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Situationen i Iran 

Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2010 om Iran 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, 

 

– med beaktande av uttalandena den 5 februari 2010 av Catherine Ashton, unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om de förestående avrättningarna i 

Iran, 

 

– med beaktande av EU:s och Förenta staternas gemensamma uttalande av den 8 februari 

2010 med en uppmaning till den iranska regeringen att fullgöra sina åtaganden om de 

mänskliga rättigheterna, 

 

– med beaktande av uttalandet av Europaparlamentets talman den 9 oktober 2009, där han 

på nytt bekräftade Europaparlamentets engagemang för ett globalt avskaffande av 

dödsstraffet och särskilt kritiserade dödsstraff för ungdomsbrott, 

 

– med beaktande av rådets uttalande om Iran av den 10–11 december 2009, 

 

– med beaktande av den höga representantens uttalande av den 12 januari 2010 om 

rättegången mot sju bahá'í-ledare i Iran, 

 

– med beaktande av Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråds resolutioner 1737(2006), 

1747(2007), 1803(2008) och 1835(2008), 

 

– med beaktande av den resolution som styrelsen för Internationella atomenergiorganet 

(IAEA) antog den 27 november 2009 om genomförandet i Islamiska republiken Iran av 

skyddsåtgärderna enligt icke-spridningsavtalet och de relevanta bestämmelserna i 

FN:s säkerhetsråds ovannämnda resolutioner, 

 

– med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter, konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och 

konventionen om barnets rättigheter, som alla undertecknats av Islamiska republiken Iran, 

 

– med beaktande av det iranska underrättelseministeriets uttalande av den 5 januari 2010, 

där man förklarar att alla kontakter mellan iranska medborgare och 60 

frivilligorganisationer samt en rad internationella medier som sänder på persiska är 

”olagliga”, 

 

– med beaktande av att de iranska myndigheterna ”skjutit upp” den resa till Teheran som 

Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Iran skulle ha företagit den 

8-11januari 2010, 

 



 

– med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

 

Demokrati och mänskliga rättigheter 
 

A. Den politiska situationen i Iran fortsätter att försämras, och det finns inga tecken från den 

iranska regeringens sida på att den tänker ta till sig den oro som uttrycks både inom landet 

och internationellt inför legitimiteten av valet i juni 2009. Tecknen på omfattande fusk 

har lett till en proteströrelse i stor skala (den s.k. gröna rörelsen) med 

massdemonstrationer under de senaste månaderna. 

 

B. Den politiska utvecklingen i Iran efter det omstridda presidentvalet i juni 2009 har visat 

att det finns en stor potential för en folkledd, demokratisk förändring i landet, framdriven 

av ett sjudande och aktivt civilt samhälle. 

C. Irans säkerhetsstyrkor – revolutionsgardet, Basijmilisen och polisen – har reagerat med 

brutala kraftåtgärder och godtyckligt gripit tusentals fredliga demonstranter och 

oppositionella, bland annat studenter och akademiker, kvinnorättsaktivister, 

fackföreningsmedlemmar, advokater, journalister, bloggare, präster och kända 

människorättsförsvarare. Det är tydligt att man på detta sätt har velat skrämma kritiker till 

tystnad och kväsa oppositionen. 

 

D. Många av dem som gripits har rapporterat att de misshandlats eller torterats och i vissa 

fall utsatts för sexuella övergrepp i fängelser och hemliga interneringsanläggningar. En 

undersökning från Islamiska republiken Irans parlament, Majlis, slog i början av 2010 fast 

att den biträdande åklagaren Saeed Mortazavi var direkt ansvarig för att minst tre fångar 

dött av tortyr och vanvård i Kahrizakfängelset, som domstolsväsendet beordrat skulle 

stängas tre år tidigare. 

 

E. Regeringstjänstemän har bekräftat att minst 30 demonstranter dött i demonstrationer eller 

i fängsligt förvar sedan juni 2009 och att ytterligare minst sju dog i sammandrabbningar 

den 27 december 2009, den heliga Ashuradagen. Det verkliga antalet dödsoffer för det 

regeringsunderstödda våldet antas vara mycket högre. 

