvonnissen uitgesproken tegen gearresteerde demonstranten. 
 
Door middel van de 67e resolutie waarin de schendingen van de mensenrechten in Iran worden veroordeeld, heeft 
de AVVN ook haar bezorgdheid uitgesproken over het heersen van Covid-19 in de Iraanse gevangenissen. Uit veel 
rapporten blijkt dat de autoriteiten gevangenen niet de elementaire gezondheids- en hygiënische voorzieningen 
hebben bieden. Bronnen uit gevangenissen bevestigden ook dat tot nu toe al een aantal gevangenen is overleden 
aan het nieuwe coronavirus. De Gevangenisorganisatie wijst de berichten echter af en probeert met alle middelen 
de communicatie van gevangenen met de buitenwereld te verbreken. De inspanningen van de bewakers tonen goed 
de gruwelijke omstandigheden van gevangenen en de bedreigingen voor hun leven en gezondheid.  
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VN-Resolutie: Wereldgemeenschap veroordeelt de aanhoudende ernstige 
schendingen van de mensenrechten in Iran 
 

Succesrijk mensenrechtenwerk: Een nieuwe resolutie van de Algemene 
Vergadering van de VN eist, dat er omvangrijke maatregelen moeten 
worden getroffen, om de verantwoordelijken voor de ernstige schendingen 
van de mensenrechten in Iran rekenschap te laten afleggen en daarmee 
hun straffeloosheid te beëindigen.  

De voor de mensenrechten verantwoordelijke Derde Commissie van de 
Algemene Vergadering van de VN heeft op 18 november in New York 
ingestemd met een nieuwe resolutie, waarin de wereldgemeenschap het regime in Iran met klem oproept te 
stoppen met de schendingen van de mensenrechten en zijn verplichtingen dienaangaande na te komen. Tot de 
ondersteuners van de resolutie, die in december in de Algemene Vergadering definitief werd aangenomen, behoren 
ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.  

De wereldgemeenschap sommeert het regime in Teheran in de resolutie om alle gevangenen, die alleen maar omdat 
zij van hun mensenrechten gebruik maakten, in hechtenis zijn genomen, in vrijheid te stellen. Daartoe behoren ook 
die personen die vanwege hun deelname aan de burgerprotesten van november 2019 en januari 2020 gearresteerd 
werden. Verder moet het regiem de mensenrechten van vreedzame demonstranten respecteren en ophouden met 
represailles tegen demonstranten en hun familieleden. 

In de resolutie wordt dringend opgeroepen om treffende maatregelen te nemen om de verantwoordelijken voor de 
ernstige mensenrechtenschendingen in Iran rekenschap te laten afleggen en daarmee hun straffeloosheid te 
beëindigen. Onder ernstige mensenrechtenschendingen, waaraan gearresteerde demonstranten en andere politieke 
gevangen worden blootgesteld, verstaat de resolutie o.a. excessief gebruik van geweld, hechtenis volgens willekeur, 
marteling en andere wrede mishandeling om bekentenis af te dwingen. Alarmerend zijn ook die gevallen waarin een 
gevangene op onverklaarbare wijze de dood vond, zowel als gevallen van personen, die zonder een spoor achter te 
laten verdwenen, of willekeurig door ordetroepen van het regime werden gedood. 

In de resolutie komt ook het geval van de Iraanse sportman Navid Afkari aan de orde, die in september 2020 
terechtgesteld werd, nadat hij door marteling tot een valse bekentenis was gedwongen. Hij werd ter dood 
veroordeeld omdat hij aan de burgerprotesten had meegedaan.  

De wereldgemeenschap brengt in de resolutie haar ernstige bezorgdheid naar voren, dat het aantal doodvonnissen 
en terechtstellingen in Iran voortdurend zo zorgwekkend hoog blijft. Er zijn ook personen, die op vaag gedefinieerde 
misdrijfaanklachten terechtgesteld worden, die volgens internationaal recht helemaal niet strafbaar zijn. Met deze 
praktijk t.a.v. terechtstellingen schendt het regime in Teheran zijn verplichtingen aan de mensenrechten. 

Verder wordt veroordeeld dat Iran, zoals in het verleden, minderjarigen ter dood veroordeelt en terechtstelt. Ook 
daarmee gaat het regime in tegen de internationaal geldende mensenrechten-wetgeving.   Zowel de VN-conventie 
over de rechten van het kind als ook het internationale verdrag over burger- en politieke rechten – die beide door 
Iran zijn geratificeerd – verbieden zonder uitzondering en nauwkeurig de terechtstelling van mensen, die bij het 
begaan van hun daad nog geen achttien jaar waren.  

De resolutie gaat ook in op het feit dat in Iran de vrijheid van mening en meningsuiting ernstig wordt geschonden. 
Mensenrechtenverdedigers en zij die tegen het regime zijn worden blootgesteld aan represailles en vervolging. Ook 
een thema in de resolutie is de voortdurende discriminatie en rechtenschending van vrouwen en meisjes in Iran.  

De wereldgemeenschap eist van het regime in Teheran dat het onmiddellijk ophoudt met deze 
mensenrechtenschendingen en ook alle vormen van onderdrukking en discriminatie van religieuze minderheden 
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beëindigt. Alle gevangenen, die op grond van hun geloofsovertuiging, gevangen zitten, moeten in vrijheid worden 
gesteld.  

Internationale Mensenrechtenorganisaties hebben zich bij de VN voor de resolutie ingezet en zien de aanvaarding 
ervan als een succes van hun werk om de feiten aan het licht te brengen. Met deze resolutie wordt opnieuw door de 
statengemeenschap een sterk signaal afgegeven aan Iran om concrete verbeteringen aan te brengen in de toestand 
van de mensenrechten en worden misleiding en uitvluchten, om de verschrikkelijke toestand m.b.t. de 
mensenrechten te verdoezelen door het regime in Teheran, niet geaccepteerd.  

Mensenrechtenverdedigers wijzen er op, dat de dictatuur in Iran al jarenlang teruggrijpt op massaexecuties om aan 
de macht te blijven en de stem van de critici te onderdrukken. De daders en de verantwoordelijken van deze 
massaslachtingen moeten volgens internationaal recht strafrechtelijk worden vervolgd. Op het gebied van de 
mensenrechten moet de internationale druk op de machthebbers in Teheran toenemen. Betrekkingen met het 
regime moeten afhankelijk worden gemaakt van hun respect van de mensenrechten. 
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VN-deskundige roept op tot verantwoording voor het gewelddadige optreden 
tegen burgerprotesten in Iran 
 
26 oktober 2020 - Javaid Rehman bevestigt dat er duidelijk bewijs is 
dat de troepen van het regime in Iran buitensporig, dodelijk geweld 
hebben gebruikt tegen demonstranten. Het regime gebruikt de 
doodstraf tegen demonstranten om verdere vreedzame 
burgerprotesten te voorkomen. 

Javaid Rehman (foto), de speciale VN-rapporteur voor de 
mensenrechtensituatie in Iran, presenteerde op 26 oktober zijn 
jaarverslag aan de Algemene Vergadering van de VN. Rehman is 
hoogleraar internationale mensenrechten en islamitisch recht aan een 
universiteit in Londen. Zijn mandaat is om de mensenrechtensituatie in 
Iran te onderzoeken en te documenteren en hierover te rapporteren aan de VN-Mensenrechtenraad en de 

Algemene Vergadering van de VN. 

De VN-deskundige riep op tot een onafhankelijk en transparant 
onderzoek naar het gewelddadige optreden tegen de 
burgerprotesten van november 2019 en januari 2020 in Iran. De 
mensenrechtenschenders zouden moeten worden vervolgd. Hij 
wees erop dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het 
neerslaan van de burgerprotesten niet ter verantwoording zijn 
geroepen, terwijl de ernstige mensenrechtenschendingen 
tegen demonstranten voortduren. 

Er is duidelijk bewijs, zei Rehman, dat de troepen van het regime in Iran buitensporig dodelijk geweld gebruikten 
tegen demonstranten, waarbij minstens 300 mensen omkwamen, onder wie vrouwen en kinderen. 

De mensenrechtenexpert wees erop dat duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Gedetineerden werden 
gemarteld om hen te dwingen zichzelf met valse bekentenissen te beschuldigen. Vanwege dergelijke gedwongen 
bekentenissen werden deelnemers aan de burgerprotesten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of zelfs de 
dood. 

Het regime in Iran gebruikt de doodstraf tegen demonstranten om verdere vreedzame burgerprotesten te 
voorkomen. De executie van de atleet Navid Afkari in september 2020 is indicatief voor deze aanpak. Hij had in 
augustus 2018 deelgenomen aan demonstraties. 

Het rapport van de VN-expert geeft ook uiting aan zijn bezorgdheid over het feit dat het regime in Iran familieleden 
van gedode demonstranten lastigvalt of zelfs arresteert omdat ze in de openbaarheid treden en gerechtigheid eisen. 
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Gezamenlijke verklaring van 6 Australische mensenrechtenorganisaties en -
verenigingen 

Oproep tot een internationaal onderzoek naar marteling en executie van 
gevangenen van de opstand en het bloedbad van 30.000 politieke gevangenen 
in 1988 in Iran. 

Pax Christi - Vastgestelde UN Adviseur 
Edmund Rice Center - Vastgestelde UN Adviseur 
St Columbans Mission Society 
Australian Supporters of Democracy in Iran 
Refugee Action Coalition Sydney 
Cross Link – Christelijk netwerk 

Verklaring van zes Australische mensenrechtenorganisaties en -verenigingen: 

Wij, de ondergetekende ngo's, roepen de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde 
Naties en de internationale arbeidsorganisatie op om de zaak van de executie van de Iraanse arbeider en 
worstelaar Navid Afkari op 12 september 2020 voor te leggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties voor een verwijzing naar het Internationaal Strafhof. 

We veroordelen de executie van Navid Afkari die we erkennen als een kampioensatleet en een arbeider. 

Op 5 augustus 2020 executeerde het Iraanse regime Mustafa Salehi, een andere arbeider die had 
deelgenomen aan de landelijke protesten van 2018 in Iran. 

Vijf mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties, waaronder Javid Rehman, speciale VN-
rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, veroordeelden de executie van Navid Afkari in een 
verklaring op 14 september 2020. 

De internationale gemeenschap heeft nooit het bloedbad van meer dan 30.000 Iraanse politieke 
gevangenen in de zomer van 1988 onderzocht en de daders zijn nooit voor de rechter gebracht. Dezelfde 
mensen die deze misdaad hebben gepleegd zijn nog steeds aan de macht in Iran en vervolgen hun 
tijdgenoten en demonstranten. We zijn ernstig bezorgd over de toename van het aantal executies van 
gevangenen en eisen met klem de vrijlating van politieke gevangenen in Iran en de instelling van het 
opzetten van een internationale missie om de gevangenissen van Iran te bezoeken. 

Wij als leiders van ngo's en vakbonden eisen nu een beslissende reactie, voordat er meer demonstranten 
in Iran worden geëxecuteerd. 
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Mensenrechtenwerk is succesvol: Duitsland en 47 andere staten veroordelen 
onderdrukking en executies in Iran 

26 september 2020 - De VN-Mensenrechtenraad: Duitsland en 46 andere 
staten hebben de voortdurende schendingen van de mensenrechten en 
executies door het regime van Teheran aan de kaak gesteld. Dit zijn onder 
meer EU-landen zoals Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Italië, maar ook 
Groot-Brittannië, Zwitserland, Australië en Canada. Mensenrechtengroepen 
hebben dit initiatief verwelkomd. 

Tijdens de bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Genève op 25 
september las de Duitse ambassadeur bij de VN, Michael Freiherr von 
Ungern-Sternberg, een gezamenlijke verklaring van de 47 staten  voor waarin ze marteling, onderdrukking en geweld 
tegen tegenstanders van het regime en demonstranten in Iran veroordeelden. 

"Geloofwaardige berichten over willekeurige arrestaties, oneerlijke processen, gedwongen bekentenissen, 
martelingen en mishandeling in verband met de recente protesten zijn bijzonder zorgwekkend", aldus de 
ambassadeur. De 47 staten eisen een onafhankelijk, transparant en geloofwaardig onderzoek naar 
mensenrechtenschendingen. De verantwoordelijken zouden ter verantwoording moeten worden geroepen. Ook de 
executies in Iran worden veroordeeld, met name het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen. De verklaring 
veroordeelt ook de executie van de atleet Navid Afkari, die bijna twee weken geleden werd geëxecuteerd wegens 
deelname aan protesten tegen het regime. 

De 47 staten wijzen erop dat mensenrechtenverdedigers in Iran het onderwerp zijn van voortdurende vervolging en 
represailles, en spreken hun waardering uit voor de moed van Iraanse vrouwenrechtenactivisten, milieuactivisten en 
advocaten. Ze roepen het regime in Iran op om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten, inclusief advocaat 
Nasrin Sotoudeh en mensenrechtenactivist Narges Mohammadi. 

