
Barones Betty Boothroyd, voormalig voorzitter van het Lagerhuis 
Het Iraanse volk kreeg geen keuze, maar ze maakten hun keuze wel heel duidelijk. Toen de tijd daar was, was hun keuze 
een klinkende nationale boycot van de nepverkiezing van het regime. 

Het volk heeft de Iraanse dictators en de wereld laten zien dat ze echte verandering willen en geen maskerade van 
staatsman. 

Ik bewonder de rol van vrouwen nemen, de moed die zij daarbij tonen voor de wereldleiders en de internationale 
gemeenschap. 

 

Sir David Amess, Brits parlementslid  

Ik ben verheugd aan te kondigen dat tot nu toe meer dan 100 van mijn collega's die zeer krachtige verklaring over Iran 
hebben ondertekend, en hier staat het in het rode boek van het Hogerhuis en het groene boek van het Lagerhuis; en deze 
verklaring verwerpt de brute religieuze dictatuur in Iran en steunt het Iraanse verzet ……... 

Wij roepen onze regeringen op om een krachtig beleid te voeren ten aanzien van het regime in Iran en haar leiders ter 
verantwoording te roepen voor het onderdrukken van het Iraanse volk, het bezig zijn met terrorisme in Europa, dat zich 
bemoeit met de regio en dat personen met een dubbele nationaliteit gijzelt. Wij roepen ook op tot strengere sancties 
zolang het Iraanse regime doorgaat met zijn frauduleuze gedrag. 
Raisi's benoeming toont schaamteloos de minachting die de fundamentalistische regering heeft voor elke vorm van 
positieve dialoog of hervorming. 

David Jones, vice-voorzitter van de Europese onderzoeksgroep sinds 
2020, parlementslid voor Clwyd West sinds 2005 
In een teken van duidelijke zwakte en wanhoop kozen het regime en zijn opperste leider een man die de slager van het 
bloedbad van 1988 werd genoemd, Ebrahim Raisi, als hun president. 

Het Verenigd Koninkrijk moet er nu bij de Verenigde Naties op aandringen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar 
het bloedbad van 1988. De families van de slachtoffers en het hele Iraanse volk verdienen die gerechtigheid. 

Ik en mijn collega's zullen een petitie blijven indienen bij de regering van het Verenigd Koninkrijk om samen met het Iraanse 
volk op zoek te gaan naar gerechtigheid...... 

 



 

Barones Sandy Verma, voormalig staatssecretaris voor Internationale 
Ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk 
U ziet dat er werkelijk een democratisch alternatief is dat zowel een plan als internationale steun van de bevolking heeft om 
de bevolking van Iran een levensvatbare routekaart te bieden om een vrije en democratische en seculiere republiek op te 
richten die Iran uit het duister zal halen om zijn rechtmatige plaats te vinden tussen de vrije naties van de wereld. 

De toekomst van Iran wordt bepaald door zijn volk, en ze zijn opgestaan onder leiding van vrouwen om een vrij en 
democratisch Iran veilig te stellen. Het Verenigd Koninkrijk en het Westen en de rest van de wereld zouden achter u moeten 
staan, en de volksstrijd voor democratische verandering in Iran moeten erkennen en steunen....Samen met mijn collega's in 
het Britse parlement van alle partijen zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we Ebrahim Raisi voor de rechter 
slepen en hem laten boeten voor de misdaden tegen de menselijkheid. 

Steve McCabe, Brits parlementslid voor Birmingham Selly Oak sinds 2010 
We hadden jaren geleden naar de oppositie moeten luisteren in plaats van verzoeningspolitiek te bedrijven. We hadden 
zoveel kunnen vermijden in ruil voor zo weinig over kernwapens. 

We hebben een tweede kans. We hebben de farce gezien van de laatste presidentsverkiezingen in Iran. We zijn getuige 
geweest van het verraad over de nucleaire deal. Nu is het tijd om de democratische aspiraties van het Iraanse volk te 
onderkennen. 
 
 
 

Bob Blackman, Brits parlementslid 
Er is grote steun voor het berechten van de massamoordenaars, waaronder een schijnverkiezing van de president van Iran, 
die natuurlijk verantwoordelijk was voor het bloedbad van 1988. 

