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Euroopa Parlamendi resolutsioon Mahsa Jina Amini surma ja naisõiguslastest 
meeleavaldajate represseerimise kohta Iraanis
(2022/2849(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta,

– võttes arvesse kõrge esindaja 25. septembri 2022. aasta avaldust Euroopa Liidu nimel ja 
Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 19. septembri 2022. aasta avaldust Mahsa Amini 
surma kohta,

– võttes arvesse Iraani Islamivabariigi inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 
22. septembri 2022. aasta avaldust, milles nõutakse Mahsa Amini surma eest 
vastutusele võtmist ja naistevastase vägivalla lõpetamist,

– võttes arvesse Iraani Islamivabariigi inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 
18. juuni 2022. aasta, 13. jaanuari 2022. aasta ja 11. jaanuari 2021. aasta aruandeid,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 16. juuni 2022. aasta aruannet inimõiguste olukorra 
kohta Iraani Islamivabariigis,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri António Guterresi 27. septembri 2022. aasta avaldust,

– võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning 
asjaolu, et Iraan ratifitseeris selle 1975. aasta juunis,

– võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

– võttes arvesse ELi 8. detsembri 2008. aasta suuniseid, mis käsitlevad naiste- ja 
tüdrukutevastast vägivalda ja nende igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemist,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et 13. septembril 2022 vahistas Iraani nn moraalipolitsei Teheranis 22-
aastase kurdi-iraani naise Mahsa Jina Amini, kuna ta väidetavalt ei järginud džihaabi 
kohustusliku kandmise seadust; arvestades, et pealtnägijate sõnul lükkas moraalipolitsei 
Mahsa Jina Amini politseiautosse ja peksis teda sõidul Teheranis asuvasse Vozara 
kinnipidamiskeskusesse, kus ta varsti koomasse langes ja lähedalasuvas haiglas kolm 
päeva hiljem, 16. septembril 2022, politsei vahi all olles suri; arvestades, et Iraani 
ametivõimud kinnitavad, et ta suri loomulikku surma; arvestades, et nõuetekohast 
uurimist ei ole korraldatud, ning arvestades, et ametivõimud keeldusid ohvri 
perekonnale tema ravidokumente ja lahkamisaruannet väljastamast;

B. arvestades, et pärast Mahsa Jina Amini tapmist algasid enam kui 120 linnas ja peaaegu 
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kõigis Iraani 31 provintsis üleriigilised meeleavaldused, kus osales sadu tuhandeid 
Iraani kodanikke kõigist ühiskonnarühmadest; arvestades, et meeleavalduste algatajad 
olid naised, kes nõudsid, et isikud, kes vastutavad Mahsa Jina Amini surma eest, tuleb 
vastutusele võtta, ning et Iraanis lõpetataks naistevastane vägivald ja diskrimineerimine, 
mis konkreetselt väljendub džihaabi kandmise kohustuses; arvestades, et naiste protestid 
on innustanud mehi solidaarsusele ja sütitanud üleriigilise reformi- ja protestiliikumise; 
arvestades, et üliõpilased protestivad kogu riigis paljudes ülikoolides, eelkõige Teherani 
Sharifi tehnikaülikoolis, boikoteerides loenguid ja avaldades meelt repressioonide vastu;

C. arvestades, et Iraani julgeoleku- ja politseijõudude reageerimine meeleavaldustele on 
olnud vägivaldne, valimatu ja takistamatu ning toonud kaasa suuri inimohvreid ja palju 
vigastatuid; arvestades, et ÜRO kinnitusel on Iraani väed kasutanud meeleavaldajate 
vastu lahinglaskemoona, linnuhaavleid, pisargaasi ja metallkuule; arvestades, et alates 
2. oktoobrist 2022 on Iraani julgeolekujõud teadete kohaselt tapnud sadu rahumeelseid 
meeleavaldajaid, kes avaldasid meelt Mahsa Jina Amini tapmise vastu, ning vigastanud 
ja vahistanud veel sadu inimesi, sealhulgas inimõiguste kaitsjaid, üliõpilasi, juriste, 
kodanikuühiskonna aktiviste ja enam kui 20 ajakirjanikku, sealhulgas ajakirjanik 
Niloofar Hamedi, kes andis esimesena teada Mahsa Jina Amini vahistamisest ja 
haiglasse viimisest;

