
Till Stefan Löfven 

Inför din resa vill vi från Svensk Facklig Plattform Iran, som består av LO i samverkan med Transport, 
If Metall, Kommunal och Lärarförbundet, uppmärksamma dig på den allmänna situationen i Iran och 
speciellt de kränkningar som fackligt aktiva utsätts för. Vi anser det vara viktigt att Sverige vid alla 
tillfällen när det gäller kontakter med regimen i Iran tar upp frågan om kränkningar av mänskliga och 
fackliga rättigheter. 

I Iran har levnadsförhållandena och den sociala och politiska säkerheten för arbetare och människor 
stadigt försämrats. De omfattande ekonomiska sanktionerna har drabbat befolkningen i allmänhet 
och arbetare i synnerhet. Makthavarna i Iran har däremot inte drabbats av dessa sanktioner. 

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.  

Fackligt aktiva trakasseras i sitt vardagliga arbete och speciellt då de offentligt protesterar mot 
försenade löneutbetalningar, dåliga arbetsvillkor och bristfällig arbetsmiljö. Den iranska regimens 
direkta reaktion på fackligt arbete är polisingripanden, förhör under tortyr och summariska 
rättegångar utan möjlighet till val av egna försvarsadvokater. Straffen spöstraff som tillämpas är 
uppenbart förkastliga medeltida metoder. Syftet med detta är att skrämma det iranska folket till 
tystnad och underkastelse för att upprätthålla regimens auktoritära makt. 

Svensk Facklig Plattform Iran ser tyvärr inget slut på brotten mot mänskliga och fackliga rättigheter i 
Iran. Sveriges utrikesminister Ann Linde har vid flera tillfällen betonat vikten av att yttrande-, 
förenings och mötesfriheten respekteras samt att fängslade fackliga ledare i Iran skall friges. 

Nedan följer några exempel på hur det kan gå för fackligt aktiva som kämpar för fackliga rättigheter i 
Iran. 

1. Jafar Azimzadeh, ordförande i Free Union of Workers of Iran samordnade under 2015 
insamlandet av 40 000 namnunderskrifter till stöd för höjning av arbetares minimilöner. Han 
åtalades för brott mot nationens säkerhet och konspiration mot det islamiska styret av 
landet och dömdes till 5 års fängelse 2015. Han blev temporärt frisläppt efter en 
hungerstrejk i juni 2016 men arresterades igen i januari 2019 för att han fortsatt sin fackliga 
aktivitet. Han avtjänar nu återstoden av det tidigare straffet. 

 
2. Esmail Abdi ordförande och Mohammad Habibi ledamot i de Iranska Lärarnas 
Samordningsorganisation 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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 och att de inte kan återgå till 
något formellt jobb. 
 



5. 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 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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