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2- Belangrijke resoluties tegen 

mensenrechtenschendingen in 

Iran 

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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Verenigde Naties: 68e VN-resolutie veroordeelt mensenrechtenschendingen in 
Iran 

Resolutie van de Algemene Vergadering van de VN veroordeelt schendingen van 
de mensenrechten in Iran 

 

17 december 2021 
De 68e VN-resolutie, waarin de grove en 
systematische schending van de 
mensenrechten door het Iraanse regime 
wordt veroordeeld, is aangenomen tijdens de 
76e zitting van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties (AVVN). De resolutie 
"spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de 
alarmerend hoge frequentie van het 
opleggen en uitvoeren van de doodstraf", 
"het wijdverbreide en stelselmatige gebruik 

van willekeurige arrestaties en detenties", "het opzettelijk ontzeggen aan gevangenen van de toegang tot 
adequate medische behandeling en benodigdheden" en "de ontstellende daden van gevangenisbewakers in de 
gevangenis van Evin", "pesterijen, intimidatie en vervolging, waaronder ontvoeringen, arrestaties en executies 
van politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten", "willekeurige arrestatie en detentie, foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van vreedzame demonstranten" en "het 
gebruik van foltering om bekentenissen af te dwingen en gevallen van verdachte sterfgevallen in hechtenis." 
"Herhalend dat het van belang is geloofwaardige, onafhankelijke en onpartijdige onderzoeken in te stellen naar 
alle gevallen van ernstige mensenrechtenschendingen, met inbegrip van gedwongen verdwijningen, 
buitengerechtelijke executies en vernietiging van bewijsmateriaal in verband met dergelijke schendingen, wordt 
in de resolutie opgeroepen een einde te maken aan de straffeloosheid voor dergelijke schendingen. 
Wij zijn verheugd over de aanneming van de 68e resolutie van de AVVN waarin de wrede en stelselmatige 
schendingen van de mensenrechten in Iran worden veroordeeld. 
Hoewel deze resolutie slechts een klein deel weergeeft van de misdaden van het heersende religieuze fascisme 
in Iran bewijst zij niettemin dat dit regime altijd de grootste schender van de mensenrechten in de wereld is 
geweest. Het dossier van vier decennia misdaden tegen de menselijkheid en genocide gepleegd door dit regime, 
in het bijzonder het bloedbad van 1988 op 30.000 politieke gevangenen en het bloedbad van 1.500 
demonstranten in 2019, moet worden doorverwezen naar de VN-Veiligheidsraad. En de leiders van dit regime, 
vooral Ali Khamenei, Ebrahim Raisi, en het hoofd van de rechterlijke macht, Gholam Hossein Mohseni Eje'I, 
moeten worden vervolgd voor een internationaal gerechtshof. De internationale gemeenschap moet dit regime 
mijden en een einde maken aan de straffeloosheid voor zijn misdadige leiders. 
 

De resolutie van de AVVN bevestigt dat dit regime altijd de grootste schender van de mensenrechten in de 
wereld is geweest. Het dossier over vier decennia van schendingen van de mensenrechten, misdaden tegen 
de menselijkheid en genocide door het Iraanse regime, met name het bloedbad van 1988, moet worden 
voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad, en Khamenei, Raisi en Eje'i (hoofd van de rechterlijke macht) 
moeten voor een internationaal gerechtshof worden gebracht. 
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100 Parlementariërs roepen de EU op om de Massamoord van 1988 in Iran te 

erkennen als Genocide en een Misdaad tegen de Menselijkheid 

7 December 2021 

Op 7 December 2021, brachten Vrienden van 

een Vrij Iran (FoFI) in het Europese Parlement 

een verklaring naar buiten, waarin werd 

bekend gemaakt dat: “Op de vooravond van de 

Wereld Mensenrechten Dag 100 

parlementsleden, waaronder 14 vroegere 

ministers, ook ministers van Buitenlandse 

Zaken, de EU en zijn lidstaten oproepen om de 

Massamoord van 1988 in Iran te erkennen als Genocide en een Misdaad tegen de Menselijkheid en een harde 

lijn te volgen in de onderhandelingen over een nucleair akkoord.” 

“De ondertekenaars zijn parlementsleden uit verschillende politieke groeperingen, waaronder twee voorzitters 

en zes vicevoorzitters van fracties in het parlement, een vroegere premier en een vroeger staatshoofd, twee 

vicepremiers en 14 vroegere Europese ministers, waaronder de ministers van Buitenlandse Zaken en van 

Defensie van Polen, Spanje, de Tsjechische Republiek en Litouwen. Twee voorzitters en acht vicevoorzitters van 

commissies van het Europese Parlement en vijf voorzitters van delegaties van het parlement behoorden tot de 

ondertekenaars. ” 

 

 

VN-resolutie roept op tot einde aan straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen in Iran 
29 november 2021 

 
VN: In Iran worden aangehouden demonstranten en 
andere politieke gevangenen onderworpen aan 
buitensporig geweld, willekeurige detentie, foltering 
en andere wrede mishandelingen om bekentenissen 
af te dwingen. Het aantal doodvonnissen en 
executies in Iran is alarmerend hoog. 
 
Op 17 november heeft de Commissie mensenrechten 
van de Algemene Vergadering van de VN in New York 
een nieuwe resolutie aangenomen over de 

mensenrechtensituatie in Iran. Daarin dringt de wereldgemeenschap er bij het regime in Iran op aan een einde 
te maken aan de schendingen van de mensenrechten en zijn verplichtingen krachtens het internationaal recht 
in dit verband na te komen. Verscheidene landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS, 
hadden samen gelobbyd voor de aanneming van de resolutie. 
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In de resolutie wordt benadrukt dat er geloofwaardige en onafhankelijke onderzoeken 
moeten komen naar alle ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran. Er 
moeten alomvattende maatregelen worden genomen om degenen die 
verantwoordelijk zijn voor deze mensenrechtenschendingen ter verantwoording te 
roepen en een einde te maken aan de straffeloosheid. In de resolutie wordt er ook op 
gewezen dat het regime in Iran schendingen van de mensenrechten tracht te 
verdoezelen door bewijsmateriaal te vernietigen. 
Onder de ernstige schendingen van de mensenrechten waaraan gedetineerde 

demonstranten en andere politieke gevangenen worden blootgesteld, noemt de resolutie buitensporig gebruik 
van geweld, willekeurige detentie, foltering en andere wrede mishandelingen om bekentenissen af te dwingen. 
Alarmerend zijn ook de gevallen van gevangenen die op niet-opgehelderde wijze in hechtenis zijn overleden, 
alsmede de gevallen van personen die spoorloos zijn verdwenen of willekeurig zijn gedood door troepen van 
het regime. 
 
Reeds eind oktober had Javaid Rehman (foto), de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie 
in Iran, zijn jaarverslag voorgelegd aan de Commissie mensenrechten van de Algemene Vergadering van de VN. 
Daarin ging de VN-deskundige ook in op het feit dat de ernstige misdrijven tegen het volkenrecht, die onder 
meer door functionarissen van het Iraanse regime op de hoogste machtsposities zijn begaan, ongestraft blijven. 
Familieleden van de slachtoffers, mensenrechtenactivisten, advocaten en journalisten die eisen dat er een 
einde komt aan de straffeloosheid van de functionarissen van het regime worden op de ergst mogelijke manier 
geïntimideerd en vervolgd. 
meer informatie 
In de op 17 november aangenomen resolutie heeft de wereldgemeenschap haar ernstige bezorgdheid 
uitgesproken over het feit dat het aantal doodvonnissen en executies in Iran alarmerend hoog blijft. Er zijn ook 
mensen geëxecuteerd voor vaag omschreven misdrijven die volgens het internationaal recht geen misdrijven 
zijn. Met deze executiepraktijk schendt het regime in Teheran zijn internationale verplichtingen op het gebied 
van de mensenrechten. 
Voorts wordt het regime in Teheran opgeroepen een einde te maken aan de executie van minderjarigen. Zowel 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind als het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten – die beide door Iran zijn geratificeerd – verbieden zonder uitzondering de terechtstelling van personen 
die jonger waren dan 18 jaar toen zij het misdrijf pleegden waarvan zij worden beschuldigd. 
In de resolutie wordt opgeroepen tot de vrijlating van alle gevangenen die uitsluitend wegens het uitoefenen 
van hun mensenrechten worden vastgehouden, met inbegrip van degenen die zijn opgesloten wegens 
deelneming aan vreedzame burgerprotesten. Voorts moet het regime de mensenrechten van vreedzame 
demonstranten en mensenrechtenactivisten eerbiedigen en een einde maken aan de represailles tegen hen en 
hun familieleden. 

Internationale mensenrechtengroeperingen hadden bij de VN gelobbyd voor de resolutie en beschouwen de 
aanneming ervan als een public relations-succes. Mensenrechtenactivisten uit de hele wereld eisen dat de 
functionarissen van het regime in Teheran die betrokken zijn bij massa-executies, op internationaal niveau 

worden vervolgd. De massale, systematische moorden op tegenstanders van het regime, met name de massa-
executies van duizenden Iraanse politieke gevangenen in 1988, zijn misdaden naar internationaal recht. Op 
grond van het beginsel van het volkenrecht kunnen volkenrechtelijke misdrijven overal ter wereld worden 

vervolgd, ongeacht het land waar de feiten zijn gepleegd. Er is geen verjaringstermijn voor deze misdaden. Het 
beginsel van het volkenrecht is een belangrijk instrument om de daders van volkenrechtelijke misdrijven in Iran 

te straffen. De huidige ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran kunnen alleen een halt worden 
toegeroepen indien de VN krachtig en doeltreffend optreedt tegen de heersende straffeloosheid. 