We brengen de massamoordenaar Ebrahim Raisi voor de rechter. Wij roepen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 
hem te dagen voor het Internationaal Strafhof en hem daar te berechten als een misdadiger tegen de menselijkheid. 

  



Dr. Matthew Offord, parlementslid voor Hendon 
 
Deze grote Top van Vrij Iran en de enorme steun die deze verzetsbeweging binnen en buiten Iran heeft van meer dan 1.000 
parlementariërs, politieke hoogwaardigheidsbekleders van alle vijf continenten van de wereld, toont duidelijk de enorme 
steun die je hebt. 

Vandaag hebben we gezien dat Ebrahim Raisi, de volgende president van Iran, een bekende dader van grove 
mensenrechtenschendingen is, terwijl het regime uranium blijft verrijken tot 65 procent zonder geloofwaardig civiel 
gebruik, en weigert samen te werken met de IAEA of de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran. 

Elke eerlijke waarnemer kan vandaag zien dat het Iraanse volk een ander Iran wil, een Iran dat vrij is van de religieuze 
dictatuur. ... 

  

Philippe Gosselin, Frans parlementslid voor het departement Manche 
De Franse parlementariërs staan aan uw zijde. Ik geef u mijn volledige steun na de verkiezing van Raisi, die zware 
verantwoordelijkheid draagt voor het bloedbad van 1988 en het bloedbad van 2019. De internationale gemeenschap moet 
reageren. Wij vragen de minister van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken en de internationale 
gemeenschap zich te mobiliseren voor een ander beleid ten aanzien van Iran. 

Het volk van Iran lijdt eronder. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap de weg vooruit toont en president Rajavi 
steunt. 

 
 

Michèle de Vaucouleurs, Frans parlementslid 
We zijn solidair met de zaak van de vrijheid van Iran. Wij steunen de strijd tegen het terrorisme. We zijn er trots op dat we 
onze autoriteiten kunnen oproepen om actie te ondernemen tegen de terroristische activiteiten van Iran en de 
onderdrukking van zijn bevolking. De recente verkiezingen in Iran hebben bevestigd dat er geen gematigden in Iran zijn. 

 

 



Herve Saulignac, Frans parlementslid 
 
Herve Saulignac, Frans parlementslid 
Wij hebben de verantwoordelijkheid te zeggen dat wij dit regime veroordelen dat de wereld bedreigt. Het is onze plicht om 
de regering op te roepen haar verantwoordelijkheid te nemen. 

 

 

 

André Chassaigne, Frans parlementslid 
 
Het regime destabiliseert het Midden-Oosten. De instabiliteit in de regio komt door het Iraanse regime. Het regime is ook 
een reële bedreiging voor Frankrijk. Het ballistische raketprogramma en het expansionisme zijn een echt probleem 
geworden. Het regime verzwakt ook. We zien steeds meer demonstraties. Het regime ziet zichzelf als regionale macht, maar 
dat is een rookgordijn dat de kwetsbaarheid van het regime verbergt. Daarom heeft het regime een slager tot president 
benoemd. 

 
 

Yannick Favennec, Frans parlementslid, lid van de defensiecommissie 
van het Franse parlement 

Aan de ene kant hebben we meer armoede en ellende en aan de andere kant hebben we degenen die geld verspillen aan 
militaire en nucleaire ambities. Het geld is in handen van de mullahs. Ondertussen hebben we een groeiende 
verzetsbeweging in Iran, de arbeiders, de werknemers in de petrochemische sector, enz. Ondanks de repressie groeit het 
interne verzet. We weten wat dit betekent. Ga door met uw gevecht. Wij steunen uw beweging. 



Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Alain Vivien 
 
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Alain Vivien 
De verkiezingsmaskerade in Iran houdt niemand voor de gek. Het regime probeert de aandacht af te leiden van zijn 
problemen. Het volk boycotte deze verkiezing. 

Het regime raakt buiten adem door hun eigen wanbeleid. Het moment is aangebroken om het Iraanse volk te steunen. De 
monarchie van de mullahs heeft zijn greep op de macht behouden door slachting van duizenden mensen. Maar het Iraanse 
verzet blijft standhouden. 

Het is tijd om het verzet van het Iraanse volk te steunen. Ten eerste moeten we een einde maken aan de gewapende 
interventies van de mullahs in de landen van de regio. En we moeten een einde maken aan de oorlogszuchtige acties van het regime bij de 
ontwikkeling van kernwapens en ballistische raketten. 

