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Europa-Parlamentets beslutning om sagen om Ahmadreza Djalali i Iran
(2021/2785(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningen af 17. december 2020 
om Iran, navnlig sagen om modtageren af Sakharovprisen i 2012, Nasrin Sotoudeh1, af 
19. september 2019 om Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og 
fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab2, af 13. december 2018 om Iran, 
navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh3 og af 31. maj 2018 om situationen for fængslede 
personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran4,

– der henviser til erklæringerne om Iran af 18. marts 2021 fra FN's Højkommissariat for 
Menneskerettigheder med anmodning om øjeblikkelig løsladelse af dr. Ahmadreza 
Djalali og af 25. november 2020, hvori Iran opfordres til at standse henrettelsen, og 
udtalelsen fra dets arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse af 24. november 2017 om 
Ahmadreza Djalali (Den Islamiske Republik Iran),

– der henviser til erklæringen af 26. oktober 2020 fra FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran med krav om 
ansvarliggørelse for de voldsomme protestaktioner og til dennes rapport af 21. juli 2020 
om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

– der henviser til den 5. dialog på højt plan mellem EU og Iran af 9. december 2020,

– der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, vedrørende tortur og anden 
grusom behandling, vedrørende ytringsfrihed online og offline og vedrørende 
menneskerettighedsforkæmpere,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
1966, som Iran er part i, og garantierne mod tortur og vilkårlig tilbageholdelse, som er 
fastlagt i den iranske forfatning,

– der henviser til Irans præsidentvalg den 18. juni 2021,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

– der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at den svensk-iranske statsborger dr. Ahmadreza Djalali, der er 
specialist i akutmedicin, videnskabelig medarbejder ved Vrije Universiteit Brussel i 
Belgien og Italiens Università del Piemonte Orientale, blev arresteret den 24. april 2016 
af iranske sikkerhedsstyrker; der henviser til, at han blev dømt til døden på grundlag af 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0376.
2 EUT C 171 af 6.5.2021, s. 17.
3 EUT C 388 af 13.11.2020, s. 127.
4 EUT C 76 af 9.3.2020, s. 139.
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falske anklager om spionage i oktober 2017 efter en klart uretfærdig rettergang baseret 
på en tilståelse, der var fremtvunget under tortur; der henviser til, at dommen blev 
stadfæstet af Irans højesteret den 17. juni 2018; der henviser til, at han i et brev, som 
han skrev i Evinfængslet i Teheran, anførte, at han var blevet fængslet under en rejse til 
Iran for at have nægtet at spionere imod europæiske institutioner; der henviser til, at 
anklagemyndigheden den 24. november 2020 underrettede ham om, at hans henrettelse 
var nært forestående, og at han derefter blev overført til isolation i mere end 100 dage 
indtil april 2021, hvorefter han blev overført til en af de almindelige fløje; der henviser 
til, at han er blevet nægtet besøg og telefonsamtaler med sin familie i Sverige; der 
henviser til, at hans dødsdom ikke er blevet omstødt, efter han er blevet overført til en 
almindelig fløj; der henviser til, at han kun har haft uregelmæssig adgang til sin advokat 
inden for de seneste syv måneder og ikke har haft nogen adgang inden da;

B. der henviser til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse i november 2017 
konkluderede, at frihedsberøvelsen af dr. Ahmadreza Djalali — i strid med artikel 3, 5, 
8, 9, 10 og 11 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7, 9, 10 og 14 i 
den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder — er vilkårlig, og 
opfordrede til hans løsladelse;

C. der henviser til, at dr. Ahmadreza Djalalis sundhedstilstand er blevet kritisk efter 
måneder med langvarig isolationsfængsling; der henviser til, at han siden 2016 er blevet 
nægtet lægebehandling uden for fængslet og er blevet tvunget til at forblive i et rum 
med kraftigt lys, der konstant holdes tændt; der henviser til, at hans fysiske og psykiske 
tilstand er blevet alvorligt forværret siden med symptomer, der omfatter søvnmangel, 
drastisk vægttab og talevanskeligheder;