 

http://www.menschenrechtsverein.org/index.php/cat/65/aid/22121/title/UN-Experte:_Im_Iran_ist_die_Todesstrafe_ein_politisches_Unterdrueckungsinstrument
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Rapport van Javid Rehman over de “zorgelijke” toename van het aantal executies in Iran 

25 oktober 2021 
 

 

De heer Javid Rehman, speciaal VN-rapporteur voor de 

mensenrechten in Iran, presenteerde in de zitting van de Derde 

Commissie van de Algemene Vergadering van de VN op 

maandag 25 oktober een rapport over het gebruik van 

buitensporig dodelijk geweld tegen opstandelingen. De heer 

Rehman uitte zijn bezorgdheid over de groeiende golf van 

mensenrechtenschendingen en het toenemende aantal executies in Iran. In dit rapport schetst Rehman enkele 

feiten over mensenrechtenschendingen in Iran.  

230 executies alleen al in 9 maanden. 

 

Hij stelt in zijn rapport dat de executies in de Islamitische Republiek Iran op zorgwekkende wijze doorgaan. In 

2020 werden meer dan 200 mensen, waaronder 4 kinderen, geëxecuteerd. In 2021 zijn tot heden meer dan 

230 mensen geëxecuteerd, waaronder negen vrouwen en een kind. Executies vonden in geheim plaats. Deze 

executies worden ten uitvoer gebracht zonder ook maar enige juridische basisprocedure in acht te nemen.   

 

Javid Rehman: de dood van Shahin Naseri heeft onder verdachte omstandigheden plaatsgevonden. 

 

In een ander deel van zijn rapport verwijst Rehman naar de dood van gevangenen door middel van martelingen. 

Hij zegt daarover onder meer: "Ook het overlijden van Shahin Naseri vond plaats tijdens zijn gevangenschap." 

Shahin Naseri is degene die een rapport publiceerde over zijn observaties van de martelingen van Navid Afkari 

in de gevangenis. Navid Afkari was een van de demonstranten die vorig jaar werden geëxecuteerd. Naseri is in 

september 2021 overleden; de oorzaak van zijn dood is nog niet bekend maar die vond plaats onder verdachte 

omstandigheden. 

 

Javid Rehman zegt ook dat de Iraanse samenleving zwaar wordt getroffen door de verwoestende Covid-19. Het 

beleid van overheidsfunctionarissen bij het verbieden van de invoer van wereldwijd erkende vaccins 

weerspiegelt de politisering van de Covid-19-pandemie en het geïsoleerde beleid van de Iraanse regering. Het 

Iraanse volk heeft met zijn leven een zware prijs betaald voor het coronavirus.    

 

Secretaris-generaal van de VN spreekt zijn bezorgdheid uit over executies, schendingen van 

de mensenrechten in Iran  

De speciale rapporteur presenteert zijn rapport aan de Derde Commissie van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 
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Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties 

 

Iran, 4 September, 2021- 

De mensenrechtensituatie in Iran blijft uiterst zorgwekkend, en er 

worden geen noemenswaardige inspanningen verricht om de naleving 

van internationale mensenrechtenwetten te verbeteren, aldus een 

nieuw rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, voor de 76e zitting van 

de Algemene Vergadering van de VN. 

 

In zijn rapport uit Guterres zijn bezorgdheid over de ‘belemmeringen voor de rechtsstaat en de zwakke 

regelgeving inzake justitie en aansprakelijkheid’, waardoor functionarissen van het regime betrokken bij 

rechtenschendingen ongestraft blijven, hetgeen zich vertaalt in voortdurende vervolging, veroordeling en 

executie van mensenrechtenverdedigers, dissidenten en leden van minderheidsgroeperingen. 

 

‘De Islamitische Republiek Iran voert nog steeds het hoogste aantal doodstraffen ter wereld uit,” aldus het 

rapport. Het vermeldt ook minstens 108 gedocumenteerde executies tussen januari en juni 2021. 

 

Onder de geëxecuteerden bevinden zich Beloetsjen en leden van andere – Koerdische en Arabische – 

minderheidsgroepen, en nog veel meer gevangenen zijn ter dood veroordeeld op beschuldiging van moharebeh 

(vijandschap tegen God) en vage staatsveiligheidsaanklachten die het regime vaak gebruikt tegen minderheden 

en dissidenten. 

 

De secretaris-generaal van de VN sprak tevens zijn bezorgdheid uit over het gebruik van de doodstraf tegen 

demonstranten in 2020, waaronder bijvoorbeeld de executie van worstelkampioen Navid Afkari en Mostafa 

Salehi, gearresteerd vanwege hun deelname aan protesten tegen het regime. Ook andere gearresteerde 

demonstranten staat de doodstraf te wachten, ondanks wijdverbreide internationale oproepen aan het regime 

om hun doodvonnissen in te trekken en de executies te staken. 

 

Alarmerend is ook het voortduren van de executies van jeugdige delinquenten, waaronder ten minste vier in 

2020. ‘De uitvoering van de doodstraf bij minderjarige delinquenten is een grove schending van het 

internationaal recht,’ aldus het rapport van de secretaris-generaal. 
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Het rapport bevat verslagen van slechte omstandigheden in de Iraanse gevangenissen, hardhandig en 

wreedaardig optreden tegen vreedzame protesten, en een corrupt rechtssysteem dat de autoriteiten 

straffeloosheid verleent en dissidenten en activisten elk recht ontzegt. 

 

‘Uit verslagen blijkt dat de rechterlijke macht geen onafhankelijke rol weet te vervullen, en dat 

mensenrechtenschendingen en misdaad onderdeel lijken van een beleid om vermeende of werkelijke politieke 

oppositie te ontmoedigen en te smoren,’ aldus het rapport. 

 

Politieke gevangenen worden in de Iraanse gevangenissen bijzonder hardvochtig behandeld. 

 

In het rapport van de secretaris-generaal: ‘Sommige politieke gevangenen zitten al jaren gevangen zonder een 

enkele dag verlof. Maryam Akbari Monfared, veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor haar deelname aan 

de protesten in 2009, zit al 12 jaar opgesloten. De hardvochtigheid van haar omstandigheden nam toe nadat zij 

een formele klacht had ingediend om een officieel onderzoek te eisen naar de executies van politieke 

gevangenen, waaronder haar broers en zussen, in 1988.’ 

 

Het rapport van de secretaris-generaal van de VN verschijnt tegelijk met een rapport van de VN-werkgroep 

inzake Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen, waarin bezorgdheid wordt geuit over de voortdurende 

ontkenning en verdoezeling van de massamoord op politieke gevangenen in 1988. 

 

‘De werkgroep herhaalt haar bezorgdheid over de voortdurende verhulling van de graven van de mensen die in 

het hele land onder dwang zijn verdwenen en naar verluidt ter dood zijn gebracht tussen juli en september 

1988,’ luidt de gedeeltelijke tekst van het rapport. ‘De werkgroep wijst er nogmaals op dat een gedwongen 

verdwijning voortduurt totdat het lot en de verblijfplaats van de betrokken personen zijn vastgesteld en sluit 

zich aan bij de oproep tot een internationaal onderzoek naar deze zaak.’ 

 

 

Internationale Federatie van Journalisten veroordeelt internetafsluitingen en toegenomen 
censuur in Iran 
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6 augustus 2021  

De grootste internationale koepelorganisatie van vakbondsverenigingen van 
journalisten roept op tot beëindiging van de internetafsluitingen die door het 

regime in Teheran worden gebruikt om het recht van burgers op vrije toegang tot informatie te schenden. 

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) heeft haar veroordeling uitgesproken over het afsluiten en 
onderbreken van de internettoegang op bevel van de autoriteiten in Iran in juli, tijdens burgerprotesten in 
verschillende grote steden tegen watertekorten en andere misstanden. 

De IFJ is de grootste internationale koepelorganisatie van nationale vakbondsverenigingen van journalisten en 
zegt meer dan 600.000 journalisten in 146 landen te vertegenwoordigen.  

Algemeen secretaris Anthony Bellanger van de IFJ verklaarde op 29 juli: "De Internationale Federatie van 
Journalisten veroordeelt de Iraanse functionarissen scherp voor het afsluiten van het internet, wat een 
schending is van het recht van burgers op vrije toegang tot informatie. Wij steunen de oproep van de Unie van 
Journalisten in Iran om de toegang tot internet te herstellen en haar verzet tegen wetten die de vrijheid van 
meningsuiting van journalisten en burgers bedreigen." 

In haar verklaring wijst de Internationale Federatie van Journalisten op een nieuwe wet inzake internetcontrole 
die op 28 juli door het parlement van het regime in Teheran is aangenomen. Deze wet beoogt de 
internetcensuur verder aan te scherpen door de toegang van mensen tot sociale netwerken en vrij internet in 
Iran nog meer dan voorheen aan banden te leggen. Het internet is een doorn in het oog van het regime in 
Teheran omdat het de censuur en de controle op de opinie omzeilt die heerst in de door de staat 
gecontroleerde media. Vooral jonge Iraniërs volgen de politieke ontwikkelingen nu alleen nog maar op het 
internet, vooral op Twitter, en negeren de door de staat gecontroleerde media . 

