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Discriminatie 

is wijd verbreid  

60 %   

WERKELOOSHEIDCIJFER  

X 5   
NATIONALE 

GEMIDDELDE  

Seksualiteit 

Nationaal werkloosheidcijfer 11%, 

maar dit cijfer is 10% voor 

mannen en 19% voor vrouwen 
World Bank, 2019  
( ) pre-COVID-19 pandemie 

Vrouwen worden 
onevenredig vaak  
ingehuurd op een tijdelijk 
contract 

Vrouwen kunnen worden 

geweigerd voor een baan of 

worden ontslagen in 

opdracht van de echtgenoot 

Seksuele intimidatie wordt 

meestal niet aangegeven, 

vanwege ontoereikende 

wetgeving  

Discriminatie bij 

tewerkstelling en 

salaris 

Sollicitanten 

gedwongen om de 

staatsreligie te 

omarmen 

Aan Bahai wordt 

systematisch werk 

geweigerd  

VAN VROUWEN 
WERKLOOSHEID 

  
2x die van mannen Gender 

Handicap 

Religieuze/ 
etnische 
minderheden 

• 3 tot 10 miljoen** kind arbeiders 

• Wet, die kinderen onder de 15 jaar 

verbiedt om te werken, wordt niet 

toegepast. 

• Tewerkgesteld in kleine en andere 

werkplaatsen, die niet gebonden zijn 

aan regels. 

• In sectoren met een hoog risico:  
textiel, afvalverwijdering, mijnen, 

landbouw, constructie, huiselijk werk, 

straatverkoop.  
** 

UNICEF **Wetenschappelijke afdeling over 

stedelijke economie in Iran
 

Schatting  2  miljoen     
Afghaanse migranten in 

het arbeidsproces 

UNHCR (pre-COVID-19)  

Uitgebuit in: 

• Gevaarlijk werk, waar 

geen veiligheid wordt 

nagestreefd 

• Onbetaald of 

onderbetaald werk 

• Smerige 

woonomstandigheden, 

dicht bij de werkplek 

  is wijd verspreid 

Kinder- 

arbeid 

Migrant 

arbeiders 

Uitbuiting 



Een 

onzekere Internationale 

toekomst verplichtingen 
 

 

27 % 

Een van de landen, die de 

Internationale Arbeidsorganisatie 

(ILO) hebben opgericht, maar heeft 

de afspraken over het recht op 

organisatie, collectieve 

onderhandelingen en werkveiligheid 

niet geratificeerd.  

 

De staat heeft het internationale 

verdrag over Burgerlijke en Politieke 

rechten (ICCPR) ondertekend, maar 

overtreedt artikel 22 over het recht 

zich bij vakbonden aan te sluiten. 

De staat heeft het internationale 

verdrag over Economische, 

Maatschappelijke en Culturele rechten 

(ICESC) ondertekend, maar overtreedt 

artikel 8 over het recht zich bij 

vakbonden aan te sluiten en te staken 

en artikel 7 over veiligheid op het 

werk. 

 

Iran: 45% van de bevolking 

neemt deel aan het 

arbeidsproces* 

aanzienlijk minder dan de 

61% van het 

wereldgemiddelde** 
 

* World Bank, 2018 

**World Bank, 2019 
 

 

Jeugdwerkloosheidcijfer 

(leeftijd 15-24)  

World Bank, 2019 (pre-

COVID-19 pandemie 

Massa protesten, gevoed 

door economische 

grieven en bestreden 

door gewelddadig 

optreden van de staat, 

nemen toe. 

De kosten van 

arbeidsrecht-activisme ESMAIL ABDI is leraar aan het 

middelbaar onderwijs en eerder 

secretaris-generaal van de 

Leraren Vakbond. Hij werd 

veroordeeld tot zes jaar 

gevangenisstraf in 2016, 

vanwege zijn vreedzame 

verdediging van de rechten van 

leraren. Abdi wachten nog meer 

jaren in de gevangenis, omdat in 

juni 2020 een opgeschort vonnis 

van 10 jaar gevangenisstraf van 

kracht werd. 

 


