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Kinderen in 

Iran 

 

  

 “Kind” 
in Iraanse wetten 

Leeftijd loopt 
van 9 tot 18 

Anti-menselijke en 
middeleeuwse wetten 

Leeftijd waarop 
Strafbaar: 

9 jaar voor meisjes 
14 jaar voor jongens 

Bevolking  

van Iran: 

84 Miljoen 

Kinderen onder 

de leeftijd van 15 

22 Miljoen 

Iran voldoet niet aan de internationale 
wetgeving, 

die een kind definieert als iedereen 

onder de 18 

Waarom is 

er een 

kinderbescherming- 

CRISIS 

in Iran? 

Ontoereikende kinderbescherming wetgeving 

Maatschappelijk verkeer beperkt door de staat 
Zwakke arbeidsregelingen 

kind-overtreders 
terechtgesteld Iran : 95 

Iran executeerde meer dan tweemaal 
zo veel kind-overtreders dan de 
andere acht landen tezamen tussen 
1990 en 2020 

Executies 

van Jeugdigen 

Jeugdige overtreders 
In 2018-2019-2020- ter dood gebracht 
(aantal waarschijnlijk hoger) 

35 

Jeugdige overtreders 
op dit ogenblik in de dodencel 

80

+ + 
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Kinderarbeid 
 

  

3 miljoen - 10 miljoen 
kind arbeiders in Iran 
  

 

Werk, dat kinderen berooft van 

hun kind zijn, ingrijpt in hun 

opleiding en nadelig is voor hun 

fysieke, mentale, sociale of 

zedelijke ontwikkeling (ILO) 

20 miljoen 
kinderen onder de 15 jaar 

3 miljoen 

10 miljoen 

Bron: Wetenschappelijk 
Genootschap van 
Stedelijke Economie van Iran  

Waarom 
speelt 

dit 
zo’n 

grote rol 
in Iran? 

 

Zwak legaal en regelgeving milieu 

Arbeidscode zegt, beneden 15 jaar niet 

werken, wordt niet nageleefd 

Werkplaatsen met minder dan 10 employees 

zijn vrijgesteld van de meeste regels. (Dit 

gaat over 50% van de werkplekken) 

Groot niet-geregistreerd deel van de 

bevolking dat Afghaans is, is kwetsbaar 

voor uitbuiting 

Tapijt en Kledenweverijen | Afval verwerking | Textiel industrie | Mijnbouw | Steenbakkerijen | Metselwerk | Bouw | Chemische Industrie | 
Huishoudelijk werk | Straatverkoop 

 

|  

Sectoren met een hoog risico 

Kinderen van 

migranten / vluchtelingen  

 3 miljoen  
(meest Afghaans)  
migranten / vluchtelingen in Iran 
 

Kinderen van 2 miljoen niet-
geregistreerde migranten 
worden breed gebruikt als 
kind-arbeider  

2 miljoen  
van deze migranten 
/ vluchtelingen zijn 
niet geregistreerd 

Deze kinderen zijn erg 
kwetsbaar voor gedwongen 
arbeid, mensenhandel en 
het seksbedrijf 

1,5 miljoen  
van deze migranten 
/ vluchtelingen zijn 
kinderen 

Sinds 2015 mogen niet-
geregistreerde kinderen bij 
een school worden 
ingeschreven, maar velen 
doen dit niet uit vrees te 
worden gedeporteerd of 
vanwege financiële 
problemen. 

420.000 
van deze kinderen 
zijn ingeschreven bij 
een school  
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Straat 
kinderen 

Geschat op 
200.000 

 

Meestal in stadscentra 
200.000 

 

Vaak gebruikt als 
afvalsorteerders 

Helft van de kinderen van 
Afghaanse migranten 

Komen uit gezinnen met 
ziekte, armoede 

Erg kwetsbaar voor: Seksueel/fysiek misbruik 

 Infectie- en seksueel overdraagbare ziekten 

Mensenhandel voor werk en seks 

Toegestaan voor 
meisjes van 13 

Meisjes onder 
13 kunnen 

trouwen met 
toestemming 

van 
vader/voogd 

en een rechter 

40404 huwelijken 
voor meisjes onder 
15 jaar werden in 

2015 geregistreerd 
Bron: Iraanse Overheid 

17% van de meisjes in 
Iran trouwen voor hun 

18de 
(de getallen zijn ondergrens; 
huwelijken beneden de 18 

worden meestal niet 
geregistreerd) 

Bron: VN 
 

6% 
Van de Iraanse meisjes trouwt tussen de 10 

en 14 jaar oud 
Bron: Iraans Parlement 

Kinderhuwelijk 

onder 13 
jaar oud 

13 
jaar oud 

15 
jaar oud 

18 
jaar oud 

Het Iraanse regime schendt de wetten van het 

Internationaal Verdrag inzake de rechten van het 

kind 

Omdat de aard ervan middeleeuws en repressief 

is. 

Om deze reden is de verkoop van kinderen, 

dwangarbeid en kinderprostitutie toegestaan in 

het Iraanse regime. 



 

 

Institutionalisering van 
wetten inzake 
kindermisbruik in Iran 

❖ Gezinnen die hun kinderen hebben geschaad of gedood, worden geconfronteerd met zeer 

lichte straffen, en de wet van de mullahs spreekt hen vrij. 

❖ Verkrachte kinderen worden berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. 

❖ De wet van het regime van de mullahs heeft het misbruik van kinderen, vooral meisjes, 

mogelijk gemaakt en gelegaliseerd. 

❖ Het directe vuur van het regime van Mullah op een 5-jarig kind )Maysam Naroie) in de armen 

van zijn moeder in mei 2021 in Iranshahr en de vrijspraak van zijn agenten. 

Kinderen met 
beperkingen Schatting is 4 miljoen 

Slechts 1% naar school; 
Gemiddelde voor een 
ontwikkelingsland 10% 

Vaak in huis verstopt 

 
Verstoken van vroegtijdige herkenning 
 
 

Onbeschermd tegen misbruik in 
instituten of thuis 
 
 

Missen toegang tot opleiding en gezondheidszorg 

Iran 

Paramilitaire  

militie Basij 

Irak 

Milities 
in Irak 

Kindsoldaten 
 

Syrië 

 

LGHBT jeugd 
 Wordt geconfronteerd met 

legale en sociale discriminatie 

 Relaties tussen personen van het zelfde geslacht zijn strafbaar door geseling / terechtstelling 

 Slachtoffers van geweld, thuis, op school, in verenigingen zoeken geen bescherming vanwege het risico 
van vervolging 