D. arvestades, et Amnesty International on esitanud tõendeid ametivõimude plaani kohta 
käimasolevad meeleavaldused maha suruda, kasutades Iraani revolutsioonilist 
kaardiväge, Basij poolsõjaväelisi jõudusid, Iraani Islamivabariigi politseid, 
märulipolitseid ja erariides turvatöötajaid; arvestades, et tõendid näitavad, kuidas 
relvajõudude peastaap andis kõigi provintside ülematele korralduse astuda 
rahumeelsetele meeleavaldajatele vastu, sundides julgeolekujõude kasutama laialdaselt 
surmavat jõudu ja tulirelvi;

E. arvestades, et teadete kohaselt on viimastel päevadel vahistatud arvukalt välismaalasi, 
sealhulgas ELi kodanikke nende väidetava osalemise eest meeleavaldustes;

F. arvestades, et Iraani ametivõimud häirivad tahtlikult interneti- ja mobiilsideühendusi 
ning piiravad rangelt sotsiaalmeedia platvormide toimimist, et takistada Iraani 
kodanikel turvaliselt ja eraviisiliselt ligi pääseda kommunikatsioonitehnoloogiale ning 
korraldada rahumeelseid kogunemisi; arvestades, et teadete kohaselt on blokeeritud 
pärsiakeelseid sõnu „Mahsa Amini“ sisaldavaid SMSe; arvestades, et režiim on suures 
osas Iraanist internetiühenduse katkestanud ja interneti lahti ühendanud ning püüab 
hoida ära protestide kohta uudiste ja piltide edastamist ja levitamist ning takistada 
rahvusvahelistel ja kohalikel organisatsioonidel inimõiguste rikkumisi 
dokumenteerimast;

G. arvestades, et Iraani valitsus kehtestas 1983. aastal džihaabi kandmise kohustuse; 
arvestades, et kohustuslikust hidžaabist on saanud naiste represseerimise vahend, mis 
jätab nad ilma nende vabadusest ja õigustest Iraanis; arvestades, et naisi, kes viibivad 
avalikus kohas ilma džihaabita, on nende repressiivsete eeskirjade rikkumise eest sageli 
ahistatud, vangistatud, piinatud, piitsutatud ja isegi tapetud;



RC\1264472ET.docx 5/9 PE737.618v01-00 }
PE737.619v01-00 }
PE737.620v01-00 }
PE737.623v01-00 }
PE737.626v01-00 }
PE737.639v01-00 } RC1

ET

H. arvestades, et naiste ahistamine ja naiste- ja tütarlastevastane vägivald moraalipolitsei 
poolt on alates president Ebrahim Raisi ametiaja algusest 2021. aastal sagenenud; 
arvestades, et Iraani valitsus on nõudnud õigusakte ja seaduseelnõusid, mis soodustavad 
naiste represseerimist; arvestades, et Mahsa Jina Amini tapmine moodustab osa Iraani 
naiste juba niigi rangelt piiratud õiguste laiemast piiramisest ja tagasipööramisest, 
sealhulgas 2021. aastal vastu võetud uue seadusega, millega tõsiselt piiratakse naiste 
juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud õigustele, mis rahvusvahelise 
õiguse alusel kujutab endast otsest naiste inimõiguste rikkumist; arvestades, et nn 
džihaabi ja vooruslikkuse projekti käivitamine tähendaks valvekaamerate 
kasutuselevõttu, et looritamata naisi jälgida ja trahvida;

I. arvestades, et inimõiguste olukord Iraanis üha halveneb; arvestades, et Mahsa Jina 
Amini tapmine on näide jätkuvast inimõiguste kriisist Iraanis, mida põlistab Iraani 
valitsuse ja selle julgeolekuaparaadi süsteemne karistamatus, mis on võimaldanud toime 
panna laialt levinud piinamist, kohtuväliseid hukkamisi ja muid ebaseaduslikke tapmisi; 
arvestades, et alates 18. septembrist 2022 on vahistatud üle neljakümne inimõiguste 
kaitsja ning et Iraani väed on niisuguste vahistamiste, rünnakute ja reidide käigus 
kasutanud vägivalda eelkõige naissoost inimõiguste kaitsjate vastu; arvestades, et Urmia 
revolutsioonikohus mõistis surma Iraani LGBTQI-inimeste õiguste kaitsjad, 31-aastase 
Zahra Sedighi Hamedani ja 24-aastase Elham Chubdari, süüdistades neid „moraalse 
perverssuse levitamises Maal homoseksuaalsust propageerides“;

J. arvestades, et EL on vastu võtnud inimõiguste rikkumistega seoses piiravad meetmed, 
mis hõlmavad varade külmutamist ja viisakeeldu üksikisikute ja üksuste suhtes, kes on 
vastutavad ränkade inimõiguste rikkumiste eest, ning keeldu eksportida Iraani 
seadmeid, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või telekommunikatsiooni 
jälgimiseks; arvestades, et neid meetmeid, mis esmakordselt kehtestati 12. aprillil 2011, 
ajakohastatakse regulaarselt ning need jäävad jõusse;