D. der henviser til, at Iran aktivt har fængslet udenlandske statsborgere for at afpresse 
udenlandske regeringer; der henviser til, at mindst en halv snes EU-borgere 
tilbageholdes vilkårligt i Iran; der henviser til, at den fransk-iranske akademiker Fariba 
Adelkhah, forskningsdirektør ved Sciences Po i Paris, har været vilkårligt tilbageholdt 
siden juni 2019, først i Evinfængslet og derefter i husarrest siden oktober 2020; der 
henviser til, at den franske fotograf Benjamin Brière har været vilkårligt tilbageholdt 
siden den 26. maj 2020 i Mashhad-fængslet, og at han den 30. maj 2021 blev anklaget 
for spionage; der henviser til, at den tysk-iranske statsborger Nahid Taghavi siden 
oktober 2020 har været vilkårligt tilbageholdt i Evinfængslet under tvivlsomme 
anklager, der vedrører den nationale sikkerhed; der henviser til, at Iran ikke anerkender 
dobbelt statsborgerskab og dermed begrænser den adgang, som udenlandske 
ambassader har til deres statsborgere med dobbelt statsborgerskab;

E. der henviser til, at Iran også vilkårligt tilbageholder sine egne borgere under 
forfærdelige forhold; der henviser til, at domstolene ofte nægter tiltalte retten til en 
retfærdig rettergang og begrænser juridisk rådgivning og besøg fra konsulære 
myndigheder og FN og humanitære organisationer; der henviser til, at domme ofte er 
baseret på udokumenterede påstande; der henviser til, at Irans retssystem og dommere 
langt fra er uafhængige og ikke lever op til internationale standarder; der henviser til, at 
de iranske myndigheder ikke har undersøgt påstande om tortur og andre alvorlige 
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krænkelser af de tilbageholdtes rettigheder; der henviser til, at retslig chikane anvendes 
til at bringe menneskerettighedsforkæmpere til tavshed;

F. der henviser til, at Iran har verdens højeste antal henrettelser pr. indbygger;

G. der henviser til, at EU og dets medlemsstater løbende har ført diplomatiske drøftelser 
for at forbedre forbindelserne til Iran, hvilket førte til, at den fælles omfattende 
handlingsplan blev vedtaget den 18. oktober 2015; der henviser til, at EU fortsat er fast 
besluttet på at forbedre forbindelserne på visse betingelser; der henviser til, at respekt 
for menneskerettighederne er et væsentligt element for den videre udvikling af disse 
forbindelser;

1. opfordrer Iran til under sin nyvalgte præsident Ebrahim Raisi at standse den nært 
forestående henrettelse af den svensk-iranske akademiker dr. Ahmadreza Djalali, til at 
benåde og løslade ham øjeblikkeligt og betingelsesløst og til at give ham mulighed for 
at vende tilbage til sin familie i Sverige; fordømmer på det kraftigste den tortur, der er 
begået mod ham, den vilkårlige tilbageholdelse og den afsagte dødsstraf på grundlag af 
ubegrundede anklager, som det er dokumenteret i udtalelsen fra 2017 fra FN's 
højkommissær for menneskerettigheders arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse; 
opfordrer indtrængende Iran til i afventning af ovenstående straks at tillade ham at have 
regelmæssig kontakt med sin familie og advokat, at garantere hans sikkerhed og at yde 
ham akut og passende lægebehandling; opfordrer Iran til at ophøre med at true hans 
familie i Sverige og Iran;

2. beklager Irans etablerede politik om vilkårlig tilbageholdelse af EU-borgere, britiske 
statsborgere og andre statsborgere for at opnå politiske tilståelser;