Ondertussen hebben Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië volgens persberichten de Iraanse ambassadeurs in hun 
land ontboden om hen een officieel protest tegen de mensenrechtenschendingen in Iran te overhandigen. De Franse 
minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zei daarbij op 22 september dat er meer gedaan zou moeten 
worden omdat de mensenrechtensituatie in Iran steeds verder verslechtert. "De Franse autoriteiten uiten regelmatig 
hun bezorgdheid over de ernstige en voortdurende schendingen van de mensenrechten in Iran", aldus 
woordvoerster Agnes von der Muhll." Deze zorgen worden gedeeld door veel partners, waaronder Duitsland en het 
VK." Volgens persberichten hebben de drie landen het regime van Teheran gewaarschuwd dat voortdurende 
schendingen van de mensenrechten de betrekkingen met hen zouden schaden. 

https://de.reuters.com/article/france-iran-rights/update-1-france-summoned-iranian-envoy-over-human-rights-
sources-idUKL5N2GM46F 
 

VN-experts eisen vrijlating van verdedigers van de mensenrechten in Iran 
  

23 september 2020 - Het regime in Teheran blijft weigeren om gedetineerde 
mensenrechtenverdedigers vrij te laten. Zij lopen een groot risico om met het 
coronavirus besmet te worden omdat het regime geen effectieve maatregelen 
heeft genomen om de gezondheid van de gevangenen te beschermen. 

Verschillende mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties hebben er 
opnieuw bij het regime van Teheran op aangedrongen om gedetineerde 
mensenrechtenverdedigers vrij te laten om hen te beschermen tegen COVID-19-
besmetting. 
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Mary Lawlor, speciale VN-rapporteur over de situatie van mensenrechtenverdedigers, wees er op 16 september op 
dat gevangenen in Iran een ernstig risico lopen om met het coronavirus besmet te worden, aangezien het regime 
geen effectieve maatregelen neemt om de gezondheid van de gevangenen te beschermen. 
Mensenrechtenverdedigers, zei Lawlor, zouden helemaal niet in detentie moeten zitten en moeten nu  worden 
vrijgelaten voordat hun verdere detentie tragische gevolgen heeft. 

Deze eis wordt onder meer ondersteund door Javaid Rehman, speciale VN-rapporteur voor de 
mensenrechtensituatie in Iran, en Nils Melzer, speciale VN-rapporteur over foltering. 

Mary Lawlor zei dat ze berichten had ontvangen dat de gezondheid van verschillende gedetineerde 
mensenrechtenactivisten achteruitging. Ze noemde onder meer advocaat en vrouwenrechtenactiviste Nasrin 
Sotoudeh, die sinds het begin van de coronapandemie met hongerstakingen protesteert tegen de aanhoudende 
opsluiting van mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen. Het feit dat mensenrechtenverdedigers meerdere 
keren in hongerstakingen gaan om te protesteren tegen hun gevangenschap is een indicatie van de ernst van de 
situatie en de detentievoorwaarden waaraan ze worden blootgesteld. 

De VN-expert noemde andere gevangenen aan wie de vrijlating wordt geweigerd, waaronder 
mensenrechtenverdediger Arash Sadeghi, die ondanks kanker nog steeds in de gevangenis zit. Ze wees erop dat de 
gevangenisstraffen van Iraanse mensenrechtenverdedigers steeds weer verlengd worden met behulp van extra 
aanklachten en veroordelingen, terwijl ze intussen in eenzame opsluiting worden vastgehouden en hun families 
worden onderworpen aan represailles. 

 

 
 

D e  V N  v e r o o r d e e l t  m e t  k l e m  d e  e x e c u t i e  
v a n  N a v i d  A f k a r i  

18 september 2020 - Vijf mensenrechtenexperts en speciale rapporteurs van 
de Verenigde Naties hebben de executie van Navid Afkari afgelopen zaterdag in 
Iran met klem veroordeeld. Nationaal kampioen worstelen Navid Afkari werd 
gearresteerd tijdens een demonstratie van de bevolking, samen met zijn twee 
broers die werden gemarteld om te bekennen tegen hun broer, de atleet. 
Navid Afkari werd ter dood veroordeeld op valse beschuldigingen, zonder enig 
bewijs of juridische bijstand. 

De verklaring is ondertekend door: 

• De speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de 
Islamitische Republiek Iran, Javaid Rehman; 

• De speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of 
willekeurige executies, Agnes Callamard; 

• De speciale rapporteur voor het recht op vrijheid van vreedzame 
vergadering en vereniging, Clément Nyaletsossi Voule; 

• De speciale rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing, Nils Melzer; 

• De speciale rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en 
meningsuiting, Irene Khan. 
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"Het is zeer verontrustend dat de autoriteiten de doodstraf tegen een atleet hebben gebruikt als waarschuwing voor 
de bevolking in een klimaat van toenemende sociale onrust", zeiden de experts in hun verklaring waarin ze 
protesteerden tegen de moord op Afkari en hun deelneming aan zijn familie betuigden. 

"Zo'n flagrante minachting voor het recht op leven door middel van standrechtelijke executies is niet alleen een 
kwestie van binnenlandse aangelegenheden", schreven de ondertekenaars. "We roepen de internationale 
gemeenschap op om krachtig te reageren op deze acties van de Islamitische Republiek Iran." 

De VN-rechtendeskundigen wezen erop dat de executie van Afkari de tweede was in verband met protesten van de 
afgelopen twee maanden, die, samen met de alarmerende frequentie van doodstrafvonnissen die aan 
demonstranten werden opgelegd, “zorgen baart over de toekomstige reactie van de autoriteiten op protesten en 
uitingen van oppositie of een afwijkende mening." 
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Nobelprijswinnaars veroordelen de executie van de Iraanse worstelkampioen 
Navid Afkari 

12 september 2020 - Acht Nobelprijswinnaars uit de Verenigde Staten en Canada veroordeelden de brute executie 

van de Iraanse worstelkampioen Navid Afkari door het Iraanse regime. 

Gezamenlijke brief van Nobelprijswinnaars aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties 

Zijne excellentie Antonio Guterres 

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties 

Verenigde Naties 

New York, NY 10017 

Mijnheer de secretaris-generaal, 

We zijn geschokt om te horen van de gruwelijke executie van de heer Navid 

Afkari, de beroemde worstelkampioen in Iran. Ondanks een grote wereldwijde campagne heeft het Iraanse regime 

de 27-jarige Afkari opgehangen en daarmee zijn onmenselijke aard en wanhoop in het licht van dreigende opstanden 

getoond. 

Volgens verklaringen van de heer Afkari zelf en mensenrechtenorganisaties werd hij zwaar gemarteld om een valse 

bekentenis van moord af te leggen maar werd hij in werkelijkheid alleen maar omdat hij had deelgenomen aan 

demonstraties tegen de regering in Iran ter dood veroordeeld. 

…. 

We zijn ernstig bezorgd dat executies en martelingen van gevangenen in Iran onverminderd doorgaan. Jaren van 

straffeloosheid en verzoeningspolitiek d.m.v. concessies hebben de heersende theocratie aangemoedigd om zulke 

gruwelijke misdaden te begaan. Stilte en passiviteit hebben het tegenovergestelde effect. 

Wij dringen er bij u en via u de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Hoge Commissaris voor de 

Mensenrechten op aan om snel en praktisch actie te ondernemen tegen het Iraanse regime vanwege de executie 

van Navid Afkari en tienduizenden politieke gevangenen. 

Via uw kantoor vragen we de vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten om Iraanse 

gevangenissen te bezoeken, gevangenen te ontmoeten, vooral politieke gevangenen, en stappen te ondernemen om 

de levens te redden van degenen die onder onmenselijke omstandigheden in Iraanse gevangenissen worden 

vastgehouden. 
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Ondertekenaars: 

Professor Barry Barish, Nobelprijs voor Natuurkunde 2017, VS 
Professor John Mather, Nobelprijs voor natuurkunde 2006, VS 
Professor Roger D. Kornberg, Nobelprijs voor scheikunde 2006, VS 
Professor Richard Roberts, Nobelprijs voor geneeskunde 1993, VS 
Professor Elias Corey, Nobelprijs voor scheikunde 1990, VS 
Professor John Polanyi, Nobelprijs voor scheikunde 1986, Canada 
Professor Jerome Friedman, Nobelprijs voor natuurkunde 1986, VS 
Professor Dudley Herschbach, Nobelprijs voor scheikunde 1986, VS 
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Een eerste succes door Solidariteit en gezamenlijke 
inspanningen 
 
27 juli 2020 - Doodvonnissen voor 3 jonge mannen Amir Hossein Moradi, 
26 jaar; Saeed Tamjidi, 28 jaar oud, en Mohammad Rajabi, 26 jaar oud, 
tijdelijk geschorst 
Op 16 juli 2020 dwong een internationale campagne de religieuze mullah-
dictatuur in Iran om de doodvonnissen van drie jonge mannen die 
deelnamen aan het landelijke burgerprotest in Iran afgelopen november 
tot nader order op te schorten!!! 
 
 SMV heeft deze campagne met alle mogelijke middelen ondersteund. De campagne werd op verschillende 
manieren ondersteund door 11 miljoen wereldburgers, waaronder een. Ondersteunde advocaten, 
overheidsfunctionarissen en internationale mensenrechtenfiguren. 
Bij deze campagne waren de Vrienden van SMV Correspondentie en Ondersteuning actief en effectief aanwezig. 
 
Deze campagne werd ook ondersteund door de verschillende VN-experts, wat er uiteindelijk toe leidde dat de 
executie van deze drie jonge mannen werd stopgezet. 
 

Iran: Storm in de Sociale Media leidt tot de afgelasting van de terechtstelling 
van demonstranten  
 
18 juli 2020 - De rechterlijke macht in Iran heeft aangekondigd dat ze de 
executie van drie jongen mannen, die werden gearresteerd in verband met 
de demonstraties in november 2019, zal afgelasten als gevolg van een 
campagne, gevoerd in de sociale media.   
De Perzische hashtag “#geen executie” werd 11 miljoen maal gebruikt, 
nadat dinsdag bekend was gemaakt dat het Hooggerechtshof de 
doodvonnissen had opgeschort. 
Veel beroemdheden ondersteunden de campagne. 
 
Woensdagavond zei het hoofd van de rechterlijke macht dat de instantie ieder verzoek van de mannen tot 
herziening van hun vonnis in overweging zou nemen.  
 
SMV had al eerder gerapporteerd dat: “Irans Hooggerechtshof de doodvonnissen tegen de drie jonge mannen, die 
werden gearresteerd gedurende de demonstraties in november 2019, had opgeschort. Amirhossein Moradi, 
Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi werden ter dood veroordeeld, nadat afdeling  15 van het Revolutionaire 
Gerechtshof in Teheran hen had veroordeeld op grond van verschillende aanklachten, waaronder “vijandschap 
tegen God” (moharebeh)”. 
 
“Op 18 februari 2020, beschuldigde een woordvoerder van Irans rechterlijke macht hen van het zijn van  “leiders van 
het oproer” die “brand hadden gesticht in banken en benzinestations gedurende de demonstraties in het gehele 
land en die hun acties hadden gefilmd en deze video’s hadden gestuurd naar buitenlandse media”.  
 
Advocaten van de drie mannen werd ook verteld dat zij, voor de eerste keer, de procesdocumenten konden inzien 
en kennis nemen van de getuigenverklaringen tegen hun cliënten. 
 
 
 

 
40 Engelse bisschoppen veroordelen het Iraanse regime 
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18 juli 2020 - Op de wereldtop voor een vrij Iran, gehouden op 
17 juli 2020, sprak hoogwaardigheidsbekleders over de hele wereld 
hun steun uit voor de strijd van het Iraanse volk voor vrijheid, 
rechtvaardigheid en gelijkheid. In dit verband roept Rowan Williams, 
voormalig aartsbisschop van Canterbury, mensenrechtenorganisaties 
op om het Iraanse regime ertoe te bewegen de grondrechten van 
Iraanse demonstranten te eerbiedigen. 

Zo voerde de rechterlijke macht op 14 juli de doodstraf uit van twee 
Koerdische politieke gevangenen in de stad Urmia, in het 
noordwesten van Iran. De autoriteiten hadden hen in maart 2014 
gearresteerd onder de valse beschuldiging van "oorlog voeren tegen 
God". Ze werden een jaar lang gefolterd en mishandeld om te 
bekennen dat ze verzonnen misdaden hadden gepleegd. 

Op dezelfde dag handhaafde het Iraanse Hooggerechtshof het doodvonnis voor drie demonstranten die in november 
2019 door de veiligheidstroepen werden gearresteerd. Brute doodstraffen zetten Iraniërs en veel vrijheidslievende 
mensen ertoe aan hun stem te verheffen en op te roepen de executies in Iran te stoppen. 