 

F. Dessutom har säkerhetsstyrkorna systematiskt ökat sina trakasserier av medlemmar av 

religiösa minoriteter, t.ex. anhängare av bahá'í-tron (vars alla sju ledare har gripits och nu 

ställts inför rätta), sunnimuslimer och kristna (bland annat åtta präster) och genomfört en 

kampanj med godtyckliga gripanden och avrättningar bland kurdiska, azeriska, baluchiska 

och arabiska civilsamhällesaktivister och politiska aktivister. Framför allt väntar nu 

21 kurder på att avrättas. 

 

G. Den 9 september 2008 antog det iranska parlamentet en ”avfällingslag” som föreskriver 

att konvertering från islam är ett brott som kan straffas med döden. 

 

H. Sedan augusti 2009 har domstolarna genomfört skenrättegångar mot hundratals kända 

reformvänner och aktivister som påstås ha kopplingar till ”upprorsmakare” som försöker 

driva igenom en ”sammetsrevolution”. Under dessa rättegångar har många av 

dissidenterna gjort erkännanden som framstått som framtvingade. 

 

I. Den iranska regeringen fortsätter att anklaga europeiska länder för inblandning i den 



politiska utvecklingen i Iran. Dessa anklagelser har lett till att två brittiska diplomater 

utvisats, ett flertal iranska anställda vid den brittiska ambassaden gripits samt en svensk 

och två tyska ambassadanställda kortvarigt gripits för påstådd inblandning i protesterna 

efter valet. 

 

J. Den 28 januari 2010 avrättades Mohammad Reza Ali-Zamani och Arash Rahmanipour, 

vilka var de första dödsstraffen som enligt offentliga källor hade koppling till 

proteströrelsen, trots att åtminstone en av dem, om inte båda, redan satt i fängelse vid 

tidpunkten för valet. Enligt uppgift har minst nio människor dömts till döden för påstådda 

kopplingar till den gröna rörelsen. 

 

K. Den 27 december 2009, sista dagen av Ashurafirandet, blev Ali Mousavi – den 35-årige 

brorsonen till Mir Hossein Mousavi, som var den främste oppositionskandidaten i 

presidentvalet i juni – skjuten till döds och avsiktligt överkörd av en bil. Allt tyder på att 

detta var ett beställningsmord som skulle tjäna som en skarp varning till hans farbror. 

 

L.  Den 8 januari 2010 utfördes ett mordförsök mot Mehdi Karroubi, den näst mest 

framträdande oppositionskandidaten i presidentvalet. Två skott avlossades mot hans bil, 

som var skottsäker, medan medlemmar ur Basijmilisen och revolutionsgardet samlades 

för att protestera mot Karroubis närvaro i Qazvin. 

 

M. Inskränkningarna av pressfriheten och yttrandefriheten fortsätter att öka, och de iranska 

myndigheterna har börjat med storskaliga och frekventa störningar av internationella 

radio- och tv-nät, många internationella webbplatser, inklusive Facebook och Twitter, 

oppositionella lokala webbplatser samt mobiltelefontjänster i Teheran. Härigenom har 

man orsakat sändningsproblem för nät i andra länder i Mellanöstern och till och med i 

Europa. 

 

N. Europeiska och ryska företag har försett Iran med den nödvändiga filtrerings- och 

störningsutrustningen, som i vissa fall till och med kan innebära hälsorisker för 

befolkningen i närheten av installationerna. 

 

O. Revolutionsgardet, säkerhetstjänsten och Basijmilisen spelar alla en allt aktivare roll i 

hela det iranska samhället, med kraftåtgärder mot civilbefolkningen och gripanden av 

människorättsförsvarare, och tycks ta lagen i egna händer. 

 

Kärnteknikfrågan 
 

P. Iran är part i fördraget om icke-spridning av kärnvapen och har genom att ratificera detta 

fördrag avstått från att anskaffa kärnvapen och är därmed enligt lag bundet att redovisa all 

sin kärntekniska verksamhet, däribland kärnmaterial, och ställa den under IAEA:s 

kontroll. 

