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Przedmiot: Obrończynie praw człowieka przysługujących lesbijkom skazane na karę śmierci w Iranie

Sąd Rewolucyjny w Urmii skazał na karę śmierci dwie obrończynie praw człowieka przysługujących 
lesbijkom, Zahrę Sediqi Hamedani (Sareh) i Elham Chubdar, pod zarzutem „szerzenia zepsucia na 
świecie poprzez propagowanie homoseksualizmu”. Trzecia aktywistka, Soheila Ashrafi, jest 
przetrzymywana razem z Sareh i Elham w głównym więzieniu w Urmii, gdzie oczekuje na wyrok. 
Postawiono jej podobne zarzuty co pozostałym działaczkom1.

Te wstrząsające wydarzenia wymagają reakcji UE – zwłaszcza że Unia przyjęła wytyczne w sprawie 
kary śmierci2, praw człowieka przysługujących osobom LGBTI3, polityki UE wobec państw trzecich 
dotyczącej tortur4 i obrońców praw człowieka5.

1. Chociaż UE nie ma delegacji w Iranie, jej stanowisko reprezentuje tam państwo członkowskie 
sprawujące prezydencję w Radzie6. Jakie działania podejmuje ESDZ, we współpracy z 
ambasadą Czech lub innymi ambasadami UE w Teheranie, by wyrazić sprzeciw wobec kary 
śmierci w wyżej wymienionych przypadkach? Czy nawiązano kontakt z obrończyniami praw 
człowieka?

2. Czy ESDZ będzie koordynować swoje działania ze specjalnymi sprawozdawcami ONZ ds. 
Iranu7, obrońców praw człowieka8 i tortur9, a także z niezależnym ekspertem ds. orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej10, aby wystosować wspólny międzynarodowy apel o 
nienakładanie kary śmierci?

3. W jaki sposób wdrażane są wyżej wymienione wytyczne UE, czy Grupa Robocza ds. Praw 
Człowieka wie o wspominanych przypadkach i czy zostanie wydane zalecenie dla Komitetu 
Politycznego i Bezpieczeństwa?

1 https://www.starobserver.com.au/news/iran-sentences-two-lesbian-activists-to-death/216331
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8416-2013-INIT/pl/pdf
3 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf
4 https://www.consilium.europa.eu/media/40644/guidelines-st12107-en19.pdf
5 https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-guidelines-human-rights-defenders_en
6 https://www.eeas.europa.eu/eeas/iran-division_en
7 https://www.ohchr.org/en/countries/iran
8 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders
9 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-torture
10 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-sexual-orientation-and-gender-identity