In dit verband veroordeelden aartsbisschoppen en lord-bisschoppen (= bisschoppen die lid zijn van het Hogerhuis) de 
schendingen van de mensenrechten in Iran en riepen ze het VN-bureau voor de mensenrechten op om dringend de 
gevangenissen van Iran te bezoeken waar degenen die hebben deelgenomen aan recente protesten tegen het 
regime worden gemarteld en geëxecuteerd. 

Ze spraken ook hun bezorgdheid uit over de onderdrukkende maatregelen van de Iraanse autoriteiten tegen 
dissidenten, studenten en mensenrechtenactivisten. "Het regime blijft doorgaan met de arrestaties van dissidenten, 
studenten en andere mensenrechtenactivisten in Iran.” 

Religieuze leiders spraken ook schande van het wanbeleid van het Iraanse regime bij de omgang met het nieuwe 
coronavirus, dat op het moment van schrijven meer dan 60.000 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. “We zien ook 
berichten waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten het publiek eind januari niet over de uitbraak van het coronavirus 
in het land hebben geïnformeerd, dit om hun eigen politieke doelstellingen en prioriteiten, waaronder de 
parlementsverkiezingen in februari, niet in gevaar te brengen. Ze verbergen het werkelijke aantal COVID-19-
sterfgevallen als gevolg van de angst voor publieke reacties en wijdverbreide protesten” merkten ze op. 

Juni 2020: We blijven diep bezorgd over de mensenrechtensituatie in Iran, die de afgelopen jaren sterk verslechterd 
is. We nemen nota van de Britse verklaring voor de universele periodieke evaluatie van Iran op 12 maart 2020, 
waarin staat: “In november vorig jaar zagen we al het dodelijkste optreden tegen haar burgers in decennia, terwijl 
vervolging en discriminatie van religieuze minderheden onverminderd doorgaan.” 

De vervolging van religieuze en etnische minderheden, inclusief harde 
gevangenisstraffen tegen christenen, maakt deel uit van een bredere 
binnenlandse repressie in Iran , die vorig jaar zijn hoogtepunt bereikte 
in de gerapporteerde moord op ten minste 1500 mensen tijdens de 
landelijke volksprotesten voor verandering, mensenrechten en 
verhoogde sociale vrijheden en economische kansen. 

We juichen het besluit van de Britse regering toe om Iran te 
classificeren als een land in de betrekkingen waarmee de aandacht 
voor mensenrechten prioriteit moet hebben en ons ertoe te verbinden 
het regime ter verantwoording te roepen voor zijn schendingen van de mensenrechten. We roepen nu de Britse 
regering en het Ministerie van Buitenlandse Zaken op om meer te doen bij de VN en internationaal om deze inzet 
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om te zetten in concrete acties die een einde maken aan de straffeloosheid die de plegers van ernstige 
mensenrechtenschendingen in Iran genieten. 

We dringen er ook bij de Britse regering op aan om met bondgenoten samen te werken om meer diplomatieke, 
politieke en economische druk op het regime uit te oefenen om te zorgen voor de onmiddellijke vrijlating van alle 
politieke gevangenen, gedetineerde demonstranten en mensen met een dubbele nationaliteit in het land die 
onrechtmatig worden vastgehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN Mensenrechtenraad verlengt het mandaat voor het internationale toezicht 
op de mensenrechtensituatie in Iran 

23 juni 2020 - Het mandaat van de speciale VN-vertegenwoordiger voor de 
mensenrechten in Iran is met een jaar verlengd. Mensenrechtenorganisaties uit de 
gehele wereld hebben zich daarvoor ingezet. 

Op 22 juni heeft de VN-Mensenrechtenraad in Genève een resolutie aangenomen 
waarmee het mandaat van de speciale VN- vertegenwoordiger voor de 
mensenrechten in Iran met een jaar is verlengd. Daarmee geldt Iran als een land 
waar de mensenrechtensituatie extreem slecht is en een voortdurend internationaal toezicht noodzakelijk maakt.  

Sinds juli 2018 is Prof. Javaid Rehman (foto) de speciale VN-vertegenwoordiger 
voor mensenrechten in Iran. Rehman is hoogleraar internationale mensenrechten 
en islamitisch recht aan een Londense universiteit. Hij heeft de opdracht om de 
mensenrechtensituatie in Iran te onderzoeken en daarover elk halfjaar aan de VN-
Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de VN te rapporteren. 



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden                                               3. Internationale Successen 21 

 

Met het oog op de toenemende schendingen van de mensenrechten in Iran hebben mensenrechtenorganisaties uit 
de gehele wereld zich ingezet voor de verlenging van het mandaat. Tot de landen die zich daarvoor bij de VN sterk 
gemaakt hebben behoren ook Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Speciale VN- vertegenwoordigers zijn er alleen voor landen waar de zwaarste 
schendingen van de mensenrechten aan de orde van de dag zijn. De verlenging van 
het mandaat is een duidelijk signaal aan het regime in Teheran dat de 
wereldgemeenschap concrete maatregelen verwacht om de 
mensenrechtensituatie in Iran te verbeteren. 

Daardoor neemt de internationale druk over mensenrechtenkwesties op de 
machthebbers in Teheran toe. Het is voor de bevolking in Iran een effectieve steun 
dat de wereldgemeenschap de situatie in het land nauwgezet in de gaten houdt. 

Rehman heeft zijn halfjaarlijkse rapport, waarin aanhoudende zware schendingen van de mensenrechten in Iran 
worden gedocumenteerd, al op 9 maart 2020 voorgelegd aan de VN-Mensenrechtenraad in Genève. De zitting van 
de VN-Mensenrechtenraad werd echter half maart vanwege de coronacrisis onderbroken en pas in juni voortgezet. 

In zijn halfjaarlijkse rapport toont de VN-deskundige zich geschokt over het dodelijke geweld waarmee het regime in 
Teheran in november 2019 op de burgerprotesten reageerde. Volgens rapporten van mensenrechtengroepen 
werden in november in heel Iran 1500 mensen gedood doordat regeringstroepen vreedzame demonstranten 
beschoten. Duizenden demonstranten werden gevangen genomen. 

Javaid Rehman wijst er in zijn rapport op dat vele gevangenen door middel van folteringen gedwongen werden om 
schuld te bekennen en vervolgens via oneerlijke rechtszaken uitsluitend op grond van deze valse bekentenissen tot 
zware straffen veroordeeld zijn. 

 

VN-mensenrechtenexperts veroordelen de geheime 
executie van een politieke gevangene in Iran 

6 juli 2020 - Gevangene Hedayat Abdollahpour werd in het geheim naar een militaire basis 
gebracht en daar door een vuurpeloton geëxecuteerd. Volgens 
mensenrechtenorganisaties lopen andere politieke gevangenen acuut executiegevaar.  

In een verklaring van 3 juli hebben verschillende mensenrechtenexperts van de Verenigde 
Naties hun afschuw uitgesproken over de recente geheime executie van een politieke 
gevangene in de provincie West-Azerbeidzjan in Iran. 

De VN-experts, stuk voor stuk gerenommeerde wetenschappers op het gebied van 
mensenrechten en internationaal recht, zijn onder meer: 

• Javaid Rehman (Pakistan), speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in 
Iran 

• Agnes Callamard (Frankrijk), speciale rapporteur voor buitengerechtelijke, 
standrechtelijke of willekeurige executies 

• Nils Melzer (Zwitserland), speciale rapporteur over foltering  
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Gevangene Hedayat Abdollahpour (foto), behorend tot de Koerdische minderheid in Iran, werd op 9 mei uit zijn cel 
in de gevangenis in de provinciale hoofdstad Urmia ontvoerd naar een militaire basis in de stad Oshnavieh. Daar 
werd hij op 11 mei geëxecuteerd door een vuurpeloton. Zijn familie en advocaten waren wekenlang in het 
ongewisse gelaten over zijn verblijfplaats. De executie werd eind juni eindelijk officieel bevestigd, maar het lichaam 
werd niet overgedragen aan zijn familie en er werd geen informatie verstrekt over waar Hedayat Abdollahpour werd 
begraven. 

De VN-mensenrechtenexperts hebben de geheime executie krachtig 
veroordeeld en beschreven als willekeurig en illegaal. Bovendien werd 
Hedayat Abdollahpour door de ontvoering naar een onbekende locatie het 
slachtoffer van een "afgedwongen verdwijning", wat opnieuw een schending 
van het internationaal recht was en extra leed veroorzaakte bij de familie. 

Amnesty International meldt dat Hedayat Abdollahpour in 2016 werd gearresteerd en 78 dagen in eenzame 
opsluiting werd vastgehouden in een gevangenis van Revolutionaire Garde van het regime. Zijn familie maakte 
melding van zware martelingen waarmee de gevangene gedwongen werd om valse "bekentenissen" af te leggen.  

Hedayat Abdollahpour herriep voor de rechtbank de gedwongen bekentenissen en ontkende alle banden met 
politieke verzetsgroepen. Hij werd in 2017 ter dood veroordeeld op basis van verzonnen aanklachten waarvoor nooit 
bewijs was geleverd en een grof oneerlijk proces. 

De VN-experts wezen erop dat de geheime executie van Hedayat Abdollahpour deel uitmaakt van een systematische 
aanpak van het regime in Teheran tegen politieke gevangenen, vooral als ze tot etnische minderheden behoren. Ze 
riepen het regime op om een einde te maken aan de gewelddadige repressie tegen kritische stemmen. Volgens 
mensenrechtenorganisaties lopen ook andere politieke gevangenen acuut executiegevaar.  
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Nobelprijswinnaars veroordelen de arrestatie van Iraanse studenten 

15  mei 2020 - Negen Nobelprijswinnaars hebben gezamenlijk een brief geschreven aan de Hoge Commissaris voor 
Mensenrechten van de Verenigde  Naties, Michelle Bachelet, over de arrestatie van twee briljante Iraanse 
studenten. 

Ze zeggen dat deze actie van de moellahs de weg baant voor wijdverspreide en  wrede onderdrukking van studenten 
en dissidenten, als de corona-crisis voorbij is, omdat het regime bevreesd is voor een volgende opstand. 

In de brief van 15 mei : “Wij, Nobelprijswinnaars, ondertekenaars van deze brief, dringen er bij U op aan om, in uw 
positie, alles te doen om te verzekeren dat politieke gevangenen, in het bijzonder [de studenten] Ali Younesi en Amir 
Hossein Moradi, onmiddellijk worden vrijgelaten.”  

Moradi and Younesi, die beide student aan de Sharif Universiteit voor Technology zijn, werden verleden maand 
gearresteerd voor hun verzet tegen het regime, maar de moellahs hielden de arrestatie 26 dagen geheim. 

Dat betekende dat hun familie bijna een maand lang niet wist waar zij waren. Het gaat hier om studenten die een 
internationale prijs wonnen voor hun land; hoe gaat het regime om met gewone studenten?  

Younesi , die de gouden medaille won bij de Internationale Olympiade over Astronomie en Astrofysica in 2018 en 
Moradi, die de zilveren medaille won bij de Olympiade over Astronomie en Astrofysica in 2017.  

De Nobelprijswinnaars schreven: “Doodsbang voor de volgende opstand heeft het Iraanse bewind geen andere 
opties dan terug te vallen op intimidatie en onderdrukking van de burgers.” 

De zaak wordt gecompliceerd door de verspreiding van het coronavirus in de overbevolkte en onhygiënische 
gevangenissen, waar alle gedetineerden het gevaar lopen met het virus te worden besmet en er zelfs aan te sterven.  

De Nobelprijswinnaars voegden er aan toe dat dat Iraanse veiligheidseenheden marteling gebruiken om 
bekentenissen los te krijgen en dat deze recente arrestaties “de weg openen” voor een wijdverspreide en wrede 
onderdrukking van tegenstanders en “een ongehoorde inbreuk op de mensenrechten” in de komende maanden. 
De brief was ondertekend door: 

 Professor Barry Barish, Nobel Prijs, Natuurkunde 2017, VS  
 Professor David Wineland, Nobel Prijs, Natuurkunde 2012, VS  
 Professor John Lewis Hall, Nobel Prijs, Natuurkunde 2005, VS  
 Professor Richard Roberts, Nobel Prijs, Geneeskunde 1993, VS  
 Professor Elias Corey, Nobel Prijs, Scheikunde 1990, VS  
 Professor Thomas Cech, Nobel Prijs, Scheikunde 1989, VS  
 Professor Jerome Friedman, Nobel Prijs, Natuurkunde 1986, VS  
 Professor John Polanyi, Nobel Prijs, Scheikunde 1986, Canada  
 Professor Sheldon Glashow, Nobel Prijs, Natuurkunde, 1979, VS 
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Brief van het Internationale Comité ‘In Search of Justice’ (ISJ), aan de speciale 
VN-rapporteur voor mensenrechten in Iran. 
28 mei 2020 - Het Internationale Comité ‘in Search of Justice’ (ISJ), dat de steun geniet van meer dan 4000 
parlementsleden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, heeft in een brief aan Javaid Rehman, bijzonder lid van 
de Verenigde Naties, zijn bezorgdheid geuit over de schendingen van de mensenrechten in Iran te midden van de 
Corona-uitbraak. Het waarschuwde dat de arrestanten het risico lopen te worden geëxecuteerd. De ISJ 
waarschuwde met name voor het lot van twee elitestudenten, Ali Younesi en Amir Hossain Moradi, die begin mei 
samen met 18 andere personen werden gearresteerd.   