 

Q. I artikel IV i fördraget om icke-spridning av kärnvapen fastställs samtliga parters 

omistliga rätt att forska i samt tillverka och använda kärnenergi i fredliga, civila syften 

utan åtskillnad och i enlighet med artiklarna I och II i fördraget. 

 

R. I strid med sina skyldigheter enligt fördraget om icke-spridning av kärnvapen har Iran i 

hemlighet byggt upp en anrikningsanläggning vid Qom och meddelade IAEA om dess 

existens först långt efter att den hade börjat byggas. Detta brott mot bestämmelserna har 



 

öppnat för spekulationer om eventuella ytterligare hemliga kärnteknikanläggningar och 

undergräver ytterligare trovärdigheten i de försäkringar som Iran har gett om den 

uteslutande civila karaktären på landets kärnteknikprogram. 

 

S. I IAEA:s rapport av den 16 november 2009 konstaterade IAEA:s avgående 

generaldirektör Mohamed ElBaradei att organet inte kommer att kunna ge tillförlitliga 

garantier för att det inte finns något oredovisat kärnmaterial eller pågår någon oredovisad 

kärnteknisk verksamhet i Iran, såvida Iran inte tillämpar tilläggsprotokollet och klargör de 

återstående frågorna på ett för IAEA tillfredsställande sätt, samt att det återstår ett antal 

obesvarade frågor som ger upphov till oro om en eventuella militär dimension i 

Irans kärnteknikprogram. 

 

T. För att komma fram till en diplomatisk lösning på Irans kärnteknikprogram lade EU, 

Förenta staterna, Kina och Ryssland fram ett förslag till överenskommelse som gick ut på 

att under IAEA:s överinseende sända Irans befintliga låganrikade uranium till Ryssland 

och Frankrike för att bearbetas till bränslestavar, så att Teherans reaktor för medicinsk 

forskning skulle kunna hållas i gång. Sedan Iran förkastade detta förslag pågår 

diskussioner i säkerhetsrådet om skärpta sanktioner mot Iran. 

 

U. Iran fortsätter att utveckla ballistisk robotteknik och satsar på kapaciteten att sätta in 

interkontinentala ballistiska robotar som skulle kunna avfyra kärnvapenlast. 

 

V. Irans regering har gjort motsägelsefulla uttalanden om sitt kärnteknikprogram och har gett 

order om ytterligare anrikningsverksamhet från och med den 7 februari 2010. 

 

Demokrati och mänskliga rättigheter 

 

1. Europaparlamentet uttrycker starka tvivel om riktigheten i de valresultat som ledde fram 

till att president Ahmadinejad godkändes för en andra presidentperiod trots starka 

indikationer på omfattande valfusk. Parlamentet anser att den iranske presidentens 

legitimitet härigenom tagit stor skada. 

 

2. Europaparlamentet hyllar modet hos alla de iranska medborgare som kräver större frihet 

och utökade demokratiska rättigheter och som uttrycker en vilja att leva i ett samhälle fritt 

från förtryck och trakasserier. Parlamentet hyllar särskilt de iranska kvinnor som hade en 

avgörande roll i demonstrationerna efter valet i juni 2009. 

 

3. Europaparlamentet stöder helhjärtat det iranska folkets strävan efter demokrati och 

beklagar djupt att Irans regering och parlament inte tycks mottagliga för de berättigade 

kraven från iranierna, särskilt den yngre generationen, som alltför länge sett sina 

förhoppningar om ekonomisk och social utveckling grusas. 

 

4. Europaparlamentet kräver att Irans regering fullt ut respekterar rätten till fredliga 

sammankomster och yttrandefriheten, även i samband med de utlysta demonstrationerna 

den 11 februari 2010. Parlamentet fördömer starkt den iranska regeringens våld mot 

demonstranter som försöker utöva sin yttrandefrihet och sin rätt till fredliga 

sammankomster. 

 

5. Europaparlamentet kräver ett omedelbart frigivande av alla dem som hålls fängslade 

enbart för att de fredligt har utövat sin rätt till yttrande-, förenings- och mötesfrihet eller 



på grund av sin tro eller sexuella läggning, och uppmanar myndigheterna att utreda och 

åtala de regeringstjänstemän och medlemmar av säkerhetsstyrkorna som är ansvariga för 

att oliktänkande eller deras familjemedlemmar samt demonstranter och fångar har 

mördats, misshandlats och torterats. 

