Iran: stop de executies en verdedig de mensenrechten!
Stop de vervolging van christenen en bescherm minderheden!
Beste vrienden,
In Iran lijden de mensen meer dan ooit onder de ergste schendingen van de mensenrechten, waaronder massaexecuties, marteling en wrede straffen zoals amputaties en blind maken. De vervolging van tegenstanders
van de islamitische dictatuur neemt toe. In de gevangenissen zitten vele politieke gevangenen zoals
mensenrechtenverdedigers, vrouwenrechtenactivisten, academici, advocaten en journalisten onder onmenselijke
omstandigheden vast. Zij zijn veroordeeld tot jarenlang gevangenschap omdat zij zich hebben ingezet voor de
mensenrechten en hun mening vrij hebben geuit, wat in Iran strafbaar is. De onderdrukking van religieuze
minderheden, waaronder christenen, is gestegen.

Inzamelingsactie
om levens te redden
Iran:	stop de executies en verdedig de
mensenrechten!
	Stop de vervolging van de christenen
en bescherm mindergheden

Schokkende feiten in Iran
Tijdens het bewind van Rohani, de president van het Iraanse regime, zijn al meer dan 2.600 mensen opgehangen. Meer dan 4.000 ter dood veroordeelde gevangenen wachten op de voltrekking van hun executie,
hieronder ook politieke gevangenen en minderheden. Volgens Amnesty International zijn in Iran in 2015 ten
minste 977 mensen geëxecuteerd, dat is 82 procent van alle bevestigde executies in de regio. In verhouding
tot het bevolkingsaantal is er geen land ter wereld met meer executies dan Iran.
Ook minderjarigen worden in Iran ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Dit is tegenstrijdig met het internationaal recht en met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het regime houdt vast aan wetten die het
mogelijk maken zelfs 9-jarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood te veroordelen.

Internationale mensenrechtencampagne
Wij ondersteunen een internationale juridische campagne die zich met nadruk inzet voor het beëindigen van
de executies en de mensenrechtenschendingen in Iran. Alleen door massale internationale druk kan de situatie van de mensenrechten in Iran verbeteren. Via wereldwijde activiteiten en protesten kunnen we bereiken
dat de gevangenen vrijgelaten en dat levens gered worden.
• We zetten ons in voor de afschaffing van de doodstraf en de vrijlating van politieke gevangenen in Iran.
• We werken eraan om een eind te maken aan de vervolging van christenen en andere religieuze minderheden in Iran.
• Wij zetten ons in tegen de discriminatie en het geweld tegen de vrouwen en meisjes in Iran, en pleiten
voor de juridische en sociale gelijkheid van vrouwen.

Voor ons humanitaire werk vragen wij dringend om uw hulp.

Steun onze actie LEVENS REDDEN!

Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten protesteren tegen de executies in Iran (Den Haag)

Steun onze
activiteiten voor
het stoppen van
executies in Iran

Elk bedrag is belangrijk!
Uw gift redt levens.
Stort uw donatie op:
ING Bank: NL86INGB0004925296

80 euro

Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Steun voor
de juridische
campagne
120 euro

Hartelijk dank voor uw bijdrage, uw inzet en uw solidariteit,
Mede dankzij uw gulle donatie kunnen wij ons samen blijven inzetten voor mensenrechten in Iran!
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