K. arvestades, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Josep Borrell mõistis oma 25. septembri 2022. aasta avalduses hukka Mahsa 
Jina Amini tapmise ja ülemäärase jõu kasutamise Iraani julgeolekujõudude poolt ning 
teatas, et EL kaalub enne järgmist välisasjade nõukogu istungit kõiki tema käsutuses 
olevaid võimalusi, kuidas reageerida Mahsa Jina Amini tapmisele ja sellele, kuidas 
Iraani julgeolekujõud on reageerinud sellele järgnenud meeleavaldustele;

1. mõistab kõige karmimalt hukka Mahsa Jina Amini surma, mille põhjustas tema 
vägivaldne vahistamine, kuritarvitamine ja väärkohtlemine Iraani moraalipolitsei poolt; 
avaldab kaastunnet tema perekonnale ja sõpradele ning kõigi hiljuti Iraanis aset leidnud 
meeleavaldustel tapetud isikute perekondadele;

2. kutsub Iraani valitsust üles võimaldama Mahsa Jina Amini traagilise surma ning 
väidetava piinamise ja väärkohtlemise erapooletut ja tõhusat uurimist sõltumatu pädeva 
asutuse poolt;

3. väljendab solidaarsust noorte Iraani naistega, kes juhivad meeleavaldusi ja osalevad 
neis, hoolimata raskustest ja probleemidest, mis neil seetõttu tekivad; toetab kogu riigis 
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toimuvat rahumeelset protestiliikumist, mis on suunatud Mahsa Jina Amini tapmise, 
naiste süsteemse ja kasvava rõhumise ning inimõiguste ja põhivabaduste raskete ja 
massiliste rikkumiste vastu;

4. toetab kindlalt Iraani rahva soovi elada vabas, stabiilses, kaasavas ja demokraatlikus 
riigis, kus austatakse inimõiguste ja põhivabaduste valdkonnas võetud riiklikke ja 
rahvusvahelisi kohustusi; on sügavalt mures teadete pärast, et Iraani revolutsiooniline 
kaardivägi, Basij väed ja politsei piirasid, vahistasid ja tulistasid 2. oktoobril 2022 
Teheranis Sharifi tehnoloogiaülikooli lõksu jäänud suurt hulka üliõpilasi;

5. mõistab teravalt hukka Iraani julgeolekujõudude laialdase, tahtliku ja 
ebaproportsionaalse jõu kasutamise rahumeelsete meeleavaldajate vastu ning kutsub 
Iraani ametivõime üles lõpetama oma kodanike vastu suunatud jätkuva, süstemaatilise 
ja lubamatu vägivalla; nõuab, et Iraani ametivõimud võimaldaksid korraldada kõigi 
meeleavaldajate tapmiste tõenditel põhineva, kiire, erapooletu ja tõhusa uurimise ning 
võtta süüdlased vastutusele;

6. nõuab, et Iraani ametivõimud vabastaksid viivitamata ja tingimusteta kõik, kes on kinni 
peetud üksnes selle eest, et nad kasutasid meeleavaldustel rahumeelselt oma väljendus-, 
ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabaduse õigust, ning võtaksid tagasi kõik nende 
vastu esitatud süüdistused; rõhutab, et põhiõigusi, nagu väljendus- ja 
kogunemisvabadus, tuleb alati austada, ning kutsub Iraani ametivõime üles täitma oma 
rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas neid, mis on võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelise pakti raames; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud vabastaksid 
viivitamata kõik vahistatud ELi kodanikud ja loobuksid kõigist nende vastu esitatud 
süüdistustest; on väga mures enam kui 20 ajakirjaniku, eelkõige ajakirjaniku Niloofar 
Hamedi vahistamise pärast, kes vahendas esimesena uudist Mahsa Jina Amini 
vahistamise ja haiglasse viimise kohta, ning kutsub Iraani ametivõime üles nad 
viivitamata vabastama; kutsub Iraani üles austama kõigi Iraanis elavate inimeste, 
eelkõige naiste ja tütarlaste väljendus- ja veendumusvabadust, kuna just neid 
represseeritakse kõige rohkem;

