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6. Laat jonge planten 

groeien  

en geef ze in de gevangenis 

hoop op leven 

Javaid Rehman, speciaal rapporteur van de VN over de situatie van de 

mensenrechten in Iran, sprak de VN-Mensenrechtenraad toe in zijn verslag 

van 2 februari 2021. Hij uitte zijn bezorgdheid over het hoge aantal 

executies in Iran en dat deze executies het resultaat zijn van oneerlijke 

processen. 

De speciale rapporteur uitte in zijn uitvoerige rapport zijn diepe 

bezorgdheid over de executie van personen die als kind misdaden hebben 

begaan. Hij vermeldde dat in de periode waarop zijn verslag betrekking 

heeft, ten minste drie kinderen zijn geëxecuteerd en dat 85 anderen de 

doodstraf boven het hoofd hangt. 

Aangezien de Internationale Campagne om de terechtstelling te stoppen, 

die wij al meer dan tien jaar voeren, tegen de doodstraf is en deze 

onmenselijke daad ontkent en tracht te stoppen, hebben wij een dringende 

oproep gedaan om de executie van deze groep gevangenen te stoppen. 

Onze campagne is erop gericht actuele informatie te verzamelen over deze 

gevangenen, die tijdens hun jeugd een misdrijf hebben begaan en 

vervolgens leven in nachtmerries van de dood en de strop. Wij roepen alle 

internationale organisaties op om aan deze campagne mee te werken en de 

aandacht van de VN-mensenrechtenrapporteurs te vestigen op de grove 

schending van de rechten van het kind in Iran. 
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Iraanse Kinderen zijn het kwetsbaarst onder de moellahs 

 

19 november 2021 

Iraanse kinderen hebben het meest te lijden van het 

regime van de moellahs 

 

De kinderen van Iran zijn het kwetsbaarst onder de 

moellahs, omdat die de kinderrechten niet beschermen en 

niet bevorderen. Op deze Wereldkinderdag bieden wij een 

korte blik op de ernstige situatie van kinderen in Iran. 

 

Armoede, honger, kinderarbeid, kindermisbruik, kinderhandel en de verkoop van kinderen en baby's komen onthutsend 

vaak veel voor in het dagelijks leven van Iraanse kinderen. Bovendien bevordert de wetgeving van het regime het 

schenden van kinderrechten door kinderarbeid, kindhuwelijken, eerwraak en dergelijke toe te staan. 

 

Het Iraanse regime heeft het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd, maar onderneemt geen enkele actie 

om de rechten en het leven van Iraanse kinderen, met name van de meisjes, te waarborgen en te beschermen. 

 

Het recht van het kind op leven en op vrijwaring van wrede straffen 

 

Artikel 6 van het Verdrag inzake de rechten van het kind verplicht alle deelnemende landen om te erkennen dat ieder kind 

het inherente recht op leven heeft, en om het overleven en de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Het IVRK bepaalt dat geen enkel kind onwettig of willekeurig van zijn of haar vrijheid mag worden beroofd. Aanhouding, 

vrijheidsbeneming of opsluiting van kinderen dienen te geschieden in overeenstemming met de wet en mogen slechts 

worden aangewend als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur. En kinderen die van hun vrijheid worden 

beroofd, moeten worden behandeld met menselijkheid en met respect voor de inherente waardigheid van ieder mens, op 

een manier die rekening houdt met de behoeften van iemand van hun leeftijd. Ze hebben recht op onmiddellijke toegang 

tot juridische en andere passende bijstand. 

 

Het IVRK roept de deelnemende landen ook op ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt onderworpen aan folteringen 

of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Noch de doodstraf, noch levenslange 

gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vrijlating mogen worden opgelegd voor strafbare feiten gepleegd door personen 

jonger dan achttien jaar. 
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Dit gebeurt echter wel in Iran, waar kinderen worden gearresteerd, gemarteld en ter dood veroordeeld zonder dat ze 

toegang hebben tot een advocaat. 

 

Onder de mensen die op straat werden gedood tijdens de landelijke opstanden van november 2019 waren ten minste 29 

jongeren. Nog veel meer gewonde jonge demonstranten werden uit ziekenhuizen weggehaald en onder onmenselijke 

omstandigheden gevangengezet en gemarteld om valse bekentenissen af te leggen. Ze kregen geen medische 

behandeling voor hun verwondingen, als een manier om hen nog meer lichamelijk te folteren. 

 

Het Iraanse regime brengt de meeste minderjarigen ter dood van alle landen ter wereld. 

 

Het Iraanse Coroner's Office publiceerde in 2017 statistieken waaruit bleek dat 7 procent van alle zelfdodingen gepleegd 

werden door kinderen onder de 18 jaar. Verwacht wordt dat die aantallen zijn toegenomen, vooral na de 

coronapandemie. 

 

In oktober 2020 beroofden tieners zich van het leven omdat ze onvoldoende toegang hadden tot onlinelessen om hun 

opleiding voort te zetten. 

 

Ook armoede is een belangrijke oorzaak van sterfgevallen en sociale misstanden onder kinderen in Iran. 

 

En elk jaar wordt een aanzienlijk aantal kinderen het slachtoffer van ontoereikende schoolgebouwen en onveilig vervoer. 

Ieder jaar komen veel jonge jongens en meisjes om het leven bij verkeersongelukken of doordat er een muur of een 

plafond van hun school instort. Onveilige verwarmingssystemen hebben ook brand veroorzaakt en herhaaldelijk zelfs 

vergiftiging onder de leerlingen. 

 

Bij gebrek aan leidingwater in de verarmde provincie Sistan-en-Baluchestan komen elk jaar tientallen kinderen om het 

leven omdat ze water dronken uit Hootags. Velen verdrinken en anderen verliezen hun arm aan krokodillen. 

 

Hootags zijn natuurlijke of door de mens aangelegde kuilen die regenwater opvangen voor gebruik door mens en dier. 

 

Iraanse wetten, de belangrijkste oorzaak van schending van de kinderrechten  

 

De Iraanse wetgeving en de grondwet zijn de belangrijkste oorzaak van schending van de kinderrechten in Iran. 

 

Volgens de grondwet zijn meisjes van 9 jaar en ouder wettelijk aansprakelijk voor het plegen van misdrijven. Zij dienen zich 
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ook te houden aan de kledingvoorschriften en hun haar te bedekken vanaf de eerste schooldag op 6-jarige leeftijd. 

 

De wettelijke huwelijksleeftijd voor meisjes is vastgesteld op 13 jaar. In december 2018 verwierp de juridische en justitiële 

parlementscommissie van de moellahs een voorstel om die huwelijksleeftijd te verhogen, omdat dat in strijd zou zijn met 

de leer van de islam. 

 

In juni 2020 werd de Wet ter bescherming van de kinderrechten na 11 jaar talmen inderhaast aangenomen om de 

publieke verontwaardiging te bezweren over de onthoofding van de 14-jarige Romina Ashrafi door haar vader. In het 

wetsvoorstel worden de rechten van meisjes echter niet beschermd. 

 

De Wet ter bescherming van de kinderrechten doet niets aan het huidige beleid of aan de wetten die momenteel gelden 

en die de kinderrechten schenden, waaronder hun recht op vrijwaring van kinderarbeid, van gedwongen huwelijken, van 

kindhuwelijken onder de 18 en van aansprakelijkheid op 9-jarige leeftijd. 

 

Artikel 1179 van het Iraanse burgerlijk wetboek stelt lichamelijke mishandeling van kinderen door hun ouders strafbaar, 

tenzij ze de conventionele grenzen hebben overschreden. 

 

De wet omvat geen enkele voorziening om de leefomstandigheden en het onderwijs van kinderen in gezinnen met een 

laag inkomen te bevorderen. 

 

Onderwijs is niet gratis en niet verplicht 

 

Het IVRK verplicht de deelnemende landen om te erkennen dat kinderen recht hebben op onderwijs op basis van gelijke 

kansen. Landen dienen lager onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis toegankelijk te maken. Ze moeten de 

ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aanmoedigen, inclusief algemeen vormend onderwijs en 

beroepsonderwijs en ervoor zorgen dat die beschikbaar en toegankelijk zijn voor ieder kind, en ze moeten maatregelen 

nemen zoals het invoeren van gratis onderwijs en het aanbieden van financiële hulp in geval van nood. Tevens moet men 

maatregelen nemen om regelmatig schoolbezoek te stimuleren en het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te 

dringen. 

 

In Iran is onderwijs niet verplicht en niet kosteloos. Omdat ruim 80 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft, 

kunnen al te veel gezinnen het zich niet veroorloven hun kinderen naar school te sturen. Veel kinderen in Iran gaan naar 

ondermaatse scholen zonder behoorlijke materialen en sanitaire voorzieningen. 

