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Europaparlamentets resolution om Mahsa Jina Aminis död och förtrycket av 
demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran
(2022/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran,

– med beaktande av uttalandet av den 25 september 2022 från den höga representanten på 
Europeiska unionens vägnar och uttalandet av den 19 september 2022 från Europeiska 
utrikestjänstens talesperson om Mahsa Aminis död,

– med beaktande av uttalandet av den 22 september 2022 från FN:s särskilda rapportör 
om människorättssituationen i Islamiska republiken Iran med krav på ansvarsskyldighet 
för Mahsa Aminis död och ett slut på våldet mot kvinnor,

– med beaktande av rapporterna av den 18 juni 2022, 13 januari 2022 och 11 januari 2021 
från FN:s särskilda rapportör om människorättssituationen i Islamiska republiken Iran,

– med beaktande av rapporten av den 16 juni 2022 från FN:s generalsekreterare om 
människorättssituationen i Islamiska republiken Iran,

– med beaktande av uttalandet av den 27 september 2022 från FN:s generalsekreterare 
António Guterres,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter från 1966, och Irans ratificering av den i juni 1975,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

– med beaktande av EU:s riktlinjer av den 8 december 2008 om våld mot kvinnor och 
kampen mot alla former av diskriminering av kvinnor,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 13 september 2022 greps den 22-åriga iransk-kurdiska kvinnan Mahsa Jina Amini i 
Teheran av den iranska ”moralpolisen”, anklagad för att inte ha följt lagen om slöjtvång. 
Enligt ögonvittnen tvingade moralpolisen in Mahsa Jina Amini i en polisbil och 
misshandlade henne under transporten till Vozara-häktet i Teheran, där hon kort 
därefter föll i koma och dog tre dagar senare, den 16 september 2022, på ett närliggande 
sjukhus medan hon befann sig i polisarrest. De iranska myndigheterna har vidhållit att 
hon dog av naturliga orsaker. Ingen ordentlig utredning har gjorts, och myndigheterna 
har vägrat att låta offrets familj se hennes fullständiga patientjournal och 
obduktionsrapport.
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B. Efter dödandet av Mahsa Jina Amini bröt landsomfattande protester ut i över 120 städer 
i nästan alla Irans 31 provinser, med hundratusentals deltagande iranska medborgare 
från alla delar av samhället. Protesterna sattes igång av kvinnor som utkrävde ansvar för 
Mahsa Jina Aminis död och krävde ett slut på våldet mot och diskrimineringen av 
kvinnor i Iran, särskilt i form av slöjtvånget. Inspirerade av kvinnornas protester visade 
även män solidaritet, och det uppstod en landsomfattande proteströrelse för reformer. 
Studenter protesterar nu vid ett flertal universitet i hela landet, särskilt vid Sharifs 
tekniska universitet i Teheran, genom att bojkotta sin undervisning och demonstrera 
mot förtryck.

C. Reaktionen från säkerhetsstyrkorna och polisen i Iran mot protesterna har varit våldsam, 
urskillningslös och oinskränkt, vilket har lett till att ett betydande antal människor 
förlorat sina liv, och till att ett stort antal skadats. FN har bekräftat att iranska styrkor 
har använt skarp ammunition, fågelhagel, tårgas och metallpellets mot demonstranterna. 
Den 2 oktober 2022 dödade iranska säkerhetsstyrkor enligt uppgift hundratals fredliga 
demonstranter som demonstrerade mot dödandet av Mahsa Jina Amini, och skadade 
hundratals, däribland människorättsförsvarare, studenter, advokater, 
civilsamhällsaktivister och över 20 journalister, bland annat Niloofar Hamedi, den 
journalist som först rapporterade om Mahsa Jina Aminis gripande och sjukhusvistelse.