7. mõistab hukka asjaolu, et Iraani Islamivabariik diskrimineerib süsteemselt naisi ja teisi 
haavatavaid rühmi seaduste ja muude õigusnormidega, mis piiravad tõsiselt nende 
vabadusi ja õigusi, sealhulgas alandav džihaabi kohustusliku kandmise seadus ja selle 
täitmise tagamine vägivalla abil, naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud õiguste 
range piiramine ning naiste poliitiliste, sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste ja 
isiklike õiguste rikkumine; nõuab, et Iraani ametivõimud tühistaksid kiiresti seadused, 
millega sunnitakse naistele ja tütarlastele peale džihaabi kandmise nõue, kaotaksid 
moraalipolitsei ning lõpetaksid naiste süsteemse diskrimineerimise kõigis 
eluvaldkondades;

8. mõistab teravalt hukka Iraani tava sulgeda internetiühendus ja mobiilsidevõrgud riigis 
toimuvate meeleavalduste kontekstis, takistades suhtlemist ja teabe vaba liikumist Iraani 
kodanike jaoks; rõhutab, et selline tegevus on rahvusvahelise õiguse selge rikkumine; 
väljendab heameelt USA otsuse üle võimaldada eraettevõtjatel teha praeguste 
meeleavalduste ajal Iraani rahvale kättesaadavaks oma digitaalteenused;
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9. lükkab kategooriliselt tagasi Iraani ametnike poolt ja riigi kontrolli all olevas Iraani 
meedias esitatud süüdistused, milles osutatakse Saksamaa ja teiste Euroopa riikide 
diplomaatilistele esindustele kui väidetavatele meeleavalduste õhutajatele;

10. kordab, et mõistab teravalt hukka pidevalt halveneva inimõiguste olukorra Iraanis, 
sealhulgas ja eelkõige etniliste ja usuliste vähemuste hulka kuuluvate isikute, kaasa 
arvatud kurdide, belutšide, araablaste ning mitte- šiiidi ja mittemoslemi usuvähemuste, 
sealhulgas bahaide ja kristlaste puhul; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud austaksid 
etniliste ja usuvähemuste põhiõigusi ja -vabadusi; kutsub Iraani ametivõime üles 
kaotama diskrimineerimise kõik vormid;

11. nõuab tungivalt, et Iraani valitsus vabastaks viivitamata ja tingimusteta kõik inimõiguste 
kaitsjad, kes on vangistatud väljendus- ja veendumusvabaduse õiguse rahumeelse 
kasutamise eest; kutsub Iraani ülemkohut üles tühistama LGBTI-inimeste inimõiguste 
kaitsjatele Zahra Sedighi-Hamadanile ja Elham Choubdarile määratud karistused, kuna 
on rikutud õigust õiglasele kohtulikule arutamisele; palub Iraani valitsusel lõpetada 
kõigi inimõiguste kaitsjate sihikule võtmine Iraanis ning tagada igas olukorras, et nad 
saaksid viia ellu õiguspärast inimõigustealast tegevust igasuguste piiranguteta, 
sealhulgas kohtuliku ahistamiseta, ja repressioone kartmata;

12. mõistab hukka süstemaatilise piinamise Iraani vanglates ning nõuab, et viivitamata 
lõpetataks kõikide kinnipeetavate igasugune piinamine ja väärkohtlemine; mõistab 
hukka tava, mille alusel ei lubata kinnipeetavatel kasutada telefoni ega kohtuda 
pereliikmetega; peab väga murettekitavaks, et kinnipeetavatel ei ole ülekuulamiste ajal 
võimalik kasutada õigusabi; kutsub Iraani valitsust üles kohtlema kinnipeetavaid 
lugupidavalt, pidades silmas nende loomupärast väärikust ja väärtust inimestena;

13. peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et ei ole tehtud edusamme juhtumite puhul, 
mis on seotud Iraanis kinni peetud ELi-Iraani topeltkodakondsusega isikutega, 
sealhulgas Ahmadreza Djalaliga, kes mõisteti surma alusetute spionaažisüüdistuste 
põhjal;

14. mõistab teravalt hukka asjaolu, et Iraani ametivõimud kasutavad viimastel aastatel üha 
rohkem surmanuhtlust, ning peab kahetsusväärseks asjaolu, et surmanuhtluse 
kasutamine meeleavaldajate, teisitimõtlejate ja vähemusrühmade liikmete suhtes on 
murettekitavalt sagenenud; kordab oma üleskutset Iraani valitsusele kehtestada 
viivitamata surmanuhtluse kasutamisele moratoorium, mis oleks samm surmanuhtluse 
kaotamise suunas, ja muuta ära kõik surmanuhtlused;