 
 

 

Voor de verkiezingen in Iran: steeds meer represailles tegen journalisten 
4 juni 2021 

Internationale Federatie van Journalisten: In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Iran worden 

mediaprofessionals onder druk gezet en vervolgd door de rechterlijke macht, louter omwille van hun 

journalistieke werk. 

 

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) vestigt de aandacht op de verscherping van de repressieve 

maatregelen van het regime in Teheran tegen onafhankelijke en dissidente journalisten, en veroordeelt de 

gerechtelijke druk op en vervolging van mediaprofessionals in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, 

louter vanwege hun journalistieke werk. Volgens de IFJ zijn verschillende Iraanse journalisten gewaarschuwd 

voor juridische gevolgen als zij hun kritische berichtgeving over verkiezingskandidaten voortzetten. 

 

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) is de grootste internationale overkoepelende organisatie van 

nationale vakbondsverenigingen van journalisten. De IFJ telt 161 aangesloten bonden uit 117 landen, die naar 

eigen zeggen wereldwijd 600.000 leden vertegenwoordigen.  

 

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/iran-internet-shutdowns-and-interruptions-amid-protests-in-major-cities.html
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Op 18 juni zal Iran een nieuwe president kiezen. Alleen personen die door de leiding van het regime zijn 

goedgekeurd, mogen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen worden door Iran-deskundigen als onwettig 

bestempeld omdat zij noch vrij noch eerlijk zullen verlopen en, zoals bij vorige verkiezingen, zo zullen worden 

vervalst dat de voorkeurskandidaat van de leider van het regime de president wordt. Dit is Ebrahim Raissi, die 

momenteel aan het hoofd staat van de rechterlijke macht van het regime. Mensenrechtenactivisten hebben 

aangetoond dat Raissi zich de afgelopen decennia schuldig heeft gemaakt aan ernstige schendingen van de 

mensenrechten en betrokken is geweest bij massa-executies van politieke gevangenen. 

 

Volgens de Internationale Federatie van Journalisten werden journalisten die verslag wilden uitbrengen over de 

schendingen van de mensenrechten door Raissi onder druk gezet en in sommige gevallen door de rechterlijke 

macht of de veiligheidsautoriteiten gedagvaard. Soortgelijke represailles zijn ook genomen tegen activisten die 

zich via de sociale media uitspreken. De woordvoerder van de rechterlijke macht van het regime heeft op 25 

mei bevestigd dat een waarschuwing was gezonden aan alle Iraanse media en persorganen in verband met de 

komende verkiezingen. 

 

Secretaris-generaal Anthony Bellanger van de IFJ beschreef deze gebeurtenissen als het zoveelste voorbeeld van 

hoe het Iraanse regime de rechterlijke macht gebruikt om onafhankelijke stemmen in het land te onderdrukken. 

Hij riep op om Iraanse journalisten toe te staan de verkiezingen te verslaan zonder onder druk te worden gezet. 

 

 

Raisi en Khamenei moeten volgens Amerikaanse senatoren op zwarte lijst 
28 juli 2021 

 

De Republikeinse senator Ted Cruz (Texas), lid van de 

Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen, en 

16 andere Amerikaanse senatoren hebben een 

wetsvoorstel ingediend om strafmaatregelen uit te 

vaardigen tegen Ebrahim Raisi en Ali Khamenei, 

respectievelijk de president en de Hoogste Leider van 

het Iraanse regime. Bij het indienen van het 

wetsvoorstel zei senator Cruz: ‘Raisi is verantwoordelijk 

voor het vermoorden van tienduizenden onschuldige Iraniërs. Ze dienen beiden onderworpen te worden aan de 

volle kracht van de Amerikaanse sancties. Het doet me deugd dit wetsvoorstel in te dienen om het Iraanse 

regime door middel van sancties te isoleren en hun kwaadaardige activiteiten te blokkeren.’ 

 

Senator Kevin Cramer (Republikein, North Dakota), die dit wetsvoorstel steunt, merkte op: ‘Ayatollah Khamenei 

en Ebrahim Raisi hebben hun positie gebruikt om zichzelf te verrijken  en de Iraanse bevolking en bondgenoten 

van Amerika te terroriseren. Ons wetsvoorstel voorkomt dat president Biden de sancties tegen deze moreel 

bankroete leden van het Iraanse regime terug te draaien.’ 

 

In het wetsvoorstel wordt de regering van de Verenigde Staten verzocht ‘sancties uit te vaardigen tegen 

ayatollah Ali Khamenei, de Hoogste Leider van de Islamitische Republiek Iran, en Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, 

die bij de presidentsverkiezingen in 2021 tot president van de Islamitische Republiek Iran werd gekozen.’ 
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Wie is Ebrahim Raisi? Hij was kandidaat bij de Iraanse presidentsverkiezingen en beul tijdens de grootschalige 

executies in 1988. 

 

‘De president zal de sancties zoals omschreven in de Wet inzake verantwoordelijkheid (…) instellen ten aanzien 

van de Hoogste Leider van de Islamitische Republiek Iran, ayatollah Ali Khamenei, en Sayyid Ebrahim Raisol-

Sadati, die tot president van de Islamitische Republiek Iran werd gekozen bij de presidentsverkiezingen in 2021,’ 

zo staat geschreven in het wetsvoorstel. 

 

‘Amerika moet de Iraanse leiders verantwoordelijk houden voor tientallen jaren van geweld, terrorisme en 

mensenrechtenschendingen, en ayatollah Khamenei en Ebrahim Raisi moeten gestraft worden overeenkomstig 

de Magnitski-wet. Het Iraanse regime treedt met bruut geweld op tegen Iraniërs die basale vrijheden wensen, 

en daarom mag Amerika op dit moment niet de druk verlichten op despoten die stelselmatig hun eigen volk 

hebben onderdrukt en de veiligheid van de rest van de wereld in gevaar hebben gebracht,’ zei senator Thom 

Tillis (Republikein, North Carolina). 

 

Senator Barrasso: ‘Zowel Khamenei, de Wali al-Faqih, als Ibrahim Raisi heeft een treurig staat van dienst als het 

gaat om mensenrechten. Ze zijn verantwoordelijk voor de terechtstelling van duizenden politieke gevangenen 

en de wijdverbreide arrestatie van Amerikaanse journalisten, advocaten en burgers. De Verenigde Staten 

moeten, in plaats van sancties te overwegen tegen opposanten van mensenrechten, actie ondernemen tegen 

het corrupte en gevaarlijke regime in Iran. De bestraffing van twee van de grootse schenders van 

mensenrechten ter wereld is een goed beginpunt.’ 

 

Senator Johnson: ‘Het Iraanse regime is de grootste statelijke ondersteuner van terrorisme ter wereld. 

President Biden moet niet terugkeren naar de onderhandelingstafel en sancties opheffen om het Iraanse regime 

gunstig te stemmen, maar sancties uitvaardigen tegen de leiders. Ali Khamenei en Ibrahim Raisi, de president 

van het regime, hebben dood en verderf gezaaid onder de Iraanse bevolking en creëren instabiliteit buiten 

eigen land via hun terroristische handlangers.’ 

 

Senator Marshall: ‘’Het voornemen van president Biden om de sancties tegen Khamenei en de president van 

het Iraanse regime op te heffen is een rampzalige fout die het regime moed zal geven om terrorisme te 

financieren in de regio en de wereld gevaarlijker te maken. Er moet koste wat kost voorkomen worden dat het 

Iraanse regime de beschikking krijgt over kernwapens.’ ‘Ik sta volledig achter de pogingen van senator Cruz om 

deze sancties voort te zetten en ervoor te zorgen dat er maximale druk wordt uitgeoefend op het Iraanse 

regime.’ 

 

Senator Scott: ‘Het Iraanse regime is onze vijand en is niet te vertrouwen. Khamenei en Ibrahim Raisi, de 

president, zijn corrupte schurken en mensenrechtenschenders die sancties verdienen. President Biden moeten 

stoppen met zijn verzoeningspolitiek.’ 

 

Senator Hegerti: ‘Ik steun van harte dit voorstel om nieuwe sancties uit te vaardigen tegen Khamenei, Ibrahim 

Raisi en andere leiders van het Iraanse regime en om hen te straffen voor ernstige mensenrechtenschendingen 

en stelselmatige corruptie in het Iraanse regime. Het is onbegrijpelijk dat president Biden opnieuw een aantal 
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sancties opheft, terwijl het Iraanse regime doorgaat met het aanvallen van Amerikaanse regeringspersoneel en 

faciliteiten in het Midden-Oosten.’ 

 

Senator Hoeven: ‘De leiders van het Iraanse regime moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun 

agressie in de regio en de onderdrukking en het machtsmisbruik waarmee ze zich tegen het Iraanse volk keren. 

De regering moet in actie komen tegen de mensenrechtenschendingen en nucleaire ambities van het regime. 

Daarom moeten we de druk op Iran maximaal opvoeren. We zullen hiermee doorgaan.’ 

 

Senator Hyde-Smith: ‘Dat er mensenrechtensancties uitgevaardigd moeten worden tegen de leiders van het 

Iraanse regime, staat buiten kijf. De geschiedenis van hun agressie is algemeen bekend, niet alleen bij hun eigen 

volk maar ook in ons land, onze bondgenoten en belangen. Zorg ervoor dat Iran meer in de pas gaat lopen met 

de vrijheidlievende wereld.’ 

