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Geachte lezer,
In navolging van de Europese interparlementaire groep Friends of a Free Iran, die wordt
voorgezeten door Paulo Casaca en Struan Stevenson, is, zoals in meerdere Europese landen,
Dutch Group Friends of a Free Iran (FOFI) opgericht om met belanghebbenden van
gedachten te wisselen, de (mis‐)daden van het Iraanse regime te onthullen en een appel te
doen aan de regering voor een correct en efficiënt beleid tegenover Iran ten einde een bijdrage te
kunnen leveren aan vrijheid en democratie in Iran.
Dutch Group FOFI bestaat op dit moment uit:
Voorzitter:
Prof. Dr. Henk de Haan, voormalig lid van de Tweede Kamer
Leden:
Drs. Robert Roosenboom, Statenlid van de provincie Flevoland, Leen La Riviere,
voorzitter CNV Kunstenbond, Ria La Riviere, bestuurslid CNV Kunstenbond,
Johan Fukken, docent voortgezet onderwijs, Ferry Wever, voorzitter Comité voor
vrede, vrijheid en democratie in Iran
Erelid:
Eddy Schuyer, voormalig lid van de Eerste Kamer
Iran is nu erg in de actualiteit en een punt van zorg voor de internationale gemeenschap.
De schending van de mensenrechten door het religieuze dictatoriale bewind van Iran vergt
speciale aandacht en hulp van de internationale gemeenschap, zodat het Iraanse volk zich
gesteund voelt voor het bereiken van vrijheid.
Het Iraanse regime is herhaaldelijk als actieve sponsor van het internationale terrorisme
aangewezen. Hierover is in ruime mate documentatie beschikbaar.
De combinatie van bovengenoemde feiten en de geheime activiteiten voor het ontwikkelen
van atoomwapens en het verwerven van raketinstallaties vormen een serieuze bedreiging
voor de internationale vrede en veiligheid.
Naast het bovengenoemde doel onderneemt Dutch Group FOFI de volgende activiteiten:
1‐ publicaties leveren over onder andere de schending van de mensenrechten in Iran, de
situatie van de oppositie in Europa, met name in Nederland;
2‐ steun bieden voor het tot stand brengen van vrijheid, democratie, mensenrechten en
gelijkheid in Iran.
3‐ steun geven aan de Iraanse hoofdoppositiegroep, de Nationale Raad van Verzet van Iran
(NCRI), die de mensenrechten, democratie, pluralisme en secularisme, gebaseerd op algemene
vrije verkiezingen nastreeft. Hierbij pleit FOFI voor het opheffen van alle beperkingen op de
Volksmujahedin Organisatie van Iran (PMOI), een beweging van democratische en seculaire
moslims en de as‐organisatie binnen de NCRI. De PMOI heeft gewapend verzet sinds 2001
officieel afgezworen en dient als volwaardige oppositiegroep te worden erkend. Recentelijk
zijn zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het Hof van Eerste Aanleg van de Europese Unie
uitspraken gedaan ten gunste van de positie van de PMOI.

Meer informatie is beschikbaar via het secretariaat: [dutchgroupfofi@gmail.com]

