15 September 2008

Systematische schendingen van het recht om te leven
Man en vrouw ter dood veroordeeld
Het gerechtshof heeft een doodvonnis uitgevaardigd tegen een man en vrouw in Khorasan
Razavi. Dee twee zijn Mojtaba en Tahereh. (Khorasan krant – 6 september 2008)

Willekeurige arrestaties
Journalist ondervraagd
Jila Bani-yaqoub, journalist, werd op 7 september ondervraagd, in het
departement van de Revolutionaire openbare aanklager in Teheran. Zij
werd beschuldigd van het verstoren van de openbare orde en het niet
gehoorzamen van de politie. Aan het eind van de ondervraging kreeg ze
een boete van 500 miljoen Rial.
Bani-yaqoub is een actief lid van de One Million Signature Campaign
tegen de discriminerende wetten voor vrouwen en redacteur van de
Iranian Women’s Association website.
Zij is eerder gearresteerd op 12 juni op grond van het bezoeken van de herdenking van de
Solidariteitsdag voor Vrouwen op 11 juni en werd een dag later op borgtocht vrijgelaten.
(Amir Kabir Nieuwsbrief – 7 september 2008)
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Onderdrukking en onderdrukkende acties
Meisjes geslagen voor eten tijdens de ramadan
Veiligheidsagenten hebben drie meisjes, begin twintig jaar, geslagen, omdat zij overdag chips
aten tijdens de Ramadan en warden gearresteerd.
De meisjes smeekten om te worden vrijgelaten, maar de agenten negeerden dat en dwongen
hen in de auto en voerden ze af. (Iran-News Agentschap – 10 september 2008)
Veiligheidstroepen vielen kledingwinkels aan
Op donderdagmiddag 4 september hebben de veiligheidstroepen winkels, die jassen
verkopen, aangevallen op het Haft-e Tirplein. Vervolgens sloten en verzegelden ze de winkels
die jassen verkochten die niet voldeden aan de islamitische normen. (Iran-News Agentschap –
7 september 2008)

Geweld tegen vrouwen
Broer doodt zus
N.R., 29, die een tijd geleden was gescheiden van haar man en in haar vaders huis met haar
tien jaar oude zoon woonde, is gedood door haar broer op maandag 1 september in Islam
Abad.
Haar broer, 26, verklaarde dat hij zijn zus had gedood omdat zijn zus was gescheiden en dat
was een schande voor de familie. (Iran Press Nieuws – 9 september 2008)
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Gender discriminatie
Vrouwen niet toegelaten in overheidsgebouw
Op bevel van de managers van het ministerie van Wegen en transport en het directoraat van
de wegenbouw is het verboden voor vrouwen dit departement te betreden.
Op 3 september wilden enkele vrouwen het gebouw betreden toen zij warden geconfronteerd
met deze onverwachte situatie. De schildwachten verboden dat op bevel. Deze vrouwen
vertegenwoordigenden contractanten of waren hun adviseurs.
“Vanaf nu moeten alle vertegenwoordigers en adviseurs van de gecontracteerde bedrijven
mannen zijn en het is vrouwen niet langer toegestaan deze gebouwen te betreden om hun
werk te doen,” zei het management van het ministerie. (Tabnak – 11 september 2008)
Segregatie in de klassen van de Shiraz University
Op bevel van de president van de universiteit van Shiraz
zullen

alle

algemene

klassen

vanaf

het

nieuwe

academische jaar (22 september) worden gescheiden.
Deze algemene klassen zijn goed voor 20 van de 140
studiepunten die nodig zijn voor de ‘Bachelor’s degree’.
Zij bestaan uit islam en religieuze studies, literatuur en
taalcursussen die alle studenten moeten volgen.
Deze klassen waren de enige plaats waar jongens en
meisjes van verschillende niveau konden samenkomen en gedachten en ideeën konden
uitwisselen. (Iran-News Agentschap – 10 september 2008)
Iraanse vrouwen die met buitenlandse mannen trouwen ondervinden problemen
Kinderen van Iraanse vrouwen die met een buitenlandse man zijn getrouwd en niet officieel
hun huwelijk hebben geregistreerd, hebben geen geboortebewijzen en kunnen niet naar
school. Hen wordt ook sociale rechten ontzegd.
De directeur-generaal van het Bureau van Buitenlandse ingezetenen en Emigranten in WestAzerbeidzjan waarschuwde Iraanse vrouwen tegen het trouwen met Irakese ingezeten in deze
provincie.
Hij kondigde aan dat duizend huwelijken tussen Iraanse vrouwen en Irakese ingezeten in deze
provincie zijn geïdentificeerd. Hij zei, “de huwelijken die niet officieel zijn geregistreerd zullen
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later voor Iraanse vrouwen problemen opleveren, omdat buitenlandse mannen uiteindelijk
hun vrouw en kinderen verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst.”
Hij wees ook op de juridische zaken die dergelijke huwelijken met zich meebrengen en zei,
“Volgens artikel 1060 van het Burgerrecht moeten zelfs de officieel geregistreerde huwelijken
toestemming van de overheid hebben. De overheid heeft de verantwoordelijkheid
overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse zaken en de gouverneurs van de
provincies.”
Deze autoriteit herinnerde eraan dat, “Volgens artikel 17 van het Burgerrecht ieder huwelijk
tussen een Iraanse vrouw en een buitenlandse man dat geen officieel verbod kent, heft nog
steeds een special toestemming nodig en iedere buitenlander die met een Iraanse vrouw
trouwt zal bestraft worden tot drie jaar gevangenschap.” (Asre Iran – 9 september 2008)
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Sociale calamiteiten
Vrouw zet zichzelf in brand in Sanandaj
Farideh Salehi, 25, zette zichzelf in brand op woensdag 10 september wegens onenigheid in de
familie en de druk die bij haar thuis werd uitgevoerd. Zij werd overgebracht naar het
ziekenhuis met 70 % brandwonden. Er is geen nadere informatie over haar conditie. (Human
Rights Activists in Iran – 13 september 2008)
Meisje pleegt zelfmoord om verslaafdheid te ontvluchten
Een jonge vrouw zette zichzelf op zaterdag 6 september in brand in een van de steden nabij
Shiraz om de drugsverslaving te ontvluchten.
Matin, 30, zei, “Na jaren conflicten te hebben met mijn ouders konden ik eindelijk met de man
waarvan ik hield trouwen. Wij hadden geen problemen en een goed leven. De familie van mijn
man was erg goed en vriendelijk naar mij toe.”
“Nadat ik mijn diploma had behaald stimuleerde mijn man mij om verder te studeren aan de
universiteit. Ik moest echter naar een andere stad. Daar kreeg ik vrienden. Eén van die
vrienden stelde voor drugs te proberen en zou werd ik verslaafd. Toen mijn man dit ontdekte,
probeerde hij mij ervan af te houden, maar dat kon ik niet,” vervolgde ze. “Mijn man scheidde
uiteindelijk van mij en mijn toestand werd iedere dag slechter. Dus ik besloot zelfmoord te
plegen. Ik sproeide benzine over me heen en zette mezelf in brand, maar mijn familie doofde
het vuur en brachten me naar het ziekenhuis…” (Iran-News Agentschap – 8 september 2008)
50 jaar oude vrouw pleegde zelfmoord door armoede
Een 50 jaar oude vrouw uit Kuhdasht, Lorestan heft zichzelf opgehangen door de armoede
waarin zij leefde en de werkeloosheid van haar man. (Iran-News Agentschap – 8 september
2008)
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