 

HEY21855 (senate.gov) 

https://www.cruz.senate.gov/files/documents/Bills/20210715_GloMagIntroduction.pdf 

 

Officiële vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg; resolutie van 

veroordeling van mensenrechtenschendingen in Iran 
8 juli 2021  

Oproep tot vrijlating van gevangenen met dubbele 

nationaliteit en onafhankelijke onderzoek naar de 

misdaden van de beul Ibrahim Raisi. 

 

Het Europees Parlement heeft tijdens zijn officiële zitting in 

Straatsburg de resolutie behandeld en goedgekeurd waarin 

de mensenrechtenschendingen in Iran worden 

veroordeeld. De resolutie werd ingediend door een groep 

parlementariërs van de fractie volkspartijen in het 

Europees Parlement. 

In de resolutie benadrukken Europarlementariërs dat de gevangenschap van Dr. Ahmadreza Jalali, een door het 

Iraanse regime gedetineerde met twee nationaliteiten, is bedoeld om de Belgische autoriteiten in verband met 

het proces in Antwerpen van een Iraanse diplomaat onder druk te zetten. Deze diplomaat, die door de 

rechtbank schuldig is bevonden, wilde een Iraanse oppositiebijeenkomst in de buurt van Parijs, Frankrijk 

opblazen. 

De resolutie van het Europees Parlement benadrukt het volgende: De gruwelijke toename van toepassing van 

de doodstraf door de Iraanse autoriteiten in het afgelopen jaar wordt duidelijk gebruikt als tactiek om angst te 

zaaien en te voorkomen dat Iraanse burgers deelnemen aan anti-regeringsprotesten. 

In november 2019 hebben de veiligheidstroepen tijdens de landelijke protesten honderden demonstranten 

neergeschoten en gedood en duizenden gearresteerd. 

De resolutie van het Europees Parlement onderstreept de rol van de beul Ibrahim Raisi in de misdaden van het 

klerikale regime. 

Tijdens de ambtstermijn van Ibrahim Raisi als hoofd van de Rechterlijke Macht sinds begin 2019 werden ten 

minste drie politieke gevangenen geëxecuteerd, sommigen werden in de gevangenis vermoord of stierven door 
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gebrek aan medische behandeling, en velen van hen hebben doodvonnissen gekregen in Teheran en Shiraz en 

wachten op uitvoering van hun doodstraf. 

De resolutie voegt eraan toe: "Er is melding gemaakt van verschillende gevallen van marteling van politieke 

gevangenen en arrestanten van protesten". Ibrahim Raisi was ook lid van het "Doodscomité" dat in 1988 de 

overhaaste executies van politieke gevangenen uitvoerde. 

De resolutie van het Europees Parlement heeft, onder verwijzing naar de executie van Navid Afkari en de 

gevangenneming van zijn broers wegens deelname aan protesten tegen de regering, opgeroepen tot 

beëindiging van de toenemende executies in Iran, de vrijlating van gevangenen met dubbele nationaliteit, onder 

wie Ahmadreza Jalali, en onafhankelijke onderzoek naar de misdaden van beul Raisi in verband met de 

massamoorden van 1988 en de periode dat hij het hoofd was van de Rechterlijke Macht van het regime. 

(website van het Europees Parlement). 

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_EN.html, 

at https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_NL.html), 

 

 

VN-deskundige: Er moet een eind komen aan de vervolging van 

mensenrechtenverdedigers in Iran! 
13 Juli 2021 

 

Mary Lawlor, mensenrechtendeskundige: Het regime in Iran stelt 

lange gevangenisstraffen in, om activisten, die opkomen voor 

mensen- en vrouwenrechten, tot zwijgen te brengen.  

 

Mary Lawlor (foto), de VN-speciale berichtgever over de toestand 

van mensenrechtenverdedigers, heeft het regime in Teheran 

opgeroepen om alle gevangenen vrij te laten, die in Iran vanwege 

hun mensenrechtenwerk gevangen zitten.  

 

Ze wees in een verklaring van 6 juli erop, dat mensenrechtenverdedigers door de justitie van het regime dikwijls 

tot tien of meer jaren gevangenisstraf worden veroordeeld om ze het zwijgen op te leggen. Daarvan worden 

activistes en activisten, die zich inzetten voor vrouwen- en kinderrechten, arbeidsrecht en de rechten voor 

minderheden, het slachtoffer.  

 

Als voorbeeld noemde de VN-deskundige, de advocate Nasrin Sotoudeh, de leraar Esmail Abdi, die zich opwerpt 

voor de vakbonden en de journalist Soheil Arabi, die zelfs tot meer dan een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar 

werd veroordeeld. 

 

Mensenrechtenverdedigers spelen, volgens Mary Lawlor, in elk land een belangrijke rol bij de bescherming van 

de rechten van de gehele bevolking. In Iran worden zij echter, wegens het in gevaar brengen van de veiligheid, 

vervolgd. In gevangenschap verkeren hun veiligheid en gezondheid In gevaar. Aan gevangenen wordt 

systematisch noodzakelijke medische verzorging geweigerd. Contact met de buitenwereld wordt vaak niet 

toegestaan en de gevangen worden overgebracht naar gevangenissen, die ver verwijderd liggen van hun 

woonplaats en familie. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_NL.html
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De VN-speciale berichtgever wees erop, dat verdedigers van vrouwenrechten in Iran in het bijzonder gevaar 

lopen. Vrouwen, die zich uit protest tegen de sluierplicht in het openbaar zonder sluier vertoonden, werden 

valselijk aangeklaagd voor het bedrijven van prostitutie en tot lange straffen veroordeeld. 

 

De eis van Mary Lawlor, over de invrijheidstelling van alle gevangengezette mensenrechtenverdedigers in Iran, 

werd door vele andere VN-deskundigen gesteund, zo ook door Javaid Rehman, VN-speciale rapporteur over de 

mensenrechtentoestand in Iran en door Dubravka Simonovic, VN-speciale berichtgever over geweld tegen 

vrouwen, de oorzaak en de gevolgen ervan.  

 

Rapport VN-chef over Iran onderstreept ter verantwoording roepen regime 
 

12 juni 2021 
 
In zijn recente jaarverslag aan de Mensenrechtenraad 
van de Verenigde Naties heeft VN-chef Antonio 
Guterres de nijpende mensenrechtensituatie in Iran 
onderstreept. Het verslag, dat oorspronkelijk dateerde 
van 14 mei 2021, werd gepubliceerd op 9 juni 2021.   
 
Dit rapport onderstreept de voortdurende executies in 
Iran, willekeurige arrestaties en detenties, gedwongen 
verdwijningen, langdurige gevangenisstraffen en het 
martelen van dissidenten.   

 
"Gewetensgevangenen, politieke activisten, mensenrechtenverdedigers en advocaten worden onevenredig 
vaak uitgesloten van tijdelijke vrijlating. Sommige politieke gevangenen zitten al jaren in de gevangenis zonder 
ook maar één dag verlof te krijgen. Zo zit Maryam Akbari Monfared, die in 2009 tot 15 jaar gevangenisstraf 

werd veroordeeld wegens deelname aan protesten, al 12 jaar in de gevangenis", 
luidt het in een gedeelte van het rapport, dat licht werpt op de benarde situatie 
van Maryam Akbari Monfared. De zus en broer van Maryam Akbari Monfared 
werden in 1988 geëxecuteerd tijdens de massamoord op 30.000 politieke 
gevangenen.   
 
"De pesterijen tegen haar namen toe nadat ze een formele klacht had ingediend 
om een officieel onderzoek in te stellen naar de executies van politieke 

gevangenen in 1988, onder wie haar broers en zussen. Ook Zeinab Jalalian, een Koerdische politieke gevangene 
die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor ‘moharebeh’, wordt sinds 2008 zonder verlof vastgehouden," 
voegt het rapport eraan toe.   
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"Lange voorlopige hechtenis is gebruikelijk. Volgens artikel 242 van het Wetboek van Strafvordering kan in 
bepaalde gevallen voorlopige hechtenis tot twee jaar duren. De studenten Ali Younesi en Amirhossein Moradi 
zijn sinds hun arrestatie in april 2020 in voorlopige hechtenis gebleven, inclusief perioden van eenzame 
opsluiting. In november 2020 heeft de Werkgroep Willekeurige Detentie haar bezorgdheid geuit over het feit 
dat het grote aantal gevallen, waarin zij had vastgesteld dat de Islamitische Republiek Iran haar internationale 
mensenrechtenverplichtingen had geschonden, wees op wijdverspreide of systematische willekeurige 
detentie," voegt het rapport er in een ander deel aan toe. 
 
In zijn rapport "spreekt de secretaris-generaal van de VN opnieuw zijn 
bezorgdheid uit over het grote aantal terdoodveroordelingen en executies, het feit 
dat de doodstraf voor een reeks feiten in de Iraanse wetgeving is opgenomen, het 
opleggen van de doodstraf in strijd met de normen voor een eerlijk proces en het 
ontbreken van officiële gegevens over executies". 
 
De secretaris-generaal van de VN veroordeelde ook de executie van Iraanse 
protestgevangenen, onder wie Navid Afkari en Mostafa Salehi, die valselijk 
beschuldigd werden van moord.   
 
"De secretaris-generaal neemt met bezorgdheid kennis van het gebruik van 
ongefundeerde moordaanklachten tegen demonstranten om de doodstraf te 
rechtvaardigen. Emblematische gevallen zijn de executie van Mostafa Salehi en Navid Afkari op 5 augustus en 
12 september 2020, ondanks een wereldwijde verontwaardiging. Zij werden gearresteerd na hun deelname aan 
protesten in respectievelijk 2017 en 2018 en in 2019. Beiden werden geconfronteerd met ongefundeerde 
beschuldigingen van moord en ‘moharebeh’, en werden naar verluidt onderworpen aan marteling om 
bekentenissen af te dwingen, die later als bewijs werden gebruikt in processen die als schromelijk oneerlijk 
werden beschouwd. Salehi werd meer dan een jaar in eenzame opsluiting gehouden," voegt het rapport eraan 
toe. 
 