 

Deelname van kinderen aan de economische activiteiten van het gezin, seizoensmigratie en het ontbreken van 
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geregistreerde geboorteakten zijn voorbelden van redenen waarom Iraanse kinderen niet naar school kunnen. 

 

In 2018 woonden er ongeveer 15 miljoen kinderen van schoolgaande leeftijd in Iran. Naar schatting 2 tot 4 miljoen 

kinderen konden niet naar school. Sinds de uitbraak van het coronavirus is dat aantal met nog eens 3,5 miljoen 

toegenomen, heeft het hoofd van de parlementaire Gezondheidscommissie van de moellahs toegegeven. Op 14 oktober 

2020 verklaarde hij dat '3,5 miljoen leerlingen en studenten in Iran geen toegang hebben tot smartphones of tablets.' 

 

Kinderarbeid tiert welig in Iran 

 

Volgens artikel 32 van het Verdrag inzake de rechten van het kind moeten de deelnemende landen het recht van kinderen 

erkennen om te worden beschermd tegen economische uitbuiting en tegen het verrichten van enige arbeid die gevaarlijk 

kan zijn of de opleiding van het kind in de weg kan staan, dan wel schadelijk kan zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, 

geestelijke, intellectuele, zedelijke of sociale ontwikkeling van het kind. 

 

De wettelijke leeftijd voor kinderen om te werken in Iran is 15 jaar. De regering houdt echter geen toezicht op de naleving 

en de handhaving van deze wet en veel kinderen worden op al jongere leeftijd aan het werk gezet; ze maken lange uren 

en verdienen een zeer laag loon. 

 

Meer dan 7 miljoen Iraanse kinderen werken om in hun levensonderhoud te voorzien; velen doorzoeken vuilnis en afval 

en staan bloot aan allerlei gevaren. Ze zijn gedwongen te werken om hun familie te helpen genoeg te verdienen om te 

overleven. 

 

Een NGO in Teheran had ongeveer 4700 kinderen geïdentificeerd die in de hoofdstad afval doorzoeken. (zie de semi-

officiële Etemadonline.ir, 15 april 2020) 

 

Een deskundige op het gebied van kinderarbeid erkende dat de officiële statistieken niet betrouwbaar zijn. Hij verklaart dat 

het aantal kindarbeiders en hun omstandigheden rampzalig is, vooral in de provincies Sistan va Baluchestan en Razavi 

Khorasan in het oosten van Iran. Oudere cijfers uit 2017 schatten het aantal werkende kinderen in Iran tussen de 3 en 7 

miljoen. (Het semi-officiële salamatnews.com, 17 september 2017) 

 

Kindarbeiders worden blootgesteld aan seksuele uitbuiting en misbruik, hetgeen in strijd is met artikel 34 van het IVRK, en 

volgens niet-officiële prostitutiestatistieken is de leeftijd voor prostitutie in Iran gedaald tot 12 jaar. Ook worden 

kindarbeiders het slachtoffer van drugsverslaving en drugshandel, hetgeen in strijd is met artikel 33 van het IVRK. 

 

Slachtoffers van drugshandel en prostitutie 
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Dakloze kinderen zonder ouders of voogden worden het slachtoffer van de drugshandelmaffia. Het Iraanse regime heeft 

niets ondernomen om het misbruik van kinderen bij de illegale productie van - en de handel in verdovende middelen te 

verhinderen; en dat terwijl de Revolutionaire Garde (IRGC) het staatsorgaan is dat deze handel runt en enorme 

rijkdommen vergaart. 

 

De gemiddelde leeftijd van drugsverslaafde meisjes in Iran lag op 4 september 2015 onder de 13 jaar, meldde het semi-

officiële persbureau ISNA. Ook dit cijfer zal naar verwachting nog gedaald zijn gevolg van de wijdverbreide armoede en de 

daaruit voortvloeiende verslaving in de afgelopen zes jaar. 

 

De problemen van Iraanse kinderen houden daar niet op. Er worden veel baby's en kinderen verhandeld in Iran, wat in 

strijd is met artikel 11 van het IVRK. Veel kinderen hebben geen geboorteakte of identiteitspapieren, in strijd is met artikel 

7, omdat hun vader een buitenlander is of ze buiten het huwelijk zijn geboren. Als gevolg daarvan kunnen ze niet naar 

school. 

 

Kinderen van etnische minderheden wordt het leren van hun moedertaal ontzegd, in strijd is met artikel 30 van het IVRK. 

Onderwijzers, zoals Zahra Mohammadi, die kinderen in hun moedertaal onderwijzen, worden door het regime 

gearresteerd, gemarteld en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. 

 

Al met al zijn de kinderen in Iran de meest onschuldige slachtoffers van het klerikale regime. Ze vormen het armste, het 

hongerigste en het meest onderdrukte deel van de Iraanse samenleving. Ze hebben geen rechten en hun omstandigheden 

en hun behandeling gedurende de afgelopen veertig jaar zijn een vorm van georganiseerde misdaad door de religieuze 

dictatuur van de moellahs. 

 

Brutale Iraanse regeringsfunctionaris verdedigt doodstraf voor 

minderjarigen 
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17 december 2021 

Een topambtenaar van de rechterlijke macht in het Iraanse 

regime heeft de doodstraf voor minderjarigen verdedigd door 

te zeggen dat deze noch illegaal is, noch in strijd met de 

internationale verplichtingen van het regime. 

 

De secretaris van de brute Iraanse Hoge Raad voor de 

Mensenrechten in Teheran, Kazem Gharibabadi, maakte de 

opmerkingen in reactie op een recente mensenrechtenresolutie van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties waarin het "alarmerend frequente" gebruik van de doodstraf, ook tegen jeugdige 

overtreders, foltering en willekeurige arrestaties in Iran wordt veroordeeld. Gharibabadi, een voormalig 

ambassadeur bij internationale organisaties in Wenen, zei dat de executies van minderjarigen niet in strijd zijn 

met de mensenrechten, waarbij hij onderstreepte dat er geen dwingende internationale wet is die deze 

praktijk verbiedt. 

 

De VN heeft Iran bekritiseerd als een van de meest systematische beulen van minderjarigen in de wereld, 

waarbij volgens sommige rapporten het aantal op gemiddeld zo'n 100 per jaar ligt. 

 

Minderjarige gevangenen in een Iraanse gevangenis. 

 

"Momenteel zitten er in Iran meer dan 85 jeugdige delinquenten in de dodencel, ter dood veroordeeld na 

processen die de internationale mensenrechtenwetgeving ernstig schenden. De meerderheid van de ter dood 

veroordeelden behoort tot gemarginaliseerde groepen of zijn individuen die zelf slachtoffer zijn geweest van 

misbruik", luidt een deel van een verklaring die het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten 

van de VN in november heeft afgelegd. 

 

VN-mensenrechtendeskundigen veroordeelden in de verklaring de executie van Arman Abdolali, die was 

veroordeeld voor een moord die hij zou hebben gepleegd toen hij 17 was. Arman werd op 24 november bij 

dageraad geëxecuteerd nadat hij de avond ervoor naar een isoleercel was overgebracht. 

 

Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) - een van de drie internationale 

verdragen die samen het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens worden genoemd - bepaalt dat 

de doodstraf "niet wordt opgelegd voor misdrijven begaan door personen beneden de leeftijd van achttien 

jaar". In de meeste landen wordt een minderjarige gedefinieerd als iemand die nog niet meerderjarig is - over 
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het algemeen 18 jaar - de leeftijd die de kindertijd juridisch scheidt van de volwassenheid. 

 

 

Vicevoorzitter Internationale Zaken van de Iraanse Commissie Mensenrechten: De executie 
van minderjarige delinquenten is geen schending van de mensenrechten. 

 
05-07-2021 
Majid Tafreshi, vicevoorzitter Internationale Zaken van de 
Iraanse Commissie voor de Mensenrechten, vertelde AFP dat de 
executie van minderjarige delinquenten "geen schending van de 
mensenrechten" is en dat niemand het recht heeft om het te 
bekritiseren. 
Hij zei dat er in Iran ”drie tot vier keer per jaar” veroordeelden  
worden geëxecuteerd voor delicten die zij in hun jeugd hebben 
begaan. 

 
Hij zei tegen AFP in een interview dat woensdag 30 juni 
werd gepubliceerd dat het niet uitmaakt hoe oud ze waren, 
de executie vindt plaats in puberteit.  
De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben 
het Iraanse regime herhaaldelijk veroordeeld voor het 
executeren van kindercriminelen, wat in strijd is met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. 
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, 
Michel Bachelet, verwees vorige week naar het 

"wijdverbreide gebruik van de doodstraf" in Iran en zei dat "meer dan 80 delinquente kinderen in afwachting 
zijn van executie en dat ten minste vier van hen het risico lopen binnenkort geëxecuteerd te worden.” 
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Iran: wrede executie van een ter dood veroordeelde minderjarige 

14 augustus 2021 

 

Amnesty International: "De executie van mensen die jonger 

dan 18 jaar waren toen het misdrijf werd gepleegd, is 

absoluut verboden volgens het internationaal recht en is een 

wrede aanval op de rechten van kinderen." 

