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B9-0442/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma Mahsa Aminin kuolemasta ja naisten oikeuksia 
puolustaviin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Iranissa
(2022/2849(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, erityisesti 19. syyskuuta 20191, 
19. joulukuuta 20192 ja 17. joulukuuta 20203 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 22. syyskuuta 2022 antaman julkilausuman, jossa 
vaaditaan Mahsa Aminin kuolemaan syyllisten saattamista vastuuseen ja kehotetaan 
lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta,

– ottaa huomioon Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n 
erityisraportoijan 11. tammikuuta 2021 antaman raportin,

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 16. kesäkuuta 2022 antaman raportin Iranin 
islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 18. kesäkuuta 2022 antaman raportin Iranin 
islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Iran ratifioi kesäkuussa 1975,

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin António Guterresin 27. syyskuuta 2022 antaman 
julkilausuman,

– ottaa huomioon kristittyjen uskonnonvapaustilanteesta Iranissa tammikuussa 2022 
julkaistun Open Doors -järjestön raportin ”Iran: Full Country Dossier”,

– ottaa huomioon Iranin perustuslain,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Iranin ihmisoikeustilanne heikkenee jatkuvasti ja että YK:n 
asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa uskontoon tai vakaumukseen perustuvan vainon 
lisääntymisestä; ottaa huomioon, että Iran on allekirjoittanut vuonna 1948 annetun 

1 EUVL C 171, 6.5.2021, s. 17.
2 EUVL C 255, 29.6.2021, s. 69.
3 EUVL C 445, 29.10.2021, s. 121.
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ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksen ja se on osapuolena vuonna 1966 
tehdyssä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa, jotka molemmat suojelevat sananvapautta ja vakaumuksenvapautta; 
ottaa huomioon, että Iran on kieltäytynyt allekirjoittamasta ja ratifioimasta kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta ja että Iranin ehdotus 
yleissopimuksen valinnaiseksi pöytäkirjaksi hylättiin; ottaa huomioon, että islamilainen 
vallankumouskaarti on sisällytetty EU:n ja Yhdysvaltojen pakoteluetteloihin, koska se 
on ollut osallisena ihmishenkiä vaatineissa ihmisoikeusloukkauksissa;

B. toteaa, että 13. syyskuuta 2022 ”siveyspoliisina” tunnetut Iranin turvallisuusjoukot 
pidättivät 22-vuotiaan kurdinaisen Mahsa Aminin ja kiduttivat ja pahoinpitelivät häntä 
pidätyksen aikana, koska hänen väitettiin olleen säädyttömästi pukeutunut ja rikkoneen 
hijab-huivin käyttöön liittyviä sääntöjä; toteaa, että hänet siirrettiin tämän jälkeen 
Vozaran pidätyskeskukseen, jossa hän vajosi koomaan ja menehtyi pian tämän jälkeen 
16. syyskuuta 2022; panee merkille, että Iranin viranomaiset ovat väittäneet hänen 
kuolemaansa luonnolliseksi; toteaa, että kunnollista tutkintaa ei ole suoritettu; toteaa, 
että lääkärit estivät uhrin isää näkemästä tyttärensä ruumista ja 
ruumiinavauspöytäkirjaa; ottaa huomioon, että Iranissa on ollut islamilaisen tasavallan 
alkuajoista alkaen voimassa huivipakko; ottaa huomioon, että on lukuisia esimerkkejä 
tapauksista, joissa naisia on häiritty, pidätetty, vangittu, kidutettu, ruoskittu ja jopa 
tapettu uskonnollisin tai etnisin perustein;

C. panee merkille, että Mahsa Aminin kuoleman jälkeen eri puolilla Irania, muun muassa 
Teheranissa, Isfahanissa, Karajissa, Mašhadissa, Raštissa, Saqqezissa ja Sanandajissa, 
on puhjennut joukkomielenosoituksia, jotka laajenevat edelleen ja joissa vaaditaan 
syyllisiä vastuuseen ja vastustetaan islamilaisen tasavallan naisiin kohdistamia 
sortotoimia; toteaa, että viranomaiset ovat syyllistyneet liialliseen ja suhteettomaan 
voimankäyttöön, laittomiin teloituksiin ja kidutukseen, minkä tuloksena monet ovat 
loukkaantuneet ja kuolonuhreja on yli 70; toteaa YK:n vahvistaneen, että Iranin joukot 
ovat ampuneet mielenosoittajia kovilla panoksilla, hauleilla ja metallikuulilla ja 
käyttäneet heitä vastaan kyynelkaasua; panee merkille, että useimmat loukkaantuneet 
mielenosoittajat eivät hakeudu sairaalahoitoon pidätyksen pelossa, minkä vuoksi he 
saattavat saada infektion ja muita lääketieteellisiä komplikaatioita; ottaa huomioon, että 
pidätettyjen ja tapettujen joukossa on ollut lapsia ja teinejä;