De wereld heeft een nieuw, vrij, sterk en vreedzaam Iran nodig. Dat is wat de Iraanse bevolking wenst, vooral de jeugd. Laten we ze steunen. 

Jean-François Legaret, co-voorzitter van het Comité van Franse 
Vertegenwoordigers voor een Democratisch Iran, voormalig 
burgemeester van het 1e arrondissement van Parijs 
 
Jean-François Legaret, co-voorzitter van het Comité van Franse Vertegenwoordigers voor een Democratisch Iran, voormalig 
burgemeester van het 1e arrondissement van Parijs 
De verkiezing van het regime is schandalig en een belediging voor de democratie. We kunnen dit regime niet kwalificeren als 
een democratische staat. Er is geen ruimte voor vrijheid in dit regime. Het nieuwe staatshoofd hield toezicht op de 
onderdrukking en executies in Iran. 

Het regime van de mullahs is niet in staat om de covidpandemie aan te pakken. De staat ruïneert de Iraanse samenleving. En 
de nieuwe president maakt deel uit van de corrupte elite. Hij is niet in staat om Iran te regeren. 

Het is belangrijk voor ons om uw hoop te delen .... 

 



 

Jean-Pierre Muller, voormalig burgemeester van Magny-en-Vexin en lid 
van de departementale raad van Val d'Oise 
 
Jean-Pierre Muller, voormalig burgemeester van Magny-en-Vexin en lid van de departementale raad van Val d'Oise 
Dit regime respecteert de mensenrechten niet. Raisi was verantwoordelijk voor de slachting van gevangenen in 1988. De 
Iraniërs maken een economische crisis en een gezondheidscrisis door. Het volk komt in opstand. Ze organiseerden een 
opstand in 2019. Het regime kan niet ontsnappen aan zijn lot. 

Wij ondersteunen u .... 

Europarlementariër Antonio López-Istúriz White, secretaris-generaal 
van de Europese Volkspartij 

Europarlementariër Antonio López-Istúriz White, secretaris-generaal van de Europese Volkspartij 
We weten allemaal dat dit moeilijke tijden zijn voor Iraniërs. De pandemie heeft een ravage aangericht en de 
schijnpresidentsverkiezingen, die hard werden geboycot door het Iraanse volk, bewijzen eens te meer dat het regime niet 
te vertrouwen is. 

De internationale gemeenschap moet adequaat reageren en Raisi ter verantwoording roepen voor zijn daden in het 
verleden en de toekomst. De Europese Unie beschikt hiervoor zelf over instrumenten en daar moeten we gebruik van 
maken. 

Raisi's aan de macht komen, is een direct gevolg van het verzoeningsbeleid van de internationale gemeenschap ten opzichte van Iran. Het is een 
ander bewijs dat dit regime, net als wat we de afgelopen veertig jaar hebben gezien, niet in staat is tot hervormingen. 

Het juiste beleid moet zich niet alleen richten op het kernwapenprogramma van het regime, maar ook op het ballistische raketprogramma, de 
sponsoring van terrorisme, de regionale kwaadaardige invloed ervan en de schendingen van de mensenrechten. Al deze elementen moeten deel 
uitmaken van een coherent en alomvattend beleid ten aanzien van het regime. 

De Europese Unie en de internationale gemeenschap moeten de bevolking van Iran bijstaan in hun streven naar vrijheid. 



Radosław Sikorski, Europarlementariër, minister van Buitenlandse 
Zaken in het kabinet van Donald Tusk tussen 2007 en 2014- Polen  
 Radosław Sikorski, europarlementariër, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Donald Tusk tussen 2007 en 
2014 
Hoe kan het regime zelfs maar verwachten dat we [Raisi] ontmoeten om met deze persoon te praten? Hoe kunnen we 
politiek bedrijven met zo'n slager? Het is geen teken van hoop, maar een teken dat het regime onverzettelijk is en de 
wereld en internationale normen tart. 

Iran zal op een dag een seculiere democratie opbouwen die de rechtsstaat en de mensenrechten eerbiedigt. Iran en het 
volk van Iran zullen zich aansluiten bij de familie van vrije en welvarende naties. 