Op 2 augustus is de gevangene Sajad Sanjari geëxecuteerd in 

de Dizelabad-gevangenis in de westelijke Iraanse 

provinciehoofdstad Kermanshah. Hij was 15 jaar oud toen hij werd gearresteerd en vervolgens ter dood 

veroordeeld. Nadat hij bijna 10 jaar in de dodencel van de gevangenis had doorgebracht werd de executie 

uitgevoerd. 

Het regime in Teheran gaat door met het executeren en ter dood veroordelen van minderjarigen. Daarmee 

lappen de machthebbers in Iran de internationaal geldende wetgeving op het gebied van de mensenrechten 

aan hun laars. 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 streng en zonder 

uitzondering de terechtstelling van personen die jonger dan 18 jaar waren toen zij het misdrijf pleegden 

waarvan zij worden beschuldigd.  

De nieuwe president van het regime, Ebrahim Raisi, draagt als toenmalig hoofd van het justitieel apparaat de 

verantwoordelijkheid voor ten minste zes bekende executies in 2019 en 2020 van gevangenen die minderjarig 

waren ten tijde van de feiten waarvan zij werden beschuldigd. 

 

Amnesty International heeft de executie van Sajad Sanjari 

scherp veroordeeld. In een Persbericht van Amnesty van 5 

augustus staat o.a.: 

Wrede aanval op de rechten van het kind in Iran: geheime 

executie van Sajad Sanjari, die op 15-jarige leeftijd werd 

gearresteerd 

Sajad Sanjari werd 11 jaar geleden als 15-jarige gearresteerd, in 2012 ter dood veroordeeld en zat bijna tien 

jaar in de dodencel in de gevangenis van Dizelabad. De voltrekking van het doodvonnis vond plaats in de 

ochtenduren van 2 augustus 2021 zonder medeweten van zijn familie - zij werden er pas later van op de 

hoogte gebracht dat zij het lichaam moesten ophalen. 

Sajad Sanjari, toen 15 jaar oud, werd in augustus 2010 gearresteerd omdat hij een man met een mes had 

gedood. Hij getuigde dat de man hem wilde verkrachten en dat de steekpartij een daad van zelfverdediging 

was. 

https://www.amnesty.at/news-events/grausamer-angriff-auf-kinderrechte-im-iran-geheime-hinrichtung-von-sajad-sanjari-der-mit-15-jahren-verhaftet-wurde/
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"Met de geheime uitvoering van de doodstraf hebben de Iraanse autoriteiten eens te meer aangetoond hoe 

volstrekt wreed hun jeugdstrafrechtsysteem is," aldus Diana Eltahawy, regionaal directeur voor het Midden-

Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International. "De toepassing van de doodstraf op personen die nog geen 

18 jaar waren toen het misdrijf werd gepleegd, is absoluut verboden volgens het internationaal recht en is een 

wrede aanval op de rechten van kinderen." 

Amnesty International is op de hoogte van meer dan 80 andere gevallen in Iran waar mensen in de dodencel 

zitten voor misdaden die zij hebben begaan toen zij nog kinderen waren. Vorig jaar zijn volgens Amnesty 

International ten minste drie mensen geëxecuteerd voor daden die zij hebben gepleegd toen zij nog geen 18 

waren; sinds 2005 zijn er ten minste 95 gevallen geweest, hoewel het aantal niet-gemelde gevallen 

waarschijnlijk hoger ligt. Iran is daarmee het enige land ter wereld dat dergelijke doodvonnissen voltrekt. 
 

Barbaarse executie van Arman Abdolali ondanks de internationale oproepen en bezwaren 

Het misdadige regime heeft hem 7 keer 

naar de galg gebracht voor een 

schijnexecutie met het doel hem 

geestelijk te martelen. Hij werd op 

woensdag 24 november 2021 in 

Ghohardasht gevangenis opgehangen, 

ondanks de uitgebreide internationale 

oproepen en bezwaren en zonder het 

van tevoren aan te kondigen en zonder 

een laatste bezoek van zijn familie. Zijn 

executie is een zoveelste schending van 

de internationale verdragen en conventies, waaronder de internationale conventie inzake burgerrechten en 

politieke rechten en de conventie inzake kinderrechten.  

Verder executeerde de gerechtelijke macht van het regime van de moellahs in de stad Jasoudj op dinsdag 23 

november een jong echtpaar. In oktober van dit jaar heeft het regime van de moellahs tenminste 19 mensen, 

onder wie een vrouw, geëxecuteerd in de gevangenissen Ghohardasht en Qezal Hesar in Karaj, en in 

gevangenissen in Qazvin, Qom, Isfehan, Zahedan, Mashhad, Shiraz, Kerman en Rasht.  

We veroordelen de onmenselijke executie van Arman Abdolali en daarbij vragen we de onmiddellijke actie van 

Tijdens de arrestatie was hij 17 jaar oud.  

Woensdagochtend 24 november 2021 heeft het regime van Iran Arian Abdolali, die ten tijde van zijn 

arrestatie 17 jaar oud, was na 8 jaar gevangenschap geëxecuteerd.  
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de VN en de mensenrechtenorganisaties om de executie van de tot de dood veroordeelde gevangenen, vooral 

mensen die tijdens de arrestatie of het plegen van een delict minderjarig waren, tegen te houden.  

Het regime van Iran moet naar de Veiligheidsraad van de Verenigde naties gesleept worden vanwege de 

schending van de rechten van de mens. Het theocratische regime moet vervolgd worden wegens zijn meer 

dan vier decennia van misdaden tegen de menselijkheid en genocide. 

Liz Throssell, de woordvoerster van de Hoge Commissaris 
voor de mensenrechten van de VN heeft gezegd dat zij de 
vandaag (op 24 november) uitgevoerde executie van Arman 
Abdolali in Iran veroordelen. Zijn leeftijd was tijdens het hem 
toegedichte delict onder de 18. Deze stellingname is 
gepubliceerd op de site van de VN mensenrechtencommissie. 
 
Deze zaak is zorgwekkend en schokkend want ondanks 
interventie van verscheidene partijen waaronder 
rechtstreekse verzoek van de VN Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten aan Iran, werd hij geëxecuteerd. 

 
Volgens de internationale wetgeving voor de mensenrechten is executie van kinderen absoluut verboden … 
 

We uiten ook onze afschuw over het feit dat Arman Abdolali in 
de afgelopen twee maanden zes keer naar de isoleercel werd 
gebracht voor een nepexecutie alvorens hij uiteindelijk op 24 
november werd geëxecuteerd. 
 
In Iran zitten nog meer dan 85 mensen in de dodencel voor 
misdaden die zij als kind zouden hebben begaan. Abdolali is de 
tweede jeugdige delinquent die dit jaar tot dusver in Iran is 
geëxecuteerd. 

 
Joseph Borrell: De Europese Unie veroordeelt de executie van Arman Abdolali met harde woorden. 
 
"De Europese Unie veroordeelt deze executie met klem", zei Joseph Borrell, hoofd buitenlands beleid van de 
Europese Unie. 
Hij voegde eraan toe: “De Europese Unie herinnert er eens te meer aan dat doodstraffen voor misdrijven die 
zijn gepleegd door personen jonger dan 18 jaar in strijd zijn met de internationale verplichtingen uit hoofde 
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de rechten 
van het kind, die beide door Iran zijn ondertekend.” 
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Iran: jonge gevangene in acuut gevaar voor executie 

 
14 oktober 2021 
De Iraanse Arman Abdolali, nu 24, werd gearresteerd toen hij 17 
was en vervolgens ter dood veroordeeld in een buitengewoon 
oneerlijk proces. Na zijn arrestatie werd hij 76 dagen in eenzame 
opsluiting vastgehouden en gemarteld om een valse bekentenis 
af te leggen. Hij wordt vastgehouden in de Rajai Shahr-
gevangenis in de stad Karaj bij Teheran. Zijn executie staat voor 
de deur. 

Het regime van Teheran executeert ook minderjarigen, hoewel het internationaal recht dit ten strengste 
verbiedt. Volgens de wetten van het regime kunnen zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood 
worden veroordeeld. Daarmee negeren de heersers in Iran de internationaal geldende 
mensenrechtenwetgeving.  
Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten verbieden strikt en zonder uitzondering het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen. 
Toch is Iran het land met het grootste aantal ter wereld geëxecuteerde minderjarigen. 
Mensenrechtenactivisten over de hele wereld, waaronder SMV, roepen op om de executie van Arman 
Abdolali te voorkomen. 