De brief, ondertekend door Dr. Alejo Vidal-Quadras, voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement, Giulio 
Terzi, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Italië, Struan Stevenson voormalig lid van het Europees Parlement, 
luidt als volgt: 

We schrijven u namens het Internationale Comité ‘In Search of Justice’ (ISJ). Onder onze leden bevinden zich veel 
gekozen parlementariërs, voormalige hoge ambtenaren en andere hoogwaardigheidsbekleders, die belang hebben 
bij het bevorderen van mensenrechten, vrijheid, democratie, vrede en stabiliteit in Iran.  

We maken ons grote zorgen dat het Iraanse geestelijke regime in de huidige omstandigheden misbruik probeert te 
maken van de Covid-19 pandemie om het Iraanse volk nog verder te onderdrukken. 

… we dringen er bij u op aan om met spoed maatregelen te nemen om de zorgwekkende situatie van degenen die in 
de gevangenis zitten en momenteel worden gearresteerd in Iran onder de aandacht te brengen.  

… Vanwege het gebrek aan verantwoordingsplicht binnen Iran is het van vitaal belang voor de Verenigde Naties en 
haar lidstaten om internationale delegaties in te zetten om de gevangenissen van Iran te bezoeken en politieke 
gevangenen te ontmoeten, en degenen die onlangs zijn gearresteerd, vooral vrouwen. Daartoe dringen wij er bij u 
als speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran op aan om de nodige en onmiddellijke 
maatregelen te nemen.  

        

Mensenrechtenverdedigers: gevangenen in Iran in levensgevaar 

4 mei 2020 

De organisatie Humanists International roept met het oog op de corona-epidemie die in Iraanse 
gevangenissen woedt op tot onmiddellijke vrijlating van politieke gevangenen. 

De mensenrechtenorganisatie Humanists International, die zich wereldwijd inzet voor de 
vrijheid van meningsuiting, heeft, gezien de snelle verspreiding van het coronavirus in gevangenissen, het Iraanse 
regime gevraagd de politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten. Dit zijn onder meer mensenrechtenverdedigers, 
journalisten en vreedzame demonstranten. 

Iran heeft volgens de organisatie in het Midden-Oosten het hoogste aantal doden als gevolg van de corona-
pandemie. Vooral de situatie van de gevangenen, die ten onrechte werden aangehouden omdat zij hun recht op 
vrijheid van meningsuiting en meningsuiting hadden uitgeoefend, is zorgwekkend. Ook in normale tijden worden 
politieke gevangenen in Iran al blootgesteld aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Nu wordt hen ook een 
tijdelijke vrijlating geweigerd. 

In de overvolle detentiecentra, waar de hygiënische omstandigheden en de medische zorg slecht zijn, worden de 
gevangenen blootgesteld aan een verhoogd infectierisico en zijn ze dus in acuut levensgevaar. 

Humanists International zei op 28 april dat de organisatie solidair is met de moedige gevangenen die, alleen maar 
omdat ze hun mening hadden gegeven, wreed en onmenselijk worden behandeld en wier kwetsbare gezondheid 
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hen bijzonder kwetsbaar maakt voor infecties. Het regime van Teheran moet voldoen aan zijn verplichtingen op het 
gebied van internationaal recht en deze mensen, die helemaal niet in de gevangenis thuishoren, vrijlaten. 

 

 

VN-commissaris voor de mensenrechten veroordeelt 
executies in Iran als illegaal en onvergeeflijk  

op 21 april Ondanks herhaalde interventies van de VN-mensenrechtencommissaris bij 
het Iraanse regime, aldus Michelle Bachelet, worden minderjarigen nog steeds ter 
dood veroordeeld en geëxecuteerd in Iran. Deze duidelijk illegale aanpak is 
onvergeeflijk en kan niet worden gerechtvaardigd. 

In Iran werden binnen enkele dagen twee jonge gevangenen terechtgesteld die als minderjarige ter dood 
veroordeeld waren. Michelle Bachelet (foto), hoofd van het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten van de 
Verenigde Naties, veroordeelde op 22 april de executies streng. 

Bachelet zei dat dergelijke executies onder het internationale recht absoluut verboden zijn: "Verschillende VN-
organen en deskundigen hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de veroordeling tot de doodstraf van mensen 
die ten tijde van de vermeende misdaad nog geen 18 jaar zijn ten strengste verboden is “. 
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13 mensenrechtendeskundigen van de VN roepen op tot de vrijlating van 
politieke gevangenen in Iran 

17 april 2020 - De meeste politieke gevangenen, onder wie mensenrechtenverdedigers en milieuactivisten, worden 
ondanks de coronavirusepidemie die in Iraanse gevangenissen woedt nog steeds vastgehouden. Sommigen zouden 
vanwege hun ouderdom of eerdere ziekten in levensgevaar komen als ze met het virus besmet raken. 

Gezien het ernstige risico op infectie met het coronavirus in de Iraanse gevangenissen hebben verschillende 
mensenrechtenexperts van de VN het regime in Teheran opgeroepen om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij 
te laten. Iran wordt zwaar getroffen door de corona-epidemie en volgens het ministerie van Volksgezondheid 
overlijdt er in het land elke 10 minuten iemand aan het coronavirus. 

De VN-experts, stuk voor stuk gerenommeerde wetenschappers op het gebied van mensenrechten en internationaal 
recht, zijn onder meer: 

• Agnes Callamard (Frankrijk), speciale rapporteur over buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige 
executies 

• Nils Melzer (Zwitserland), speciale rapporteur over foltering 
• Javaid Rehman (Pakistan), speciale rapporteur over de mensenrechtensituatie in Iran 
• Michel Forst (Frankrijk), speciale rapporteur over de situatie van mensenrechtenverdedigers  
• David Kaye (VS), speciale rapporteur over de vrijheid van meningsuiting 
• Dainius Pūras, speciale rapporteur voor het recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid 
• David R. Boyd, speciale rapporteur voor mensenrechten en milieu 
• José Antonio Guevara Bermúdez, voorzitter van de werkgroep willekeurige detentie 
• Leigh Toomey, vice-voorzitter Communicatie van de werkgroep willekeurige detentie 
• Elina Steinerte, ondervoorzitter follow-up van de werkgroep willekeurige detentie 
• Seong-Phil Hong, lid van de werkgroep voor willekeurige detentie 
• Sètondji Adjovi, lid van de werkgroep voor willekeurige detentie 
• Diego García-Sayán, speciale rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten. 

De experts zeiden in hun verklaring van 17 april dat de meeste politieke gevangenen, onder wie 
mensenrechtenverdedigers en milieuactivisten, ondanks enkele vrijlatingen nog steeds worden vastgehouden. 
Sommigen zouden vanwege hun ouderdom of eerdere ziekten in levensgevaar komen als ze met het virus en de 
medische zorg daar slecht. Politieke gevangenen zouden in een cel met 12 of meer gevangenen worden opgesloten, 
inclusief degenen met COVID-19-symptomen. Hygiëneartikelen zijn niet of slechts in beperkte mate aanwezig in de 
gevangenissen. Maatregelen om besmetting te voorkomen zouden niet worden genomen.  

Volgens de deskundigen is het regime in Iran krachtens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat gevangenen op humane wijze worden behandeld 
en beschermd. 

 

21 Nobelprijswinnaars veroordelen het Iraanse regime vanwege het verhullen 
van de uitbraak van het coronavirus en noemen 
het een misdaad tegen de menselijkheid 
22 maart 2020 - 21 Nobelprijswinnaars uit de VS, Canada, 
Duitsland en Noorwegen veroordelen in een brief aan de 
Secretaris-Generaal van de VN, Antonio Guterres, de regering in 
Iran van het in de doofpot stoppen van de gevolgen van de 
uitbraak van het coronavirus, die de dood van duizenden Iraniërs 
veroorzaakte, ze beschrijven het als een misdaad tegen de 
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menselijkheid en keuren het ten sterkste af. De meest vooraanstaande wetenschappers van de wereld 
hebben bekend gemaakt dat …, het coronavirus tot nu toe het leven heeft gekost aan 6500 mensen. 
(Recente verslagen echter vermelden dat op 23 maart dit aantal tot meer dan 8800 is gestegen.) Zij roepen 
de Secretaris-Generaal van de VN op om terstond tussenbeide te komen, om een nog grotere ramp te 
voorkomen en roepen de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en ander internationale organisaties op 
om de Iraanse gevangenissen te bezoeken om levens te redden en ervoor te zorgen dat de 
levensomstandigheden van de gevangenen verbeteren om daarmee verdere doden te voorkomen.  

Deze 21 prominente wetenschappers van de wereld zijn: 

o Professor Michael Rosbash, Nobel Prijs, Geneeskunde 2017, VS  
o Professor Joachim Frank, Nobel Prijs, Scheikunde 2017, VS  
o Professor Oliver Hart, Nobel Prijs, Economie 2016, VS  
o Professor Paul Modrich, Nobel Prijs, Scheikunde 2015, VS  
o Professor Randy Schekman, Nobel Prijs, Geneeskunde 2013, VS  
o Professor Arieh Warshel, Nobel Prijs, Scheikunde 2013, VS  
o Professor David Wineland, Nobel Prijs, Natuurkunde 2012, VS  
o Professor Gerhard Ertl, Nobel Prijs, Scheikunde 2007, Duitsland 
o Professor John Mather, Nobel Prijs, Natuurkunde 2006, VS  
o Professor Roger D. Kornberg, Nobel Prijs, Scheikunde 2006, VS  
o Professor John Lewis Hall, Nobel Prijs, Natuurkunde 2005, VS  
o Professor Robert H. Grubbs, Nobel Prijs, Scheikunde 2005, VS  
o Professor Finn Kydland, Nobel Prijs, Economie 2004, Noorwegen   
o Professor Richard Roberts, Nobel Prijs, Geneeskunde 1993, VS  
o Professor Elias Corey, Nobel Prijs, Scheikunde 1990, VS  
o Professor Georg Bednorz, Nobel Prijs, Natuurkunde, 1987, Duitsland 
o Professor John Polanyi, Nobel Prijs, Scheikunde 1986, Canada   
o Professor Jerome Friedman, Nobel Prijs, Natuurkunde 1986, VS  
o Professor Dudley Herschbach, Nobel Prijs, Scheikunde 1986, VS  
o Professor Roald Hoffmann, Nobel Prijs, Scheikunde 1981, VS  
o Professor Sheldon Glashow, Nobel Prijs, Natuurkunde, 1979, VS  

  

