
  Rapport april-Juni 2020 

Verksamhetsperioden kan sammanfattas: 

1. Uppföljning av våra beslut och diskussioner från Iran Dagar som 

genomfördes i Stockholm i samarbete med ITUC (5–6 feb 2020)  

2. Coronapandomin smittspridning i Iran och dess konsekvenser n.d.g. 
arbetarnas situation. Facklig Plattform har publicerat en Petition riktat 

mot den iranska regimen med krav på ekonomiskt stöd till de arbetare 
som på grund av Coronasmitta hade blivit arbetslösa. 

3. Coronavirus Senaste information: 15 juni 2020 

182 545 smittad och 8659 Avlidna 

4. Bevakning av arbetarnas löneförhandlingar och beslut om arbetarnas 

försörjningspaket. Arbetarna saknade egna obundna representanter i 

dessa löneförhandlingar. Beslut fattades av regering och arbetsgivarnas 
representanter.                                                                                                        

Beslutet innebär att småföretag med 5 och även 10 anställda omfattas 

inte av Arbetslagstiftningen. Arbetarnas försörjningsnivå bestämdes 
tre gånger lägre (ca. 1000 kr) under fattigdomsgränsen.   

5. Fortsatt kontakt med Javaid Rehman -FN särskilde rapporteur om MR 
situationen i landet. Har lämnat en kortfattad rapport om den pågående 

vågen av arresteringar av lärare, journalister, arbetare och medlemmar i 

Iran författarförbundet. 

6. Fortsatt kontakt med våra två iranska forskare M. Maljoo och 
Foroozan Afshar.  

7. Bevakning av arbetarna, lärarna, sjuksköterskors, gruvarbetarna, stål- 
och bilindustri protester.                                                                                                                     

Arbetarna i Hepco bilindustri, Ahwaz stålindustriarbetarna, Tabriz 

bilmontering fabrik protesterar mot de pågående privatiseringar under 

s.k rekonstruktionen har lett till att många arbetare blivit arbetslösa.  
Gruvarbetarna i provinsen Kerman strejkar mot privatisering, otrygga 

anställning samt om obetalda löner och flera månaders obetalda 
försäkringsavgifter till den statliga Socialförsäkring. Detta har inneburit 
till att arbetarna kan inte får läkarvård och ersättning. 

8. 1:a maj uttalande på svenska och persiska med krav på omedelbar 

stopp på förföljelse och arrestering av de fackliga aktivister som kämpar 



för bildandet av egna, fria och obundna fackliga organisationer samt 

frigivning av de fängslade fackliga aktivister.  

9. Informationsspridning om Facklig Plattform-Iran                                      
Tidningen Arbetet (27 maj 2020), Radiozamaneh, Facebook, IranWier, 

Akhbar-e-Rouz 

10. Facklig Plattform projektledningsgruppsmöte (2 juni 2020) via                 

Microsoft Teams-möte. I det möte deltog Magnus Falk (Transport),  

Leif Isaksson (LO), Anders Johansson (Kommunal). Mats Andersson If 
Metall anmält hinder.    

Har fått information om att Solidaritetsfonden har beviljat medel för 

verksamhetsåret 2020. Det blir 8 timmar/vecka och ersättning till 125 

kr/tim .                                                                                                                           

Facklig Plattform – Iran har officiellt förlängt i ett år.  

Mötet fastställde Verksamhetsplan och projektplan för 
verksamhetsperioden 2020 samt prioritering i verksamhetsplanen.  

11. Facklig Plattform har i stark fördömt regimens förföljelse och 
tillämpning av medeltida straff mot de fängslade fackliga aktivister 
vilka kämpar för sina samhälleliga och fackliga rättigheter. För att 

nämna några fall: 

* Iranska Lärarförbundets ordförande Esmail Abdi kan återigen dömas 
till ytterligare 10 år fängelsestraff.  

* Jafar Azimzadeh facklig ledare avtjänar 6 år fängelsestraff har fått 

ytterligare 13 månader straff.  

* Ledamöter i Teherans syndica vahed:                                                              
Hassan Saidi har fått 5 år fängelsestraff och                                                                   
Syd Rasoul Taleb Moghadan dömdes till 2 år fängelsestraff och 74 

piskrapp (medeltida straff) men han släpptes fri efter avtjänat 
piskrappstraff.  

12. Parlamentsval (majless ) i Iran-                                                            

Fundamentalister och de konservativa krafterna har nu absolut 
majoritet i parlamenten 226 mandat av total 290 mandat , De s.k. 
Reformister 20  mandat. Valdeltagande i landet var 42,5 procent och i 

Teheran 25 procent.  

13. Under Coronapandomin har över 7000 fångar har benådades                     
Dock inga politiska, Civila aktivister, fackliga eller journalister och 



studenter frigavs. Regimens motivering: De flesta har mer än 5 års 

fängelsestraff.                                                                                                                   
Den enda fackliga aktivister och journalister som regimen har                         

”  benådats ” är Sockerfabrikens fackliga ledare: Ismael Bakhshi, Ali 

Nejati, Sepideh Ghalian samt Tidningens Kalam chef -redaktör Amir 
Amirgholi, journalister   Sanaz Alah jari, Amir hossein Mohammadi och 

Assal Mohammadi.  

14.  Jag har skriftligen reagerat mot regimens användande av begreppet 
”benådning”.                                                                                                   

Detta begrepp används för de som hade begått kriminell handling. De 
fyra journalister och två fackliga aktivister som protesterade mot 
förtryck, förföljelse samt sina fackliga rättigheter är inte kriminella utan 

fackliga aktivister. 

15.  Undertecknad och Leif Isaksson hade planerat att resa till ILC kongress 

och ITUC i Geneve i syfte att träffa andra fackliga organisationer i 

bildandet av en Internationell Facklig Plattform – Iran kunde inte 

genomföras. Detta med anledningen av Coronapandomin och 
smittspridning. Mötet kommer genomföras nästa år. Vårt samarbete 

och kontakt med ITUC; Deputy General Secretary Mr. Mamadou Diallo 
ska fortsättas. 
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