 
 

Vicevoorzitter Internationale Zaken van de Iraanse Commissie Mensenrechten: De executie 
van minderjarige delinquenten is geen schending van de mensenrechten. 
05-07-2021 

Majid Tafreshi, vicevoorzitter Internationale Zaken van de Iraanse 
Commissie voor de Mensenrechten, vertelde AFP dat de executie 
van minderjarige delinquenten "geen schending van de 
mensenrechten" is en dat niemand het recht heeft om het te 
bekritiseren. 
Hij zei dat er in Iran ”drie tot vier keer per jaar” veroordeelden  
worden geëxecuteerd voor delicten die zij in hun jeugd hebben 
begaan. 
Hij zei tegen AFP in een interview dat woensdag 30 juni werd 
gepubliceerd dat het niet uitmaakt hoe oud ze waren, de executie 
vindt plaats in puberteit.  
De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben het 
Iraanse regime herhaaldelijk veroordeeld voor het executeren van 
kindercriminelen, wat in strijd is met het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind. 
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michel 
Bachelet, verwees vorige week naar het "wijdverbreide gebruik 
van de doodstraf" in Iran en zei dat "meer dan 80 delinquente 

kinderen in afwachting zijn van executie en dat ten minste vier van hen het risico lopen binnenkort 
geëxecuteerd te worden.” 
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Binnenkort vindt de executie plaats van een minderjarige delinquent na het afleggen van 
valse bekentenissen onder marteling. 

25 juni 2021 
Hossein Shahbazi 
De middeleeuwse dictator van Iran is van plan de doodstraf van 
Hossein Shahbazi, een minderjarige delinquent die gevangen zit 
ten uitvoer te brengen. .   Het gebruik van de doodstraf tegen 
personen die op het moment van het misdrijf minderjarig zijn,  is 
echter verboden volgens de internationale 
mensenrechtenwetgeving en is in strijd met internationale 
verplichtingen . 

De Campagne “Bespaar Levens” roept de internationale gemeenschap, waaronder de Verenigde Naties, de 
Europese Unie en haar lidstaten op om het leven van dhr. Shahbazi te helpen redden . 

Hossein Shahbazi is op 30 december 2018 gearresteerd en terwijl hij 
werd vastgehouden en ondervraagd in het detentiecentrum van 
Shiraz, werd hem gedurende 11 dagen de toegang tot een advocaat 
en zijn familie ontzegd. In de verklaring staat verder dat de heer 
Shahbazi uiteindelijk “op 13 januari 2020 ter dood werd 
veroordeeld na een zeer oneerlijk proces door de afdeling 3 van de 
strafzitting één van een provincie Fars.” Het vonnis werd op 16 juni 
2020 door de Hoge raad goedgekeurd . 

Het mullah's bewind van Iran blijft de doodstraf toepassen tegen 
minderjarigen voor hun delict. Vorig jaar hebben de Iraanse 
autoriteiten ten minste drie mensen die op het moment van het 

misdrijf minderjarig waren, geëxecuteerd en tientallen mensen die op het moment van het misdrijf 
minderjarig waren, zitten nog steeds in de dodencel 
Het Iraanse regime kondigde in 2020, 246 openbare executies aan, onder wie drie kinderen.  En dusdanig 
bevindt Iran zich in de beschamende positie van "grote uitvoerder van de executies” in de wereld. 

 
Ali Arjangi, tot de dood veroordeelde minderjarige gevangene in Iran 

 
Ali Arjangi, die naar verluidt op 17-jarige leeftijd als verdachte in de 
dodencel zat,deed een poging tot  zelfmoord in de centrale gevangenis van 
Ardabil. 

 
De ter dood veroordeelde Ali Arjangi, die op zaterdag 12 juni probeerde voor de uitvoering van de doodstraf 
een einde te maken aan zijn mentale en fysieke marteling in de Ardabil-gevangenis door een deel van zijn nek 
en aderen af te snijden, verkeert nu in kritieke toestand . 

Volgens de mensenrechten organisatie en Amnesty International lopen minstens 90 minderjarige delinquenten 
het risico te worden geëxecuteerd in Iran . 

 
Iran: UN experts urge Iran to halt execution of child offenderOHCHR |  

 

  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true
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Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

4 januari 2021 - Mensenrechtenactivisten en Iraniërs in ballingschap roepen op om de 

strijd tegen de doodstraf in Iran massaal op te voeren. De VN en de EU moeten de hun ter 

beschikking staande middelen gebruiken om voor wat betreft mensenrechtenkwesties druk 

uit te oefenen op het regime van Teheran. 

De dictatuur van Teheran zet zijn wrede executiepraktijk voort. Op 31 
december werd in Iran opnieuw een gevangene die als minderjarige 
ter dood was veroordeeld geëxecuteerd. Hiermee negeert het regime 
opnieuw de internationaal geldende mensenrechtenwetgeving. Dit 
verbiedt strikt en zonder uitzondering de toepassing van de doodstraf 
tegen minderjarigen. 

Zowel het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind als het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten - beide geratificeerd door Iran - verbieden de executie van mensen die jonger waren dan 18 
toen ze het misdrijf pleegden. 
In Iran zijn executies een terreurmiddel van het regime om de bevolking te onderdrukken. Het regime in 
Teheran houdt daarom vast aan islamitische wetten die het zelfs mogelijk maken negenjarige meisjes en 15-
jarige jongens ter dood te veroordelen en vervolgens te executeren nadat ze meerderjarig zijn geworden. 
Mohammad Hassan Rezaiee (foto), die op 31 december werd geëxecuteerd in de centrale gevangenis in de 
noordelijke Iraanse stad Rasht, werd op 16-jarige leeftijd gearresteerd en vervolgens ter dood veroordeeld. 
Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN was de veroordeling gebaseerd op een 
gedwongen bekentenis met herhaalde marteling. 
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, veroordeelde de executie 
krachtig. In 2020 waren in Iran al vier jonge gevangenen geëxecuteerd die als minderjarig ter dood waren 
veroordeeld. Minstens 80 andere jonge gevangenen die jonger dan 18 waren toen ze het misdrijf pleegden 
worden vastgehouden in Iraanse dodencellen. Het regime moet de executies van minderjarigen onmiddellijk 
stopzetten. 
Bij de executie op 31 december negeerde het regime zowel het internationaal recht als de eisen van de VN-
commissaris voor de mensenrechten. In de verklaring werd met bezorgdheid opgemerkt dat tussen 19 en 26 
december ten minste acht gevangenen werden geëxecuteerd in verschillende Iraanse steden. Nog eens acht 
gevangenen lopen acuut gevaar voor executie. 
meer informatie 
Ook de Europese Unie heeft de executie van Mohammad Hassan Rezaiee krachtig veroordeeld. De EU is onder 
alle omstandigheden tegen de doodstraf en streeft naar wereldwijde afschaffing ervan. Het regime in Iran 
moet alle executies stoppen. 
Amnesty International beschreef de executie van Mohammad Hassan Rezaiee als een afschuwelijke schending 
van het recht op leven. Met deze executie heeft het regime in Iran nogmaals laten zien dat het de 
kinderrechten en het jeugdstrafrecht blijft negeren. Iran is een van de ergste executiestaten ter wereld. 
Mensenrechtenactivisten en Iraniërs in ballingschap roepen op om de strijd tegen de doodstraf in Iran massaal 
op te voeren. Mondelinge veroordelingen zouden gevolgd moeten worden door daden. Het protest mag niet 
beperkt blijven tot woorden. De VN en de EU zouden de hun ter beschikking staande middelen moeten 
gebruiken om voor wat betreft mensenrechtenkwesties druk uit te oefenen op het regime van Teheran. De 
internationale gemeenschap mag niet werkeloos toezien op de systematische repressie die tegen het Iraanse 
volk wordt uitgeoefend. Gezien de aanhoudende verwoestende schendingen van de mensenrechten moet 
Europa zijn Iran-beleid kritisch herzien en een heroverweging in gang zetten.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26637&LangID=E
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      Bijlage 1: 

 

      Iraanse Kinderen zijn het kwetsbaarst onder de moellahs 

19 november 2021 

Iraanse kinderen hebben het meest te lijden van het regime van de moellahs 

 

De kinderen van Iran zijn het kwetsbaarst onder de moellahs, omdat die de 

kinderrechten niet beschermen en niet bevorderen. Op deze Wereldkinderdag 

bieden wij een korte blik op de ernstige situatie van kinderen in Iran. 

Armoede, honger, kinderarbeid, kindermisbruik, kinderhandel en de verkoop 

van kinderen en baby's komen onthutsend vaak veel voor in het dagelijks leven 

van Iraanse kinderen. Bovendien bevordert de wetgeving van het regime het 

schenden van kinderrechten door kinderarbeid, kindhuwelijken, eerwraak en dergelijke toe te staan. 