Gezamenlijke brief van Nobelprijswinnaars aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties  
Zijne Excellentie Antonio Guterres 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
De Verenigde Naties 
New York, NY 10017 
Beste Secretaris-Generaal, 
De verspreiding van het coronavirus geeft aanleiding tot een toenemende bezorgdheid van mensen in de 
gehele wereld. Transparantie, op tijd gegevens uitwisselen en het nemen van de noodzakelijke 
maatregelen, spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van een verdere verspreiding van deze 
pandemie (COVID-19). 
Wij, Nobelprijswinnaars, willen uw aandacht vestigen op een uiterst beangstigende catastrofe, die zich op 
dit ogenblik in Iran voltrekt.  
Er bestaan verschillende rapporten waaruit blijkt dat de religieuze dictatuur, die over Iran regeert, 
betrokken is bij een affaire met de bedoeling om te voorkomen dat essentiële informatie over de 
verspreiding van het coronavirus in Iran naar buiten komt. Het regime houdt deze informatie uit politieke 
overwegingen bewust achter, met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen de straat op te krijgen voor de 
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schijnverkiezingen voor het parlement en voor optochten voor de herdenking van de revolutie van 1979. 
Het resultaat van de inactiviteit is dat er sprake is van een ernstig gebrek aan preventieve maatregelen om 
de verspreiding van het nieuwe virus in Iran te controleren en tegen te gaan. Bijvoorbeeld, volgens 
deskundigen, werd het beginpunt van de verspreiding van het virus, de centraal gelegen stad Qom niet in 
quarantaine geplaatst, vanwege de provinciale, politieke overwegingen van het regime. 
Het resultaat van dit alles is dat COVID-19 agressief dood en infecties over heel Iran heeft verspreid. Als wij 
dit schrijven heeft dat, volgens door het Iraanse verzet vrijgegeven rapporten, tenminste 6500 aan het 
coronavirus gerelateerde sterfgevallen opgeleverd. Bij het uitspreken van ons medeleven met de bevolking 
van Iran uiten we ook onze diepe dankbaarheid voor de 24/7 inspanning van Iraanse dokters, verpleegsters 
en medische staf. Zij verlenen zorg aan patiënten, niettegenstaande bijna onoverkomelijke hindernissen. 
Droevig genoeg verloor een aantal van hen het leven door besmetting met het virus, toen zij hun patiënten 
hielpen.  
De toestand van gevangenen, in het bijzonder van politieke gevangenen, is verschrikkelijk. Volgens 
mededelingen van gevangenen zijn een aantal van hen met het virus besmet. Toch verhinderen de 
autoriteiten van de gevangenissen dat zij medicijnen krijgen, zelfs van hun eigen familie. 
Volgens de Washington Post is het Iraanse regime bezig met het aanleggen van graven, zo uitgebreid dat 
zij vanuit de ruimte zichtbaar zijn. 
Net als bij de 1500 mensen die gedurende de opstand in november 2019 in de loop van een paar dagen 
door de soldaten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) werden gedood,  is de eerst 
verantwoordelijke instantie voor het groeiende aantal slachtoffers ten gevolge van het coronavirus in Iran 
geen andere dan het religieuze regime. Op 3 maart 2020 rapporteerde Amnesty International dat 
gedurende de demonstraties in november 23 minderjarigen door het regime werden vermoord. 
Wij vragen U om direct in te grijpen in de toestand, die zich in Iran aan het ontwikkelen is, zodat U een 
verdere uitbreiding van de catastrofe kunt voorkomen. We vragen, samen met de internationale 
gemeenschap, dat alle medische hulpmiddelen en medische zorg uit handen van de IRGC wordt genomen 
en daarentegen wordt ingezet bij behandeling en preventie van besmettingen, zodat een verdere 
verspreiding van het virus kan worden beperkt. 
Via uw bureau vragen wij de Wereldgezondheidszorg (WHO) en mensenrechtenorganisaties om Iraanse 
gevangenissen te bezoeken en stappen te ondernemen om mensenlevens te redden en de gezondheid van 
de gevangenen te verbeteren. 
 

De speciale VN-rapporteur eist vrijlating van politieke gevangenen in Iran 
9 maart 2020 - Volgens opgaven van de VN-expert voor Mensenrechten in 
Iran, Javaid Rehman, breidt het coronavirus zich uit in Iraanse gevangenissen. 
Overbevolking, gebrekkige voeding, ontoereikende hygiëne en gebrekkige 
medische verzorging verhogen het infectie gevaar. Het leven van veel 
gevangenen is in gevaar. 

 

Javaid Rehman (foto), speciale VN-rapporteur voor de toestand van de 
mensenrechten in Iran, heeft de VN-Mensenrechtenraad in Genève op 9 maart 
zijn halfjaarverslag, waarin de voortdurende zware schendingen van de mensenrechten in Iran gedocumenteerd 
worden, aangeboden. 

De VN-expert wees er op, dat de gevangenen in de gevangenissen van het Teheraanse regime aan zware 
schendingen van de mensenrechten onderworpen worden. Bijzonder zorgelijk is de toestand van mensen die tijdens 
de burgerprotesten in november 2019 aangehouden werden en sindsdien in verschillende gevangenissen in het land 
vastzitten. Velen onder hen zijn aan foltering en mishandeling blootgesteld. De noodzakelijke medische verzorging 
werd hen geweigerd. 
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Volgens opgaven van Javaid Rehman breidt het coronavirus zich uit in Iraanse gevangenissen waar overbevolking, 
gebrekkige voeding en ontoereikende hygiëne een groot probleem zijn. Er zijn vanwege de coronacrisis weliswaar 
gevangenen vrijgelaten maar toch zitten de meeste politieke gevangenen, en velen onder hen die gedurende de 
burgerprotesten in november 2019 gevangen genomen zijn, nog steeds gevangen. 

Wegens het hoge infectiegevaar vroeg de speciale VN-rapporteur de directe vrijlating van ook die gevangenen, die 
toch al om politieke redenen willekeurig gevangen gehouden worden. Onder de gevangenen die zelfs een tijdelijke 
vrijlating werd geweigerd zijn naar verluidt meerdere gevangenen met dubbele nationaliteit evenals vele bekende 
mensenrechtenverdedigers. 

In zijn halfjaarbericht toonde de VN-expert zich gechoqueerd over het dodelijke geweld waarmee het Teheraanse 
regime gereageerd heeft op de burgerprotesten in november 2019. Volgens berichten van mensenrechtengroepen 
werden in november in totaal 1500 mensen gedood, toen de troepen van het regime vreedzame 
protestbijeenkomsten onder schot namen. Duizenden demonstranten werden gevangen genomen. 

Javaid Rehman wijst er in zijn bericht op dat vele gevangenen door foltering gedwongen werden zichzelf te 
beschuldigen en daarna in onrechtmatige rechtszaken enkel op grond van deze valse bekentenissen tot zware 
straffen veroordeeld werden. 

Sinds juli 2018 neemt Prof. Javaid Rehman het ambt van speciale VN-rapporteur waar. Rehman is professor voor 
internationale mensenrechten en Islamitisch recht aan een Londense universiteit. Hij heeft de opdracht de situatie 
van de mensenrechten in Iran te onderzoeken en te documenteren en om de VN-Mensenrechtenraad en de VN-
vergadering halfjaarberichten daarover voor te leggen. 

VN-rapport van de secretaris-generaal over de mensenrechtensituatie in Iran 
 
17 februari 2020 - SMV: de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft 
een rapport van 6 pagina's aan de 43e Algemene Vergadering van de VN over 
de mensenrechtensituatie in Iran tot 1 november 2019 vrijgegeven . Het 
rapport, opgesteld in overeenstemming met de vorige resolutie van de 
Algemene Vergadering, bevat informatie over de modellen en daarmee 
samenhangende trends, de voortgang bij de uitvoering van resolutie 74/167 en 
aanbevelingen voor de verbetering van de uitvoering van eerdere resoluties. 

Het casusrapport vermeldt een aantal mensenrechtenkwesties in Iran zoals 
voortdurende doodvonnissen voor kinderen en zware straffen voor mensenrechtenactivisten, arbeidsactivisten, 
journalisten en milieuactivisten op grond van beschuldigingen van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. 

SMV: Het periodieke rapport van Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, richtte zich tot de 
drieënveertigste Algemene Vergadering van de VN. 

16 Speciale VN-rapporteurs pleiten voor de onmiddellijke vrijlating van Narges 
Mohammadi 

23 juli 2020 - "Iran moet mensenrechtenverdediger Narges Mohammadi, die naar verluidt ziek is met symptomen 
van het coronavirus, en andere willekeurig gedetineerde personen vrijlaten voordat het te laat is", zei een groep 
mensenrechtenexperts van de VN op woensdag 22 juli 2020. SMV: 16 VN-rapporteurs, onder wie Javid Rahman, de 
speciale VN-rapporteur voor Iran, riepen op tot de onmiddellijke vrijlating van mevrouw Narges Mohammadi. 

De verklaring van de 16 speciale rapporteurs, vrijgegeven op woensdag 22 juli 2020, zegt: "Rapporten over de 
mogelijke besmetting van mevrouw Narges Mohammadi met het coronavirus in de Zanjan-gevangenis "zijn uiterst 
zorgwekkend." 
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De rapporteurs benadrukten dat ze eerder hadden opgeroepen tot onmiddellijke vrijlating van mensen die in Iraanse 
gevangenissen het risico lopen op het coronavirus en zeiden: "Voor mensen als Narges Mohammadi, die aan 
onderliggende ziekten lijden, is het een levensbedreigende kwestie." en “De autoriteiten van de Islamitische 
Republiek moeten iets doen voordat het te laat is.” 

De verklaring is ondertekend door Javid Rahman en andere rapporteurs, onder wie de speciale rapporteur voor 
mensenrechtenverdedigers, de rapporteurs over willekeurige detentie, de rapporteurs over discriminatie van 
vrouwen en de speciale rapporteur voor foltering en onmenselijke bestraffing. 

De rapporteurs benadrukten hun bezorgdheid over het vermogen van Iran om de uitbraak van het coronavirus in 
overvolle gevangenissen tegen te gaan en riepen nogmaals op tot de vrijlating van alle politieke gevangenen en 
gewetensgevangenen in Iran. 

Narges Mohammadi, woordvoerster en vicevoorzitter van de Vereniging van Mensenrechtenverdedigers, zit vijf jaar 
in de gevangenis en wordt momenteel vastgehouden in de Zanjan-gevangenis. 

Na berichten dat een van de medegevangenen van mevrouw Mohammadi het coronavirus had opgelopen uitten 
haar man en een aantal mensenrechtenactivisten hun ernstige bezorgdheid over haar toestand en riepen ze op tot 
onmiddellijke vrijlating, onder vermelding van haar onderliggende ziekte. 

De TV van de Islamitische Republiek zond echter een korte, bewerkte video uit waarin mevrouw Mohammadi op de 
medische afdeling van de gevangenis te zien was, met slechts één woord als antwoord op een vage vraag: "Met mij 
gaat het goed." 

“We betreuren ook de publicatie van een video door aan de staat gelieerde media waarin wordt beweerd dat 
mevrouw Mohammadi een medische controle van een arts krijgt, naar verluidt om te suggereren dat ze in goede 
gezondheid verkeert. Deze video is een schending van het recht op privacy van mevrouw Mohammadi en heeft geen 
waarde omdat de inhoud op geen enkele manier kan worden geverifieerd” benadrukten de experts. 

SMV: De afgelopen dagen hebben de twee kinderen van Narges Mohammadi ook een videoboodschap in cyberspace 
gepost, waarin zij bekend maken dat de gevangenisbewakers hun moeder al elf maanden geen toestemming hebben 
gegeven om per telefoon met hen te praten. 

Internationale campagne voor Iraanse mensenrechtenactivist: Laat Narges 
Mohammadi vrij! 
27 juli 2020  

Narges Mohammadi vertoont symptomen van de door Covid-19 veroorzaakte ziekte. 
Het regime in Teheran brengt haar gezondheid en leven in gevaar omdat het haar elke 
gezondheidszorg ontzegt en haar onder onmenselijke omstandigheden gevangen 
houdt. 

Mensenrechtenorganisaties over de hele wereld voeren campagne voor de vrijlating 
van Narges Mohammadi, die in Iran gevangen zit, uitsluitend vanwege haar inzet voor de mensenrechten en tegen 
de doodstraf. 
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Narges Mohammadi, die in december 2016 in haar afwezigheid de mensenrechtenprijs van de stad Weimar ontving, 
zit een gevangenisstraf van tien jaar uit. Ze zit sinds mei 2015 in gevangenschap. Ondanks talloze ziektes tijdens haar 
detentie, werd haar herhaaldelijk de noodzakelijke medische behandeling ontzegd. 

Eind december 2019 werd Narges Mohammadi onder mishandelingen overgebracht van de Evin-gevangenis in 
Teheran naar de gevangenis in de noordwestelijke Iraanse stad Zanjan. Deze overplaatsing was een strafmaatregel 
voor haar activiteiten in de gevangenis. Samen met andere gedetineerde mensenrechtenverdedigsters had ze de 
mensen herdacht die bij de burgerprotesten in november 2019 waren gedood en solidariteit met hun families 
betoond. 

In juli werd bekend dat Narges Mohammadi symptomen had van de ziekte van Covid 19. Het regime in Teheran 
brengt haar gezondheid en leven in gevaar omdat het haar elke gezondheidszorg ontzegt en haar onder 
onmenselijke omstandigheden gevangen houdt.  

Met een Urgente Actie eist Amnesty International de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Narges 
Mohammadi. Tot aan haar vrijlating, aldus Amnesty, moet ze buiten de gevangenis onmiddellijk de noodzakelijke 
gezondheidszorg krijgen. Haar onveilige plaatsing in de gevangenis van Zanjan moet onmiddellijk worden beëindigd. 
Bovendien moet er voor worden gezorgd dat de gevangene tot de dag van haar vrijlating contact mag hebben met 
haar familie, inclusief telefoontjes met haar kinderen, en niet gemarteld of anderszins mishandeld wordt.  

In deze Urgente Actie van Amnesty International wordt o.a. gezegd: 

"Mensenrechtenverdedigster Narges Mohammadi, die sinds mei 2015 illegaal gevangen gehouden wordt en al ziek 
was, lijdt sinds 29 juni aan symptomen van Covid 19, waaronder hoesten, kortademigheid, spier- en gewrichtspijn en 
reukverlies. Ondanks haar verslechterende toestand weigeren de autoriteiten om haar gezondheidszorg te verlenen 
en geven ze haar geen informatie over de resultaten van een test die op 8 juli is uitgevoerd. Dit brengt haar 
gezondheid en leven in gevaar, vooral omdat ze al een longziekte heeft en, als gevolg van operaties die ze in 2018 en 
2019 moest ondergaan, een verzwakt immuunsysteem. 