3. opfordrer indtrængende Iran til øjeblikkeligt at frafalde alle anklager mod dr. 
Ahmadreza Djalali samt mod alle vilkårligt tilbageholdte EU-borgere, herunder de tyske 
statsborgere Nahid Taghavi og Jamshid Sharmahd, de franske statsborgere Benjamin 
Brière og Fariba Adelkhah, hvoraf sidstnævnte fortsat er omfattet af et rejseforbud, de 
østrigske statsborgere Kamran Ghaderi og Massud Mossaheb samt de britiske 
statsborgere Morad Tahbaz, Anoosheh Ashoori, Mehran Raoof og Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, hvoraf sidstnævnte er i husarrest;

4. beklager dybt, at ingen EU-medlemsstater siden Parlamentets beslutning af 
17. december 2020 har været i stand til at besøge vilkårligt tilbageholdte EU-borgere, 
herunder dr. Ahmadreza Djalali; gentager sin indtrængende opfordring til 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og EU's medlemsstater om at gøre 
deres yderste for at forhindre henrettelsen af dr. Ahmadreza Djalali;

5. opfordrer Rådet til at overveje yderligere målrettede sanktioner, herunder indefrysning 
af aktiver tilhørende embedsmænd og enheder, der er involveret i vilkårlig 
tilbageholdelse og dødsdomme afsagt mod EU-borgere, herunder, i dr. Ahmadreza 
Djalalis tilfælde, den fortsatte tilbageholdelse af ham, enten ved hjælp af EU's 
nuværende menneskerettighedssanktionsordning mod Iran eller EU's globale 
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menneskerettighedssanktionsordning (EU Magnitskij-loven);

6. glæder sig over, at der som følge af deres rolle i drabet på mindst 303 demonstranter i 
2019, blev tilføjet otte iranske personer og tre iranske enheder til EU's sanktionsordning 
den 12. april 2021, hvilket bragte dem under ordningen for indefrysning af aktiver og 
rejseforbud; bemærker, at det er første gang, EU har truffet en sådan afgørelse siden 
2013;

7. gentager sin stærke modstand mod dødsstraf under alle omstændigheder og 
understreger, at der ikke må anvendes nogen moralsk, juridisk eller religiøs begrundelse 
herfor; opfordrer Iran til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af 
dødsstraf som et skridt i retning af fuldstændig ophævelse af den;

8. opfordrer Iran til også at løslade politiske fanger, herunder 
menneskerettighedsforkæmpere, da de er blevet vilkårligt tilbageholdt udelukkende for 
at udøve deres grundlæggende rettigheder til ytrings-, tros-, forenings-, udgivelses-, 
forsamlings- og mediefrihed; opfordrer Iran til at foretage en grundig undersøgelse af de 
embedsmænd, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, 
herunder overdreven og dødbringende magtanvendelse på demonstranter; fordømmer 
den systematiske anvendelse af langvarig isolationsfængsling i strid med Irans 
internationale forpligtelser;

9. opfordrer indtrængende Rådet til at rejse spørgsmålet om 
menneskerettighedskrænkelser i sine bilaterale forbindelser med Iran i 
overensstemmelse med erklæringen fra NF/HR og den iranske udenrigsminister i april 
2016; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fortsat at tage menneskerettighedsspørgsmål 
op i dialogen på højt plan mellem EU og Iran; opfordrer EU og dets medlemsstater til at 
styrke deres beskyttelse af og støtte til menneskerettighedsforkæmpere, navnlig kvinder, 
herunder gennem nødtilskud under det europæiske instrument for demokrati og 
menneskerettigheder;

10. opfordrer Iran til at tillade besøg af og samarbejde fuldt ud med alle FN's 
Menneskerettighedsråds særlige procedurer, herunder FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's generalsekretær, den øverste leder af 
den Islamiske Republik Iran, præsidenten for Den Islamiske Republik Iran og 
medlemmerne af det iranske Majlis.