D. Amnesty International har dokumenterat myndigheternas komplott för att slå ner de 
pågående protesterna genom att sätta in Islamiska revolutionsgardet, den paramilitära 
Basij-styrkan, Islamiska republiken Irans brottsbekämpande kommando, kravallpolisen 
och civilklädda säkerhetstjänstemän. Det finns belägg för hur försvarsmaktens centrala 
högkvarter utfärdade en order till befälhavare i alla provinser och uppmanade dem att 
konfrontera fredliga demonstranter med utbredd användning av dödligt våld och 
skjutvapen från säkerhetsstyrkornas sida.

E. Enligt rapporter har ett stort antal utlänningar, däribland EU-medborgare, gripits de 
senaste dagarna för påstådd inblandning i protesterna.

F. De iranska myndigheterna stör avsiktligt internet och mobila anslutningar och begränsar 
i allvarlig grad de sociala medieplattformana för att undergräva möjligheterna för 
iranska medborgare att få tillgång till kommunikationsteknik på ett säkert och privat sätt 
och att organisera fredliga sammankomster. Det har rapporterats om blockeringar av 
sms-meddelanden som innehåller orden ”Mahsa Amini” på persiska. Genom att störa 
och släcka internet i stora delar av Iran försöker regimen förhindra sändning och 
spridning av nyheter och bilder från protesterna och hindra internationella och lokala 
organisationer från att dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

G. Den iranska regeringen införde slöjtvång 1983. Den obligatoriska hijaben har blivit ett 
verktyg för förtryck av kvinnor som berövar dem deras frihet och rättigheter i Iran. 
Kvinnor som ses i offentligheten utan huvudduk blir ofta trakasserade, fängslas, utsätts 
för tortyr och spöstraff, och dödas till och med för att de har motsatt sig dessa repressiva 
regler.

H. Moralpolisens trakasserier och våld mot kvinnor och flickor har ökat sedan början av 
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president Ebrahim Raisis mandatperiod 2021. Irans regering har drivit fram lagstiftning 
och lagförslag som uppmuntrar till förtryck av kvinnor. Dödandet av Mahsa Jina Amini 
är en del av ett större mönster av att inskränka och avveckla kvinnors redan kraftigt 
begränsade rättigheter i Iran, bland annat genom en ny lag som antogs 2021 och som 
kraftigt begränsar kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, vilket utgör en 
direkt kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter enligt internationell rätt. Inledandet 
av projektet ”Hijab och kyskhet” skulle innebära att man använde övervakningskameror 
för att övervaka och bötfälla obeslöjade kvinnor.

I. Människorättssituationen i Iran försämras allt mer. Dödandet av Mahsa Jina Amini 
illustrerar den pågående människorättskrisen i Iran, som vidmakthålls genom den 
iranska regeringens och dess säkerhetsapparats systematiska straffrihet, som har 
möjliggjort omfattande tortyr samt utomrättsliga avrättningar och annat olagligt 
dödande. Över 40 människorättsförsvarare har gripits sedan den 18 september 2022, och 
kvinnliga människorättsförsvarare har varit särskilt och våldsamt utsatta under de 
iranska styrkornas gripanden, angrepp och räder. Två personer som försvarar hbtqi-
personers rättigheter, Zahra Sedighi Hamedani, 31 år, och Elham Chubdar, 24 år, har 
dömts till döden av revolutionsdomstolen i Urmia för ”sedefördärv på jorden genom 
främjande av homosexualitet”.

J. EU har vidtagit restriktiva åtgärder med anledning av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, däribland frysning av tillgångar och visumförbud för personer och enheter 
som gjort sig skyldiga till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och ett 
förbud mot export till Iran av utrustning som kan användas för internt förtryck och 
utrustning för övervakning av telekommunikationer. Dessa åtgärder som infördes den 
12 april 2011 uppdateras regelbundet och kvarstår.