Sinds haar gedwongen overplaatsing van de Evin-gevangenis in Teheran naar de Zanjan-gevangenis op 24 december 
2019, is Narges Mohammadi opzettelijk de gezondheidszorg ontzegd. Dit kan gelijkgesteld worden aan marteling of 
andere mishandeling. De gevangenis en de strafvervolgingsautoriteiten weigeren om haar naar een gespecialiseerde 
kliniek buiten de gevangenis te brengen. Sinds ze vanuit de Evin-gevangenis is overgeplaatst heeft ze geen nieuwe 
recepten voor medicijnen ter bescherming tegen bloedstolsels in de longen gekregen. Ze is ondergebracht bij 
vrouwen die in hechtenis zijn genomen voor ernstige misdrijven en zou naar verluidt door een medegevangene met 
de dood bedreigd zijn. De autoriteiten hebben haar al bijna een jaar lang niet toegestaan om haar kinderen te bellen 
en weigeren om leesmateriaal, kleding en vitamines die haar familie haar brengt aan haar door te geven. (…) 

Narges Mohammadi en 11 andere vrouwen in de gevangenis van Zanjan hebben sinds 29 juni symptomen van Covid 
19. De familie van Narges Mohammadi is al verschillende keren naar het kantoor van de procureur van Zanjan 
geweest en heeft om medische zorg gevraagd. Op 8 juli werden zij en elf andere vrouwen uiteindelijk op 
herhaaldelijk verzoek getest op Covid-19. De autoriteiten maken de testresultaten echter niet aan hen bekend. 
Intussen brachten ze echter verschillende vrouwen zonder symptomen over naar een andere plaats. Hierdoor is de 
bezorgdheid toegenomen dat Narges Mohammadi en de andere elf vrouwen Covid-19 hebben. Ze loopt vooral het 
risico ernstig ziek te worden of te sterven omdat ze al een longziekte heeft die wordt gekenmerkt door 
ademhalingsproblemen. Ze moet een inhalator gebruiken en regelmatig medicijnen gebruiken om te voorkomen dat 
er bloedstolsels in de longen ontstaan. Artsen adviseerden dat ze regelmatig en ten minste elke zes maanden door 
een specialist moeten worden onderzocht om haar medicatie aan te passen. Sinds ze op 24 december 2019 naar de 
gevangenis van Zanjan is verhuisd heeft ze echter geen toegang gehad tot medisch-specialistische zorg. Het 
Openbaar Ministerie van de provincie Zanjan heeft haar familie verteld dat ambtenaren van het Ministerie van 
Inlichtingen van Teheran hen hebben opgedragen om haar niet uit de Zanjan-gevangenis te laten. (…)" 

meer Informatie  
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Op 22 juli brachten 16 mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties een gezamenlijke verklaring uit waarin werd 
opgeroepen tot de vrijlating van Narges Mohammadi en de andere willekeurig gedetineerde politieke gevangenen in 
Iran. Ze uitten hun diepe bezorgdheid over de gezondheidstoestand van Narges Mohammadi.  

Tot de VN-experts, stuk voor stuk gerenommeerde wetenschappers op het gebied van mensenrechten en 
internationaal recht, behoren onder meer: 

Agnes Callamard (Frankrijk), Speciale rapporteur voor buitengerechtelijke, civiele of willekeurige executies 
Nils Melzer (Zwitserland), Speciale rapporteur over foltering 
Javaid Rehman (Pakistan), Speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran 
Mary Lawlor (Ierland), Speciale rapporteur voor de situatie van mensenrechtenverdedigers  
David Kaye (VS), Speciale rapporteur voor vrijheid van meningsuiting 

In april 2020 hadden de VN-experts het regime in Teheran al gevraagd om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij 
te laten, gezien het aanzienlijke risico op infectie met het coronavirus in Iraanse gevangenissen. Voor sommigen van 
hen zouden hun ouderdom of reeds bestaande aandoeningen hun leven in gevaar brengen als ze besmet werden 
met het virus. 
Volgens de VN-experts zijn de Iraanse gevangenissen al lang overvol en zijn de hygiënische omstandigheden en de 
medische zorg daar slecht. Politieke gevangenen zouden met 12 of meer gevangenen in één cel worden opgesloten, 
inclusief degenen met COVID-19-symptomen. Hygiëneartikelen zijn niet of slechts in beperkte mate aanwezig in de 
gevangenissen. Maatregelen om besmetting te voorkomen zouden niet worden genomen. 
Volgens de experts is het regime in Iran krachtens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat gevangenen op humane wijze worden behandeld 
en beschermd. 
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Verslaggevers zonder Grenzen roept de VN op om de 
situatie in Iraanse gevangenissen te onderzoeken 
 
27 augustus 2020 - Na onthullingen dat overheidsinstanties in Iran het aantal 
coronadoden verdoezelen neemt de bezorgdheid toe dat politieke gevangenen, 
waaronder journalisten, zonder bescherming aan het coronavirus worden overgeleverd. 

De organisatie Verslaggevers zonder Grenzen (RSF), die wereldwijd campagne voert voor vrijheid van informatie, 
heeft de speciale VN-gezant voor de mensenrechtensituatie in Iran opgeroepen om zo snel mogelijk Iraanse 
gevangenissen te bezoeken. Dit vanwege de toenemende bezorgdheid dat politieke gevangenen, waaronder 
journalisten, zonder bescherming aan het coronavirus worden overgeleverd. 

In een persbericht van RSF van 21 augustus wordt er op gewezen dat het aantal coronadoden door 
overheidsinstanties in Iran wordt verdoezeld. Volgens een rapport van de Britse BBC van begin augustus tonen 
Iraanse regeringsdocumenten aan dat eind juli ongeveer 42.000 mensen waren overleden aan de longziekte Covid-
19, bijna drie keer zoveel als gerapporteerd in de officiële statistieken. De onthullingen onderbouwen de 
beschuldiging dat het regime in Teheran al maanden opzettelijk het publiek in het zwaarst getroffen land in het 
Midden-Oosten heeft misleid. 

Hoewel veel politieke gevangenen, waaronder 19 journalisten en enkele van hun familieleden, nog altijd in hechtenis 
zitten, worden er volgens RSF nog steeds nieuwe mensen opgesloten. Op 8 augustus werd burgerrechtenactiviste en 
voormalig journaliste Nada Sabouri gearresteerd en naar de Evin-gevangenis van Teheran gebracht, waar ze werd 
veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf. meer Informatie 

Op 4 augustus vestigde Verslaggevers zonder Grenzen de aandacht op de zaak van de journalist en 
mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi, die alleen maar gevangen zit vanwege haar werk voor de 
mensenrechten en tegen de doodstraf. Narges Mohammadi, die in december 2016 bij verstek de 
mensenrechtenprijs van de stad Weimar ontving, zit een gevangenisstraf van tien jaar uit in de gevangenis in de 
noordwestelijke Iraanse stad Sandschan. 

RSF verklaarde daarover o.a.: 

"Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) roept Iran op om de journalist en mensenrechtenactivist Narges Mohammadi, 
die aan Covid-19 lijdt, onmiddellijk vrij te laten. Zelfs nadat de gevaarlijke longziekte werd gediagnosticeerd bij de 
ernstig zieke Mohammadi weigert de rechterlijke macht om haar over te laten brengen naar een ziekenhuis waar ze 
de juiste zorg zou kunnen krijgen.” 

"Als Narges Mohammadi niet onmiddellijk wordt overgebracht naar een ziekenhuis buiten de gevangenis kan haar 
leven in acuut gevaar komen." zegt Katja Gloger, woordvoerster van de RSF-raad. “De wanhopige situatie van deze 
moedige vrouw toont de totale minachting van het Iraanse regime en zijn onderdrukkende apparaat. Narges 
Mohammadi had nooit mogen worden opgesloten vanwege haar vreedzame mensenrechtenwerk. Nu ontzegt de 
Iraanse rechterlijke macht haar zelfs het elementaire recht op adequate gezondheidszorg in moeilijke 
omstandigheden." 

De Iraanse rechterlijke macht ontzegt jarenlang de 48-jarige Mohammadi, die sinds 2015 in de gevangenis zit, een 
adequate behandeling voor haar ernstige lichamelijke en psychische klachten. Aan het begin van de 
coronaviruspandemie, die Iran bijzonder hard trof, waarschuwden RSF en anderen daarom voor de bijzondere 
gevaren van infectie voor Mohammadi en andere politieke gevangenen die al ziek waren in de overvolle 
gevangenissen van Iran." 
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Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties eisen de vrijlating van Nasrin 
Sotoudeh 
  
28 september 2020 - De gezondheid van de Iraanse advocaat Nasrin Sotoudeh is zo 
verslechterd dat ze haar hongerstaking moest stoppen. De mensenrechtenactiviste 
blijft echter aandringen op haar eis voor de vrijlating van alle politieke gevangenen 
in Iran. 

De Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh (foto), die na een wekenlange 
hongerstaking in een ziekenhuis in Teheran werd opgenomen, werd op 23 september 
teruggebracht naar de Evin-gevangenis zonder dat de behandeling was voltooid. 

Haar man Reza Khandan meldde dat zijn vrouw zo afgeschermd was in het ziekenhuis 
dat niemand met haar in contact kon komen. Contact met familieleden of mensen in 
haar omgeving was verboden. Hij was daar met de twee kinderen naartoe gegaan in 
de hoop ze te kunnen zien. Het bleef echter maar bij een korte blik van een afstand. 
Ze werd in een rolstoel door de gang geduwd. De kinderen waren geschokt om hun 
moeder zo te zien. 

Haar familie meldde dat de gezondheid van Nasrin Sotoudeh zo erg achteruitging dat ze de hongerstaking moest 
stoppen. De mensenrechtenactiviste blijft echter aandringen op haar eis voor de vrijlating van alle politieke 
gevangenen in Iran. Ze had met haar hongerstaking de aandacht gevestigd op het feit dat het coronavirus hoogtij 
viert in Iraanse gevangenissen en dat de gevangenen die in onmenselijke en onhygiënische omstandigheden moeten 
leven een groot risico lopen op besmetting. 

Mensenrechtenactivisten over de hele wereld blijven campagne voeren voor de vrijlating van Nasrin Sotoudeh en 
andere politieke gevangenen in Iran met een internationale solidariteitscampagne. Op 25 september brachten 16 
mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties een gezamenlijke verklaring uit waarin ze het regime van Teheran 
opriepen Nasrin Sotoudeh onmiddellijk vrij te laten. Ze zijn verontrust door het nieuws dat de advocaat ondanks 
haar verslechterende gezondheid is teruggestuurd naar de gevangenis. 

Tot deze VN-experts, die allemaal gerenommeerde academici zijn op het gebied van mensenrechten en 
internationaal recht, behoren onder meer (op de foto van links naar rechts): 

• Dubravka Šimonović (Kroatië), speciale rapporteur voor geweld tegen vrouwen 
• Javaid Rehman (Pakistan), speciaal rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran 
• Nils Melzer (Zwitserland), speciaal rapporteur voor foltering 
• Diego García-Sayán (Peru), speciaal rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en aanklagers 

De verklaring wordt ook ondersteund door Mary Lawlor, speciaal VN-rapporteur voor de situatie van 
mensenrechtenverdedigers, en door verschillende leden van de VN-werkgroep voor willekeurige detentie. 

De VN-experts wezen erop dat de detentie van Nasrin Sotoudeh willekeurig en daarom illegaal was. Haar 
gevangenschap is een vergelding van het regime voor haar onvermoeibare inzet voor de mensenrechten. Nasrin 
Sotoudeh is "een erkende mensenrechtenadvocaat die moedig opkomt voor de rechten van de mensen in Iran, ook 
al wordt ze al meer dan tien jaar onderworpen aan permanente represailles", aldus de experts. 

Nasrin Sotoudeh, die de Sacharovprijs voor de mensenrechten van het EU-Parlement ontving, werd in maart 2019 
door een rechtbank van het regime veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen, uitsluitend 
vanwege haar inzet voor de mensenrechten. 
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Mensenrechtenwerk is succesvol: Nasrin Sotoudeh is vrijgelaten 
 10 november 2020 - De druk op het regime in Teheran heeft effect: de 
voorlopige vrijlating van advocaat Nasrin Sotoudeh werd afgedwongen. De 
internationale mensenrechtencampagne gaat nu door om ervoor te zorgen dat zij 
en de andere politieke gevangenen in Iran eindelijk en definitief worden 
vrijgelaten. 

De Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh werd op 7 november 
voorlopig vrijgelaten zodat ze buiten de gevangenis medische hulp kon zoeken. 
Samen met andere mensenrechtenorganisaties verwelkomen we de vrijlating. De 
opsluiting van de bekende advocaat was vanaf het begin onrechtmatig. Met haar 
bestraffing wilde het regime van Teheran een voorbeeld stellen om kritische stemmen in Iran te onderdrukken. We 
eisen dat alle veroordelingen tot gevangenisstraf door de rechterlijke macht van het regime tegen Nasrin Sotoudeh 
worden vernietigd, zodat ze onvoorwaardelijk en permanent in vrijheid blijft. 