Het recente rapport van de secretaris-generaal van de VN onderstreept de noodzaak voor de internationale 
gemeenschap om onmiddellijk op te treden en de voortdurende mensenrechtenschendingen door het Iraanse 
regime aan te pakken. De schendingen van de mensenrechten zullen nog toenemen na de schijnverkiezingen 
van het regime, aangezien alle ontwikkelingen erop wijzen dat de opperste leider van het regime, Ali Khamenei, 
de weg heeft vrijgemaakt voor het huidige hoofd van de rechterlijke macht, Ebrahim Raisi, om president te 
worden. Raisi speelde een sleutelrol bij het bloedbad van 1988. 
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Internationale vereniging van Advocaten eist een einde aan de executies in Iran 
 

25 februari 2021 
IBA-Mensenrechten-instituut: “De machthebbers 
in Iran schenden op massieve schaal 
mensenrechten en maken steeds meer gebruik 
van de doodstraf, daar waar de rest van de wereld 
steeds meer afstand neemt van zulke barbaarse 
praktijken”. 
Het Mensenrechten instituut van de Internationale 
Bar Associatie (IBA) veroordeelt de nieuwe golf van 
executies in Iran en eist een stop op alle 
doodstraffen. De IBA, die in Londen zetelt, is een 

internationale vereniging van advocaten, Ordes van advocaten en advocatenkantoren. De Bonds-Orde van 
advocaten en de Duitse Vereniging van Advocaten zijn leden van de IBA. 
In een verklaring op 17 februari veroordeelde het Mensenrechteninstituut de in aantal toenemende executies 
in Iran met de grootste scherpte. Volgens berichten zouden er vanaf december 2020 minstens 50 personen 
slachtoffer zijn geworden van executies. In elk geval 23 van hen behoorden tot de etnische minderheid van de 
Baluchi’s. Er zouden nog meer executies van leden van deze minderheid te vrezen zijn. 
De IBA maakt erop opmerkzaam dat in het jaar 2020 minstens vier gevangenen in Iran geëxecuteerd werden, 
die als minderjarige ter dood veroordeeld zijn. Daarmee heeft het regime van Iran gehandeld tegen het 
Internationale Pact over burger-, en politieke rechten. 
Michael Kirby van het Bestuur van de IBA verklaarde hierbij, dat de toename van executies in Iran schrikbarend 
is.  Naar verluidt, wordt beklaagden het recht op een eerlijke rechtszitting en toegang tot rechtsbijstand door 
een advocaat ontzegd. Doodstraffen zouden worden gevonnist nadat de beklaagde door marteling werd 
gedwongen tot bekentenissen. Hen zou ook het recht tot het instellen van Hoger beroep worden ontnomen. 
Dit alles is een schending van het Internationaal Pact over burger en politieke rechten. “De machthebbers in 
Iran”, aldus Michael Kirby, “moeten zich schamen, omdat zij de mensenrechten op massieve schaal vertrappen 
en in toenemende mate de doodstraf gebruiken, terwijl de rest van de wereld zich steeds meer distantieert van 
zulke barbaarse praktijken”. 
Anne Ramberg, ook bestuurslid van het IBA-Mensenrechten-instituut, wees erop, dat het alarmerend hoge 
aantal executies van gevangenen uit etnische minderheden symptomatisch voor de vervolging en discriminatie 
zijn, en dat de etnische en religieuze minderheden in Iran buitengesloten zouden worden. De berichten over 
marteling en mishandeling moeten direct onderzocht worden. 
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=896945D6-7C5B-4676-A3BD-F984686C5199  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=896945D6-7C5B-4676-A3BD-F984686C5199
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Europese Unie legt sancties op aan hoofddaders van onderdrukking en moord 

tijdens de opstand van 2019 in Iran 
 

De Europese Unie heeft aan 8 commandanten en 3 gevangenissen van het regime van de 

moellahs sancties opgelegd en ze in de terrorismelijst opgenomen vanwege hun 

betrokkenheid bij het bloedig neerslaan van de opstand in november 2019 

 
De SMV verwelkomt het besluit van de EU om 

beperkende maatregelen op te leggen aan criminele 

leiders en organisaties van het regime, te weten acht 

commandanten van de Islamitische Revolutionaire 

Garde (IRG), de paramilitaire Basij, de 

Staatsveiligheidsmacht (SSF), degenen die opdracht 

hebben gegeven tot het schieten op demonstranten 

tijdens de opstand van november 2019, alsmede drie 

gevangenissen. 

 

Dit is een overwinning van de gerechtigheid op de 

repressieve instellingen in Iran! 

 

Het betreft de volgende 8 personen die bevel gaven om te schieten op vreedzame demonstranten: 

• Hossein Salami, opperbevelhebber van de IRG 

• Hossein Ashtari, opperbevelhebber van de Iraanse politie 

• Gholamreza Soleymani, hoofd van de Basij-organisatie van de IRG 

• Mohammad Pakpour, opperbevelhebber van de landmacht van de IRG 

• Hassan Karami, bevelhebber van de speciale eenheden van de Iraanse politie 

• Gholamreza Ziaie, voormalig directeur van de Evingevangenis 

• Hassan Shahvarpour, commandant van de IRG in de provincie Khuzestan 

• Laila Wasseghi gouverneur van de stad Quds in de provincie Teheran 
 

Van de volgende gevangenissen worden de tegoeden geblokkeerd:  

• De Evingevangenis in Teheran 

• De Fashafoyehgevangenis (ook bekend als de centrale gevangenis van Groot-Teheran) in Teheran 

• De Rajaee Shahrgevangenis (ook bekend als Ghohardashtgevangenis) in Karaj 
 

Uit de pers: 

Reuters: 

 

De Europese Unie legt sancties op aan de hoogste elitecommandant van Iran wegens de protesten van 2019. 

Tijdens deze protesten zijn binnen twee weken 1500 demonstranten om het leven gebracht. 

Brussel:  De Europese Unie heeft maandag in haar officiële krant aangekondigd dat de EU sancties oplegt aan 

acht Iraanse militiecommandanten en politiechefs, waaronder het hoofd van de Islamitische Revolutionaire 

Garde, wegens het hardhandig onderdrukken van de protesten in november 2019 … De Unie bevroor ook de 
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tegoeden van drie Iraanse gevangenissen en hun bezittingen. En Hossein Salami, commandant van de 

Islamitische Revolutionaire Garde, de machtigste bewapende veiligheidsarm van de Islamitische Republiek, is in 

de terrorismelijst opgenomen. 

 

VN-expert: vrouwen en meisjes worden nog steeds als tweederangsburgers 

behandeld in Iran 

11 maart 2021 

 

 

Op 9 maart rapporteerde de speciale VN-rapporteur, 

Javid Rehman, aan de Mensenrechtenraad, waarbij 

verwijzend naar huiselijk geweld, duizenden 

huwelijken van meisjes tussen 10 en 14 jaar per jaar 

en aanhoudende diepgewortelde discriminatie in wet 

en praktijk. 

Het volgende is een onderdeel van dit rapport, maar 

voor de volledige tekst van het rapport kunt u hier 

klikken. 

"Een van de meest zorgwekkende kwesties in Iran als het gaat om de rechten van vrouwen en meisjes is de 

kwestie van kindhuwelijken", zei Javaid Rehman, de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de 

Islamitische Republiek Iran, in het rapport dat op 9 maart aan het 47 leden tellende orgaan werd voorgelegd. 

"De regering en andere leiders in het land moeten de huwelijksleeftijd nu verhogen en meer beleid en 

programma's introduceren om deze praktijk in het land te verminderen." 

Volgens de wet mag een meisje vanaf 13 jaar trouwen, terwijl zelfs jongere meisjes legaal kunnen trouwen met 

gerechtelijke en vaderlijke toestemming. Volgens officiële cijfers van de regering zijn in de eerste helft van het 

huidige Iraanse kalenderjaar meer dan 16.000 meisjes tussen de 10 en 14 jaar getrouwd. 

“De huidige wettelijke huwelijksleeftijd is gewoonweg onaanvaardbaar. Het is duidelijk dat kindhuwelijken 

schadelijk zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van meisjes, ook in termen van onderwijs, werkgelegenheid 

en een leven zonder geweld. Hoewel ik eerdere pogingen om de wet te wijzigen opmerk, moet er nu druk 

worden uitgeoefend om de huwelijksleeftijd te verhogen, in overeenstemming met de verplichtingen van Iran 

onder het Verdrag inzake de rechten van het kind", zei Rehman. 

Het rapport wees ook op ernstige bezorgdheid over huiselijk geweld. Er worden enkele positieve stappen 

opgemerkt, zoals een wet tegen zuuraanvallen, maar de speciale rapporteur drong er bij de Iraanse regering op 

aan meer te doen. 

“Er bestaat flagrante discriminatie in de Iraanse wet en praktijken die moeten veranderen. Op verschillende 

gebieden van hun leven, waaronder huwelijk, echtscheiding, werk en cultuur, zijn Iraanse vrouwen beperkt of 

hebben ze toestemming nodig van hun echtgenoten of voogden, waardoor ze hun autonomie en menselijke 

waardigheid verliezen. Deze constructies zijn volkomen onaanvaardbaar en moeten nu worden hervormd”, zei 

hij. 