D. panee merkille, että 18. päivän syyskuuta 2022 jälkeen on pidätetty yli 
40 ihmisoikeuksien puolustajaa ja että Iranin joukot ovat ottaneet väkivaltaisten 
pidätysten, pahoinpitelyjen ja ratsioiden kohteeksi erityisesti naispuolisia 
ihmisoikeuksien puolustajia; panee merkille, että Iranissa naispuolisia ihmisoikeuksien 
puolustajia syytetään usein kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä rikoksista, joista 
langetaan pitkiä vankeusrangaistuksia; ottaa huomioon, että 21. elokuuta 2022 neljä 
naispuolista ihmisoikeuksien puolustajaa, Akram Nasirian, Maryam Mohammadi, 
Nahid Shaghaghi ja Esrin Derkale, sai vankeustuomion naisten oikeuksien 
puolustamisesta Iranissa;

E. toteaa, että uskonnollinen vaino jatkuu Iranissa; toteaa, että Iranin perustuslaissa 
tunnustetaan vain kolme uskonnollista vähemmistöä, kristityt, zarathustralaiset ja 
juutalaiset, ja että näihin ei lueta islaminuskosta kääntyneitä; toteaa, että Iranissa 
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arvellaan olevan noin 500 000 kristittyä eli heitä on alle prosentti väestöstä; ottaa 
huomioon, että uskontokuntien edustajien ja työntekijöiden karkottaminen on jatkunut 
vuosikymmeniä, mistä ovat esimerkkeinä Pyhän Vincent de Paulin Filles de la charité 
-nunnayhteisön kahden nunnan karkottaminen ja uskonnollisen Lazaristes-yhteisön 
talon takavarikointi Isfahanissa; ottaa huomioon, että kristinuskoa harjoittavat tai 
kristinuskoon kääntyvät ovat vaarassa joutua vainon kohteeksi; ottaa huomioon, että 
myös muita uskonnollisia vähemmistöjä, kuten bahaita, suufilaisia tai jarsanisteja, 
vainotaan vakaumuksensa perusteella; ottaa huomioon, että kristittyjä syrjitään laajasti 
eivätkä he esimerkiksi voi adoptoida lapsia; ottaa huomioon, että heitä syytetään lännen 
agenteiksi, jotka pyrkivät heikentämään islaminuskoa ja Iranin islamilaista hallintoa; 
panee merkille, että islaminuskon harjoittaminen on pääsyvaatimuksena useimpiin 
työpaikkoihin, erityisesti valtionhallinnossa;

F. ottaa huomioon, että Iranin rikoslaissa säädetään šaria-lakiin perustuvista nk. 
hudud-rangaistuksista, joihin kuuluvat amputointi, raipparangaistus ja kivittäminen, ja 
siinä määrätään kuolemanrangaistus muille kuin islaminuskoisille, jotka käännyttävät 
tai yrittävät käännyttää muslimeja, sekä rangaistuksia uskontokuntiin kuulumattomille;

G. ottaa huomioon, että naisilla ei ole Iranissa vapautta eikä oikeuksia, ei edes vapautta 
valita vaatetustaan, ja että heitä häiritään alati, pidätetään, vangitaan, kidutetaan, 
ruoskitaan ja jopa tapetaan, jos he uhmaavat näitä sortavia sääntöjä; ottaa huomioon, 
että joulukuussa 2017 sai alkunsa huivipakkoa vastustava protestiliike nimeltä 
”Enghelabin tytöt”;

H. ottaa huomioon, että Iranin turvallisuusjoukot ovat loukanneet sananvapautta ja 
yhdistymisvapautta Iranissa myös katkaisemalla ja häiritsemällä tietoliikenneyhteyksiä; 
panee merkille, että myös hallitusta tukevat mielenosoittajat järjestävät mellakoita 
kaikkialla Iranissa hallituksen tuella;

I. ottaa huomioon, että Iranin viranomaiset ahdistelevat toimittajia, erityisesti Mahsa 
Aminin kuolemasta tai sen synnyttämistä suurista levottomuuksista kirjoittavia 
toimittajia, ja pitävät esimerkiksi Niloufar Hamedia, joka kirjoitti ensimmäisten 
joukossa Aminin tapauksesta, suljettuna eristysselliin; toteaa, että maailman 
lehdistönvapausindeksin yhteensä 180 maasta Iran on sijalla 178;