 

Beste vrienden en mensenrechtenactivisten, 

Dankzij uw liefde en zorg ben ik met medisch 
verlof naar huis teruggekeerd om mijn 
behandelingen voort te zetten. Elke dag die ik 
buiten de gevangenis doorbreng wacht ik op het 
nieuws van de vrijlating van alle politieke 
gevangenen. Ik wil mijn dank uitspreken voor alle 
nationale en internationale organisaties in Iran 
en in het buitenland, balies in verschillende 
landen, mensenrechtenorganisaties en 
verschillende individuen zoals artiesten, 
schrijvers, politici, burgerrechtenactivisten, 
verdedigers van de mensenrechten, 
nieuwsmedia en mijn lieve collega's over de hele 
wereld. Vanwege uw liefde en steun kunnen 
politieke gevangenen de gevangenis doorstaan. 

In de hoop op de vrijlating van alle politieke 
gevangenen, 
Nasrin Sotoudeh 

Foto: Nasrin Sotoudeh bij het betreden van het 
huis na vrijlating uit de gevangenis - november 
2020. 

Na haar vrijlating bedankte Nasrin Sotoudeh via het internet iedereen die voor haar opkwam. 

In een eerste verklaring schreef Nasrin Sotoudeh op haar officiële Facebook-account dat ze er elke dag die ze buiten 
de gevangenis doorbrengt op wacht dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Ze bedankte alle 
mensenrechtenorganisaties en alle mensen die campagne voerden voor haar vrijlating in Iran en de rest van de 
wereld, vooral de advocatenverenigingen en hun collega's in verschillende landen. "Slechts dankzij uw liefde en 
steun kunnen politieke gevangenen de gevangenschap verdragen", aldus Nasrin Sotoudeh. 
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meer Informatie 

Nasrin Sotoudeh met haar gezin voor de gevangenis, direct na haar vrijlating 

Begin oktober ontving Nasrin Sotoudeh de Alternatieve Nobelprijs 2020 (Right 
Livelihood Award 2020) "voor haar onbevreesde inzet, met een hoog persoonlijk 
risico, om politieke vrijheden en mensenrechten in Iran te bevorderen". Na haar 
tijdelijke vrijlating uit de gevangenis eiste de Zweedse Right Livelihood Foundation 
dat de mensenrechtenactiviste definitief werd vrijgelaten. Het regime moet stoppen 
met het straffen van Nasrin Sotoudeh voor het opeisen van fundamentele rechten. 

Het mag niet worden getolereerd dat het regime mensenrechtenverdedigers het zwijgen oplegt. 

meer Informatie 

Nasrin Sotoudeh zat sinds juni 2018 in hechtenis en werd uitsluitend vanwege haar inzet voor de mensenrechten tot 
meer dan 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 2020 ging ze tweemaal wekenlang in hongerstaking om te 
demonstreren voor de vrijlating van alle politieke gevangenen in Iran die tijdens de coronapandemie zonder 
bescherming of adequate medische zorg in gevangenissen worden vastgehouden. 

In september ging de gezondheid van Nasrin Sotoudeh snel achteruit en werd ze kort opgenomen in een ziekenhuis 
in Teheran. In oktober werd ze overgebracht van de Evin-gevangenis in Teheran naar de vrouwengevangenis van 
Gharchak, die berucht is om zijn onmenselijke omstandigheden..  

Mensenrechtenverdedigers hebben bescherming en solidariteit nodig 

De vrijlating van Nasrin Sotoudeh was slechts mogelijk dankzij een intense wereldwijde mensenrechtencampagne en 
aanhoudende internationale druk. Het is een van de grootste campagnes ooit voor politieke gevangenen in Iran. 
Mensenrechtenorganisaties, verenigingen van advocaten, regeringen, parlementen, tal van persoonlijkheden uit de 
samenleving en de politiek, evenals duizenden burgers over de hele wereld hebben zich voor Nasrin Sotoudeh 
ingezet. 

De voorlopige vrijlating van de advocate laat zien dat zware druk op het regime in Teheran effect heeft. De 
internationale mensenrechtencampagne blijft nu hard werken om ervoor te zorgen dat Nasrin Sotoudeh en de 
andere politieke gevangenen in Iran eindelijk en definitief worden vrijgelaten. 

In Iran zitten talloze politieke gevangenen vast vanwege hun deelname aan burgerprotesten tegen de dictatuur of 
vanwege hun mensenrechtenwerk. Ze worden onderworpen aan onmenselijke detentieomstandigheden en worden 
gemarteld. 

De politieke gevangenen hebben dringend meer bescherming en solidariteit van de wereldgemeenschap nodig. De 
VN, regeringen en parlementen over de hele wereld moeten alle actie ondernemen tegen de wrede onderdrukking 
in Iran. De betrekkingen met het regime moeten afhankelijk worden gemaakt van eerbiediging van de 
mensenrechten. De internationale druk op de machthebbers in Teheran moet toenemen zodat alle politieke 
gevangenen worden vrijgelaten. 
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Internationale campagne voor vrijlating van Narghes Mohammadi is 
gewonnen.  

8 oktober 2020 - Narghes Mohammadi, vicevoorzitter en woordvoerder van de associatie 
voor verdedigers van mensenrechten, is vrijgelaten uit de Zanjan gevangenis.  

Narghes Mohammadi is mensenrechtenactivist, journalist, vicevoorzitter en 
woordvoerder van de associatie van verdedigers van mensenrechten en het hoofd van de 
uitvoerende delegatie van de Iraanse Raad voor Vrede. In 2009 won ze de Internationale 
prijs van de stichting Alexander Langer.  

Narghes Mohammadi: 

We zijn een vredelievend volk en trouw aan doelen voor rechtvaardigheid en vrijheid. In de loop van onze trotse geschiedenis 
hebben we, van constitutionele revolutie tot heden, generatie na generatie en van adem tot adem voor vrijheid en 
rechtvaardigheid gestreden en we zullen niet opgeven. In de afgelopen 40 jaar hebben we op zeer burgerlijke en vreedzame 
wijze voor onafhankelijkheid, vrijheid en republiek gestreden, maar tirannie is gerezen (…) het is waardig om met een burgerlijke 
wijze van protest in opstand te komen. 

De echtgenoot van deze mensenrechtenactiviste heeft met het publiceren van dit bericht aangekondigd dat zijn vrouw op 
donderdag 8 oktober om 03:00 uur uit de gevangenis in Zanjan vrij is gelaten. De man van Narghes Mohammadi hoopt dat alle 
mensenrechtenactivisten in Iran vrijgelaten worden.  

Narghes Mohammadi is op aanklacht van de inlichtingendienst gearresteerd en zat sindsdien vast in de gevangenissen van Evin 
en Zanjan. Zij leed in de gevangenis onder verschillende ziektes en een slechte lichamelijke conditie maar kreeg nooit verlof en 
ook geen specialistische medische zorg.  

Mahmoud Behzadi Rad, haar advocaat, had eerder verklaard dat zijn cliënte volgens de specialist met spoed geopereerd moest 
worden.  

Narghes Mohammadi werd in 2016 door het Hof van Beroep, afdeling 36, van de provincie Teheran tot 16 jaar 
onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld. Ze was eerder door afdeling 15 van de revolutionaire rechtbank onder voorzitterschap 
van Abolghasem Salawati veroordeeld tot 5 jaar cel voor “het bijeenkomen en samenspannen met het doel de veiligheid van het 
land in gevaar te brengen”, tot één jaar voor “propaganda-activiteiten tegen het regime” en tot 10 jaar voor “het stichten en 
runnen van de illegale groep Legham”. 

Zij werd in maart 2019 en terwijl zij vast zat ook nog door gerechtelijke autoriteiten en veiligheidsorganen geconfronteerd met 
nieuwe tenlasteleggingen, o.a. “publicatie van politieke verklaringen, organiseren van cursussen en proteststaking in de 
vrouwenafdeling binnen de Evin gevangenis” en “valse aantijging over marteling en mishandeling door het hoofd van de Evin 
gevangenis Gholamreza Ziaie” en “ordeverstoring in de gevangenis door zingen van liederen met harde stem”. 

Narghes werd ook in strijd met het reglement van gescheiden delicten binnen de gevangenis vastgehouden in een ruimte met 
gevaarlijke criminelen. Dit leidde tot bedreigingen en fysiek geweld tegen haar. Zij is medio juli 2020 in Zanjan-gevangenis 
besmet geraakt met het coronavirus.  

De internationale campagne voor vrijlating van deze mensenrechtenactiviste feliciteert alle vrienden van mensenrechten in Iran 
met haar vrijlating en eist de vrijlating van alle mensenrechtenactivisten die in Iran vastzitten.     
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Voetnoot 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Iran: massamoorden op demonstranten in november 2019 geheim gehouden 
door blokkeren van internet 

23 november 2020  

Nieuwe documentatie van Amnesty International onthult details over de opzettelijke moord op vreedzame 
demonstranten tijdens landelijke massademonstraties in Iran in november 2019. 
Ter gelegenheid van de verjaardag van de bloedige onderdrukking van de protesten in november in Iran in 2019 
gebruikt Amnesty International een nieuwe microsite om de omvang van het bloedbad dat troepen van het regime in 
Teheran hebben toegebracht aan vreedzame demonstranten te documenteren. De documentatie laat ook zien hoe 
het regime de misdaden voor de wereld probeerde te verbergen door het internet af te sluiten. 
 
De microsite iran-shutdown.amnesty.org bevat meer dan 100 geverifieerde video's uit 31 Iraanse steden. Deze 
onthullen het herhaaldelijk gebruik van vuurwapens, waterkanonnen en traangas door troepen van het regime tegen 
ongewapende demonstranten en voorbijgangers. 
“De regering dacht de mensen het zwijgen op te kunnen leggen door het land af te sluiten van het internet. Maar het 
Iraanse volk was vastbesloten de wereld de waarheid te vertellen. De nieuwe website is ontworpen om de moed te 
eren van degenen die de geweldsscènes met hun camera's vastlegden en onthulden wat de autoriteiten probeerden 
te verbergen", zegt Diana Eltahawy, plaatsvervangend regionaal directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
bij Amnesty International. 
De meeste slachtoffers van de massamoorden in november 2019, onder wie vrouwen en kinderen, stierven door een 
schot in het hoofd of bovenlichaam, wat wijst op een opzettelijke moord. 16 november 2019 was de dodelijkste dag 
met minstens 100 doden. Gezien de toenemende protesten werd het internet die dag op bevel van het regime 
geblokkeerd. Volgens Amnesty International was Iran op de avond van die dag digitaal afgesneden van de wereld. De 
internettoegang is pas op 27 november volledig hersteld. Maar het regime reageerde ook op latere protesten met het 
afsluiten van het internet. 
 
Toegang tot het internet is volgens Amnesty International een onmisbaar middel om de mensenrechten te 
beschermen. De VN-Mensenrechtenraad heeft ook verklaard dat "landen internetverbindingen in verband met 
vreedzame bijeenkomsten niet mogen blokkeren of verhinderen." 
Het persbericht van Amnesty vervolgt: “Tot op heden is niemand gestraft voor de misdaden en schendingen van de 
mensenrechten jegens de demonstranten. Amnesty International roept daarom de VN-Mensenrechtenraad op om 
een mandaat te geven om de onwettige moorden te onderzoeken, zodat de verantwoordelijken ter verantwoording 
kunnen worden geroepen. De Iraanse autoriteiten moeten onafhankelijke en onpartijdige onderzoeken starten als 
eerste stap tegen straffeloosheid. 
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Seventy-fourth session      
Agenda item 70 (c)      

Promotion and protection of human rights: human rights     situations and reports 
of special rapporteurs and representatives  
  

  
  
  

   Resolution adopted by the General Assembly  
on 18 December 2019  
  
  

    [on the report of the Third Committee (A/74/399/Add.3)]  
  
  

  74/167. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran  
  
  

   The General Assembly,  

 Guided by the Charter of the United Nations, as well as the Universal Declaration of Human Rights,1 the 
International Covenants on Human Rights2 and other international human rights instruments,  

   Recalling its previous resolutions on the situation of human rights in the Islamic  

Republic of Iran, the most recent of which is resolution 73/181 of 17 December 2018,  

1. Takes note of the report of the Secretary-General submitted pursuant to resolution 73/1813 and the report of 
the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the situation of human rights in the Islamic Republic 
of Iran,4 submitted pursuant to Council resolution 40/18 of 22 March 2019;5  

2. Recalls the pledges made by the President of the Islamic Republic of Iran with regard to improving the human 
rights situation in the country;  

3. Notes the significant decline in the number of executions in 2018, notably due to the reduction in the number 
of executions for drug-related offences, following amendments to the Anti-Narcotics Law, passed in October 
2017;  

