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B9-0271/2019

Europa-Parlamentets beslutning om den voldelige nedkæmpelse af de seneste protester i 
Iran
(2019/2993(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, navnlig beslutning af 19. september 
2019 om Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-
borgere med dobbelt statsborgerskab1, af 14. marts 2019 om Iran, særligt vedrørende 
menneskerettighedsforkæmpere2, af 13. december 2018 om Iran, navnlig Nasrin 
Sotoudeh-sagen3, af 31. maj 2018 om situationen for fængslede personer med dobbelt 
statsborgerskab (EU/Iran) i Iran4, af 3. april 2014 om EU's strategi over for Iran5, af 8. 
oktober 2015 om dødsstraf6 og af 25. oktober 2016 om EU's strategi over for Iran efter 
atomaftalen7,

– der henviser til erklæringen af 8. december 2019 på vegne af EU fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell Fontelles, om de seneste demonstrationer i 
Iran,

– der henviser til erklæringen af 21. november 2019 fra talsmanden for NF/HR om 
udviklingen i Iran,

– der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende dødsstraf, tortur og ytringsfrihed

– der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

– der henviser til redegørelsen fra FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran af 30. januar 2019,

– der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 8. februar 2019 om 
menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at der den 15. november udbrød demonstrationer over 100 forskellige 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0019.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0204.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0525.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0231.
5 EUT C 408 af 30.11.2017, s. 39.
6 EUT C 349 af 17.10.2017, s. 41.
7 EUT C 215 af 19.6 2018, s. 86.
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steder i Iran, efter at der var bebudet en forhøjelse af brændstofprisen på 50 %; der 
henviser til, at demonstrationerne blev mødt med vold og overdreven magtanvendelse 
fra de iranske sikkerhedsstyrkers side; der henviser til, at de iranske sikkerhedsstyrker 
ifølge rapporter fra civilsamfundet åbnede ild mod ubevæbnede demonstranter, som 
ikke udgjorde nogen umiddelbar trussel, og angiveligt skød for at dræbe;

B. der henviser til, at mindst 304 mennesker, herunder børn, ifølge Amnesty International 
er blevet dræbt under demonstrationerne i Iran, og at tusinder af demonstranter samt 
journalister, menneskerettighedsforkæmpere og studerende er blevet arresteret; der 
henviser til, at de iranske sikkerhedsstyrker stadig foretager razziaer for at arrestere 
personer, som direkte eller indirekte har været involveret i demonstrationerne; der 
henviser til, at de iranske myndigheder ikke har oplyst det officielle dødstal;

C. der henviser til, at de iranske myndigheder den 16. november lukkede ned for næsten 
alle former for internetkommunikation, hvorved de afskar folk i Iran fra næsten al 
online-kommunikation og forhindrede enhver informationsformidling omkring den 
brutale nedkæmpelse; der henviser til, at afbrydelse af internetkommunikationen er en 
krænkelse af den grundlæggende ret til informationsadgang;

D. der henviser til, at mange af de arresterede stadig er forsvundet eller tilbageholdes 
vilkårligt og nægtes adgang til en advokat efter eget valg; der henviser til, at nogle af de 
tilbageholdte ifølge rapporter fra civilsamfundet har været udsat for tortur og andre 
former for mishandling;

E. der henviser til, at de seneste demonstrationer er forbundet med forhøjelsen af 
brændstofprisen, som ifølge de iranske myndigheder var nødvendig på grund af de 
negative virkninger af USA's sanktioner på landets ressourcer; der henviser til, at 
brugen af økonomiske sanktioner til politiske formål ifølge FN's særlige rapportør om 
de negative konsekvenser af de ensidige tvangsforanstaltninger på udøvelsen af 
menneskerettigheder er en krænkelse af såvel menneskerettighederne som normerne for 
international adfærd, ligesom den ekstraterritoriale anvendelse af ensidige sanktioner 
klart er i strid med folkeretten;

F. der henviser til, at den iranske regering i de seneste måneder har slået hårdt ned på 
ytringsfriheden, foreningsfriheden og retten til at deltage i fredelige forsamlinger, 
herunder ved at fængsle fredelige kritikere på grundlag af falske anklager vedrørende 
national sikkerhed;

G. der henviser til talrige rapporter om umenneskelige og nedværdigende forhold i 
fængsler og manglen på tilstrækkelig adgang til lægebehandling under 
frihedsberøvelsen med det formål at intimidere, straffe eller lægge tvang på de indsatte, 
hvilket er i strid med FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger; der 
henviser til, at tilbageholdte personer ifølge rapporter fra civilsamfundet rutinemæssigt 
udsættes for tortur i form af langvarig isolationsfængsling;

