Advocaten voor Advocaten

De situatie in Iran
De nieuwe president van Iran, die sinds augustus 2013 het land
regeert, had al aangekondigd dat hij een ‘gematigdere koers’ zou
gaan varen dan zijn voorganger. In augustus en september werd
onverwacht een groot aantal politiek activisten vrijgelaten uit de
gevangenis, waaronder advocaten Houtan Kian en Nasrin Sotoudeh. Hiermee laat Rohani zien dat hij het politieke misbruik van
het rechtssysteem van zijn voorgangers terugdraait, en hun ‘antiadvocaten beleid’ achter zich laat.
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Dat juist Sotoudeh en Kian werden vrijgelaten, heeft alles te maken met de grootschalige acties die L4L tezamen met een groot
aantal andere NGO’s voor hen voerde.
Nasrin Sotoudeh was onder andere de advocaat van de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami, die op 29 januari 2011 in Iran werd
geëxecuteerd. Sotoudeh werd veroordeeld
tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld, voor
‘handelen tegen de nationale veiligheid’ en
‘propaganda tegen het regime’. Houtan
Kian trad op als advocaat van Sakineh Mohammedi Ashtiani, de vanwege overspel
tot de stenigingsdood veroordeelde vrouw.
Toen hij met Duits journalisten sprak over
de Ashtiani zaak, werd hij in 2010 gearresteerd op verdenking van ‘banden met
buitenlandse anti-revolutionaire groepen’.
Direct na hun arrestaties organiseerde L4L
voor beide advocaten schrijfacties.
Houtan Kian zou in 2011 een brief de gevangenis uit hebben gesmokkeld, waarin
hij de vermeende martelingen die hij heeft
ondergaan beschrijft, en de wereld smeekt
om hulp. In dezelfde brief schrijft hij: “A
thousand times a day I wish I was dead,
but the prison ofﬁcials and the intelligence
ministry want me to die slowly.” In mei 2013
maakte L4L een video die de stichting over
de hele wereld distribueerde, om aandacht
te vragen voor Kian en ervoor te zorgen
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dat hij niet vergeten zou worden. Kian was
een van de eerste politiek gevangenen die
vrijgelaten werd.
Toen Nasrin Sotoudeh in 2012 in hongerstaking ging omdat het regime intimiderende
maatregelen trof tegen haar man en kind,
demonstreerde L4L voor de Iraanse Ambas-

sade in Den Haag en had vervolgens een
lang gesprek met de Iraanse Ambassadeur.
Diezelfde week werden de maatregelen
gestaakt, kon Sotoudeh de hongerstaking
staken en nog geen jaar later werd zij vrijgelaten. In het eerste interview met Sotoudeh
na haar vrijlating zei zij: ‘Ik ben L4L zeer
dankbaar, en ik weet zeker dat alle aandacht
uit het buitenland heeft geholpen om mij vrij
te krijgen’.
“Nu dóór voor de anderen”, is het parool
van L4L. Want er zitten nog steeds mensenrechtenadvocaten vast in Iran om
oneigenlijke redenen. Daarbij kunnen wij
uw hulp hard gebruiken. Wilt u weten wat
u zelf kunt doen voor de vele advocaten in
de wereld die hun beroep niet in vrijheid
kunnen uitoefenen? Kijk op onze website:
www.lawyersforlawyers.org

26 november 2012: advocaten bieden de Iraanse ambassade in Den Haag een petitie aan om Nasrin
Sotoudeh vrij te krijgen.
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