Vrouwen in Iran
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De vrouwen in Iran hebben weinig rechten en worden ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid.
De opgelegde kledingvoorschriften worden streng gecontroleerd. Soms lijken deze controles
wat minder te zijn, maar de schijn bedriegt.

Op dit moment zijn er speciale controles in de parken. Vrouwen die zich niet houden aan de
kledingvoorschriften worden gearresteerd.

Vrouwenactivisten wordt het moeilijk gemaakt daadwerkelijk actief te zijn. Momenteel zijn
meerdere activisten gevangengezet en hen wacht een straf.

De politie in de Iraanse hoofdstad Teheran treedt streng op tegen vrouwen die zich niet houden
aan de islamitische kledingcode. De overtreders kunnen een tik met een bamboestokje
verwachten, een boete van ruim 40 euro of twee maanden gevangenisstraf.

In vele winkels in Teheran hangt een verbodsteken voor vrouwen die alleen maar een kapje op
hun hoofd dragen. Bij de ingang ligt een bak met hejabs, grote hoofddoeken. Alleen als de
vrouwen hun haar helemaal bedekken mogen ze de winkel binnen.
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Mahmoud Ahmadinejad had vroeger als burgemeester van Teheran reclamecampagnes van
David Beckham verboden en had de mannelijke ambtenaren verplicht om hun baard te laten
staan. Tijdens zijn verkiezingscampagne wuifde hij de vrees weg dat hij een strikter beleid zou
voeren, Iran had wel andere katten te geselen dan de kleding van de vrouwen.

Eén van zijn trouwe medewerkers, Nader Shariatmaderi, vindt dat de manier waarop de
vrouwen erbij liepen ,,een gevaar voor de revolutionaire en islamitische principes'' is. Volgens
de Britse krant The Guardian heeft hij zijn volgelingen erop gewezen dat het ideaalbeeld van de
Iraanse samenleving verwaterd is. "In de huidige internationale situatie, moeten de mensen zich
verenigen onder de principes die iedereen kent.''

De dresscode voor vrouwen in Iran werd voor het eerst ingevoerd na de islamitische revolutie in
1979. Ze verplichtte vrouwen om hun haar te bedekken en zich te kleden in vormeloze
omhulsels, die alleen het aangezicht en de handen bloot lieten. Maar de laatste jaren doken de
strakke jasjes en de kleine sjaaltjes weer op in het straatbeeld.

Tijdens de zomer, een periode waarin vrouwen lichtere kleding willen dragen, treedt de regering
strenger op. Sommige conservatieve parlementsleden hadden al kritiek geuit op de regering dat
ze niet vroeger heeft gereageerd. De chef van de politie in Teheran houdt vijftig teams klaar,
waarin ook vrouwelijke agenten zitten. De zedenpolitie mag de zichtbare blote lichaamsdelen
een tik geven met een bamboestokje. De vrouwen kunnen ook een boete van ruim 40 euro
krijgen of twee maanden gevangenisstraf.

De politie zal niet alleen aandacht besteden aan de kleding van de Iraanse vrouwen, ze zal er
ook op toezien dat vrouwen zich niet met een hondje op straat vertonen. Een hond wordt in Iran
beschouwd als onrein.

Alleen nog de eigen waarden, zo omschrijft een Westers diplomaat het beleid in Iran. Westerse
muziek wordt geweerd, de boetes op schotelantennes zijn vervijfvoudigd.
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