Het Iraanse regime heeft het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd, maar onderneemt geen enkele actie 

om de rechten en het leven van Iraanse kinderen, met name van de meisjes, te waarborgen en te beschermen. 

 

Het recht van het kind op leven en op vrijwaring van wrede straffen 

 

Artikel 6 van het Verdrag inzake de rechten van het kind verplicht alle deelnemende landen om te erkennen dat ieder 

kind het inherente recht op leven heeft, en om het overleven en de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk te 

waarborgen. 

Het IVRK bepaalt dat geen enkel kind onwettig of willekeurig van zijn of haar vrijheid mag worden beroofd. 

Aanhouding, vrijheidsbeneming of opsluiting van kinderen dienen te geschieden in overeenstemming met de wet en 

mogen slechts worden aangewend als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur. En kinderen die van hun 

vrijheid worden beroofd, moeten worden behandeld met menselijkheid en met respect voor de inherente 

waardigheid van ieder mens, op een manier die rekening houdt met de behoeften van iemand van hun leeftijd. Ze 

hebben recht op onmiddellijke toegang tot juridische en andere passende bijstand. 

Het IVRK roept de deelnemende landen ook op ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt onderworpen aan 

folteringen of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Noch de doodstraf, noch 

levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vrijlating mogen worden opgelegd voor strafbare feiten gepleegd 

door personen jonger dan achttien jaar. 

Dit gebeurt echter wel in Iran, waar kinderen worden gearresteerd, gemarteld en ter dood veroordeeld zonder dat ze 

toegang hebben tot een advocaat. 

Onder de mensen die op straat werden gedood tijdens de landelijke opstanden van november 2019 waren ten minste 
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29 jongeren. Nog veel meer gewonde jonge demonstranten werden uit ziekenhuizen weggehaald en onder 

onmenselijke omstandigheden gevangengezet en gemarteld om valse bekentenissen af te leggen. Ze kregen geen 

medische behandeling voor hun verwondingen, als een manier om hen nog meer lichamelijk te folteren. 

 

Het Iraanse regime brengt de meeste minderjarigen ter dood van alle landen ter wereld. 

 

Het Iraanse Coroner's Office publiceerde in 2017 statistieken waaruit bleek dat 7 procent van alle zelfdodingen 

gepleegd werden door kinderen onder de 18 jaar. Verwacht wordt dat die aantallen zijn toegenomen, vooral na de 

coronapandemie. 

In oktober 2020 beroofden tieners zich van het leven omdat ze onvoldoende toegang hadden tot onlinelessen om hun 

opleiding voort te zetten. 

Ook armoede is een belangrijke oorzaak van sterfgevallen en sociale misstanden onder kinderen in Iran. 

En elk jaar wordt een aanzienlijk aantal kinderen het slachtoffer van ontoereikende schoolgebouwen en onveilig 

vervoer. Ieder jaar komen veel jonge jongens en meisjes om het leven bij verkeersongelukken of doordat er een muur 

of een plafond van hun school instort. Onveilige verwarmingssystemen hebben ook brand veroorzaakt en herhaaldelijk 

zelfs vergiftiging onder de leerlingen. 

Bij gebrek aan leidingwater in de verarmde provincie Sistan-en-Baluchestan komen elk jaar tientallen kinderen om het 

leven omdat ze water dronken uit Hootags. Velen verdrinken en anderen verliezen hun arm aan krokodillen. 

Hootags zijn natuurlijke of door de mens aangelegde kuilen die regenwater opvangen voor gebruik door mens en dier. 

Iraanse wetten, de belangrijkste oorzaak van schending van de kinderrechten  

De Iraanse wetgeving en de grondwet zijn de belangrijkste oorzaak van schending van de kinderrechten in Iran. 

Volgens de grondwet zijn meisjes van 9 jaar en ouder wettelijk aansprakelijk voor het plegen van misdrijven. Zij dienen 

zich ook te houden aan de kledingvoorschriften en hun haar te bedekken vanaf de eerste schooldag op 6-jarige leeftijd. 

 

De wettelijke huwelijksleeftijd voor meisjes is vastgesteld op 13 jaar. In december 2018 verwierp de juridische en 

justitiële parlementscommissie van de moellahs een voorstel om die huwelijksleeftijd te verhogen, omdat dat in strijd 

zou zijn met de leer van de islam. 

In juni 2020 werd de Wet ter bescherming van de kinderrechten na 11 jaar talmen inderhaast aangenomen om de 

publieke verontwaardiging te bezweren over de onthoofding van de 14-jarige Romina Ashrafi door haar vader. In het 

wetsvoorstel worden de rechten van meisjes echter niet beschermd. 

De Wet ter bescherming van de kinderrechten doet niets aan het huidige beleid of aan de wetten die momenteel 

gelden en die de kinderrechten schenden, waaronder hun recht op vrijwaring van kinderarbeid, van gedwongen 

huwelijken, van kindhuwelijken onder de 18 en van aansprakelijkheid op 9-jarige leeftijd. 

Artikel 1179 van het Iraanse burgerlijk wetboek stelt lichamelijke mishandeling van kinderen door hun ouders 

strafbaar, tenzij ze de conventionele grenzen hebben overschreden. 

De wet omvat geen enkele voorziening om de leefomstandigheden en het onderwijs van kinderen in gezinnen met een 

laag inkomen te bevorderen. 
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Onderwijs is niet gratis en niet verplicht 

 

Het IVRK verplicht de deelnemende landen om te erkennen dat kinderen recht hebben op onderwijs op basis van 

gelijke kansen. Landen dienen lager onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis toegankelijk te maken. Ze 

moeten de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aanmoedigen, inclusief algemeen 

vormend onderwijs en beroepsonderwijs en ervoor zorgen dat die beschikbaar en toegankelijk zijn voor ieder kind, en 

ze moeten maatregelen nemen zoals het invoeren van gratis onderwijs en het aanbieden van financiële hulp in geval 

van nood. Tevens moet men maatregelen nemen om regelmatig schoolbezoek te stimuleren en het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters terug te dringen. 

In Iran is onderwijs niet verplicht en niet kosteloos. Omdat ruim 80 procent van de bevolking onder de armoedegrens 

leeft, kunnen al te veel gezinnen het zich niet veroorloven hun kinderen naar school te sturen. Veel kinderen in Iran 

gaan naar ondermaatse scholen zonder behoorlijke materialen en sanitaire voorzieningen. 

Deelname van kinderen aan de economische activiteiten van het gezin, seizoensmigratie en het ontbreken van 

geregistreerde geboorteakten zijn voorbelden van redenen waarom Iraanse kinderen niet naar school kunnen. 

In 2018 woonden er ongeveer 15 miljoen kinderen van schoolgaande leeftijd in Iran. Naar schatting 2 tot 4 miljoen 

kinderen konden niet naar school. Sinds de uitbraak van het coronavirus is dat aantal met nog eens 3,5 miljoen 

toegenomen, heeft het hoofd van de parlementaire Gezondheidscommissie van de moellahs toegegeven. Op 14 

oktober 2020 verklaarde hij dat '3,5 miljoen leerlingen en studenten in Iran geen toegang hebben tot smartphones of 

tablets.' 

 

Kinderarbeid tiert welig in Iran 

 

Volgens artikel 32 van het Verdrag inzake de rechten van het kind moeten de deelnemende landen het recht van 

kinderen erkennen om te worden beschermd tegen economische uitbuiting en tegen het verrichten van enige arbeid 

die gevaarlijk kan zijn of de opleiding van het kind in de weg kan staan, dan wel schadelijk kan zijn voor de gezondheid 

of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of sociale ontwikkeling van het kind. 

De wettelijke leeftijd voor kinderen om te werken in Iran is 15 jaar. De regering houdt echter geen toezicht op de 

naleving en de handhaving van deze wet en veel kinderen worden op al jongere leeftijd aan het werk gezet; ze maken 

lange uren en verdienen een zeer laag loon. 

Meer dan 7 miljoen Iraanse kinderen werken om in hun levensonderhoud te voorzien; velen doorzoeken vuilnis en 

afval en staan bloot aan allerlei gevaren. Ze zijn gedwongen te werken om hun familie te helpen genoeg te verdienen 

om te overleven. 

Een NGO in Teheran had ongeveer 4700 kinderen geïdentificeerd die in de hoofdstad afval doorzoeken. (zie de semi-

officiële Etemadonline.ir, 15 april 2020) 

Een deskundige op het gebied van kinderarbeid erkende dat de officiële statistieken niet betrouwbaar zijn. Hij verklaart 

dat het aantal kindarbeiders en hun omstandigheden rampzalig is, vooral in de provincies Sistan va Baluchestan en 

Razavi Khorasan in het oosten van Iran. Oudere cijfers uit 2017 schatten het aantal werkende kinderen in Iran tussen de 

3 en 7 miljoen. (Het semi-officiële salamatnews.com, 17 september 2017) 
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Kindarbeiders worden blootgesteld aan seksuele uitbuiting en misbruik, hetgeen in strijd is met artikel 34 van het IVRK, 

en volgens niet-officiële prostitutiestatistieken is de leeftijd voor prostitutie in Iran gedaald tot 12 jaar. Ook worden 

kindarbeiders het slachtoffer van drugsverslaving en drugshandel, hetgeen in strijd is met artikel 33 van het IVRK. 