De Speciale Rapporteur riep de regering ook op om concrete maatregelen te nemen om een einde te maken 

aan de cultuur van straffeloosheid voor ernstige mensenrechtenschendingen en om degenen die 

verantwoordelijk zijn voor schendingen ter verantwoording te roepen. Rehman bracht specifiek het falen van de 

regering naar voren om het bloedige optreden van de veiligheidstroepen tegen de protesten van november 

2019, waarbij meer dan 300 mensen omkwamen, naar behoren te onderzoeken. Hij bleef bezorgd over het 
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hoge aantal doodstraffen, met name de executie van minderjarige daders, en degenen die geëxecuteerd 

werden in verband met protesten en vrijheid van meningsuiting, zoals Navid Afkari en Ruhollah Zam, evenals 

over het wijdverbreide gebruik van foltering voor gedwongen bekentenissen. 

SMV: Volgens het rapport onderstreepte hij ook zijn diepe bezorgdheid over het feit dat willekeurig 

vastgehouden mensenrechtenverdedigers, journalisten, arbeidsrechtenactivisten, dubbele en buitenlandse 

staatsburgers en advocaten nog steeds gevangen worden gehouden ondanks de COVID-19-risico's. Staatsacties 

tegen deze personen voor het uitoefenen van fundamentele vrijheden gaan ook door, waaronder Yasaman 

Aryani, Monireh Arabshahi en Mojgan Keshavarz, die gevangen zitten omdat ze protesteren tegen de verplichte 

sluierwetten op Internationale Vrouwendag 2019, en andere vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, zoals 

Nasrin Sotoudeh, Atena Daemi en Golrokh Iraee. 

 

 

Verlenging van het mandaat van Javid Rahman, speciale rapporteur voor de 
mensenrechten in Iran 

23 maart 2021 

De VN-Mensenrechtenraad kwam op dinsdag 23 maart 2021 bijeen. Het mandaat van Javid Rahman, speciaal 

rapporteur voor mensenrechten in Iran, is met 

een jaar verlengd. 

Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, 

Nederland, Polen, Ierland, Oostenrijk, Oekraïne, 

Denemarken en Zuid-Korea behoren tot de 

landen die voor stemden. 

Ook dit jaar deed de religieuze dictatuur in Iran 

zijn best om de uitbreiding van deze missie te 

voorkomen door haar toevlucht te nemen tot 

allerlei vormen van misleiding, bedreiging en 

omkoping, maar zij faalde opnieuw op 

schandelijke wijze. In zijn laatste rapport aan de 

Mensenrechtenraad van 19 maart 2021 

verklaarde Javid Rahman:  

De geheime executie van demonstranten na 

oneerlijke processen in combinatie met 

marteling voor gedwongen bekentenissen in Iran 

baart zorgen. Tijdens de landelijke protesten van 

november 2019 hebben veiligheidstroepen van 

het Iraanse regime demonstranten, onder wie 

vrouwen en kinderen, met vuurwapens gedood. 

 
 

 

 

De vertegenwoordigers van de Internationale Verenigingen “voor 

Vrouwenrechten” en “Voor Vrijheid” verzoeken onderzoek naar de massamoord 
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van 1988 en de omvangrijke mensenrechtenschendingen tijdens de opstanden 

van 2018 en 2019. 
 

 

22.3.2021 

 

Zitting Mensenrechtenraad – Genève – De vertegenwoordigers van de Internationale Vereniging voor 

Vrouwenrechten en Internationale Vereniging voor Vrijheid hebben in een toespraak tot de 

Mensenrechtenraad gevraagd om een onderzoekcommissie op te richten om onderzoek te doen naar de 

massamoorden van 1988 en de omvangrijke schending van de rechten van Iraniërs tijdens de opstanden van 

2018 en 2019. 

 

Saiedeh Moustofian, vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging voor Vrouwenrechten: op 3 

september 2020 hebben 7 speciale rapporteurs van de VN aangekondigd dat: “de massamoord op politieke 

gevangenen in 1988 misschien als misdaad tegen de menselijkheid wordt beschouwd. Iraanse autoriteiten 

hebben in dat jaar duizenden politieke gevangenen die lid waren van de oppositie laten verdwijnen en 

buitenrechtelijk geëxecuteerd. De families van slachtoffers, nabestaanden en mensenrechtenactivisten, die 

informatie eisen over het lot en de verblijfplaats van mensen en om gerechtigheid vragen, worden nog 

steeds bedreigd en voortdurend aangevallen”.  

"Er is sprake van systematische bescherming tegen de bestraffing van opdrachtgevers en uitvoerders van de 

buitenrechtelijke executies”, aldus VN-rapporteurs. Het passieve internationale optreden tegen deze 

massamoorden heeft de Iraanse autoriteiten brutaler gemaakt zodat zij niets bekend maken over het lot van 

de slachtoffers en doorgaan met afleiding en “ontkenning” van de zaak.  

Om een einde te maken aan de bescherming van de misdadigers in Iran roepen we de Mensenrechtenraad 

op om een onderzoekscommissie in te stellen naar de massamoorden van 1988.  We vragen Hoge 

Commissaris Michelle Bachelet om de vorming van een dergelijke commissie te steunen.  

Sahar Saneie, vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging voor Gelijkheid van Vrouwen: 

Rapporteurs van de Verenigde Naties hebben informatie gekregen dat in 1988 de Iraanse autoriteiten in 32 

steden duizenden politieke gevangenen die lid waren van de oppositie hebben laten verdwijnen en 

buitenrechtelijk hebben geëxecuteerd en de stoffelijke overschotten soms in onbekende graven zonder 

naam gedumpt. Ze riepen op tot een onmiddellijk onderzoek naar de gevallen van buitenrechtelijke en 

willekeurige executies en de gedwongen verdwijning van politieke tegenstanders en de vervolging van de 

daders … 

Er is nooit een einde gekomen aan de kwestie van de moorden van 1988. Uitblijven van een onafhankelijk 

onderzoek naar deze misdaad leidt tot bescherming van de misdadigers tegen gerechtelijke vervolging.  

Wij vragen de Mensenrechtenraad en haar rapporteurs om de Hoge Commissaris en de speciale 

mensenrechterrapporteur voor Iran te steunen en onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de 

massamoorden van 1988 en de omvangrijke mensenrechtenschendingen 

tijdens de protesten van 2018 en 2019. 
VN veroordeelt gebruik van dodelijk geweld door regeringstroepen in Iran 
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15 maart 2021  
Het Bureau voor de Mensenrechten van de VN wijst erop 
dat de troepen van het regime in Iran systematisch en 
doelbewust dodelijk geweld gebruiken tegen 
grenshandelaars die tot minderheden behoren, zoals 
Koerden en Beloetsji, en roept op tot bestraffing van de 
verantwoordelijken. 
Rupert Colville, de woordvoerder van de Hoge 
Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, 
verklaarde op 5 maart dat de VN het gebruik van 
gewapend geweld door troepen van het Iraanse regime 
tegen leden van de Beloetsji-minderheid veroordeelt. Eind 

februari schoten troepen van het regime met scherp op ongewapende grenshandelaars en demonstranten in de 
zuidoostelijke Iraanse provincie Sistan-Beloetsjistan, waarbij ten minste 12 doden vielen, onder wie twee 
minderjarigen. 
Na het doodschieten van ten minste 10 grenshandelaars aan de grens met Pakistan, aldus het VN-
mensenrechtenbureau in Genève, braken in verschillende steden in de provincie protestdemonstraties uit, 
waarbij de troepen van het regime met vuurwapens schoten op demonstranten en voorbijgangers. Er vielen 
daarbij opnieuw doden en tientallen zwaargewonden. Tot 23 mensen zouden zijn gedood. 
De VN was ook zeer bezorgd over het feit dat het internet in verscheidene steden in de provincie Sistan-
Beloetsjistan was afgesloten, kennelijk met de bedoeling de gebeurtenissen aldaar in de doofpot te stoppen. 
Het regime moet de toegang tot het internet onmiddellijk herstellen, zei hij. 
De woordvoerder van het VN-Bureau voor de mensenrechten verklaarde voorts dat de VN het systematische en 
opzettelijke gebruik van dodelijk geweld door de strijdkrachten van het regime in Iran tegen grenshandelaars 
die tot minderheden behoren, zoals de Koerden en de Beloetsji, betreurt en oproept tot bestraffing van 
degenen die voor deze praktijken verantwoordelijk zijn. 
Alleen al in 2020 zouden 59 Koerdische grenshandelaars zijn gedood door troepen van het regime in het 
noordwesten van Iran. Deze moorden moeten volledig worden onderzocht en er moet een einde komen aan de 
straffeloosheid die de daders genieten. 
OHCHR | Press briefing notes on Iran 

Press briefing notes on Iran  
 
Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights:  Rupert Colville 
Location: Geneva  
Date: 5 March 2021 

In Iran, we condemn use of force violations in recent weeks by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 
and state security forces against unarmed fuel couriers and protesters belonging to the Baluch minority, which 
has reportedly led to the killing of at least 12individuals, including at least two minors. 

The series of violent events and unrest began on 22 February, when Revolutionary Guards are alleged to have 
shot and killed at least 10 fuel couriers, known as sookhtbar, in Sistan and Baluchistan Province at the border 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26852&LangID=E
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with Pakistan, after a two-day stand-off triggered by the Islamic Revolutionary Guard Corps blocking the road to 
the city of Saravan. 