H. der henviser til, at der ikke findes nogen uafhængige mekanismer til ansvarliggørelse 
inden for retsvæsenet, og at der fortsat hersker alvorlig bekymring over politiseringen af 
dommere, navnlig dem, der præsiderer over revolutionsdomstolene; der henviser til, at 
retslig chikane anvendes til at bringe menneskerettighedsforkæmpere til tavshed;
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I. der henviser til, at EU har truffet restriktive foranstaltninger i forbindelse med 
krænkelser af menneskerettigheder, herunder indefrysning af aktiver og visumforbud 
for personer og enheder, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, 
og et forbud mod eksport til Iran af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse og 
af udstyr til overvågning af telekommunikation. der henviser til, at disse 
foranstaltninger regelmæssigt ajourføres og vil blive opretholdt;

1. fordømmer på det kraftigste den fortsatte undertrykkelse af demonstranter; opfordrer 
indtrængende de iranske myndigheder til at respektere retten til ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfrihed og til at udvise størst mulig tilbageholdenhed i håndteringen af 
demonstrationerne i overensstemmelse med de relevante internationale normer og 
standarder; fastholder nødvendigheden af, at de iranske myndigheder fuldt ud 
overholder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som 
Iran er part i;

2. opfordrer de iranske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade de 
demonstranter samt de menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der i øjeblikket 
er arresteret; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at sikre, at der 
gennemføres en hurtig, uvildig og uafhængig undersøgelse af de 
menneskerettighedskrænkelser, der er begået siden indledningen af demonstrationerne, 
herunder påstande om mishandling under frihedsberøvelse, og at de ansvarlige drages til 
ansvar;

3. fordømmer Irans beslutning om at afbryde internetadgangen til globale net, som har 
forhindret iranske borgere i at få adgang til kommunikation og den frie 
informationsstrøm; understreger, at sådanne handlinger udgør en klar krænkelse af 
talefriheden;

4. opfordrer de iranske myndigheder til at sikre alle frihedsberøvedes ret til en retfærdig 
rettergang, herunder retten til at lade sig repræsentere af en advokat efter eget valg;

5. insisterer på, at de iranske myndigheder skal garantere sikkerheden og den fysiske og 
psykiske trivsel for alle frihedsberøvede og sikre dem fornøden lægebehandling; 
opfordrer de iranske myndigheder til at undersøge alle påstande om mishandling i 
forbindelse med frihedsberøvelse og retsforfølge gerningsmændene;

6. understreger endnu en gang betydningen af en hurtig oprettelse af en EU-delegation i 
Teheran, som bl.a. vil styrke EU's kapacitet til at overvåge 
menneskerettighedssituationen på stedet og samarbejde med dets iranske modparter og 
det lokale civilsamfund;

7. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fortsat at tage menneskerettighedsspørgsmål op i 
dialogen på højt plan mellem EU og Iran;

8. opfordrer EU og dets medlemsstater til hurtigst muligt at anmode om et ekstraordinært 
møde i FN's Menneskerettighedsråd med henblik på en grundig behandling af Irans 
undertrykkelse af demonstranter og på dette møde foreslå, at der foretages en uafhængig 
undersøgelse af påstandene om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og at 
resultaterne og henstillingerne fra denne undersøgelse forelægges for 
Menneskerettighedsrådet;
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9. opfordrer de iranske myndigheder til at rette en stående invitation til alle FN's 
Menneskerettighedsråds eksperter (specialprocedurer) og til at samarbejde proaktivt; 
opfordrer dem indtrængende til især at sikre, at FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran får adgang til landet,

10. udtrykker på ny sin fulde støtte til Sakharovprismodtagerne Nasrin Sotoudeh og Jafar 
Panahi; beklager, at Nasrin Sotoudeh fortsat afsoner en dom på 33 års fængsel og 148 
piskeslag, og insisterer på, at hun skal løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst; 
opfordrer de iranske myndigheder til at ophæve det rejseforbud, som Jafar Panahi har 
haft siden 2010;

11. fordømmer konsekvenserne af USA's sekundære sanktioner og insisterer på, at 
sanktionernes ekstraterritoriale virkning er i strid med folkeretten; opfordrer NF/HR til 
at iværksætte et horisontalt initiativ med henblik på at undersøge forskellige metoder til 
at mindske EU's sårbarhed over for tredjelandes sekundære sanktioner;

12. udtrykker på ny sin fulde støtte til den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA), som 
til trods for de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted i de seneste 
uger, er et afgørende element i bekæmpelsen af nuklear spredning, opnåelse af regional 
stabilitet og styrkelse af internationale fred; beklager de seneste meddelelser om, at Iran 
er i færd med at genoptage sine uranberigelsesaktiviteter; opfordrer Iran til at ophæve 
alle foranstaltninger, der er uforenelige med JCPOA, og opfordrer indtrængende alle 
parter til fuldt ud at overholde aftalens bestemmelser, herunder med hensyn til at 
virkeliggøre de økonomiske fordele, der er beskrevet i aftalen;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
Den Islamiske Rådgivende Forsamling, Den Islamiske Republik Irans regering og Den 
Islamiske Republik Irans øverste leder.