Anna Fotyga, Pools parlementslid 
 
Anna Fotyga, Pools parlementslid 
De verkiezingen in Iran zijn een vernedering voor de hele internationale gemeenschap. Wij staan achter u om de rechten 
van het Iraanse volk te beschermen. Het volk van Iran verdient het om in democratie te leven. 

 

 

 

Spaans parlementslid Francisco Javier Zarzalejos Nieto 
Iemand onder de ernstigste beschuldigingen van misdaden tegen de menselijkheid is geïnstalleerd als de volgende 
president in Iran. Het is een ontstellend bewijs dat Ebrahim Raisi zijn carrière baseerde op het promoten, aanmoedigen en 
bevelen van de massale moord op 30.000 politieke gevangenen. Raisi verdedigde deze moorden publiekelijk als een van de 
trotse prestaties van het systeem. 

We kunnen geen zaken doen zoals gewoonlijk. We kunnen onze ogen niet sluiten voor schendingen van de mensenrechten 
en de onderdrukking van vrouwen. We kunnen het Iraanse regime van terrorisme niet negeren. We moeten laten zien dat 
we ons inzetten voor democratie en mensenrechten en dat we het Iraanse volk steunen. 
De dreiging van terrorisme en ontvoering door het huidige Iraanse regime verdubbelt de noodzaak van een stevig beleid 
ten opzichte van het regime. 



Europarlementariër Milan Zver, voormalig minister van Onderwijs en 
Sport van Slovenië 
Ik sta volledig achter de aspiraties van het Iraanse volk dat in een vrij, stabiel, inclusief en democratisch land wil leven. Ik 
heb de detentie van demonstranten en marteling van gevangenen en massa-executies door het Iraanse regime krachtig 
veroordeeld. Dit is gewoon onaanvaardbaar in de moderne wereld. We moeten ons uiterste best doen om een einde te 
maken aan deze massale schendingen van de mensenrechten. Ik heb de Europese Commissie en de Raad voortdurend 
opgeroepen om schendingen van de mensenrechten aan de orde te stellen als een kernonderdeel van de bilaterale 
betrekkingen met Iran en gerichte sancties op te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de 
mensenrechten. 

Europarlementariër Petras Austrevicius uit Litouwen 
 
De recente zogenaamde verkiezingen in Iran hebben ons echt niet verrast. Het mullahs regime doet er alles aan om zijn 
systeem intact te houden. Het is tegen de wil van het volk en tegen de betere toekomst van Iran. 

We zullen er alles aan doen om de toekomst van het Iraanse volk te ondersteunen op basis van hun wil en democratische 
ontwikkeling. 

 
 

Europarlementariër Franc Bogovič uit Slovenië  
 
Zij, de Iraanse mensen, eisen democratische verandering en de oprichting van een democratische republiek die zowel de 
sjah als de dictaturen van mullahs verwerpt. 

Degenen die tevergeefs in dit regime hebben geïnvesteerd in de hoop gematigden te vinden, kunnen nu het resultaat zien 
van deze eenvoudige waarheid dat er geen gematigde is binnen moorddadige dictaturen.        

 

 



Europarlementariër Raffaele Fitto, voormalig Minister van Italië  

We zeggen nogmaals dat we ons inzetten om u te steunen. Wij willen een democratisch en seculier Iran. Heel Europa heeft 
zijn steun betuigd, maar het is belangrijk om meer te doen. 

We weten dat Iran gewoon elke president wil hebben om te proberen elk verzet uit te schakelen. 
In westerse landen moeten we oproepen tot verandering. We moeten de eerbiediging van de mensenrechten in het land 
vragen. De EU en haar lidstaten kunnen de ogen niet sluiten voor het Iraanse volk dat lijdt. 

We hebben gezien dat de verkiezingen geboycot zijn. Dit is een duidelijk teken dat het Iraanse volk dit regime niet langer 
tolereert. Het is belangrijk om het Iraanse volk en de verzetsbeweging die vechten voor een vrij Iran volledig te steunen. 
Alleen op deze manier kunnen we een einde maken aan ... 

