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GEMENSAMT FÖRSLAG TILL 
RESOLUTION
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från

– Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, 
Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė och Charles Tannock, för 
PPE-DE-gruppen

– Pasqualina Napoletano, för PSE-gruppen
– Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato och Toomas Savi, för 

ALDE-gruppen
– Cristiana Muscardini och Mogens Camre, för UEN-gruppen
– Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen
– Luisa Morgantini, för GUE/NGL-gruppen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

– PPE-DE (B6-0270/2009)
– GUE/NGL (B6-0274/2009)
– Verts/ALE (B6-0276/2009)
– PSE (B6-0277/2009)
– ALDE (B6-0279/2009)
– UEN (B6-0282/2009)

om Iran och fallet Roxana Saberi
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Europaparlamentets resolution om Iran och fallet Roxana Saberi

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, särskilt resolutionerna om mänskliga 
rättigheter,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 63/191 av den 18 december 2008 om 
situationen avseende de mänskliga rättigheterna i den islamiska republiken Iran,

– med beaktande av rapporten av den 1 oktober 2008 från FN:s generalsekreterare om 
situationen avseende de mänskliga rättigheterna i den islamiska republiken Iran,

– med beaktande av uttalandet av den 10 april 2009 från EU:s ordförandeskap om utvecklingen 
i fallet Roxana Saberi och den förklaring som ordförandeskapet gjorde den 20 april 2009 på 
EU:s vägnar om domen mot Roxana Saberi,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den internationella 
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka Iran är part, 

– med beaktande av artikel 115.5, och av följande skäl:

A. Den 18 april 2009 dömde den iranska revolutionsdomstolen den amerikansk-iranska 
journalisten Roxana Saberi till åtta års fängelse för spioneri. Roxana Saberi arbetade för ett 
antal organisationer såsom radio ABC, BBC, South African Broadcasting Corporation och 
den nordamerikanska radion NPR.

B. Under fem veckor fick Roxana Saberi inte träffa någon advokat och rättegången mot henne 
har inte varit rättvis och öppen.

C. Roxana Saberis advokat har överklagat domen mot henne eftersom hon förklarar sig oskyldig 
på alla åtalspunkter.

D. Efter att ha inlett en hungerstrejk fördes Roxana Saberi den 1 maj 2009 till Evin-fängelsets 
sjukstuga. Hennes tillstånd uppgavs vara mycket dåligt men hon har sagt sig vara fast 
besluten att fortsätta sin hungerstrejk tills hon släpps fri.

E. Journalisten Maryam Malek, verksam i en kampanj som försöker samla in en miljon 
underskrifter till stöd för jämställdhet, blev den 25 april 2009 arresterad, i likhet med flera 
andra medverkande i kampanjen dessförinnan. Hennes familj klarar inte av att betala den 
borgenssumma på 200 miljoner rial (över 10 000 euro) som krävs för att hon ska släppas fri.

F. Den 1 maj 2009, den internationella arbetardagen, slog säkerhetsstyrkor och poliser till på 
olika platser i Iran för att med våld kväsa fredliga demonstrationer som organiserats av tio 
oberoende arbetarorganisationer. Över 100 personer uppges ha arresterats.



RC\783688SV.doc PE423.186v01-00}
PE423.190v01-00}
PE423.192v01-00}
PE423.193v01-00}
PE423.195v01-00}
PE423.198v01-00} RC1

SV

G. Den 1 maj 2009 lät de iranska myndigheterna avrätta Delara Darabi i Rasht-fängelset, trots 
att Irans högsta justitieråd den 19 april hade beordrat ett tvåmånaders uppskov. Hon är inte 
den första som avrättats i år efter att ha dömts mot sitt nekande för ett brott hon påstås ha 
begått när hon ännu inte fyllt 18 år.

H. Den allmänna människorättssituationen i Iran har sedan 2005 fortsatt att försämras på alla 
områden och i alla avseenden, inte minst när det gäller utövandet av medborgerliga och 
politiska rättigheter, trots att Iran har lovat att främja och skydda de grundläggande 
mänskliga fri- och rättigheterna i enlighet med de olika internationella instrumenten på detta 
område.

1. Europaparlamentet fördömer den ogrundade dom som den iranska revolutionsdomstolen 
avkunnade den 18 april 2009 mot Roxana Saberi.

2. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över Roxana Saberis försämrade hälsotillstånd 
som kan komma att innebära att hennes liv sätts på spel.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att omedelbart och 
ovillkorligen släppa Roxana Saberi, eftersom rättegången mot henne hölls bakom lyckta 
dörrar och utan lagliga rättsförfaranden enligt internationella standarder, och att återkalla alla 
anklagelsepunkter mot henne.

4. Europaparlamentet är chockerat över Dilara Darabis orättvisa rättegång och avrättning, och 
ser med bestörtning på att man fortsätter att avrätta ungdomsbrottslingar i strid med 
internationell rätt och trots försäkringar från de iranska myndigheternas sida om att Iran har 
upphört med denna omänskliga praxis. Europaparlamentet uppmanar de iranska 
myndigheterna att efterleva sina åtaganden att upphöra med avrättningar av 
ungdomsbrottslingar.

5. Systemet med borgenssummor som de iranska myndigheterna använder i ett försök att stoppa 
alla offentliga uttalanden av kritiska medborgare eller fredliga reformrörelser fördöms av 
Europaparlamentet, som begär att Maryam Malek omedelbart ska friges.

6. Flera personer, till exempel Mansour Osanloo, Ebrahim Maddadi, Farzad Kamangar och 
Ghaleb Hosseini, som verkat för arbetstagarnas rättigheter har fängslats endast på grund av 
sin kamp för rättvisa arbetsförhållanden. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att de 
omedelbart måste friges.

7. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att efterleva alla internationella 
instrument avseende mänskliga rättigheter som ratificerats av Iran, i synnerhet den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilka båda garanterar rätten till en rättvis 
rättegång.

8. Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap och EU-medlemsstaternas diplomatiska 
representationer i Iran att snabbt vidta samordnade åtgärder avseende samtliga nämnda fall.
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9. Europaparlamentet upprepar sin begäran till rådet och kommissionen att de ska fortsätta sin 
granskning av människorättssituationen i Iran och överlämna en omfattande rapport i detta 
ämne till parlamentet under första halvåret 2009.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s råd för mänskliga 
rättigheter, Irans högsta justitieråd samt Irans regering och parlament.