 

Slachtoffers van drugshandel en prostitutie 

 

Dakloze kinderen zonder ouders of voogden worden het slachtoffer van de drugshandelmaffia. Het Iraanse regime 

heeft niets ondernomen om het misbruik van kinderen bij de illegale productie van - en de handel in verdovende 

middelen te verhinderen; en dat terwijl de Revolutionaire Garde (IRGC) het staatsorgaan is dat deze handel runt en 

enorme rijkdommen vergaart. 

De gemiddelde leeftijd van drugsverslaafde meisjes in Iran lag op 4 september 2015 onder de 13 jaar, meldde het semi-

officiële persbureau ISNA. Ook dit cijfer zal naar verwachting nog gedaald zijn gevolg van de wijdverbreide armoede en 

de daaruit voortvloeiende verslaving in de afgelopen zes jaar. 

De problemen van Iraanse kinderen houden daar niet op. Er worden veel baby's en kinderen verhandeld in Iran, wat in 

strijd is met artikel 11 van het IVRK. Veel kinderen hebben geen geboorteakte of identiteitspapieren, in strijd is met 

artikel 7, omdat hun vader een buitenlander is of ze buiten het huwelijk zijn geboren. Als gevolg daarvan kunnen ze niet 

naar school. 

Kinderen van etnische minderheden wordt het leren van hun moedertaal ontzegd, in strijd is met artikel 30 van het 

IVRK. Onderwijzers, zoals Zahra Mohammadi, die kinderen in hun moedertaal onderwijzen, worden door het regime 

gearresteerd, gemarteld en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. 

Al met al zijn de kinderen in Iran de meest onschuldige slachtoffers van het klerikale regime. Ze vormen het armste, het 

hongerigste en het meest onderdrukte deel van de Iraanse samenleving. Ze hebben geen rechten en hun 

omstandigheden en hun behandeling gedurende de afgelopen veertig jaar zijn een vorm van georganiseerde misdaad 

door de religieuze dictatuur van de moellahs. 
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         Bijlage 2: 

 

 

 

 

Stop de executie van kinderen in Iran 

Laat jonge planten groeien en geef ze in de gevangenis hoop 

op leven 

 

Nieuw rapport: Kinderen toch veroordeeld als volwassenen 

 

In het begin van de 20e eeuw verhoogden de stichters van het moderne 

rechtssysteem van Iran de leeftijd waarop jongens en meisjes 

meerderjarig werden tot 18 jaar, en verboden zij strenge straffen voor 

kinderen. 

Sinds de bezetting van Iran in 1978 door religieuze fundamentalisten 

worden in het Iraanse rechtssysteem onmenselijke en onderdrukkende 

wetten toegepast door de moellahs. 

Ondanks de algemene verontwaardiging van juridische beroepsbeoefenaren, verlaagden zij drastisch de leeftijd 

van volwassenheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de wetten. 

Deze verschuiving, die gepaard ging met systematische schendingen van 

de eerlijke rechtsgang, heeft ernstige en dodelijke gevolgen gehad voor 

duizenden minderjarige beklaagden. Op de vele buitenlandse en 

binnenlandse critici hebben de Iraanse autoriteiten gereageerd met 

gespannen religieuze en culturele rechtvaardigingen, loze beloften of 

ronduit misleidende informatie. Hun argumenten worden in Iran betwist en 

verder afgezwakt door wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen van adolescenten en 

risicoperceptie. 

Kortom, het beleid van de Iraanse rechterlijke macht om jeugdige delinquenten te veroordelen en te 

executeren is nu nog even onverdedigbaar als zo'n vier decennia geleden, toen met deze praktijk werd 

begonnen. De door de Iraanse functionarissen aangevoerde rechtvaardigingen staan haaks op de eigen 

geschiedenis van Iran, de mening van de Iraniërs zelf, het bestaande binnenlands Iraanse en het internationale 

recht en de wetenschappelijke inzichten. Het is tijd dat Iran de feiten onder ogen ziet, een moratorium op 

executies afkondigt en zijn wetten hervormt om ervoor te zorgen dat personen onder de 18 jaar in alle 

wetgeving en in de praktijk als kinderen worden beschouwd. In een context waarin het maatschappelijk 
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middenveld wordt vervolgd en tot zwijgen wordt gebracht wegens kritiek op de Iraanse wetten en praktijken 

moet de internationale gemeenschap meer doen om een einde te maken aan de terechtstelling van 

minderjarige delinquenten. Degenen die Iran aanspreken op zijn mensenrechtensituatie hebben een 

effectievere en transparantere strategie nodig om toegang en gegevens te verkrijgen, officiële beweegredenen 

die worden gebruikt om hervorming van het strafrecht te voorkomen te weerleggen en Iran ter verantwoording 

te roepen voor het schenden van zijn internationale mensenrechtenverplichtingen. 

 

De wetten van het Iraanse regime 

In de wetgeving van het middeleeuwse regime in Iran is de shariawetgeving toegepast en volgens de sharia is 

de leeftijd van volwassenheid voor jongens 15 en voor meisjes 9 jaar. Volgens artikel 140 van het strafrecht 

van 2013 worden kinderen verantwoordelijk gehouden voor hun daden en moeten ze in de gevangenis blijven 

totdat zij volwassen worden; dan krijgen ze straffen als zweepslagen of ophanging. In het rechtssysteem van 

Iran onder het regime van de moellahs is geen plaats voor genade, liefde en vergeving maar wel voor 

wraaknemen, wreedheid en wrok koesteren.  

 

I. VN-Mensenrechtenraad - Rapport door Javid Rahman  
 

10 februari 2021 

In een deel van dit rapport sprak Javid Rahman over de executie van 

kinderen in Iran. Hij schreef: “De rapporteur maakt zich grote zorgen 

over de voortgaande executie van kinderen. Van januari tot december 

2020 werden minstens drie kinderen geëxecuteerd en op dit moment 

zitten meer dan 85 kinderen in de dodencel.” (Artikel 8) 

 

Javid Rahman, speciaal rapporteur voor mensenrechten in Iran: 

• Waarschuwt voor het hoge aantal executies, met name de geheime executie 

van deelnemers aan de Iraanse protesten. 

• Waarschuwt voor de situatie van gevangenen midden in de Corona-uitbraak. 

• Maakt zich grote zorgen over de executie van kinderen door het Iraanse regime. 

• Uit in zijn rapport voor de 46e zitting van de VN-Mensenrechtenraad zijn 

bezorgdheid over het grote aantal executies in Iran, en in het bijzonder de 

recente executies van demonstranten. 

(Zie verder: verslag van Javid Rahman aan de 46e zitting van de VN-
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Mensenrechtenraad). 

 

II. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, 

Michelle Bachelet, veroordeelt de executie van jongeren in Iran  

 

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de 

VN, Michelle Bachelet, veroordeelde op 3 mei 2018 de 

executie van twee jongeren van 17 jaar oud in Iran en 

zei, toen ze het nieuws van de executie van deze twee 

17-jarigen hoorde, dat ze geschokt was. Volgens het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, het Verdrag inzake de rechten van het kind, enz. is de 

executie van kinderen ten strengste verboden.  

 

Op de lichamen van de twee tieners werden sporen van zweepslagen aangetroffen, hetgeen 

betekent dat ze gegeseld zijn voordat ze werden opgehangen. 

Volgens persbureau Associated Press zei Michelle Bachelet dat Mehdi Sohrabifar en Amin 

Sedaghat werden geëxecuteerd, terwijl VN-experts van mening zijn dat tijdens hun proces de 

meest fundamentele principes die een eerlijk proces garanderen zijn geschonden. 

VN-experts roepen op tot onmiddellijke stopzetting van executies, met name van kinderen, in 

Iran en roepen het Iraanse regime op om deze misdaden te stoppen. 

De twee tieners werden gearresteerd toen ze nog maar 15 jaar oud waren en werden op 18-jarige leeftijd geëxecuteerd na een oneerlijk 

proces, zonder aanwezigheid van een advocaat en hun families. 

 

Uit rapporten blijkt dat het werkelijke aantal ter dood veroordeelde kinderen hoger is dan de officiële cijfers aangeven, omdat het aantal 

geëxecuteerden in Iran zelf verborgen wordt gehouden en niet wordt gerapporteerd. 