 

6. Europaparlamentet fördömer starkt dödsdomarna och avrättningarna i Iran, särskilt fallet 

med Mohammed Reza Alizamani och Arash Rahmanipour, och kräver att dödsstraffet 

avskaffas. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att sluta åtala protesterande 

som fredligt demonstrerar för utökade demokratiska rättigheter under rubriceringen 

”moharabeh” (brott mot Gud), ett brott som är belagt med dödsstraff. Parlamentet 

uppmanar även Iran att omedelbart tillämpa FN:s moratorium för dödstraff i enlighet med 

FN:s generalförsamlings resolutioner 62/149 och 63/168. 

 

7. Europaparlamentet är förfärat över regeringens och/eller säkerhetsstyrkornas försök att 

mörda presidentkandidater eller deras familjemedlemmar och uppmanar den högste 

ledaren, Khamenei, att garantera säkerheten för Irans ledande oppositionsföreträdare. 

 

8. Europaparlamentet fördömer de iranska myndigheternas ansträngningar att censurera 

tryckta medier och störa radio, tv och Internet, exempelvis BBC, och uppmanar EU och 

medlemsstaterna att ta upp de internationella sidoeffekterna av dessa metoder inom ramen 

för Internationella teleunionen (ITU).  

 

9. Europaparlamentet fördömer de iranska myndigheternas beslut att förbjuda kontakter med 

utländska frivilligorganisationer, särskilt de som försöker försvara medborgerliga fri- och 

rättigheter, och parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart häva 

detta förbud. 

 

10. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart upphöra med de 

tv-sända skenrättegångarna, och uppmanar Irans parlament att ändra den iranska lag som 

tillåter regeringen att tumma på grundläggande rättssäkerhetsgarantier, t.ex. den åtalades 

rätt till ett lämpligt juridiskt ombud. 

 

11. Europaparlamentet riktar skarp kritik mot de internationella företag, särskilt 

Nokia Siemens, som försett de iranska myndigheterna med nödvändig censur- och 

övervakningsteknik och som därmed starkt bidragit till att iranska oppositionella förföljts 

och gripits. 

 

12. Europaparlamentet beklagar den påstådda inblandning i inre angelägenheter som drabbat 

personal vid europeiska ambassader och uppmanar i detta sammanhang de iranska 

myndigheterna att respektera Wienkonventionen och diplomatiska normer. 

 

13. Europaparlamentet är bekymrat över karaktären hos de demonstrationer som hölls 

framför medlemsstaternas ambassader i Teheran den 9 februari 2010 och som var 

iscensatta av Basij-milisen och uppmanar iranska myndigheter att garantera säkerheten 

för diplomatiska beskickningar. 

 

Kärnteknikfrågan 

 

14. Europaparlamentet konstaterar att Iran har rätt att utveckla kärnenergi för fredliga 

ändamål i enlighet med bestämmelserna i icke-spridningsfördraget, men upprepar 



 

samtidigt att risken för spridning i anslutning till det iranska kärntekniska programmet 

fortfarande utgör en stor källa till oro för Europeiska unionen och det internationella 

samfundet, vilket framgår mycket tydligt av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737, 1747, 

1803 och 1835. 

 

15. Europaparlamentet beklagar att inga nämnvärda framsteg har gjorts i avgörande frågor 

som ger upphov till stor oro, och upprepar sin uppmaning till Iran att återställa 

öppenheten kring landets kärnteknikprogram genom att ge uttömmande, tydliga och 

trovärdiga svar på IAEA:s frågor, lösa alla återstående problem och skingra den oro som 

detta program ger anledning till, bland annat vad avser möjliga militära tillämpningar, 

fullt ut genomföra bestämmelserna enligt det övergripande avtalet om skyddsåtgärder, 

inbegripet dess tilläggsregler, samt ratificera och genomföra tilläggsprotokollet. 