Prof. dr. Rita Süssmuth, voormalig voorzitter van de Duitse Bondsdag, 
voormalig bondsminister 

Het regime schuwt veranderingen die zo urgent en onmisbaar zijn voor de mensen. Maar er zijn alternatieven. Ja, er is 
verzet en er is een nieuw begin. ...... 
Je zou in een wereld moeten kunnen leven waarin je je leven vrij kunt ontwikkelen en vormgeven, en dit zal alleen mogelijk 
zijn als we een dergelijk alternatief steunen. 
Vrouwen zijn niet alleen de kracht van verandering, maar ook de kracht die de toekomst opbouwt. Vrouwen zijn sterk en 
leven verantwoordelijk, en dit behoort tot de toekomst van Iran. ……….. 
 

 Martin Patzelt, Duits  Parlementslid 

Wij als Europeanen hebben jarenlang tevergeefs gezocht naar gematigden in Iran. We hebben twee grote fouten gemaakt: 
we hoopten op een illusie die nooit de waarheid zou kunnen worden en we sloten het democratische alternatief voor dit 
regime uit, ..... 
Landelijke boycots van de presidentsverkiezingen in Iran hebben aangetoond dat het regime het vertrouwen van het volk 
volledig heeft verloren. Aan de andere kant laat het zien dat het verzet steun geniet van de bevolking. 
 
 
 
 



Kees de Vries, Lid van de Duitse Bondsdag 

Het is belangrijk dat de meerderheid van de Iraanse vrienden de onwettigheid van dit regime heeft vaangetoond door de 
verkiezingen te boycotten. Ik sta achter het Iraanse volk op de weg naar vrijheid en democratie. 
 

 
 
 
 

 

Lucio Malan, senator en secretaris-generaal van de Italiaanse Senaat – 
Lid van de Parlementaire Vergadering van de NAVO 
 
Lucio Malan, senator en secretaris-generaal van de Italiaanse Senaat – Lid van de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Genoeg met dat verzoeningsbeleid! We moeten erkennen dat er in Teheran een geestelijk regime bestaat waarvan het enige 
principe is om zijn macht te vergroten. De westerse wereld moet ophouden te doen alsof ze denkt dat Iran een echte 
democratie is, en ze moet de echte situatie erkennen. Het moet het verzet in Iran erkennen .... 

 
 
Italiaans parlementslid Antonio Tasso 

De theocratie heeft zijn laatste fase bereikt. Raisi is het enige gezicht van het regime, een wreed regime. Nu hebben de mensen 
laten zien dat ze dit regime en de westerse wereld niet willen. Europa en Italië moeten aan de zijde staan van het Iraanse volk 
en van het georganiseerde verzet. 
Het regime is niet de oplossing voor het probleem. Het regime is de oorzaak van het probleem. Het Iraanse volk moet ervoor 
zorgen dat wij met hen meevechten in hun strijd voor vrijheid en democratie in hun land.Ik vraag Europa en Italië om te kiezen 
voor menselijke waardigheid, eerlijkheid, moed, rechten en vrijheid. We moeten de goede kant van de geschiedenis steunen. 

 
 



Italiaans parlementslid Stefania Pezzopane 

.... Nogmaals, ik wil u verzekeren dat ik uw terechte zaak voor vrijheid en democratie in Iran volledig steun. 
Wij zullen erop blijven aandringen dat onze betrekkingen met Iran geconditioneerd moeten worden om de mensenrechten 
te verbeteren. Dit is een prioriteit. We mogen onze overtuigingen niet opgeven en de EU mag niet accepteren dat iemand 
als de huidige president een referentiepunt voor Iran wordt. 
 
 
 
 
 
 

Kimmo Sasi, voormalig Fins minister van Vervoer en Communicatie 
Iran is helaas een dictatuur. Het betekent dat rustig met hen praten niet zal helpen. De enige manier om vooruit te komen om 
een verandering aan te brengen is door middel van een volksrevolutie. 
Het is nu tijd dat de Europese Unie aan haar verwachtingen voldoet. Het betekent dat de EU de mensenrechten moet 
verdedigen. 
Het is erg belangrijk dat de EU alle misdaden van het Iraanse regime naar het Internationaal Gerechtshof brengt om te 
garanderen dat deze mensen niet kunnen ontsnappen aan de procedures van het hof van justitie. 
Het is tijd dat de Europese Unie samenwerkt met het Iraanse volk en alle middelen aan de mensen in Iran geeft om een 
betere wereld te maken. 
 