J. panee merkille, että Iranin viranomaiset eivät ole edelleenkään paljastaneet marraskuun 
2019 mielenosoituksissa surmansa saaneiden kansalaisten määrää; panee merkille, että 
vuoden 2021 aikana turvallisuusjoukot hajottivat oikeutta hakevien ihmisten 
rauhanomaisia kokoontumisia, pidättivät heitä väliaikaisesti ja pahoinpitelivät heitä;

K. toteaa, että Iranin tiedusteluministeriön lausuman mukaan 30. syyskuuta 2022 
pidätettiin yhdeksän Euroopan unionin kansalaista, jotka ovat lähtöisin Puolasta, 
Ruotsista, Saksasta, Italiasta, Ranskasta ja Alankomaista;

1. pitää valitettavina Iranin viimeaikaisia tapahtumia, tuomitsee hallinnon raa’at 
vastatoimet ja esittää surunvalittelunsa uhrien omaisille;

2. tuomitsee jyrkästi Mahsa Aminin tappamisen hänen ollessaan islamilaisen tasavallan 
joukkojen pidättämänä ja kehottaa Iranin viranomaisia sallimaan tapahtumien avoimen 
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tutkinnan yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa;

3. kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan välittömästi raa’at sortotoimet ja väkivallan – 
myös ampuma-aseiden – käytön mielenosoittajia vastaan, vapauttamaan viipymättä 
vangitut rauhanomaiset mielenosoittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat sekä 
varmistamaan internetyhteydet ja vapaan tiedonkulun; 

4. kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan viipymättä yhdeksän Euroopan unionin 
kansalaista, joiden väitetään olevan pidätettyinä;

5. kehottaa YK:ta ja erityisesti sen ihmisoikeusneuvostoa käynnistämään Iranin 
ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan johdolla viipymättä kattavan 
tutkimuksen viime viikkojen tapahtumista;

6. kehottaa Iranin viranomaisia sallimaan kuolemantapausten ja pidätysten asianmukaisen, 
puolueettoman ja näyttöön perustuvan tutkinnan, vapauttamaan kaikki väkivallattomat 
mielenosoittajat, takaamaan oikeudenmukaisen menettelyn kaikille vangituille ja 
saattamaan kaikki väkivaltaan syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

7. tukee voimakkaasti Iranin kansan pyrkimyksiä elää vapaassa, vakaassa, osallistavassa ja 
demokraattisessa maassa, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia 
kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksiaan; toistaa tukevansa täysin kaikkia iranilaisia 
naisia ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka edelleen puolustavat ihmisoikeuksia kaikista 
vaikeuksista ja heihin henkilökohtaisesti kohdistuvista seurauksista huolimatta; 
tuomitsee jyrkästi Iranissa harjoitettavan naisten vainon ja sen, että naisten ei anneta 
käyttää perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan – edes niitä, jotka perustuvat kansainvälisiin 
sopimuksiin, joiden osapuoli Iran on; kehottaa Irania turvaamaan sanan- ja 
vakaumuksenvapauden kaikille Iranissa asuville ihmisille, erityisesti naisille ja tytöille, 
jotka varsinkin saavat kokea sortoa; pitää valitettavana, että naisten on pakko käyttää 
huivia vastoin tahtoaan väkivaltaisten kostotoimien tai jopa kuoleman pelossa; 

8. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan käyttöön asianmukaista 
huolellisuutta koskevia mekanismeja ja sääntöjä, joilla varmistetaan, että EU:n 
viestintäkanavat eivät tee tunnetuksi tai tue ”huivipakkopolitiikkaa” tai muita syrjiviä 
toimia vaan edistävät kaikkien iranilaisten naisten ja miesten sananvapautta ja 
vakaumuksenvapautta;

9. on tyrmistynyt ja syvästi huolissaan siitä, että komissio on saattanut suoraan tai 
välillisesti rahoittaa tai osarahoittaa kampanjoita, joissa on vähätelty islamilaisen huivin 
käyttöpakkoa, erityisesti kun ne ovat olleet suunnattuja lapsille; panee merkille, että 
komissio peruutti äskettäin yhden tällaisen visuaalisen viestinnän hankkeen; tähdentää, 
että EU:n toimielinten ei pitäisi vastaisuudessa rahoittaa tai osarahoittaa kampanjoita, 
joilla saatetaan edistää islamilaisen hijab-huivin käyttöä tai jollain tavalla painostaa 
musliminaisia ja -tyttöjä käyttämään sitä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita olemaan 
käyttämättä sen kaltaisia iskulauseita kuin komission osarahoittamassa Euroopan 
neuvoston kampanjassa ”WE CAN for human rights speech”, jossa rinnastetaan 
moninaisuuden kunnioittaminen ja hijab-huivin pitäminen (”beauty is in diversity as 
freedom is in hijab”), mikä voi aiheuttaa tytöille ja naisille lisäpaineita pitää huivia;
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10. kehottaa painokkaasti Iranin viranomaisia kunnioittamaan etnisten ja uskonnollisten 
vähemmistöjen perusoikeuksia ja -vapauksia, kuten vapautta vaihtaa uskontoa, 
omantunnon vapautta ja vapautta käyttää kaikkia oikeuksiaan yhdenvertaisina kaikkien 
muiden kansalaisten kanssa;