The killings triggered demonstrations in several cities across the province, during which the IRGC and security 
forces fired lethal ammunition at protesters and bystanders, leading to the killing of at least two more people 
and serious injuries to several dozen others. Local authorities have reported that one policeman has also died 
during the protests in the city of Korin. 

According to some estimates, which we are unable to confirm, as many as 23 people may have been killed in all. 
Precise verification of the death toll has been made more difficult following disruptions of local mobile data 
networks. We are deeply concerned by the widespread shutdown of the internet across several cities in Sistan 
and Baluchestan Province, with the apparent purpose of preventing access to information about what is 
happening there. Blanket internet shutdowns violate the principles of necessity and proportionality applicable 
to restrictions of freedom of expression and constitute a violation of international human rights law. 

We call on the authorities to immediately restore internet access in areas that remain disconnected. 

We deplore the systematic intentional use of lethal force by Iranian border officials, especially against border 
couriers from the Kurdish and Baluch minorities, and call for immediate measures to end the impunity that 
perpetuates this practice. During 2020, a total of 59 Kurdish couriers were reported to have been killed by 
border officials in provinces in the north-west of Iran. We call for prompt, impartial and full investigations into 
all such killings, and accountability for those found to be responsible for unlawful use of force leading to death 
or serious injury. Victims and their families have the right to truth and redress. 

Under international human rights standards, firearms should only be used to defend against the imminent 
threat of death or serious injury and intentional lethal use of firearms is only justified when strictly unavoidable 
to protect life. 

ENDS 

For more information and media requests, please contact: 
Rupert Colville + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org or 
Ravina Shamdasani - + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org or 
Liz Throssell + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org or 
Marta Hurtado - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org 

Tag and share 
Twitter @UNHumanRights 
Facebook unitednationshumanrights 
Instagram @unitednationshumanrights 

 

 
 
 

VN-rapport veroordeelt systematische foltering en executies in Iran 

mailto:rcolville@ohchr.org
mailto:rshamdasani@ohchr.org
mailto:ethrossell@ohchr.org
mailto:mhurtado@ohchr.org
http://twitter.com/UNHumanRights
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https://www.instagram.com/unitednationshumanrights/
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17 februari 2021 

 
Mensenrechtenactivisten roepen de 
wereldgemeenschap op tot gezamenlijke 
actie om het regime in Teheran volgens het 
internationaal recht strafrechtelijk te 
vervolgen voor de ernstige schendingen van 
de mensenrechten die het begaat. 

Javaid Rehman (foto), de speciale VN-
rapporteur voor de situatie van de 
mensenrechten in Iran, heeft zijn 

halfjaarlijkse verslag uitgebracht ter gelegenheid van de zitting van de VN-Mensenrechtenraad die op 22 
februari begint. Rehman is hoogleraar internationale mensenrechten en islamitisch recht aan een Londense 
universiteit. Hij is belast met het onderzoeken en documenteren van de mensenrechtensituatie in Iran en het 
uitbrengen van verslagen daarover aan de VN-Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de VN. 

In zijn nieuwe verslag bevestigt de speciale VN-rapporteur dat de mensenrechtenschendingen door het regime 
in Teheran toenemen en roept hij ertoe op de verantwoordelijken voor deze schendingen ter verantwoording te 
roepen. 
In het verslag wordt onder meer ingegaan op het feit dat de strijdkrachten van het regime in Iran buitensporig, 
dodelijk geweld hebben gebruikt tegen demonstranten. Javaid Rehman roept op tot een onafhankelijk en 
transparant onderzoek naar het gewelddadige optreden tegen de burgerprotesten van november 2019 en 
januari 2020 in Iran. Hij zei verontrust te zijn door berichten dat het regime de doodstraf tegen demonstranten 
gebruikt en stelselmatig gevangenen martelt om hen te dwingen zichzelf te beschuldigen met valse 
bekentenissen. De executie van atleet Navid Afkari in september 2020 was tekenend voor deze praktijk, zei hij. 
Hij had deelgenomen aan demonstraties tegen het regime in augustus 2018. 

De VN-deskundige wijst er in zijn verslag voorts op dat de gevangenen in de gevangenissen van het regime van 
Teheran aan ernstige schendingen van de mensenrechten worden blootgesteld. Te midden van de 
coronapandemie wordt het recht van de gevangenen op leven en gezondheid systematisch geschonden door 
hun de noodzakelijke beschermende maatregelen en adequate medische verzorging te ontzeggen. Door de 
verspreiding van het coronavirus in gevangenissen lopen gevangenen een hoog risico op besmetting, zei hij. 

Mensenrechtenactivisten melden herhaaldelijk dat de gevangenissen in Iran chronisch overbevolkt zijn. De 
sanitaire voorzieningen verkeren vaak in erbarmelijke staat. Er is een tekort aan water, hygiënische producten, 
ontsmettingsmiddelen, beschermende kleding, testkits voor Covid-19-diagnose, isolatieruimten en medische 
verzorging. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer gevangenen het coronavirus oplopen, zei hij. Er zijn in 
gevangenissen al veel sterfgevallen geweest als gevolg van Covid-19. 

Gezien het hoge besmettingsrisico heeft de speciale rapporteur van de VN opgeroepen tot de onmiddellijke 
vrijlating van alle gevangenen die slechts om politieke redenen willekeurig worden vastgehouden. 
Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap reeds lang op om gezamenlijk actie te ondernemen 
om het regime in Teheran volgens het internationaal recht strafrechtelijk te vervolgen voor de ernstige 
schendingen van de mensenrechten die het begaat. 
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Mensenrechtenexperts van de VN veroordelen de executie van een politieke 
gevangene in Iran  

8 februari 2021  

Verschillende VN-experts maken zich zorgen over de 
toename van executies van leden van de Beloetsji-
minderheid in Iran. Sinds half december 2020 zijn 
tenminste 21 mensen uit deze minderheid 
geëxecuteerd. 

In een verklaring van 4 februari veroordeelden 
verschillende mensenrechtenexperts van de Verenigde 
Naties de volgende executie van een politieke 
gevangene in Iran. Het regime in Teheran negeerde de 
eisen van de VN en liet de 31-jarige Javid Dehghan op 

30 januari executeren in de centrale gevangenis van de stad Zahedan in de zuidoostelijke Iraanse provincie 
Sistan- Beloetsjistan. Dehghan behoorde tot de etnische minderheid van de Beloetsji. De experts wezen erop 
dat verdere executies van gevangenen die tot de Beloetsji -minderheid behoren te vrezen is. 

De VN-experts, allen gerenommeerde wetenschappers op het gebied van mensenrechten en internationaal 
recht, zijn onder meer (op de foto van links naar rechts): 

• Javaid Rehman (Pakistan), Speciale Rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran 
• Agnes Callamard (Frankrijk), Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, burgerlijke of willekeurige 

executies 
• Nils Melzer (Zwitserland), Speciale Rapporteur voor foltering 

Volgens de mensenrechtenactivisten is het recht van Javid Dehgan op een eerlijk proces ernstig geschonden. Hij 
werd lange tijd zonder contact met de buitenwereld vastgehouden en gemarteld om een bekentenis af te 
leggen. De uitvoering van het doodvonnis was een willekeurige executie in strijd met het internationaal recht. 

De VN-experts uitten hun bezorgdheid over de toename van het aantal executies van leden van de Beloetsji -
minderheid in Iran. Sinds half december 2020 zijn ten minste 21 mensen uit deze minderheid geëxecuteerd in 
de gevangenissen van de steden Zahedan, Mashhad en Isfahan. Alleen al in de gevangenis van Zahedan staan 
nog 124 gevangenen op het punt terechtgesteld te worden. De executies, zeggen de experts, moeten worden 
stopgezet en de doodvonnissen moeten worden vernietigd. 

De Beloetsji -minderheid leeft voornamelijk in de zuidoostelijke Iraanse provincie Sistan- Beloetsjistan, die 
wordt beschouwd als het arme huis van het land. De Beloetsji worden gediscrimineerd en onderdrukt door het 
regime van Teheran vanwege hun etniciteit en soennitische overtuigingen. Mensen die opkomen voor de 
rechten van deze bevolkingsgroep worden onder flauwe voorwendsels gevangengezet en veroordeeld tot zware 
straffen. 

ACNUDH | Iran: UN experts alarmed over execution of Baloch minority prisoners (ohchr.org) 
 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26716&LangID=E
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Verklaring van 4 NGO’s met adviesrecht bij de VN ter ondersteuning van docenten 

en gepensioneerden in Iran 
14 october 2021 

De Internationale Christelijke Vredesbeweging (Pax Christi) in 

Australië, Nieuwe Mensenrechten in Frankrijk, de Vereniging 

van Wereldburgers in Amerika en de Internationale Beweging 

van Mensenrechten voor Vrouwen hebben in een 

gezamenlijke verklaring de wijdverspreide protesten 

gesteund van Iraanse docenten en gepensioneerden die voor 

hun rechten opkomen. 

Deze vier organisaties hebben aangegeven dat de Iraanse 

docenten en gepensioneerden protesteren omdat hun 

beroep en levensonderhoud hen onmogelijk gemaakt wordt 

door uitblijven van de uitvoering van een organisatieplan, het niet uitbetalen van pensioenen, het uitblijven van 

formele tewerkstelling in het onderwijs, ongegrond ontslag, discriminatie in loon en lage lonen. 