Edvard Júlíus Sólnes, voormalig minister van Milieu, IJsland 

Presidentsverkiezingen in Iran zijn slechts voor de show. De verkiezingen hebben duidelijk aangetoond dat elke hervorming 
van het regime onmogelijk is. Het verzet heeft dit keer op keer gezegd. Degenen die "gematigden" binnen het regime wilden 
machtigen, worden nu geconfronteerd met de realiteit. Het regime heeft alleen maar minachting voor westerse democratieën. 
Ik zeg tegen alle politieke leiders: Denk je echt dat je te maken hebt met een democratische regering in Iran? Nee, het is een 
stel criminelen. 
......... 



Uffe Elbaek, voormalig minister van Cultuur in Denemarken 

Wij zijn solidair met het Iraanse volk. Je verdient het om in een democratische republiek te leven. De verkiezing van Iran was niet 
vrij en de man die president werd is een crimineel. ..... 

 
 
 
 

 

Voormalig Noors parlementslid Lars Rise 

Ik feliciteer president Madame Rajavi met haar inspanningen om de vrijheid van democratie en de mensenrechten in Iran te 
brengen. 
 
 
 
 
 

Zamaswazi Dlamini-Mandela, pleitbezorger van vrouwenrechten 
Onder de huidige dictatuur in Iran kunnen vrouwen hun huis niet verlaten zonder vergezeld te worden, kunnen ze niet naar 
school, kunnen ze niet werken tenzij hun man het toestaat, en krijgen ze de opdracht om hijabs te dragen wanneer ze in het 
openbaar zijn. 

Wij roepen de internationale gemeenschap op dergelijke daden tegen hen te veroordelen en te demoniseren. Zij moeten 
het Iraanse volk steunen tegen dit wrede regime. We moeten de dappere vrouwen en mannen respecteren die hun leven 
hebben gegeven en die alles hebben opgegeven tegen het systeem. 

 



Aude de Thuin, oprichter en voorzitter van het Women's Forum for 
Economy and Society – Frankrijk 

Aude de Thuin, oprichter en voorzitter van het Women's Forum for Economy and Society – Frankrijk 
We moeten roepen tegen de wereld. We kunnen niet zwijgen tegen dit regime. Vrouwen hebben een belangrijke rol te spelen. 
In Iran leidden ze de protesten van 2019. Ze zijn moedig. Ze sturen moedige boodschappen. We kunnen onze ogen niet sluiten 
voor wat er in Iran gebeurt. 
 

Valentina Leskaj, vicevoorzitter van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa – Albanië 

Deze conferentie is een getuigenis van grote steun voor het verzet en de sterke inzet van de organisatoren ... 
Het Iraanse regime heeft laten zien dat ze niet verandert, ze luistert niet naar haar mensen die op straat protesteren, en ze 
luistert niet naar de internationale gemeenschap. In mijn internationale activiteiten heb ik zoveel Iraanse vrouwen gezien die 
er dapper voor hebben gekozen om te vechten voor mensenrechten en gerechtigheid tegen de dictatuur. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat jullie ons een krachtige boodschap heeft gegeven met betrekking tot de rechten van vrouwen. 
Dit verzet heeft respect getoond voor vrouwenrechten en rechtvaardigheid recht voor de mullahs. 

Dominique Attias, voormalig plaatsvervangend voorzitter van het 
Lawyers Guild of Europe 
Wat gaat Europa doen met een regime dat wordt geleid door een crimineel? Het bloedbad van 1988 was een misdaad tegen 
de menselijkheid. Europa heeft niets gezegd vanwege hun economische belangen. Hoe gaan we onze mensen laten geloven 
dat we voor de mensenrechten staan? 
We kunnen deze situatie niet tolereren. We moeten een onderzoek hebben om wat opheldering te geven over deze misdaad. 
Iraniërs moeten zich bewust zijn van wat er gebeurt en dat hun regering kan worden veroordeeld. Deze onderzoekscommissie 
is erg belangrijk. 
Europa speelt het spel van het regime. Wij advocaten van Europa kunnen deze stilte niet tolereren. We moeten iets doen. De 
EU moet een einde maken aan haar stilzwijgen, anders verliest ze alle geloofwaardigheid. 



Ranjana Kumari, directeur van het Centre for Social Research (India) 

De vrouwen van het verzet hebben een ongelooflijk vermogen bereikt om offers te brengen. Als je je richt op de vrouwenhaat 
van de mullahs richt je op het hart van hun ideologie.  