K. I sitt uttalande av den 25 september 2022 fördömde vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (vice 
ordföranden/den höga representanten), Josep Borrell, dödandet av Mahsa Jina Amini 
och de iranska säkerhetsstyrkornas övervåld, och tillkännagav att EU skulle överväga 
alla alternativ som står till förfogande inför nästa möte i rådet (utrikes frågor) i fråga om 
dödandet av Mahsa Jina Amini och det sätt på vilket de iranska säkerhetsstyrkorna har 
reagerat på de efterföljande demonstrationerna.

1. Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag dödandet av Mahsa Jina Amini 
efter den iranska moralpolisens våldsamma gripande, kränkning och misshandel av 
henne. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med hennes familj och vänner och med 
familjerna till alla dem som dödats under de senaste protesterna i Iran.

2. Europaparlamentet uppmanar den iranska regeringen att tillåta att Mahsa Jina Aminis 
tragiska död och misstankarna om tortyr och misshandel utreds opartiskt och effektivt 
av en oberoende behörig myndighet.

3. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de unga iranska kvinnor som leder och 
deltar i protesterna trots alla svårigheter och de personliga konsekvenserna. Parlamentet 
stöder den fredliga landsomfattande proteströrelsen som protesterar mot dödandet av 
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Mahsa Jina Amini, det systematiska och ökande förtrycket av kvinnor och de allvarliga 
och omfattande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.

4. Europaparlamentet stöder helhjärtat det iranska folkets strävan att få leva i ett fritt, 
stabilt, inkluderande och demokratiskt land som respekterar sina nationella och 
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
Parlamentet är djupt oroat över rapporterna om att Islamiska revolutionsgardet, Basij-
styrkorna och polisen belägrade, grep och sköt ett stort antal studenter som var inlåsta 
vid Sharif University of Technology i Teheran den 2 oktober 2022

5. Europaparlamentet fördömer starkt de iranska säkerhetsstyrkornas utbredda, avsiktliga 
och oproportionerliga användning av våld mot fredliga demonstranter, och uppmanar de 
iranska myndigheterna att upphöra med sitt fortsatta, systematiska och oacceptabla våld 
mot sina egna medborgare. Parlamentet kräver att de iranska myndigheterna tillåter en 
evidensbaserad, snabb, opartisk och effektiv utredning av alla dödsfall bland 
demonstranterna, och ställer de ansvariga inför rätta.

6. Europaparlamentet kräver att de iranska myndigheterna omedelbart och ovillkorligt 
friger och drar tillbaka alla anklagelser mot alla som fängslats enbart för att fredligt ha 
utövat sin rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga 
sammankomster i samband med protesterna. Parlamentet betonar att grundläggande 
rättigheter som yttrande- och mötesfrihet alltid måste respekteras, och uppmanar de 
iranska myndigheterna att leva upp till sina internationella förpliktelser, bland annat 
enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 
Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att omedelbart frige alla 
EU-medborgare som gripits och att dra tillbaka alla anklagelser mot dem. Parlamentet 
är mycket oroat över gripandet av över 20 journalister, särskilt Niloofar Hamedi, den 
journalist som var först med att rapportera om Mahsa Jina Aminis gripande och 
sjukhusvistelse, och uppmanar de iranska myndigheterna att frige dem utan dröjsmål. 
Parlamentet uppmanar Iran att respektera yttrande- och trosfriheten för alla människor 
som bor i Iran, särskilt kvinnor och flickor som är särskilt förtryckta.

7. Europaparlamentet fördömer Islamiska republikens systematiska diskriminering av 
kvinnor och andra utsatta grupper genom lagar och bestämmelser som allvarligt 
begränsar deras friheter och rättigheter, såsom den förnedrande lagen om slöjtvång och 
dess orimliga tillämpning, allvarliga begränsningar av kvinnors rättigheter rörande 
sexuell och reproduktiv hälsa samt kränkningar av kvinnors politiska, sociala, 
ekonomiska, kulturella och personliga rättigheter. Parlamentet kräver att de iranska 
myndigheterna snabbt upphäver lagar som tvingar kvinnor och flickor att bära slöja, 
avskaffar moralpolisen och sätter stopp för den systematiska diskrimineringen av 
kvinnor på alla områden i livet.