Van de 24 kinderen die sinds 1990 zijn geëxecuteerd waren er 11 op het moment van de veroordeling jonger dan 18 jaar. De overigen 

werden in hechtenis gehouden totdat ze de leeftijd van 18 jaar bereikten, waarna ze werden berecht en vervolgens geëxecuteerd. 

Hoewel de Iraanse autoriteiten de executie van kinderen in Iran ontkennen, werden ook begin 2021 weer twee kinderen geëxecuteerd.  

 

III. Enkele uitgevoerde executies 

 

Een van de gevangenen die in de Rajai Shahr-gevangenis in Karaj werd geëxecuteerd was een 16-jarige leerling genaamd Omid 

Rostami. 

 

Mohammad Mousavi was 16 jaar oud toen hij ter dood werd veroordeeld. Hij werd gevangengezet en gemarteld gedurende drie jaar. Hij 
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werd geëxecuteerd op 19-jarige leeftijd. 

Saeed Ghanbar Zehi werd op 27 mei 2019 samen met zes andere leden van de Beloetsji-

minderheid in de gevangenis van Zahedan opgehangen, terwijl hij slechts 17 jaar oud was. 

Atefeh Rajabi werd in augustus 2004 opgehangen toen zij 16 jaar oud was. Een dag na haar 

executie verklaarden Iraanse gerechtelijke functionarissen echter dat zij 22 jaar oud was. 

Een mensenrechtenorganisatie voor Iran schreef: “De internationale gemeenschap mag de ogen 

niet dicht doen voor de executie van jongeren en andere ernstige mensenrechtenschendingen in 

Iran.” 

 

Drie kinderen - drie tragedies 

Mohammad Hassan Rezaei, die sinds zijn 16e in de gevangenis zit, is door het Iraanse regime 

gemarteld. Hij legde valse bekentenissen af. In januari van dit jaar werd hij na 12 jaar 

gevangenis geëxecuteerd. 

Shayan Saeedpour werd op 16-jarige leeftijd gearresteerd. Het Iraanse regime executeerde hem 

omdat hij uit de gevangenis ontsnapte terwijl hij geestelijk gestoord was en protesteerde tegen 

de deplorabele omstandigheden in de gevangenis met betrekking tot het coronavirus. 

Mohammad Kalhor werd op 15-jarige leeftijd gearresteerd en wacht ondanks zijn geestelijke 

stoornis op zijn executie. 

 

IV. Kinderarbeiders in Iran 

Het aantal kinderarbeiders in Iran bedraagt 7 miljoen: een moeilijk leven van kleine kostwinners achter stoplichten. 

 

Verschrikkelijke statistieken van zelfmoord onder kinderen in Iran 

Deze statistiek omvat kinderen van acht tot veertien jaar. Zij maakten een einde aan hun leven 

onder druk, onrechtvaardigheid en zware depressie.  

"Ik heb geen dromen, want ik ben aan het werk tot de avond valt, ik heb geen tijd om na te 

denken."  

Dit is een uitspraak van Reza Koodak, een 13-jarig kind dat voor zijn familie zorgde. Op 18-
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jarige leeftijd pleegde hij uit wanhoop zelfmoord. 

 

V. Gevangenis voor kinderen met de 

doodstraf 

 

De Fardis gevangenis in de provincie Alborz en gevangenissen voor de heropvoeding van 

kinderen waar ze samen met criminelen worden vastgehouden! 

 

Ze verkeren in een dodelijke hel, want elke zonsopgang brengt ze dichter bij de dood.  

 

 

VI. Kinderen die tijdens de vreedzame demonstratie van november 

2019 werden doodgeschoten 

 

Volgens de laatste verklaring van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten werden tijdens een vreedzame demonstratie in 

november 2019 door de Revolutionaire Garde 304 kinderen en vrouwen doodgeschoten, waaronder een 13-jarig kind.  
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VII.   Wat moet er gedaan worden?  

 

“Maak je geen zorgen als alle kaarsen in de wereld flikkeren en sterven. Wij 

hebben de vonk die het vuur doet ontbranden.” - Rumi 

 

Wellicht is de eerste vraag die in ons opkomt, waarom deze 

kinderen niet in een schoolklas zitten en de armen van hun 

ouders om zich heen voelen en niet leven in een 

maatschappij, die aardig voor hen is, maar, in Iran, een weg 

moeten gaan van volkomen ongewenste dingen.  

 

Het antwoord is: Inderdaad wat kunnen we verwachten van 

kinderen, die in ellende worden geboren en die leven in een 

modderpoel, die het leven wordt genoemd, te midden van 

haat, lijden en onrechtvaardigheid van het bloeddorstige 

regime van de heersende moellahs in Iran, een regime dat 

geen boodschap aan hen heeft, dan die van armoede en wreedheid. 

Dit zijn kinderen, die tweemaal worden geofferd, een keer bij hun geboorte, de andere keer in hun jeugd. En hun beloning is 

gevangenschap en een geruisloze dood.  

Moeten we het niet uitschreeuwen over dit onrecht en onze stem verheffen tegen hun onderdrukking? 

Als uw antwoord ja is, alstublieft maak dan voort: 

  

Laten we samen het hart en de wereld van deze opgesloten kinderen vullen met liefde en hoop op vrijheid en de stap zetten, die hen 

hun leven teruggeeft. 

Laten we met onze handen een brug bouwen, om hen te laten oversteken naar een prachtige tuin, vervuld van dromen over morgen en 

een toekomst die opgebouwd wordt met gulheid, vergevingsgezindheid en vriendschap. 
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         Bijlage 3: 

 

“Duizenden kaarsen kunnen worden aangestoken met één enkele kaars. Geluk 

vermindert nooit door het te delen.” - Gautama Boeddha 

 

Laten we de tranen in de ogen van deze kinderen, die de dood wacht, drogen en hun angstig hart rustig maken door voor hen een huis 

van goedheid in te richten. 

 

“Zoals één kaars een andere kaars aansteekt en duizenden andere kaarsen aan kan 

steken, zo verlicht één hart een ander hart en kan het duizenden andere harten 

verlichten.” - Leo Tolstoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

 

19 november 2021 - Iraanse kinderen hebben het meest te lijden van het regime van de moellahs 

 

De kinderen van Iran zijn het kwetsbaarst onder de moellahs, omdat die de kinderrechten niet beschermen 

en niet bevorderen. Op deze Wereldkinderdag bieden wij een korte blik op de ernstige situatie van 

kinderen in Iran. 

 

Armoede, honger, kinderarbeid, kindermisbruik, kinderhandel en de verkoop van kinderen en baby's 

komen onthutsend vaak veel voor in het dagelijks leven van Iraanse kinderen. Bovendien bevordert de 

wetgeving van het regime het schenden van kinderrechten door kinderarbeid, kindhuwelijken, eerwraak en 

dergelijke toe te staan. 

 

Het Iraanse regime heeft het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd, maar onderneemt geen 

enkele actie om de rechten en het leven van Iraanse kinderen, met name van de meisjes, te waarborgen en 

te beschermen. 
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Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

 

Artikel 6 van het Verdrag inzake de rechten van het kind verplicht alle deelnemende landen om te 

erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft, en om het overleven en de ontwikkeling van 

het kind zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Het IVRK bepaalt dat geen enkel kind onwettig of willekeurig van zijn of haar vrijheid mag worden beroofd. 

Aanhouding, vrijheidsbeneming of opsluiting van kinderen dienen te geschieden in overeenstemming met 

de wet en mogen slechts worden aangewend als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur. En 

kinderen die van hun vrijheid worden beroofd, moeten worden behandeld met menselijkheid en met 

respect voor de inherente waardigheid van ieder mens, op een manier die rekening houdt met de 

behoeften van iemand van hun leeftijd. Ze hebben recht op onmiddellijke toegang tot juridische en andere 

passende bijstand. 

 

Het IVRK roept de deelnemende landen ook op ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt onderworpen 

aan folteringen of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Noch de 

doodstraf, noch levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vrijlating mogen worden opgelegd 

voor strafbare feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar. 

 

Dit gebeurt echter wel in Iran, waar kinderen worden gearresteerd, gemarteld en ter dood veroordeeld 

zonder dat ze toegang hebben tot een advocaat. 

 

Onder de mensen die op straat werden gedood tijdens de landelijke opstanden van november 2019 waren 

ten minste 29 jongeren. Nog veel meer gewonde jonge demonstranten werden uit ziekenhuizen 

weggehaald en onder onmenselijke omstandigheden gevangengezet en gemarteld om valse bekentenissen 

af te leggen. Ze kregen geen medische behandeling voor hun verwondingen, als een manier om hen nog 

meer lichamelijk te folteren. 

 

Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

 

Het Iraanse Coroner's Office publiceerde in 2017 statistieken waaruit bleek dat 7 procent van alle 

zelfdodingen gepleegd werden door kinderen onder de 18 jaar. Verwacht wordt dat die aantallen zijn 

toegenomen, vooral na de coronapandemie. 

