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Coronapandomin har skapat stora svårigheter i att bedriva mer offensiv bevakning av 
situationen om den fackliga kampen i Iran:  

Sockarrörarbetarnas protester mot korruption, privatisering och olagliga uppsägning och 
arrestering av protesterande arbetare fortsätter trots fortsatt kuvande.  

Regimen har blivit mer aggressiv och intolerant särskild mot de fackliga, MR aktivister och 
lärarnas protester mot obetalda löner, olagliga uppsägningar, arresteringar och stämpling 
om ” konspiration mot landets nationella säkerhet ” och ” olaglig sammankomst för att störa 
den allmänna ordningen”.   

1- Avrättning av Navid Afkari, en ung och välkänd iranska brottare väcktes en stor 
internationell protestaktion med vädjan om hans liv. Han anklagades för att under 
föra året oktober/ november landsomfattande protester, för mordet på en av 
regimens paramilitära agent. Detta trotts hans förnekelse.  

2- Utrikesminister Ann Lindes svarsbrev till Facklig plattform. I sitt brev betonar hon om 
fortsatt kontakt med den iranska utrikesminister med krav och respekt för yttrande- 
förenings- och mötesfrihet i landet.  Hon refererar till Amnesty International 
detaljerade rapport om demonstranter behandling efter protesterna i Iran. Hon tar 
speciellt fallet advokat Nasrin Sotoudehs försämrade hälsa i Ewinfängelse till följd av 
hennes hungerstrejk mot förhållanden för politiska fångar i Irans fängelser. Hon 
betonar om att den svenska regering fortsätter att ta upp dessa frågor bilateralt med 
Iran, och inom EU och FN.  

3- Hennes brev har översatts till persiska och publicerat i Facebook, Akbar-e-Rouz samt     
i Radiozamaneh nättidningen och skickat till våra kontaktpersoner i Iran 

4- Skickat brevet med bifogad bild som undertecknad, Leif Isaksson och FN specielle 
rapportör om MR situation i Iran Mr. Javaid Rehman deltog vid besöket hos 
utrikesminister Ann Linde till bland annat våra iranska forskare Maljoo och Foroozan 
som bor i Iran. 

5- Publicering av Ms. Michelle Bachelet, High Commissioner for HR on Iran. I brevet 
kräver hon att” Release Jailed human Rights defenter ” Detta med hänsyn till 
Coronapandomin spridning i de iranska fängelse. Många politiska och fackliga fångar 
har smittat och riskera att smittas för COVID 19.     

6. Coronapandomin har på ett sätt förhindrar fysiskt möte men samtidigt den har 
öppnat en möjlighet att med minsta möjliga kostnader skapa kontakt med övriga 
fackliga organisationer världen över. Vilket vi Facklig Plattform bör utnyttja.  
Leif Isaksson har varit i kontakt med ITUC Mamadou Dialou- Deputy General 
Secretary och ställde frågan om ITUC skulle kunna ta initiativet till en digital 
konferens med de övriga fackliga organisationerna om bildandet av internationell 
facklig plattform om Iran.  

 



7. Med anledning av Statsministern Stefan Löfven förstående besök i Iran har 
undertecknad och Leif Isaksson LO, sammanställd en skrivelse som efter 
godkännande av samtliga våra samarbetspartner If-Metall, Kommunal, Transport 
samt LO kommer att skickas till statsministern innan hans resa till Iran.                                    
I skrivelsen har vi har framfört följande krav:  

• Omedelbar frigivning av alla fackliga fångar i Iran 
• Ratificering av FN allmänna förklaring om MR 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 

• Instifta lagstiftning som ger arbetare skydd mot Corona på arbetsplatsen och rätt till 
ersättning för utebliven lön från första dagen vid frånvaro 
 

8. Våra nya samarbetspartner om Facklig Plattform- Iran i Transport är:                                        
kommunikatör Martin Hörner Kloo.                                                                                  
Magnus Falk meddelat att han har byt arbetsområde och är numera chef i             
Transport Samhällspolitiska sektionen. Undertecknad har ett bra samarbete med 
Martin Hörner och börjat med att förbättra och uppdatera uppgifterna i Facklig 
Plattform-Iran länk och dess innehåll. Uppdatering fortgår. LO har efter beslut 
koppat sig till vår länk i Transport. Detta är ett viktigt steg i vårt samarbete som vi 
har längtat efter. Vi hoppas att även Kommunal och If- Metall gör det samma.                 
När vi är klar med uppdatering kommer undertecknad skicka denna information som 
är på engelska, persisk samt svenska till våra kontaktpersoner i ITUC samt till övriga 
Transport avdelningar i Sverige. 

9. Genom en skrivelse till nättidningen Akhdar-e-Rouz och Radiozamaneh informerade 
undertecknad iranska läsarna om Transport Facklig Plattform- Iran länk i utomland 
samt i till de fackliga organisationer som vi har kontakt med i Iran, bland annat 
Bussförarnas fri och obundna fackliga organisationen, Syndica Vahed samt Lärarns 
Samordningsorganisation i Iran. Vi har fått mycket positiv respons ifrån lärarnas 
kontaktperson Rasoul Bodaghi i Iran. Information om vår länk har också skickats till 
Amnesty International och Amineh Kakabavaeh riksdagsledamot. 

10. Undertecknad har fortsatt kontakt med våra iranska forskare M. Maljoo och Maryam 
Foroozan bosatta i Iran.   

11. Under denna period har undertecknad och Leif Isaksson kunnat träffas i två tillfällen 
fysiskt och i två tillfällen digitalt. Jag har försökt informera våra samarbetspartner om 
pågående arbete samt informerad jag om situationens för de fängslade fackliga 
fångar och om deras svåra situation under Coronapandomin i Ian. 
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