 

16. Europaparlamentet stöder Europeiska rådets tvåsidiga strategi och alla ansträngningar att 

förhandla fram en långsiktig lösning på kärnteknikfrågan i Iran. Parlamentet framhåller 

att ytterligare sanktioner i samband med kärnvapenhotet inte bör omfatta åtgärder som 

skulle få negativa konsekvenser för det iranska folket i stort. 

 

17. Europaparlamentet beklagar att Irans regering åter har förkastat alla försök till en 

kompromiss i kärnteknikfrågan och att regimen uppenbarligen försöker utnyttja frågan 

både som ett sätt att avleda uppmärksamheten från den interna krisen i landet och som en 

taktik för att vinna tid och undvika diskussioner med FN:s säkerhetsråd om ytterligare 

sanktioner. Parlamentet anser att de senaste uttalandena från Irans president Mahmoud 

Ahmadinejad är ett led i denna taktik. 

 

Förbindelserna mellan EU och Iran 

 

18. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att fortsätta dialogen med Iran på alla 

nivåer, särskilt med det civila samhället. Parlamentet beklagar att Iran ställde in det 

planerade besöket från Europaparlamentets delegation och hoppas att Irans regering och 

parlament kommer att ompröva sin inställning till direktkontakter. 

 

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att fortsatt vara redo att inleda samtal med Iran i syfte 

att nå en förhandlingslösning på kärnteknikfrågan samt regionala säkerhetsfrågor, där 

hänsyn tas till vad som torde vara Irans legitima intressen och angelägenheter på 

säkerhetsområdet, bland annat de långsiktiga utsikterna för ett kärnvapenfritt 

Mellanöstern. 

 

20. Europaparlamentet anser att det på EU-nivå bör inledas en seriös debatt om möjligheten 

att införa ytterligare riktade sanktioner som inte drabbar det iranska folket i stort. 

Parlamentet vill se en utvidgning av den nuvarande förteckningen över individer och 

organisationer som är föremål för EU:s reseförbud och frysta tillgångar, så att den även 

kommer att omfatta de ansvariga för förtrycket och inskränkningen av friheten i landet 

och de ansvariga för att Irans internationella åtaganden i den kärntekniska frågan 

åsidosätts. 

 

21. Europaparlamentet välkomnar uttalandena nyligen från den 

höga representanten/kommissionens vice ordförande samt andra EU-ledare om att nästa 

steg är att ta diskussionen till FN:s säkerhetsråd. Parlamentet uppmanar 

säkerhetsrådets franska ordförandeskap att under februari 2010 föra upp den 



iranska kärnteknikfrågan på säkerhetsrådets dagordning. Parlamentet uppmanar även de 

kinesiska myndigheterna att stödja det internationella samfundets ansträngningar att 

begränsa Irans program för anrikning av uran. 

 

22. Europaparlamentet påminner de iranska myndigheterna om att Iran för att kunna bygga 

upp givande förbindelser med EU måste garantera grundläggande mänskliga rättigheter 

och respekt för principerna om demokrati och yttrandefrihet samt rättsstatsprincipen, 

eftersom detta är en förutsättning för alla länder som vill ha politiska och ekonomiska 

förbindelser med EU. Parlamentet framhåller att ett samarbets- och handelsavtal mellan 

Iran och EU är beroende av att Iran respekterar dessa värderingar och fullt ut följer 

resolutionerna från FN:s säkerhetsråd och IAEA samt att Iran ger objektiva garantier för 

att dess kärntekniska program är fredligt och att landet upphör med att stödja 

terroristverksamhet. 

 

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att aktivt stödja 

initiativ som syftar till att förbättra mediemångfalden och välkomnar framstegen med det 

redan lanserade projektet för nyhetssändningar på persiska. 

 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att omedelbart vidta åtgärder för 

att förbjuda europeiska företag att exportera övervakningsteknik till sådana länder – 

exempelvis Iran – vars regeringar skulle kunna använda denna teknik för att kränka 

yttrandefriheten. 

 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en EU-delegation i Iran. 

 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för det 

europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och 

EU:s invandringspolitik ta fram ytterligare åtgärder för att aktivt skydda de 

iranska människorättsaktivisterna. 

 

o 

o    o 

 

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till den 

höga representanten, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s 

generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Islamiska republiken Irans 

regering och parlament 

 