 
 
 
 

 

Zwitsers parlementslid Laurence Fehlmann Rielle 

De vrouwen van Iran hebben zich verzet tegen het vrouwenhatende regime van Iran. Het Iraanse verzet is een bron van hoop 
voor de vrouwen van Iran. Zij verdienen onze steun bij het herstel van de democratie in Iran. We zullen onze campagne 
voortzetten om Zwitserse parlementariërs bijeen te laten komen om de strijd van het Iraanse volk te steunen. Ik roep de 
Zwitserse regering en andere regeringen van de wereld op om een einde te maken aan het verzoeningsbeleid en het Iraanse 
regime en zijn president Ebrahim Raisi ter verantwoording te roepen voor hun misdaden 
 

 
John Perry, voormalig minister van Ierse regering 
Ik sluit mij aan bij andere sprekers om de eis van het Iraanse volk voor gerechtigheid te steunen en roep de Ierse regering en de 
EU op om hun prominente stem bij de VN te gebruiken om een onafhankelijk Europees onderzoek te eisen naar het bloedbad 
van 30.000 politieke gevangenen in Iran in 1988. 
Het regime heeft niet het beste van zijn bevolking op de agenda staan, maar investeert miljarden dollars uit de rijkdom van het 
land om zijn nucleaire programma en zijn zeker destabiliserende activiteiten in de regio vooruit te helpen. 
Het regime in Iran is niet te vertrouwen met dialoog en sancties, maar de enige manier om vooruit te komen is standvastig te 
blijven en Teheran onder druk te zetten om zijn onaanvaardbare gedrag op te geven. 
Er bestaat een alternatief voor het regime, een democratisch alternatief dat prioriteit geeft aan de aspiraties van het Iraanse 
volk. 

 



Europarlementariër Mark Demesmaeker 
Raisi, de beul van het bloedbad van politieke gevangenen in 1988, is Khamenei's laatste kaart voor het voortbestaan van het 
regime. 
Dat Ebrahim Raisi is geïnstalleerd als president in plaats van vervolgd te worden voor misdaden tegen de menselijkheid is een 
tragische demonstratie van het falen van de internationale gemeenschap om de structurele crisis in Iran aan te pakken. 

 
 
 

 

Belgisch parlementslid Els Van Hoof, lid van de Commissie buitenlandse 

zaken 

Iran staat onderaan de wereldwijde gender gap index van het Wereld Economisch Forum en is in twee jaar tijd zelfs tien plaatsen 
gedaald. Slechts vijf procent van de Iraanse parlementariërs is vrouw. Slechts drie procent van de 27 miljoen vrouwen heeft een 
baan. Het inkomen van Iraanse vrouwen is slechts 18 procent van dat van mannen. Vrouwen worden voortdurend 
gediscrimineerd in hun dagelijks leven. 
Ik denk dat zowel onze regering in België als de EU een actievere rol moeten spelen in de ondersteuning van de strijd van het 
Iraanse volk voor hun rechten. Alle betrekkingen met Iran moeten afhankelijk worden gesteld van de verbetering van de 
mensenrechten en de rechten van de vrouw. 

Luis Leite Ramos, vicevoorzitter van de EVP in het Europees Parlement 

De mullahs moeten worden berecht door een internationaal hof voor alle misdaden die ze hebben begaan. We kunnen niet 
zwijgen over Iran. Het is nu echt tijd om te reageren. We weten dat Raisi een crimineel is en dat hij berecht moet worden. Ik 
weet niet hoe de Europese leiders dit regime kunnen accepteren. 
Samen met andere gelijkgestemde Canadese parlementariërs beloof ik te zullen vechten voor alle pro-democratische Iraanse 
activisten en ervoor te zorgen dat Canada meer doet om u te steunen bij het vervullen van uw aspiraties voor een vrij en 
inclusief Iran. 
 



Canadees parlementslid Candice Bergen 

Ik ben de plaatsvervangend leider van de Canadese Conservatieve Partij en ik ben hier om onze steun te verlenen aan de 
grote beweging voor vrijheid in Iran. Canada's conservatieven steunen je verlangen en het werk dat je doet. 
Het Iraanse volk verdient vrijheid, gelijkheid, kansen en dat afschuwelijke regime in Iran moet worden neergehaald, en 
daarom steunen wij u. 
 