8. Europaparlamentet fördömer skarpt Irans praxis att stänga internet och mobilnätet i 
samband med protester i landet, vilket förhindrade kommunikation och ett fritt 
informationsflöde för iranska medborgare. Parlamentet understryker att sådana åtgärder 
utgör en uppenbar kränkning av internationell rätt. Parlamentet välkomnar Förenta 
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staternas beslut att tillåta privata företag att göra sina digitala tjänster tillgängliga för det 
iranska folket i samband med de pågående protesterna.

9. Europaparlamentet avvisar kategoriskt anklagelserna från iranska tjänstemän och de 
statskontrollerade iranska medierna som pekar ut Tysklands och andra europeiska 
länders diplomatiska representationer som förmodade anstiftare till protesterna.

10. Europaparlamentet framhåller på nytt sitt skarpa fördömande av den stadiga 
försämringen av människorättsläget i Iran, inbegripet och särskilt för personer som 
tillhör etniska eller religiösa minoriteter, däribland kurder, balucher, araber och icke-
shiamuslimska och icke-muslimska religiösa minoriteter, inbegripet bahaier och kristna. 
Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att respektera etniska och 
religiösa minoriteters grundläggande rättigheter och friheter. Parlamentet uppmanar de 
iranska myndigheterna att undanröja alla former av diskriminering.

11. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt den iranska regeringen att omedelbart och 
ovillkorligen frige alla människorättsförsvarare som har fängslats för att de fredligt 
utövat sin rätt till yttrande- och trosfrihet. Parlamentet uppmanar Irans högsta domstol 
att upphäva domarna mot människorättsförsvararna för hbtqi-personer, Zahra Sedighi-
Hamadani och Elham Choubdar, eftersom deras rätt till rättvisa rättegångar har kränkts. 
Parlamentet uppmanar den iranska regeringen att upphöra med angreppen mot alla 
människorättsförsvarare i Iran och att under alla omständigheter garantera att de kan 
bedriva sitt legitima människorättsarbete utan rädsla för repressalier och fritt från alla 
begränsningar, inbegripet rättsliga trakasserier.

12. Europaparlamentet beklagar djupt den systematiska tortyren i iranska fängelser och 
efterlyser ett omedelbart stopp för alla former av tortyr och misshandel av fångar. 
Parlamentet fördömer praxisen att neka fångar möjlighet till telefonsamtal och besök av 
anhöriga. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över att de frihetsberövade personerna inte 
kan få tillgång till juridiskt ombud under förhör. Parlamentet uppmanar Irans regering 
att behandla fångar med vederbörlig respekt som människor med inneboende värdighet 
och värde.

13. Europaparlamentet beklagar djupt bristen på framsteg i fallen med personer som är 
medborgare i både EU och Iran och som sitter frihetsberövade i Iran, däribland den 
dödsdömde Ahmadreza Djalali som felaktigt anklagats för spionage.

14. Europaparlamentet fördömer med kraft de iranska myndigheternas ökande användning 
av dödsstraffet under de senaste åren och beklagar djupt den oroväckande 
upptrappningen när det gäller användningen av dödsstraffet mot demonstranter, 
dissidenter och personer som tillhör minoritetsgrupper. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till Irans regering att införa ett omedelbart moratorium för användningen av 
dödsstraffet som ett steg mot dess avskaffande och att ändra alla dödsdomar.

15. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att tillåta besök av alla 
särskilda förfaranden vid FN:s människorättsråd, och framför allt att se till att FN:s 
särskilda rapportör för människorättssituationen i Islamiska republiken Iran tillåts resa 
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in i landet.

