
Facklig Plattform- Iran 

Verksamhetsplan 2021 

Nationellt: 

Facklig Plattform Iran leds av projektledaren Saied Tagavi   

från Transportarbetareförbundet. Facklig Plattform Iran följer situationen för mänskliga och 
fackliga rättigheter och den samhälleliga och politiska situationen i Landet. Facklig Plattform 
Iran söker öka intresset för och kunskaper om Iran bland intresserade svenska förbund. 
Vidare skall Facklig Plattform Iran verka för att Iran ratificerar ILO C 87 och 98.  

Verksamheten in Facklig Plattform Iran sker bland annat genom: 

• Kontakter med EU parlamentet. 
• Kontakter med Amnesty International. 
• Kontakter med massmedia; RadioZamaneh, IranWier, Akbar-e Rouz, Arbetet och 

Transportarbetaren. 
• Kontakt med de iranska forskarna Mohammed Maljoo och Foroozan Afshar. 
• Kontakt med ITUC om situationen för den fria och obundna fackliga organisationen i 

Iran. 
 

Facklig Plattform Iran håller möten med intresserade svenska förbund 2 ggr per år. En gång 
per år ger projektledaren en muntlig rapport till LO-IK 

Facklig Plattform Iran uppdaterar löpande listan över fängslade fackliga ledare och aktivister. 

 

Projektledaren skall genom kvartalsrapporter informera medverkande svenska förbund om 
det genomförda arbetet. 

Genomföra aktiviteten ”Irandagarna”. 

Projektledaren ansvarar för löpande uppdatering av Facklig Plattform Iran på 
Transportarbetareförbundets webbsida. 

https://www.transport.se/paverka/paverka-internationellt/facklig-plattform-iran/ 

 

Internationellt: 

-Uppföljning av Iran konferensen i Stockholm 5–6 februari 2020 och de förslag som 
konferensen gav: 

• -Ökat internationellt strukturerat samarbete för att adressera de pågående brotten 
mot fackliga rättigheter i Iran. Fortsatt efterhöra intresset för ett internationellt 
fackligt nätverk för detta. 

• -Söka stöd inom EFS för att använda påtryckningsmöjligheter via det europeiska 
parlamentet. 

• -Analysera på sektors- och nationell nivå de sociala och ekonomiska faktorerna för 
genderfrågor och de mest utsatta delarna av befolkningen. 

• -Kartläggning av utländska investeringar och MNC verksamma i Iran. 

https://www.transport.se/paverka/paverka-internationellt/facklig-plattform-iran/


• -Fortsatt kampanjarbete för att Iran skall ratificera ILO C 87 och 98. 

• -Utreda möjligheter för möte med fackliga ledare från Iran. 

-Facklig Plattform Iran skall fortsatt hålla en aktiv kontakt med ITUC.  

-Facklig Plattform Iran kommer även att skapa kontakt med Iranska Lärarnas 
Samordningsråd. Samordningsrådet är en stabil och fungerande organisation som spelar en 
viktig roll i det iranska samhället och är därför av intresse. 

-Facklig Plattform Iran skall hålla fortsatt kontakt med OHCHR och den speciella rapportören 
för Iran; Dr Javaid Rehman. Målsättningarna härvidlag är att kunna engagera rapportören vid 
framtida Iran-dagar i Sverige, att rapporterna om Iran har ett eget avsnitt om fackliga 
rättigheter samt att rapportören aktivt arbetar för att Iran skall ratificera § 23 i FNs 
konvention om Mänskliga Rättigheter. Facklig Plattform Iran kommer även att löpande 
skicka relevant information om det fackliga läget i Iran till rapportörens sekretariat vid 
UNHCR. 

Övrigt: 

I april 2021 kommer det att väljas ny president i Iran. Prognoserna tyder på att 
fundamentalister, som redan har makten i det iranska parlamentet, kommer vinna detta val. 

Utmaningarna för och hoten mot de fria och demokratiska fackliga organisationerna i Iran 
kommer sannolikt att öka med en sådan utveckling. 
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Projektledare, Facklig Plattform Iran 
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