 
 

James Bezan, Canadees parlementslid 

De Regering van Canada heeft geweigerd sancties te gebruiken tegen president Raisi, opperste leider Khamenei, voormalig 
president Rouhani en alle andere Iraanse functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de voortdurende schendingen van 
de mensenrechten tegen de eigen burgers. 
Terroristische wreedheden tegen Canadezen, waar ook ter wereld, moeten volledig worden onderzocht door de juiste 
autoriteiten. Het is gewoon niet goed genoeg om deze zaken in handen te laten van bloeddorstige terroristische regimes en 
hun woord te geloven voor wat er is gebeurd. 
Het IRGC is een terroristische entiteit; ik weet dat u weet dat het Parlement van Canada een motie heeft aangenomen om 
dat in juni 2018 duidelijk te maken, en vorige maand nog beoordeelde het Superior Court of Ontario het IRGC als een 
terroristische organisatie. 
 

Australische senator Eric Abetz 
Iran is de nummer één beul van vrouwen in de wereld. Het algemene falen tot nu toe van de internationale gemeenschap 
om de alarmerende mensenrechtensituatie aan te pakken, heeft de dictatuur ertoe aangespoord hun misdaden te escaleren. 
Wij spreken onze grote bezorgdheid uit over en dringen aan op een eensgezind optreden van de internationale gemeenschap 
om de nucleaire wapens en ballistische raketprogramma's van Iran te beteugelen. 
In de afgelopen jaren heeft het Iraanse volk duidelijk en luid hun verlangen naar echte verandering geuit en het idee van 
gematigden versus hardliners verworpen. 



Robert Mitchell, vice-voorzitter van het Australische parlement 

Ik wil in Iran zien waar er in de regio vrijheid van godsdienst vrede en vriendschap heerst. Iran moet de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens steunen. ...... 
 
 
 
 
 

Dr. Alejo Vidal-Quadras, voormalig vicevoorzitter van het Europees 

Parlement 

Er is geen excuus om je met het regime van Iran te verzoenen. Het lijdt geen twijfel dat het Iraanse volk resoluut is om dit 
regime te veranderen. Deze top toont een sterke internationale steun aan het Iraanse volk en hun verzet. Aan Europese 
leiders en regime-verzoeners: zie de realiteit onder ogen. Ondanks de geruststelling heeft het regime u geen concessies 
gedaan. Je brengt jezelf in diskrediet door je met de mullahs te blijven verzoenen. Als je de mullahs niet de rug toekeert, 
vertrap je de Europese waarden waarvoor miljoenen mensen zijn gestorven. 
 

Struan Stevenson, voormalig voorzitter van het Europees Parlement 

Volgens de Teheran Times kan Raisi van Schotland zijn eerste internationale bestemming als president maken. Raisi is 
blijkbaar uitgenodigd om de VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow bij te wonen van 31 oktober tot 12 
november. 

Maar zoals we allemaal weten staat Raisi op de Amerikaanse sanctielijst voor seriële mensenrechtenschendingen. Hij is een 
moordenaar en een dader van genocide die openlijk opschepte over zijn rol als lid van de doodscommissie die toezicht hield 
op de slachting van meer dan 30.000 politieke gevangenen in de zomer van 1988. 
Ik wil vandaag duidelijk maken dat Raisi niet welkom is in Schotland. Het Schotse volk houdt niet van massamoordenaars. 
Hij is een pariapresident van een pariastaat, en hij moet als zodanig worden behandeld. Er kan geen straffeloosheid zijn 
voor massamoord en genocide. 



Voormalig Europarlementariër Paulo Casaca 

Voorbij zijn de dagen van veronderstelde hervormingen. Het regime is van plan openlijk door te gaan met het plunderen 
en mishandelen van het land, om de terroristen en het expansionistische apparaat te voeden en om te onderdrukken, op 
te sluiten en te vermoorden. 

De democratische wereld moet het recht van het Iraanse volk op volledige zelfbeschikking en dat op  zijn regering vrij en 
democratisch kunnen kiezen, erkennen. 

Het is onze plicht om te stoppen met het verzoeningsbeleid met het fanatieke terroristische expansionistische Iraanse 
regime en om achter het Iraanse volk te staan. 


