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Uttalande 

Svensk Facklig Plattform för Iran fördömer alla dödshot riktade till arbetaraktivisterna i Iran 

Inför första maj har ett antal ledande fackligt aktiva för fria och demokratiska fackliga organisationer i 
Iran hotats av för dem okända personer. Den iranska regimens underrättelsetjänster använder sig 
ofta av olika typer av hot inför 1: a majfirande för att skrämma de fackligt aktiva från att delta i 
protestaktioner. Detta år har hoten eskalerat till att innehålla dödshot. 

Reza Shahabi medlem i Teheran Bus Company Workers ‘Union har i ett brev till de rättsliga 
myndigheterna försökt att väcka deras uppmärksamhet på att han och hans familj har dödshotats av 
okända personer som uppmanade honom att sluta med sin fackliga aktivitet. Enligt uppgift har även 
Jafar Azimzadeh och Parvin Mohammadi, båda fackliga aktivister tillhörande Free Union of Iranian´ 
Workers också fått ta emot dödshot av okända personer. 

Den iranska regimen och dess rättsväsen är medvetna om att Reza Shahabi, Jafar Azimzadeh, Parvin 
Mohammadi och andra fackligt aktiva i kamp för sina grundläggande fackliga rättigheter inte kan 
stoppas genom åtal för konspiration mot det islamiska styret och nationens säkerhet eller brott mot 
den allmänna ordningen i syfte att skapa oro i landet. Därför tar man till dödshot som levereras av 
okända och hotfulla individer. 

Dödshoten mot de fackliga aktivisterna måste fördömas och mötas med kraft av Amnesty 
International, ILO, ITUC, EU, FNs Speciella Rapportör och andra internationella organ. 

Den svenska fackliga plattformen för Iran är ett samarbetsprojekt mellan LO, If-Metall, Kommunal, 
Transportarbetareförbundet samt Lärarförbundet. Plattformen fördömer dödshoten mot de fackliga 
aktivisterna och deras familjer. Vi kommer fortsätta att bevaka och avslöja dessa metoder. 

Vi kräver: 

• Ett omedelbart stopp på dödshoten mot fackliga aktivister, samt att hoten omedelbart och 
skyndsamt utreds och att förövarna ställs inför rätta. 

• Omedelbar frigivning av alla fackliga fångar i Iran. 

• Ratificering av FN allmänna förklaring av mänskliga rättigheter artikel 23 och ILO. 
konventionerna 87 och 98. 

• Att fria och oberoende fackliga organisationer och deras valda ledare och medlemmar 
accepteras och tillåts verka fria från våld, hot om fängelse och avstängning från arbete. 
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