
Det finns inget slut på vågen av förtryck, censur, 
arresteringar, fängslande, tortyr och avrättningar i den 

Islamiska republiken Iran. 

I Iran har Levnadsförhållandena och den sociala och politiska säkerheten för 
arbetare och människor försämrats fruktansvärt. 

I regimens fängelser är livet särskild nu under spridningen av Coronapandemin 
och Cov19.för hundratals fängslade arbetare, politiska, civila aktivister, 
författare, journalister i allvarlig fara.  

Det finns inget slut på vågen av förtryck, censur, arresteringar, fängslande, 
tortyr och avrättningar i den Islamiska republiken Iran. 

Utfärdandet av oberättigad och omänskliga handlingar indikerar beteende hos 
en regim vars omättliga aptit för kuvande och förtryck inte har något mål i sig. 

Det är därför fortsätter regimens omänskliga beteende som svar på de legitima 
kraven från arbetare, lärare, författare, kvinnor och advokater detta i syfte att 
skrämma folket till tystnad och underkastelse och för att upprätthålla sin 
auktoritära makt. 

Nedan följer några typexempel på Irans Islamiska Republiken kränkningar, 
rättslösa och omänskliga handlingar mot de som kämpar för ett rättvisare 
samhälle 

1. Jafar Azimzadeh, ordförande i Free Union of Workers of Iran och 
samordnare för insamling av 40 tusen namnunderskriften för höjning av 
arbetarnas minimilöner hat tillsammans med facklig aktivisten Shapour 
Ehsandirad åtalades för brott mot nationens säkerhet och propaganda 
och konspiration mot den islamiska styre. De dömdes till 6 års 
fängelsestraff. 

2. Ismail Abdi, lärare och ordförande i den iranska Lärarnas 
intresseorganisation dömdes till 10 års 
fängelsestraff.                                                         Mohammad Habibi lärare 
och ledamot i Iranska Lärarnas intresse -organisation protesterade mot 
privatisering av skolsystem vilket drabbade många barn från att utnyttja 
gratis utbildning. Han dömds till 36 månader fängelsestraff och 74 
piskrapp, uppsägning från tjänsten som lärare.    

3. Mohammad taghi Falahi, ordförande i Lärarnas intresseorganisation i 
staden Teheran till 2 år fängelse.  



4. Reza Khandan och Bektash Abtan, styrelseledamöter i Iranska 
Författarförbundet till 6 år fängelsestraff. samt Keivan Bazan tidigare 
ledamot i Iranska Författarförbundet dömdes till 3 år fängelsestraff. 

De åtalades för att ha deltagit i minnesstund till minne av bland 
annat poeten Ahmad Shamlou, Mohammad- Jafar Pouyande, 
författare och översättare och Mohammad Mokhtari, författare och 
poet som kämpade för uppmuntrande av yttrande frihet och 
protesterade mot censur. De sist nämnda mördades under så kallad 
Kedjemorden i Iran. 

1. Nasrin Sodoudeh iransk advokat och människorättsaktivist, dömdes 
2019 för flera påstådda brott relaterade till nationens säkerhet till 10 års 
fängelse och 148 piskrapp, samt ytterligare 6 andra domar till 38 årsfängelse. 
 

V i fackliga organisationer och undertecknarna av detta uttalande 
fördömer de fortsatta fängslandet av arbetare och deras anhängare, 
journalister, författare, kvinnoaktivister med fler som på falska grunder 
anklaga de om ” Propaganda mot landets s frigivning av allatyresskick” 
och ” Konspiration och samverkan mot nationell säkerhet”.  
Vi kräver: 

• En omedelbar och villkorslös frigivning av alla fängslade fackliga 
arbetare och deras anhängare, Civila aktivister, advokater, 
Journalister, författare, lärare med fler 

• Garanterade minilöner som täcker arbetskraftens 
levnadskostnader. Detta i närvaro av arbetarnas verkliga 
representanter. 

• Förföljelse och hot, förtryck och åtala mot fackliga aktivister som 
kämpar för bilande av fria och obundna fackliga organisationer 
måste upphöras omedelbart. Aktivisters rättsliga åtal måste 
förklaras avslutade 

• Att skydda arbetstagarnas men och hälsa under dessa kritiska 
Coronapandomin måste vara en prioritet. 

• Fackliga Rättigheter är mänskliga rättigheter, Rätten att bilda egna 
fria och obundna fackliga organisationer, rätt att strejka, Tanke 
och yttrande frihet är de grundläggande rättigheter i alla 
samhällen och måste respekteras i deras förverkligande.  

 

Underteckning 

 