11. kehottaa Irania panemaan täytäntöön erilaiset maailmanlaajuiset vankien ihmisoikeuksia 
koskevat määräykset ihmisarvon ja ihmiselämän kunnioittamiseksi; pitää erittäin 
valitettavana edistyksen puutetta tapauksissa, jotka koskevat Iranissa vangittuina olevia 
EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisia, kuten Ahmadreza Djalalia, joka on tuomittu 
kuolemaan tekaistujen vakoilusyytteiden perusteella;

12. tuomitsee kidutuksen järjestelmällisen käytön Iranin vankiloissa ja vaatii lopettamaan 
välittömästi kaikkien vangittujen kaikenlaisen kidutuksen ja kaltoinkohtelun; tuomitsee 
käytännön evätä vangeilta mahdollisuus puheluihin ja omaisten vierailuihin; ilmaisee 
vakavan huolensa siitä, että pidätetyillä ei ole mahdollisuutta käyttää oikeudellista 
edustajaa kuulusteluissa;

13. kehottaa jälleen Irania hyväksymään kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n 
ihmisoikeusneuvoston, esittämät pyynnöt saada lähettää edustajiaan vierailemaan 
maassa;

14. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa Josep Borrellia, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja muita EU:n johtajia 
tuomitsemaan julkisesti sortotoimet, joita Iranissa kohdistetaan naisiin, ihmisoikeuksien 
puolustajiin sekä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin paitsi meneillään olevissa 
mielenosoituksissa myös jokapäiväisessä elämässä; kehottaa tukemaan edelleen Iranin 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja ihmisoikeuksien puolustajia;

15. on syvästi huolissaan siitä, että Iranissa käytetään edelleen kuolemanrangaistusta; 
toistaa vastustavansa ehdottomasti kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa ja 
korostaa, ettei sille voi olla mitään moraalista, oikeudellista tai uskonnollista oikeutusta; 
kehottaa jälleen Irania lopettamaan välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon 
askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista;

16. kehottaa toteuttamaan kohdennettuja toimenpiteitä käyttäen joko EU:n Iraniin 
ihmisoikeusloukkausten johdosta soveltamaa nykyistä rajoittavien toimenpiteiden 
järjestelmää tai EU:n maailmanlaajuista ihmisoikeuspakotejärjestelmää niitä Iranin 
viranomaisia vastaan, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten 
mielivaltaisiin pidätyksiin, myös kaksoiskansalaisten ja ulkomaiden kansalaisten 
mielivaltaisiin pidätyksiin, väkivaltaan, kidutukseen, teloituksiin ja tietoliikenteen 
rajoittamiseen;

17. toteaa jälleen, että islamilaisen vallankumouskaartin johtajille määrättyjä pakotteita ei 
pidä poistaa; kehottaa EU:ta luokittelemaan islamilaisen vallankumouskaartin 
terroristiryhmäksi, kuten Yhdysvallat ja muut maat ovat tehneet;

18. kehottaa komissiota pyrkimään luomaan Irania varten kansainvälisen 
vastuuvelvollisuusmekanismin käyttäen mallina Valko-Venäjän kansainvälistä 
vastuufoorumia, jonka luomisessa EU oli avainasemassa;
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19. kannustaa Teheranissa sijaitsevia EU-maiden suurlähetystöjä koordinoimaan 
tehokkaasti toimintaansa; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, joilla on diplomaattiedustusto 
Teheranissa, käyttämään kaikkia ihmisoikeuksien puolustajia koskevissa EU:n 
suuntaviivoissa esitettyjä mekanismeja tukeakseen ja suojellakseen näitä henkilöitä, 
erityisesti naisten oikeuksien puolustajia ja EU:n kaksoiskansalaisia, muun muassa 
julkisilla kannanotoilla sekä tarkkailemalla oikeudenkäyntejä ja vierailemalla 
vankiloissa;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille, Iranin islamilaisen tasavallan korkeimmalle johtajalle, Iranin 
islamilaisen tasavallan presidentille, Iranin parlamentin Majlisin jäsenille sekä Mahsa 
Aminin omaisille. 


