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Inget slut på vågen av förtryck, arresteringar, fängslande, tortyr av fackligt aktiva i Iran. 

I Iran har levnadsförhållandena och den sociala och politiska säkerheten för arbetare och 
människor försämrats avsevärt. Den pågående Corona pandemin har inneburit ytterligare 
försämringar då arbetstagare i sina arbeten inte erbjuds några former av skydd mot smittan 
och de arbetstagare som blivit av med jobbet eller stannar hemma på grund av rädsla att bli 
smittade inte får något ekonomiskt stöd. Många arbetare har också drabbats då deras 
arbetsplatser stängts för att motverka pandemin och de blivit utan inkomst. 

Vi ser tyvärr inget slut på vågen av förtryck, arresteringar, fängslande och tortyr av fackligt 
aktiva i Iran. Trakasserierna och förföljelserna yttrar sig i domstolar med utdömande av 
oproportionerliga domar som straff för deltagande i demonstrationer, fackliga protester 
eller insamlandet av namnlistor. Syftet med detta synes vara att skrämma det iranska folket 
till tystnad och underkastelse för att upprätthålla regimens auktoritära makt. 

Sveriges utrikesminister Ann Linde har i sin senaste uttalande betonar att vikten                                        
om ”… yttrande-, förenings- och mötesfriheten respekteras i Iran och kräver att fängslade 
fackliga ledare i Iran skall friges “.  Hon skriver vidare att ” Den svenska regeringen fortsätter 
att ta upp dessa frågor bilateralt med, och inom EU och FN “     

Nedan följer några exempel på förtrycket mot de fackliga aktivister som kämpar för ett mera 
rättvist samhälle i Iran. 

1. Jafar Azimzadeh, ordförande i Free Union of Workers of Iran och samordnare för 
insamlandet av 40 000 namnunderskrifter till stöd för höjning av arbetarnas 
minimilöner. Jafar Azimzadeh har tillsammans med den facklige aktivisten Shapour 
Ehsandirad för detta åtalats för brott mot nationens säkerhet och konspiration mot 
det islamiska styret av landet. De dömdes till 6 års fängelse. 

 

1. Esmail Abdi ordförande och Mohammad Habibi ledamot i den Iranska Lärarnas 
Intresseorganisation protesterade mot privatiseringen av skolsystemet. Ismail dömdes till 10 
års fängelse och Mohammad Habibi dömdes till 3 års fängelse och 74 piskrapp. Båda 
avskedades från sina tjänster som lärare. Ismail Abdi avtjänar fortfarande sitt straff och 
Mohammad Habibi är nu frigiven efter ca 30 månader i fängelse. 
 

1. Mohammad Taghi Falahi, ordförande i Lärarnas Intresseorganisation i Teheran 
avskedades från sitt jobb och dömdes till 8 månaders fängelse och 10 piskrapp för att ha 
deltagit i en demonstration på lärarnas dag den 2 maj 2019. Han har tidigare dömts till 18 
månaders fängelse för konspiration mot landets säkerhet. Falahi är nu fri men har 
yrkesförbud. 
 

1. Reza Shahabi, Hassan Saidi, Naser Mohramzadeh, Hassan Karimi och 
Farahnaz Shirin alla bussförare och fackligt aktiva inom Syndica Vahed avskedades under 
2012 för sin fackliga aktivitet. Syndica Vahed uppger att säkerhetspolisen bevakar alltjämt 
att de inte kan återgå till något formellt jobb. 
 



1. Nasrin Sotoudeh, iransk advokat och människorättsaktivist som stöttat fackligt 
aktiva juridiskt dömdes under 2019 för flera påstådda brott relaterade till nationens 
säkerhet till 10 års fängelse och 148 piskrapp. Nasrin har utöver detta dömts för ytterligare 
påstådda brott till 38 års fängelse. Internationella protester har nu resulterat i att Nasrin 
Sotoudeh givits permission på grund av medicinska skäl. 

 

Svensk facklig plattform för Iran fördömer de alltjämt pågående trakasserierna och 
fängslandet av fackligt aktiva. 

 

Den Svenska Fackliga Plattformen för Iran kräver: 

1. Omedelbar frigivning av alla fackliga fångar i Iran. 

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

3. 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. 

4. Instifta lagstiftning som ger arbetare skydd mot Corona på arbetsplatsen och rätt till 
ersättning för utebliven lön från första dagen vid frånvaro och tillhandahåller stöd till 
arbetsgivare under Corona pandemin. 
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