
FAKTA ARK OM SAMVITTIGHEDSFANGE/IRAN 

 

Generelt om Iran: I Iran sidder flere journalister, forfattere m.fl. fængslede som 

samvittighedsfanger, og de har ofte været ofre for uretfærdige 

retssager eller officielt blevet begrænset i deres ret til at ytre sig. Nogle 

er under deres tilbageholdelse blevet udsat for tortur eller 

nedværdigende behandling. Vi arbejder for disse menneskers sag ved at 

aktionere. Eksempelvis har vi gennem underskriftsindsamlinger og især 

appelbreve til de iranske myndigheder søgt at lægge et vedvarende 

pres på de autoriteter, som er ansvarlige for krænkelserne. Flere af de 

personer, som vi har appelleret på vegne af, er blevet løsladt eller har 

fået markant bedre vilkår. Mere generelt er formålet at forbedre 

forholdene for ytringsfrihed i Iran samt informere borgerne i vores 

lokalområde om situationen i landet, så de kan tage stilling og handle 

på denne baggrund. 

 

Vores arbejde: Vi forfatter et brev hver måned til de relevante af landets øverste 

myndigheder. Brevet fordeles på vores månedlige møde, hvorefter alle 

medlemmer af gruppen underskriver og sender det. Brevet indeholder 

eksempelvis påpegning og kritik af overtrædelser af 

menneskerettigheds-konventionen eller appeller vedrørende specifikke 

forhold. Med mellemrum sendes et brev ud til medlemmerne af vores 

lokale støttegruppe, som så kan underskrive og fremsende brevet.  

 Igennem et stykke tid har Ayatollah Kazemeyni Boroujerdi været vores 

primære fokus. Han betegnes som samvittighedsfange, efter han i 2006 

blev arresteret efter at have afholdt et møde på et stadium i Teheran, 

hvor han prædikede for adskillelse mellem religionen og 

regeringsmagten. Han afviser princippet om præsteskabets politiske 

lederskab og har også tidligere været fængslet for sin overbevisning. 

Kazemeyni Boroujerdi har efter sigende været udsat for tortur under sin 

fængsling. Han lider af Parkinsons’s syge, diabetes, højt blodtryk samt 

hjerte- og leverproblemer og er blevet nægtet den nødvendige 

lægehjælp. Hans helbred har lidt stærkt under opholdet i fængslet.  

 I forbindelse med arrestationen blev også 300 af hans tilhængere 

arresteret, hvoraf de fleste dog senere blev løsladt, nogle efter mere 

end et år. Selv hans 80 år gamle moder blev arresteret og behandlet 



brutalt. Boroujerdi har ikke haft adgang til hjælp af en sagfører, og det 

er uklart, hvilke anklagepunkter, han er blevet dømt for.  Han har fået 

frataget sit hus og alle sine ejendele og har også været nægtet besøg af 

familien. 

Boroujerdi er idømt 11 års fængsel af Irans særlige domstol for 

præstestanden, samtidig med at han blev frataget retten til at udøve 

præstegerning. Han har sandsynligvis kun undgået dødsstraf på grund 

af international opmærksomhed omkring hans person. Til gengæld kan 

det frygtes, at behandlingen af ham i fængslet vil få fatale 

konsekvenser. 

 I starten sad Boroujerdi isolationsfængslet i det centrale Iran under 

dårlige forhold langt væk fra familien. På det tidspunkt gennemførte 

han en sultestrejke, der yderligere forringede hans i forvejen skrøbelige 

helbred. 

 Boroujerdi blev af ukendte årsager ført tilbage til det berygtede Evin 

fængsel i Teheran i eftersommeren 2009, hvor han blev indstillet til 

livsvigtig behandling af fængslets læger. Fængslets ledelse har af 

ukendte grunde nægtet ham denne behandling. 

 Seneste nyt er, at Boroujeri er blevet slået i Evin fængslet, og at focus 

på hans helbredsmæssige tilstand har højeste prioritet. 

 


