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Betreft: Oproep tot vrijlating van de Iraanse mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh

De Iraanse mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh, die in 2012 de Sacharovprijs kreeg, is 
veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen op beschuldiging van verschillende 
strafbare feiten, waaronder samenzwering tegen de nationale veiligheid, verspreiding van leugens en 
het verstoren van de publieke opinie. Zij wordt sinds juni 2018 vastgehouden.

Op 10 augustus 2020 is zij in hongerstaking gegaan tegen de aanhoudende opsluiting van 
mensenrechtenverdedigers in Iran, ondanks de pandemie en het uitblijven van maatregelen van de 
autoriteiten in reactie daarop.

Op 17 augustus arresteerden de veiligheidstroepen haar 21 jaar oude dochter, Mehraveh Khandan, 
zogezegd op beschuldiging van “smaad en fysiek geweld”, waarna zij op borgtocht werd vrijgelaten 
om haar moeder te dwingen haar hongerstaking te beëindigen.

Sinds het begin van de pandemie zijn er bevestigde gevallen van COVID-19 in gevangenissen in heel 
Iran. Gevangenen hebben ambtenaren gevraagd om de overbevolking en onhygiënische 
omstandigheden in de gevangenissen aan te pakken, en hebben het gebrek aan basisrechten 
aangeklaagd, zoals het recht om hun eigen advocaat te kiezen en het recht op een eerlijk proces.

Is de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, in het licht van de recente ontwikkelingen, voornemens 
concrete actie te ondernemen, en nogmaals op te roepen tot de onmiddellijke vrijlating van Nasrin 
Sotoudeh en de onmiddellijke stopzetting van de gerechtelijke en juridische intimidatie ten aanzien 
van Nasrin Sotoudeh en haar familie?