4. Welcomes the approval in May 2018 by the Parliament of the Islamic  
Republic of Iran of the Law for the Protection of the Rights of Persons with  
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1 Resolution 217 A (III).  
2 Resolution 2200 A (XXI), annex.  
3 A/74/273.  
4 A/74/188.  
5 See Official Records of the General Assembly, Seventy-fourth Session, Supplement No. 53 (A/74/53), chap. IV, sect. A.  
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Disabilities and subsequent discussions regarding its implementation, and urges the authorities to work together with civil 
society to ensure that sufficient State funds are allocated for its implementation and monitoring;  

5. Also welcomes the continuing efforts of the Islamic Republic of Iran to host a large number of Afghans, including 
approximately 1 million registered refugees, and to provide them with access to basic services, in particular health care 
and education for children;  

6. Further welcomes the commitments made by the Iranian authorities with regard to improving the situation of women, 
and notes the ongoing discussions regarding the comprehensive bill on ensuring the protection of women against 
violence and the ratification of the amendment to the Nationality Law, which gives Iranian women married to men with 
foreign nationality the right to request Iranian citizenship for their children under the age of 18 years;  

7. Welcomes the engagement of the Islamic Republic of Iran with human rights treaty bodies, including through the 
submission of periodic reports, and notes in particular the engagement of the Government of the Islamic Republic of 
Iran with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the 
Child and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities and its participation in the universal periodic review;  

8. Also welcomes the ongoing contact with and dialogue between the Islamic  
Republic of Iran and the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, as well as the 
invitations extended to other special procedure mandate holders;  

9. Further welcomes the expressed readiness of the Iranian High Council for Human Rights and other Iranian officials to 
engage in bilateral dialogues on human rights, and calls upon them to increase such dialogues or resume those that have 
been paused;  

10. Expresses serious concern, notwithstanding the previously noted reduction in the number of executions, notably for 
drug-related crimes, at the alarmingly high frequency of the imposition and carrying-out of the death penalty by the 
Islamic Republic of Iran, in violation of its international obligations, including executions undertaken against persons 
on the basis of forced confessions or for crimes that do not qualify as the most serious crimes, including crimes that are 
overly broad or vaguely defined, in violation of the International Covenant on Civil and Political Rights,2 expresses 
concern at the continuing disregard for internationally recognized safeguards, including executions undertaken without 
notification of the prisoner’s family members or legal counsel, and calls upon the Government of the Islamic Republic 
of Iran to abolish, in law and in practice, public executions, which are contrary to the 2008 directive seeking to end this 
practice issued by the former head of the judiciary;  

11. Also expresses serious concern at the continued imposition of the death penalty by the Islamic Republic of Iran against 
minors, and urges the Islamic Republic of Iran to cease the imposition of the death penalty against minors, including 
persons who at the time of their offence were under the age of 18, in violation of the Convention on the Rights of the 
Child,1 and to commute the sentences for child offenders on death row;  

12. Calls upon the Islamic Republic of Iran to ensure, in law and in practice, that no one is subjected to torture or other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which may include sexual violence, and punishments that are 
grossly  

__________________  
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 disproportionate to the nature of the offence, in conformity with amendments to the Penal Code, the constitutional 
guarantees of the Islamic Republic of Iran and international obligations and standards, including 
but not limited to the United  
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules);2  

13. Urges the Islamic Republic of Iran to cease the widespread and systematic use of 
arbitrary arrests and detention, including the use of this practice to target dual and foreign nationals, 
to release those who have been arbitrarily detained and to uphold, in law and in practice, procedural 
guarantees to ensure fair trial standards, including timely access to legal representation of one’s 
choice from the time of arrest  
through all stages of trial and all appeals, the right not to be subjected to torture, cruel and inhuman 
or degrading treatment or punishment and consideration of bail and other reasonable terms for 
release from custody pending trial, and calls upon the Islamic Republic of Iran to ensure that it 
meets its obligations under article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations3 in relation 
to communication with and access to nationals of sending States who are in prison, custody or 
detention;  

14. Calls upon the Islamic Republic of Iran to release persons detained for the exercise of 
their human rights and fundamental freedoms, including those who have been detained solely for 
taking part in peaceful protests, to consider rescinding unduly harsh sentences, including those 
involving the death penalty and long-term internal exile, and to end reprisals against individuals, 
including for cooperating or attempting to cooperate with the United Nations human rights 
mechanisms;  

15. Also calls upon the Islamic Republic of Iran to address the poor conditions of prisons, 
to end the practice of deliberately denying prisoners access to adequate medical treatment, which 
creates a consequent risk of death, and to put an end to the continued and sustained house arrest of 
leading opposition figures from the 2009 presidential elections despite serious concerns about their 
health, as well as the pressure exerted upon their relatives and dependants, including through arrest, 
and calls upon the Islamic Republic of Iran to establish credible and independent prison oversight 
authorities to investigate complaints of abuse;  

16. Further calls upon the Islamic Republic of Iran, including the judicial and security 
branches, to create and maintain, in law and in practice, a safe and enabling environment in which 
an independent, diverse and pluralistic civil society can operate free from hindrance and insecurity, 
and urges the Islamic Republic of Iran to end widespread and serious restrictions, in law and in 
practice, on the right to freedom of expression and opinion, including in digital contexts, and the 
rights to freedom of association and peaceful assembly, and to end its harassment, intimidation and 
persecution of political opponents, human rights defenders, women’s and minority rights defenders, 
labour and trade union activists, students’ rights defenders, environmentalists, academics, film-
makers, journalists, bloggers, social media users and social media page administrators, media 
workers, religious leaders, artists, lawyers, including human rights lawyers, and their families and 
persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities and their families, wherever 
it may occur;  

17. Strongly urges the Islamic Republic of Iran to eliminate, in law and in practice, all forms 
of discrimination and other human rights violations against women and girls, to take measures to 
ensure protection for women and girls against violence and their equal protection and access to 
justice, to address the concerning incidence of child, early and forced marriage, as recommended 
by the Committee on the Rights  

__________________  

of the Child, to promote, support and enable women’s participation in political and other decision-making processes, and, while 
recognizing the high enrolment of women in all levels of education in the Islamic Republic of Iran, to lift restrictions on women’s 

                                                             
2 Resolution 70/175, annex.  
3 United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.  
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equal access to all aspects of education and women’s equal participation in the labour market and in all aspects of economic, 
cultural, social and political life, including participation in and attendance at sporting events;  

18. Calls upon the Islamic Republic of Iran to release women human rights defenders imprisoned for exercising their rights, 
including the rights to freedom of association and peaceful assembly and the right to freedom of expression and opinion, and to 
take appropriate, robust and practical steps to protect women human rights defenders and guarantee their full enjoyment of all their 
human rights;  

19. Also calls upon the Islamic Republic of Iran to eliminate, in law and in practice, all forms of discrimination and other 
human rights violations against persons belonging to ethnic, linguistic or other minorities, including but not limited to Arabs, 
Azeris, Balochis, Kurds and Turkmen, and their defenders;  

20. Expresses serious concern about ongoing severe limitations and increasing restrictions on the right to freedom of thought, 
conscience, religion or belief, restrictions on the establishment of places of worship, undue restrictions on burials carried out in 
accordance with religious tenets, attacks against places of worship and burial and other human rights violations, including but not 
limited to harassment, intimidation, persecution, arbitrary arrests and detention, and incitement to hatred that leads to violence 
against persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities, including Christians, Gonabadi Dervishes, Jews, 
Sufi Muslims, Sunni Muslims, Yarsanis, Zoroastrians and members of the Baha’i faith and their defenders in the Islamic Republic 
of Iran, and calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to cease monitoring individuals on account of their religious 
identity, to release all religious practitioners imprisoned for their membership in or activities on behalf of a recognized or 
unrecognized minority religious group and to ensure that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, 
including the freedom to have or to adopt a religion or belief of their choice, in accordance with its obligations under the 
International Covenant on Civil and Political Rights;  

21. Calls upon the Islamic Republic of Iran to eliminate, in law and in practice, all forms of discrimination on the basis of 
thought, conscience, religion or belief, including economic restrictions, such as the closure or confiscation of businesses and 
properties, the cancellation of licences and the denial of employment in certain public and private sectors, including government 
or military positions and elected office, the denial of and restrictions on access to education, and other human rights violations 
against persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities, and to end impunity for those who commit crimes 
against persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities;  

22. Also calls upon the Islamic Republic of Iran to launch a comprehensive accountability process in response to all cases of 
serious human rights violations, including allegations of excessive use of force against peaceful protesters and cases of suspicious 
deaths in custody, as well as violations involving the Iranian judiciary and security agencies, and calls upon the Government of the 
Islamic Republic of Iran to end impunity for such violations;  

23. Further calls upon the Islamic Republic of Iran to implement its obligations under those human rights treaties to which it 
is already a party, to withdraw any reservations that are imprecise or could be considered incompatible with the object and purpose 
of the treaty, to act upon the concluding observations concerning the Islamic Republic of Iran adopted by the bodies of the 
international  
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human rights treaties to which it is a party and to consider ratifying or acceding to the international human rights 
treaties to which it is not already a party;  

24. Calls upon the Islamic Republic of Iran to deepen its engagement with international human rights mechanisms by:  

(a) Cooperating fully with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the 
Islamic Republic of Iran, including by accepting the repeated requests made by the Special 
Rapporteur to visit the country in order to carry out the mandate;  

(b) Increasing cooperation with other special mechanisms, including by facilitating long-
standing requests for access to the country from thematic special procedure mandate holders, whose 
access to its territory has been restricted or denied, despite the standing invitation issued by the 
Islamic Republic of Iran, without imposing undue conditions upon those visits;  

(c) Continuing to enhance its cooperation with the treaty bodies, including by submitting 
overdue reports under the International Covenant on Civil and Political Rights, the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial  
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Discrimination4 and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;2  

(d) Implementing all accepted universal periodic review recommendations from its first 
cycle, in 2010, its second cycle, in 2014, and its third cycle, in 2019, with the full and genuine 
participation of independent civil society and other stakeholders in the implementation process;  

(e) Building upon the engagement of the Islamic Republic of Iran with the universal 
periodic review process by continuing to explore cooperation on human rights and justice reform 
with the United Nations, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights;  

(f) Following through on its commitment to establish an independent national human rights 
institution, made in the context of both its first and its second universal periodic reviews by the 
Human Rights Council, with due regard for the recommendation of the Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights;  

25. Also calls upon the Islamic Republic of Iran to continue to translate the pledges made by the President of the Islamic 
Republic of Iran with respect to human rights concerns into concrete action that results in demonstrable improvements as soon as 
possible and to ensure that its national laws are consistent with its obligations under international human rights law and that they 
are implemented in accordance with its international obligations;  

26. Further calls upon the Islamic Republic of Iran to address the substantive concerns highlighted in the reports of the 
Secretary-General and the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, as well as the specific 
calls to action found in previous resolutions of the General Assembly, and to respect fully its human rights obligations in law and 
in practice;  

27. Strongly encourages the relevant thematic special procedure mandate holders to pay particular attention to, with a view to 
investigating and reporting on, the human rights situation in the Islamic Republic of Iran;  

28. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its seventy-fifth session on the progress made in the 
implementation of the present resolution, including options and recommendations to improve its implementation, and to submit an 
interim report to the Human Rights Council at its forty-third session;  

__________________  

 29. Decides to continue its examination of the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran at its seventy-fifth session 
under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.  
  

50th plenary meeting 18 December 2019  

  

 

 

 

Uiting van bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Iran door vertegenwoordigers 
van Nederland, Denemarken en Tsjechië . 

24 juni 2020 

 

                                                             
4 Ibid., vol. 660, No. 9464.  
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Vergadering van de Mensenrechtenraad in Genève, 24 juni, waarschuwt voor 
mensenrechtenschendingen in Iran: 

Tijdens de bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Genève waarschuwden vertegenwoordigers van 
een aantal landen voor de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran. 

De vertegenwoordiger van Nederland zei: 

De mensenrechtensituatie in Iran blijft zorgwekkend. Het brute optreden tegen protesten na de stijging 
van de brandstofprijzen in november 2019 was een ernstige schending van de fundamentele 
mensenrechten en het was een fiasco. 

De vertegenwoordiger van de Tsjechische Republiek zei namens de Europese Unie: 

De Europese Unie blijft bezorgd over de mensenrechtensituatie in Iran. We roepen de Iraanse autoriteiten 
op om volledig samen te werken met de speciale rapporteur door bezoeken aan het land te 
vergemakkelijken. 

De Deense vertegenwoordiger zei: 

Mijn land maakt zich nog steeds zorgen over de mensenrechtensituatie in Iran. We zijn bezorgd over het 
gebruik van de doodstraf en de onderdrukking van de demonstraties in november 2019. We roepen op tot 
vrijheid van meningsuiting en saamhorigheid in Iran. 

 

 