De vier internationale organisaties ondertekenen een gezamenlijke verklaring, waarin zij protesteren tegen de 

arrestatie en onderdrukking van docenten en gepensioneerden in Iran door de Iraanse regering. Ze menen dat 

docenten vrij moeten zijn om conform het internationale recht bijeenkomsten te kunnen houden. 

Gezamenlijke verklaring: de secretaris-generaal merkte in zijn rapport van augustus 2021 aan de Algemene 

Vergadering van de VN op dat 60 procent van de Iraanse gepensioneerden een pensioen heeft van ongeveer 88 

Euro per maand en dat 70 procent van hen onder de armoedegrens leeft. 

De Internationale Christelijke Vredesbeweging (Pax Christi), Nieuwe Mensenrechten, de Vereniging van 

Wereldburgers en de Internationale Beweging van Mensenrechten voor Vrouwen: Iraanse docenten, 

gepensioneerden en arbeiders staan onder onverdraaglijke economische druk. Naast steun voor de eisen van de 

docenten, vragen we nogmaals de vrijlating van alle gearresteerde docenten en benadrukken we het recht op 

vrijheid van vergadering en het recht om onafhankelijke vakbonden voor arbeiders en andere beroepsgroepen 

op te richten conform alle internationale wetten. 

We roepen alle betrokken internationale instanties op om de landelijke demonstraties op zondag 3 oktober 

nauwlettend te volgen en niet toe te staan dat het klerikale regime hun actie de kop in kan drukken. 
 

 

 

 

 

 
Canadese rechterlijke uitspraak over het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig  (Door het 

Iraanse regime) 
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eerste stap op weg naar gerechtigheid 

24 mei 2021 
 
Het Hooggerechtshof van Ontario heeft een 
uitspraak gedaan in de zaak die tegen het Iraanse 
regime was aangespannen door vier families die 
dierbaren hebben verloren bij het neerhalen van 
vlucht 752 van Ukraine International Airlines. Deze 
uitspraak is een eerste stap op weg naar 
gerechtigheid; "Indachtig het eeuwige verdriet van 
de families van de slachtoffers” is de uitspraak reden 
tot felicitaties. 
 
Na het in gebreke blijven door het Iraanse regime en 
de Revolutionaire Garde (IRGC) in de zaak van het 
beschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig en 
na een klacht van de families van de slachtoffers 
heeft het Hooggerechtshof van Ontario op 20 mei 

2021 de topambtenaren van het Iraanse regime veroordeeld. De rechtbank noemde de actie van de IRGC "terroristisch en 
opzettelijk" en wees de IRGC, de strijdkrachten van het Iraanse regime en zijn Opperste Leider Ali Khamenei aan als de 
gedaagden in de zaak. 
 
Klachten van de families van de slachtoffers 
 
In de klacht van de families van de slachtoffers van het Oekraïense vliegtuig staat dat het Iraanse regime onder de 
Canadese antiterrorismewet een terroristische daad heeft begaan door het Oekraïense vliegtuig neer te schieten. 
 
Na gedurende vijf maanden hoorzittingen te hebben gehouden heeft het hof zijn vonnis uitgesproken. De uitspraak van 
de Canadese rechtbank heeft de beweringen van het Iraanse regime in twijfel getrokken, dat de kwestie probeerde te 
bagatelliseren en het hele incident afschilderde als het resultaat van een "menselijke fout" en zo een onderzoek trachtte 
te vermijden. 
 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Iraanse regime probeerde onmiddellijk en met het zaaien van verwarring 
de uitspraak van de Canadese rechtbank te verwerpen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 
het regime zei in een haastige verklaring dat "de Canadese rechtbank niet bevoegd is om te oordelen over het 
vliegtuigongeluk of de mogelijke nalatigheid [van de regering]". De combinatie van termen als "vliegtuigongeluk" en 
"mogelijke nalatigheid" toont eens te meer aan dat de Iraanse moellahs, meer dan 17 maanden na de misdaad, nog 
steeds proberen te ontsnappen aan hun verantwoordingsplicht voor de moord op 176 onschuldige mensen aan boord. 
 
Toen de rechtbank na vijf maanden onderzoek en op basis van documenten oordeelde dat het neerschieten van het 
Oekraïense vliegtuig een opzettelijke daad van terrorisme was probeerde het regime in een officiële verklaring zijn 
misdaad te bagatelliseren. Het heeft ook de uitspraak van de rechtbank van Ontario aangevochten, wat niet verwonderlijk 
is. 
 
De enige optie tegen het terroristische regime van Iran 
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Zitting van de Mensenrechtenraad – vertegenwoordigers van 9 landen hebben 

hun zorgen geuit over de ernstige schending van de mensenrechten en de 

onderdrukking van opstanden in Iran.  
11 maart 2021 

Mensenrechtenraad – Genève 

De vertegenwoordigers van de VS, Canada, Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Australië, België, 

Groot-Brittannië, Nieuw-

Zeeland en Ierland hebben hun 

zorgen geuit over de ernstige 

schending van de 

mensenrechten en de 

onderdrukking van opstanden 

door het regime van de 

moellahs in Iran. De 

vertegenwoordigers zeiden 

tijdens de zitting van de 

Mensenrechtenraad onder 

meer het volgende: 

De VS: 

We zijn erg bezorgd over de schending van de mensenrechten in Iran. We herhalen de zorgen van de speciale 

rapporteur over de willekeurige en onrechtvaardige aanhoudingen door het Iraanse regime, o.a. de arrestatie 

van Amerikaanse burgers en duizenden Iraniërs tijdens de protesten van 2018 en 2019. De arrestanten worden 

in de gevangenis onder erbarmelijke toestanden blootgesteld aan het coronavirus.  

Canada: 
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Canada is nog steeds bezorgd over de hoge aantallen executies, die vooral toegepast worden op kinderen en 

betogers. Drukte in onhygiënische gevangenissen, zeker tijdens de coronapandemie, en de voortdurende in de 

wet vastgelegde discriminatie van, en acties tegen vrouwen en minderheden, de schending van de rechten op 

vrijheid van meningsuiting en de willekeurige arrestaties en martelingen zijn zorgwekkend.  

Canada blijft zich inzetten om druk uit te oefenen op het Iraanse regime inzake de mensenrechtenschendingen. 

Canada streeft ook naar gerechtigheid en verantwoording door het Iraanse regime over het neerhalen van een 

Oekraïens vliegtuig. Het Iraanse regime moet deze tragedie compenseren.  

Nederland: 

De algemene toestand van de mensenrechten in Iran is nog steeds kritisch. Een onafhankelijk en zuiver 

onderzoek naar de gewelddadige houding van het Iraanse regime tegenover de protesten van november 2019 is 

noodzakelijk.  We willen alle daders van deze misdaad verantwoordelijk stellen. 

Duitsland: 

We zijn bezorgd over schendingen van de mensenrechten in Iran. Wij veroordelen het hoge aantal executies, 

waaronder de executie van jongeren en minderheden. We roepen het Iraanse regime op om met dit beleid te 

stoppen.  

Net als de speciale rapporteur zijn we bezorgd dat er geen geldig onderzoek is ingesteld naar het buitensporige 

gebruik van geweld tegen demonstranten tijdens de protesten van 2019.  
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Denemarken: 

We zijn ernstig bezorgd over de lot van arrestanten tijdens de protesten in 2019, o.a. vanwege de toepassing 

van de doodstraf, het ontbreken van een eerlijk proces en de rapporten over martelingen en gedwongen 

bekentenissen.   

We zijn ook bezorgd over de doodstraf, zelfs voor kinderen, en de discriminatie van vrouwen en meisjes.  

Frankrijk: 

We willen dat er een einde komt aan discriminatie van en geweld tegen vrouwen en meisjes in Iran. De 

willekeurige arrestaties en schending van de principes van een eerlijk proces moeten stoppen. Er moet een 

einde komen aan de willekeurige executies, vooral die van kinderen.  

Australië:  

De trend van het voortzetten van executies van kinderen in Iran is erg zorgelijk. Het Iraanse regime moet 

respect hebben voor het verdrag over de rechten van kinderen, het lastig vallen van mensenrechtenactivisten 

en hun familie stoppen en een einde maken aan de discriminatie jegens etnische en religieuze minderheden.  

België: 
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We maken ons zorgen over 89 kinderen die op hun executie wachten. Het regime van Iran moet een einde 

maken aan de doodstraf, vooral voor betogers, repressie op mensenrechtenactivisten stoppen en 

discriminerende wetten tegen vrouwen opheffen.    

Groot-Brittannië: 

Het regiem van Iran schendt nu nog steeds de rechten van de mens en ze gaan door met geweld gebruiken 

tegen betogers, willekeurige arrestaties en hoge aantallen executies. Het Iraanse regime moet stoppen met 

discriminatie van vrouwen en meisjes en het lastigvallen van minderheden.  

Nieuw-Zeeland: 

We zijn onder alle omstandigheden tegen de doodstraf. Het Iraanse regime past de doodstraf toe in vele 

gevallen. Veroordelingen op basis van gedwongen bekentenissen baren ons zorgen. Het lastig vallen en 

arresteren van advocaten en journalisten en discriminatie tegen minderheden moeten stoppen.  

Ierland: 

Het regiem van Iran schendt het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering en bijeenkomst. We 

veroordelen de toepassing van de doodstraf, vooral op kinderen, ten strengste en we maken ons zorgen over 

discriminatie jegens minderheden. 

 

Zitting van de Mensenrechtenraad – Genève 
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