
Ondertekenaars van de open brief aan de VN - 3 mei 2021 
Meer dan 150 voormalige functionarissen van de Verenigde Naties en gerenommeerde 

internationale mensenrechten- en juridische deskundigen hebben in een brief aan Michelle 

Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, opgeroepen tot een 

internationale onderzoekscommissie naar de massamoord op duizenden politieke gevangenen 

in Iran in 1988. Lees de volledige tekst van de brief. 

De JVMI heeft op 5 mei een persbericht uitgegeven over de open brief. Lees hier onze 

verklaring. 

Dit zijn de 152 ondertekenaars: 

Individuele personen (OPMERKING: alle ondertekenaars hebben op persoonlijke titel getekend) 
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Onafhankelijk VN-deskundige en speciaal rapporteur op het gebied van culturele rechten (2009-

2015) - (Pakistan) 



 

Alfred De Zayas 

Onafhankelijk VN-deskundige voor de bevordering van een democratische en billijke internationale orde (2012-2018) - (Verenigde Staten) 



 

Soledad Villagra de Biedermann 

Lid van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie (2002-2008) - (Paraguay) 



 

Hans Corell 

Voormalig rechter in hoger beroep, ondersecretaris-generaal van de VN voor juridische zaken en juridisch adviseur van de VN (1994-2004), en voormalig covoorzitter van 

de raad van het mensenrechteninstituut van de Internationale Orde van Advocaten - (Zweden) 



 

Mike Smith 
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uitvoerend directoraat van het VN-comité voor terrorismebestrijding (2007-2013) - (Australië) 



 

Hon. Richard J. Goldstone 
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voormalige Joegoslavië en Rwanda, erevoorzitter van het mensenrechteninstituut van de internationale vereniging van advocaten (IBAHRI) - (Zuid-Afrika) 
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Eerste voorzitter van het Speciaal Hof van de Verenigde Naties voor Sierra Leone, auteur van "Misdaden tegen de menselijkheid", "Moellahs zonder genade" en "De 

slachting onder politieke gevangenen in Iran, 1988" - (Australië) 

 
1 QC = Queen’s Counsel = titel van een advocaat van hogere rang in het VK. 



 

Marek Antoni Nowicki 

Voormalig voorzitter van het VN-adviesorgaan voor de mensenrechten in Kosovo, door de VN benoemde internationale ombudsman in Kosovo (2000-2005), lid van de 

Europese Commissie voor de rechten van de mens (1993-1999) - (Polen) 



 

Ad Melkert 

Voormalig speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor Irak en hoofd van de Bijstandsmissie van de VN voor Irak (UNAMI), voormalig adjunct-

secretaris-generaal van de VN en geassocieerd administrateur van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) - (Nederland) 



 

Tahar Boumedra 
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Voormalig lid van de VN-onderzoekscommissie inzake mensenrechtenschendingen in Noord-Korea, oprichter en voorzitter van het Helsinki-Comité voor de mensenrechten 

in Servië - (Servië) 



 

Mark Ellis 

Uitvoerend directeur van de Internationale Orde van Advocaten, voormalig voorzitter van het Adviescomité van de VN voor aangelegenheden betreffende de raadslieden 

voor de verdediging van het mechanisme voor internationale straftribunalen - (Verenigd Koninkrijk) 



 

Giovanni Grasso 

Voormalig internationaal rechter bij het Grondwettelijk Hof van Bosnië en Herzegovina, voormalig rechter bij de Mensenrechtenkamer voor Bosnië en Herzegovina - (Italië) 



 

Ken Scott 

Voormalig lid van de VN-mensenrechtencommissie in Zuid-Soedan, voormalig speciaal openbaar aanklager bij het Speciaal Tribunaal voor Libanon, senior openbaar 

aanklager bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (1998-2011), assistent-procureur-generaal van de Verenigde Staten en hoofd van de 

afdeling complexe strafvervolgingen bij het openbaar ministerie (1985-1997) - (Verenigde Staten) 



 

Eric David 

Lid van de aan de VN gelieerde internationale onderzoekscommissie voor humanitaire aangelegenheden (2006-2016) - (België) 



 

Françoise Tulkens 

Voormalig vicepresident van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voormalig lid van het VN-mensenrechtenadviesorgaan voor Kosovo - (België) 
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Lid van de Internationale Helsinki-federatie voor de mensenrechten (1994-2004), lid van het VN-
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Jose Ramos-Horta 
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Nobelprijswinnaar voor fysiologie of geneeskunde 1993 - (Verenigd Koninkrijk) 



 

Randy W. Schekman 
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Barones Boothroyd 

Voormalig voorzitter van het Lagerhuis - (Verenigd Koninkrijk) 
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Rt Hon David Jones 
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Christian Tybring-Gjedde 

Parlementslid, tweede vicevoorzitter van de vaste commissie voor buitenlandse zaken en defensie - (Noorwegen) 
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3 zoiets als “Hou je handen thuis, Kaïn”. 
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