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 De iranska arbetarna behöver omedelbara internationellt stöd 

Vid Internation Trade Union Conference om Iran som ägde rum i Stockholm i februari 2020 

deltog Deputy General Secretary (ITUC), LO, Transport, CGT(Frankrike) ITF (London), CGIL 

(Italia) och FN särskilda rapportören om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran 

samt andra internationella gäster. Syftet med denna konferens var att undersöka 

förutsättningar för bildandet av en internationell facklig plattform till stöd för de iranska 

arbetarna som kämpar för bildande av fria och obundna fackliga organisationer.  

Den stadig försämrade levnadsvillkoren i kombination med införandet av ekonomiska 

sanktioner mot landet har drabbat hård de vanliga folken och förorsakat nedläggning av 

fabriker och industrier och till följd stor arbetslöshet.   

Coronapandomin har också starkt drabbats det iranska samhället i allmänhet och arbetande 

folket i synnerhet. Idag tvinga många arbetare leva långt under fattigdomsgränsen samtidigt 

som det korrupta administrativa systemet och den politiska makten lever sitt rika liv.  

Den Islamiska republikens reaktion mot arbetarnas, lärarnas, pensionärernas protester och 

strejker mot rådande missförhållanden är förföljelse, politiskt förtryck, långa fängelsedomar, 

tortyr och användningen av medeltida straffmetoder-spöstraff och summariska rättegångar 

vid Revolutionsdomstolar utan möjlighet till val av egna försvarsadvokat. 

 Regimens försök att tysta ned arbetarnas protester och strejker har i många avseende 

misslyckats och har förstärkt sammanhållningen bland arbetarna och beslut om fortsatt 

kamp.   

Dödsdomen mot tre protesterande ungdomar från oktober 2019 folkliga upproret gav 

upphov till världsomfattande protester under rubriken # Nej till avrättning #. 

Utbrott av viruset Covid 19 i de Islamiska republikens fängelserna och har skapat oro bland 

de intagna och deras anhöriga. Enligt uppgift har Jafar Azimzadeh facklig ledare och Esmail 

Abdi ordförande i Iranska Lärarnas Intresseorganisation och 10 andra medfångar blivit 

smittat genom Covid 19 i Ewinfängelse och enlig alla internationella regler har de rätt till 

sjukhusvård. Men regimen vägrar att överföra dessa facklig politiska fångar till sjukhus för 

vård. För närvarande pågår omfattande protester, särskild i de avdelningar som de fackliga, 

politiska och civila aktivisterna hålls fångna, mot Rättsväsendet för bristande åtgärder i kamp 

mot spridning av Covid 19, i de iranska fängelserna. 

Under de senaste månaderna har bevittnat de största och omfattande protester och 

strejkerna på olika arbetsplatser i den Islamiska Republikens historia ; Haft Tappe 

Sockerfabriken, kontrakt och projektarbetare inom den iranska Olja – och Gasindustrin och 

Hepco bil och monterings industrin för att nämna några . Den gemensamma och 



huvudsakliga kraven handlar om flera månader försenade löneutbetalningar, mot 

privatiseringar, obetalda förmåner, annullering av tillfälliga kontrakt, förbättring av 

arbetsvillkoren och arbetsmiljön samt löneökning. 

Den svenska Facklig Plattform för Iran vill härmed uppmanar ILO, ITUC samt FN specielle 

Rapporteur om situationen för Mänskliga Rättigheterna i Iran att snarast möjligt sända 

representanter till Iran. Situationen är mycket akut därför krävs omedelbara åtgärder till 

stöd av strejkande arbetare och de fängslade civil och politiska och fackliga aktivister 

situation i Iran. Regimen i Iran måste tillämpa ILO:s kärnkonventionerna 88. 89. Och FN 

konventionen om Mänskliga Rättigheter moment 32.  

Den svenska fackliga plattformen till stöd av iranska arbetarna om bildandet av fria och 

obundna fackliga organisationen i Iran fördömer den Islamiska Republiken i Iran om deras 

fortsatta förtryck och trakasseri mot arbetarna och folkens krav på demokratiskt, mänskliga 

och fackliga rättigheter i landet. 

Den svenska Facklig plattform- Iran kräver: 

- Alla Covid 19 drabbade fångar skall snarast placeras i sjukhus utan för fängelser 

- Omedelbar och ovillkorlig frigivning av samtliga arbetaraktivister, Lärare, politiska, 

journalister och Civil aktivister 

- Omedelbar stopp på fortsatt trakasseri och förföljelse av protesterande arbetare, 

civila och politiska aktivister 

- Lägga ner samtliga väckta åtala mot arbetare, politiska och civila aktivister 

- De Covid 19 drabbade arbetarna skall ersättas  

- Erkänna mötesrätt och bildandet av fria och obundna fackliga organisationer. 

 

Svenska Facklig Plattform – Iran 

Ett samarbete mellan Landsorganisationen LO, If Metall, Transportarbetareförbundet, 

Kommunal samt TCO 
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