 

In oktober 2020 beroofden tieners zich van het leven omdat ze onvoldoende toegang hadden tot 

onlinelessen om hun opleiding voort te zetten. 
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Ook armoede is een belangrijke oorzaak van sterfgevallen en sociale misstanden onder kinderen in Iran. 

 

En elk jaar wordt een aanzienlijk aantal kinderen het slachtoffer van ontoereikende schoolgebouwen en 

onveilig vervoer. Ieder jaar komen veel jonge jongens en meisjes om het leven bij verkeersongelukken of 

doordat er een muur of een plafond van hun school instort. Onveilige verwarmingssystemen hebben ook 

brand veroorzaakt en herhaaldelijk zelfs vergiftiging onder de leerlingen. 

 

Bij gebrek aan leidingwater in de verarmde provincie Sistan-en-Baluchestan komen elk jaar tientallen 

kinderen om het leven omdat ze water dronken uit Hootags. Velen verdrinken en anderen verliezen hun 

arm aan krokodillen. 

 

Hootags zijn natuurlijke of door de mens aangelegde kuilen die regenwater opvangen voor gebruik door 

mens en dier. 

 

Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

 

De Iraanse wetgeving en de grondwet zijn de belangrijkste oorzaak van schending van de kinderrechten in 

Iran. 

 

Volgens de grondwet zijn meisjes van 9 jaar en ouder wettelijk aansprakelijk voor het plegen van 

misdrijven. Zij dienen zich ook te houden aan de kledingvoorschriften en hun haar te bedekken vanaf de 

eerste schooldag op 6-jarige leeftijd. 

 

De wettelijke huwelijksleeftijd voor meisjes is vastgesteld op 13 jaar. In december 2018 verwierp de 

juridische en justitiële parlementscommissie van de moellahs een voorstel om die huwelijksleeftijd te 

verhogen, omdat dat in strijd zou zijn met de leer van de islam. 

 

In juni 2020 werd de Wet ter bescherming van de kinderrechten na 11 jaar talmen inderhaast aangenomen 

om de publieke verontwaardiging te bezweren over de onthoofding van de 14-jarige Romina Ashrafi door 

haar vader. In het wetsvoorstel worden de rechten van meisjes echter niet beschermd. 

 

De Wet ter bescherming van de kinderrechten doet niets aan het huidige beleid of aan de wetten die 

momenteel gelden en die de kinderrechten schenden, waaronder hun recht op vrijwaring van 

kinderarbeid, van gedwongen huwelijken, van kindhuwelijken onder de 18 en van aansprakelijkheid op 9-

jarige leeftijd. 

 

Artikel 1179 van het Iraanse burgerlijk wetboek stelt lichamelijke mishandeling van kinderen door hun 
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ouders strafbaar, tenzij ze de conventionele grenzen hebben overschreden. 

 

De wet omvat geen enkele voorziening om de leefomstandigheden en het onderwijs van kinderen in 

gezinnen met een laag inkomen te bevorderen. 

 

Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

 

Het IVRK verplicht de deelnemende landen om te erkennen dat kinderen recht hebben op onderwijs op 

basis van gelijke kansen. Landen dienen lager onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis 

toegankelijk te maken. Ze moeten de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs 

aanmoedigen, inclusief algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs en ervoor zorgen dat die 

beschikbaar en toegankelijk zijn voor ieder kind, en ze moeten maatregelen nemen zoals het invoeren van 

gratis onderwijs en het aanbieden van financiële hulp in geval van nood. Tevens moet men maatregelen 

nemen om regelmatig schoolbezoek te stimuleren en het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te 

dringen. 

 

In Iran is onderwijs niet verplicht en niet kosteloos. Omdat ruim 80 procent van de bevolking onder de 

armoedegrens leeft, kunnen al te veel gezinnen het zich niet veroorloven hun kinderen naar school te 

sturen. Veel kinderen in Iran gaan naar ondermaatse scholen zonder behoorlijke materialen en sanitaire 

voorzieningen. 

 

Deelname van kinderen aan de economische activiteiten van het gezin, seizoensmigratie en het ontbreken 

van geregistreerde geboorteakten zijn voorbelden van redenen waarom Iraanse kinderen niet naar school 

kunnen. 

 

In 2018 woonden er ongeveer 15 miljoen kinderen van schoolgaande leeftijd in Iran. Naar schatting 2 tot 4 

miljoen kinderen konden niet naar school. Sinds de uitbraak van het coronavirus is dat aantal met nog eens 

3,5 miljoen toegenomen, heeft het hoofd van de parlementaire Gezondheidscommissie van de moellahs 

toegegeven. Op 14 oktober 2020 verklaarde hij dat '3,5 miljoen leerlingen en studenten in Iran geen 

toegang hebben tot smartphones of tablets.' 

 

Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

 

Volgens artikel 32 van het Verdrag inzake de rechten van het kind moeten de deelnemende landen het 

recht van kinderen erkennen om te worden beschermd tegen economische uitbuiting en tegen het 

verrichten van enige arbeid die gevaarlijk kan zijn of de opleiding van het kind in de weg kan staan, dan wel 

schadelijk kan zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of sociale 
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ontwikkeling van het kind. 

 

De wettelijke leeftijd voor kinderen om te werken in Iran is 15 jaar. De regering houdt echter geen toezicht 

op de naleving en de handhaving van deze wet en veel kinderen worden op al jongere leeftijd aan het werk 

gezet; ze maken lange uren en verdienen een zeer laag loon. 

 

Meer dan 7 miljoen Iraanse kinderen werken om in hun levensonderhoud te voorzien; velen doorzoeken 

vuilnis en afval en staan bloot aan allerlei gevaren. Ze zijn gedwongen te werken om hun familie te helpen 

genoeg te verdienen om te overleven. 

 

Een NGO in Teheran had ongeveer 4700 kinderen geïdentificeerd die in de hoofdstad afval doorzoeken. (zie 

de semi-officiële Etemadonline.ir, 15 april 2020) 

 

Een deskundige op het gebied van kinderarbeid erkende dat de officiële statistieken niet betrouwbaar zijn. 

Hij verklaart dat het aantal kindarbeiders en hun omstandigheden rampzalig is, vooral in de provincies 

Sistan va Baluchestan en Razavi Khorasan in het oosten van Iran. Oudere cijfers uit 2017 schatten het 

aantal werkende kinderen in Iran tussen de 3 en 7 miljoen. (Het semi-officiële salamatnews.com, 17 

september 2017) 

 

Kindarbeiders worden blootgesteld aan seksuele uitbuiting en misbruik, hetgeen in strijd is met artikel 34 

van het IVRK, en volgens niet-officiële prostitutiestatistieken is de leeftijd voor prostitutie in Iran gedaald 

tot 12 jaar. Ook worden kindarbeiders het slachtoffer van drugsverslaving en drugshandel, hetgeen in strijd 

is met artikel 33 van het IVRK. 

 

Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran! 

 

Dakloze kinderen zonder ouders of voogden worden het slachtoffer van de drugshandelmaffia. Het Iraanse 

regime heeft niets ondernomen om het misbruik van kinderen bij de illegale productie van - en de handel 

in verdovende middelen te verhinderen; en dat terwijl de Revolutionaire Garde (IRGC) het staatsorgaan is 

dat deze handel runt en enorme rijkdommen vergaart. 

 

De gemiddelde leeftijd van drugsverslaafde meisjes in Iran lag op 4 september 2015 onder de 13 jaar, 

meldde het semi-officiële persbureau ISNA. Ook dit cijfer zal naar verwachting nog gedaald zijn gevolg van 

de wijdverbreide armoede en de daaruit voortvloeiende verslaving in de afgelopen zes jaar. 

 

De problemen van Iraanse kinderen houden daar niet op. Er worden veel baby's en kinderen verhandeld in 

Iran, wat in strijd is met artikel 11 van het IVRK. Veel kinderen hebben geen geboorteakte of 

identiteitspapieren, in strijd is met artikel 7, omdat hun vader een buitenlander is of ze buiten het huwelijk 
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zijn geboren. Als gevolg daarvan kunnen ze niet naar school. 

 

Kinderen van etnische minderheden wordt het leren van hun moedertaal ontzegd, in strijd is met artikel 30 

van het IVRK. Onderwijzers, zoals Zahra Mohammadi, die kinderen in hun moedertaal onderwijzen, worden 

door het regime gearresteerd, gemarteld en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. 

 

Al met al zijn de kinderen in Iran de meest onschuldige slachtoffers van het klerikale regime. Ze vormen het 

armste, het hongerigste en het meest onderdrukte deel van de Iraanse samenleving. Ze hebben geen 

rechten en hun omstandigheden en hun behandeling gedurende de afgelopen veertig jaar zijn een vorm 

van georganiseerde misdaad door de religieuze dictatuur van de moellahs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