16. Europaparlamentet uppmanar FN, i synnerhet dess råd för mänskliga rättigheter, att utan 
dröjsmål inleda en omfattande utredning av de händelser som ägt rum under de senaste 
veckorna, under ledning av FN:s särskilda rapportör om människorättssituationen i 
Islamiska republiken Iran. Parlamentet uppmanar FN:s råd för mänskliga rättigheter att 
inrätta en internationell mekanism för utredning och ansvarsskyldighet rörande den 
iranska regeringens kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

17. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att använda alla kontakter 
med de iranska myndigheterna för att kräva ett omedelbart slut på de våldsamma 
tillslagen mot protesterna och ett ovillkorligt frigivande av alla som gripits för att de 
utövat sin rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga 
sammankomster, och att begära en oberoende utredning av Mahsa Jina Aminis och 
dussintals demonstranters död samt kräva ett återställande av tillgången till internet och 
kommunikationskanaler och uppmuntra till ett avskaffande av slöjtvånget för kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med Eurojusts nya regler lagra, 
bevara och dela med sig av tillgängligt bevismaterial som kan bidra till utredningar, och 
även samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen och stödja dess arbete.

18. Europaparlamentet uppmanar rådet för utrikesfrågor att lägga till iranska tjänstemän, 
däribland alla som är knutna till moralpolisen, som befunnits vara delaktiga i eller 
ansvariga för Mahsa Jina Aminis död och våld mot demonstranter, på EU:s förteckning 
över personer mot vilka restriktiva åtgärder har införts i samband med allvarliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran. Parlamentet upprepar att sanktionerna 
mot ledarna inom Islamiska revolutionsgardet inte får hävas. Parlamentet välkomnar 
rådets antagande av EU:s globala system för sanktioner avseende mänskliga rättigheter 
som ett viktigt instrument för EU för att bestraffa personer som kränker de mänskliga 
rättigheterna.

19. Europaparlamentet uppmanar EU, däribland vice ordföranden/den höga representanten, 
att fortsätta att ta upp människorättsfrågor med de iranska myndigheterna i bilaterala 
och multilaterala forum, och att utnyttja alla planerade kontakter med de iranska 
myndigheterna i detta syfte, särskilt inom ramen för den politiska högnivådialogen 
mellan EU och Iran. Parlamentet bekräftar på nytt att respekt för de mänskliga 
rättigheterna är en central del i utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Iran,

20. Europaparlamentet uppmuntrar stark samordning mellan EU-ambassader med 
ackreditering i Teheran. Parlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater med 
diplomatisk närvaro i Teheran att använda sig av de mekanismer som anges i 
EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare för att stödja och skydda dessa personer, 
särskilt kvinnorättsförsvarare och personer som är medborgare i både EU och Iran, 
bland annat genom nödbidrag inom ramen för instrumentet för grannskapet, utveckling 
och internationellt samarbete – Europa i världen och det europeiska initiativet för 
demokrati, samt genom nödvisum, offentliga uttalanden, övervakning av rättegångar 
och fängelsebesök.
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21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strikt i enlighet med principerna om 
nödvändighet och proportionalitet överväga att göra det möjligt för EU-baserade 
kommunikationsleverantörer att erbjuda människor i Iran verktyg, däribland 
videokonferenser, plattformar för e-lärande, webbkartor och molntjänster, för att se till 
att de har tillgång till de verktyg och plattformar på nätet som de behöver för att utöva 
sina mänskliga rättigheter.

22. Europaparlamentet uttrycker oro över reaktionära islamistiska sammanslutningars 
fortsatta lobbyverksamhet i EU-institutionerna, vilket kan utgöra utländsk inblandning i 
våra demokratier.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, den 
islamiska rådgivande församlingen, Islamiska republiken Irans regering, den högste 
ledarens kansli i Islamiska republiken Iran och Mahsa Jina Aminis anhöriga.