15. palub Iraani ametivõimudel anda luba kõigi ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste 
esindajate külastuseks ja tagada eelkõige, et Iraani Islamivabariigi inimõiguste 
olukorraga tegeleval ÜRO eriraportööril lubataks riiki siseneda;

16. kutsub ÜROd ja eelkõige selle Inimõiguste Nõukogu üles viivitamata algatama 
möödunud nädalatel aset leidnud sündmustega seoses põhjaliku uurimise, mida juhiks 
Iraani Islamivabariigi inimõiguste olukorraga tegelev ÜRO eriraportöör; palub ÜRO 
Inimõiguste Nõukogul luua rahvusvaheline uurimis- ja vastutusele võtmise mehhanism 
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Iraani valitsuse toime pandud inimõiguste rikkumiste jaoks;

17. palub ELil ja selle liikmesriikidel kasutada kõiki suhteid Iraani ametivõimudega, et 
nõuda meeleavalduste vägivaldse mahasurumise viivitamatut lõpetamist ja kõigi nende 
isikute tingimusteta vabastamist, kes on vahistatud väljendus-, ühinemis- ja rahumeelse 
kogunemise vabaduse õiguse kasutamise eest, nõuda Mahsa Jina Amini ja kümnete 
meeleavaldajate surma sõltumatut uurimist, nõuda tungivalt internetile ja sidekanalitele 
juurdepääsu taastamist ning julgustada naiste džihaabi kandmise kohustuse kaotamist; 
kutsub liikmesriike üles kooskõlas Eurojusti uute reeglitega hoidma, säilitama ja jagama 
kättesaadavaid tõendeid, mis võivad uurimistele kaasa aidata, sealhulgas tegema 
koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja selle tööd toetama;

18. kutsub välisasjade nõukogu üles lisama Iraani ametnikud, sealhulgas kõik 
moraalipolitseiga seotud ametnikud, kes on Mahsa Jina Amini surmas ja 
meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas kaasosalised või vastutavad selle eest, ELi 
nimekirja isikutest, kelle suhtes on kehtestatud piiravad meetmed seoses inimõiguste 
raskete rikkumistega Iraanis; kordab, et Iraani revolutsioonilise kaardiväe juhtkonnale 
kehtestatud sanktsioone ei tohi tühistada; väljendab heameelt selle üle, et nõukogu 
võttis vastu kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi 
sanktsioonirežiimi, mis on ELi jaoks inimõiguste rikkujate karistamiseks oluline 
vahend;

19. nõuab, et EL, kaasa arvatud kõrge esindaja / asepresident jätkaksid Iraani 
ametivõimudega seoses inimõiguste küsimuse tõstatamist kahe- ja mitmepoolsetel 
foorumitel ning kasutaksid sel eesmärgil kõiki kavandatud kohtumisi Iraani 
ametivõimudega, eelkõige ELi ja Iraani kõrgetasemelise poliitilise dialoogi raames; 
kinnitab veel kord, et inimõiguste austamine on ELi ja Iraani suhete arendamise 
alustala;

20. soovitab Teheranis akrediteeritud ELi saatkondadel omavahelist tegevust tihedalt 
koordineerida; nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid, kellel on Teheranis diplomaatiline 
esindus, kasutaksid inimõiguste kaitsjaid käsitlevates ELi suunistes ette nähtud 
mehhanisme, et toetada ja kaitsta kõnealuseid isikuid, eelkõige naiste õiguste kaitsjaid 
ning ELi-Iraani topeltkodakondsusega isikuid, sealhulgas naabruspiirkonna, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ ja Euroopa demokraatia 
rahastu erakorraliste toetuste, samuti erakorraliste viisade, avalike avalduste, 
kohtuprotsesside jälgimise ja vanglakülastuste kaudu;

21. kutsub komisjoni üles kaaluma rangelt vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest 
lähtuvalt võimalust lubada ELis asuvatel sideteenuste osutajatel pakkuda Iraani 
inimestele vahendeid, sealhulgas videokonverentside kasutamist, e-õppe platvorme, 
veebikaarte ja pilveteenuseid, et tagada neile juurdepääs veebipõhistele vahenditele ja 
platvormidele, mida nad vajavad oma inimõiguste kasutamiseks;

22. väljendab muret tagurlike islamistlike ühenduste jätkuva lobitöö pärast Euroopa 
institutsioonides, mis võib kujutada endast välissekkumist meie demokraatlikku korda;
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23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Islami nõuandvale 
esinduskogule, Iraani Islamivabariigi valitsusele, Iraani Islamivabariigi kõrgeima juhi 
kantseleile ja Mahsa Jina Amini perekonnale.


