
Kvinners og jenters rettigheter i Iran 

 

Som Soroptimister er vi opptatt av at jenter og kvinner verden over 

sikres grunnleggende menneskerettigheter, og vi jobber for å rette 

søkelyset på forhold hvor kvinners og jenters  rettigheter krenkes. 

 

I Iran fortsetter protestene, som ble utløst av Mahsa Aminis død, å 

rase. Protestene blir møtt med makt og mange er drept og skadet i 

demonstrasjoner rundt om i landet. Som Soroptimister står vi i 

solidaritet med iranske kvinner i deres kamp for frihet. Som en 

sterk og verdensomspennende organisasjon har vi både en plikt og en 

mulighet til å gjøre vår stemme hørt når andre kvinners liv og 

rettigheter krenkes. 

  

På lik linje med Soroptimist International oppfordrer derfor også 

norske Soroptimister den Iranske regjeringen til å: 

 

•umiddelbart opphøre all statskontrollert vold rettet mot ubevæpnede 

kvinner og jenter 

 

•respektere menneskerettighetene for å ivareta ytringsfrihet og 

motvirke kjønnsdiskriminering 

 

•følge opp de anbefalinger de har fått i FNs menneskerettighetsråd 

  

Til tross for at the Beijing Platform for Action and UN Sustainable 

Development Goal 5 (Gender Equality) har trådt i kraft, opplever 

jenter og kvinner over hele verden at rettighetene deres krenkes, at 

deres stemmer ikke blir hørt og at de brutalt tvinges til taushet. 

De som protesterer og forsvarer kvinners rettigheter blir utsatt for 

overgrep, vold og noen ganger tortur. Frivillige og humanitære 

organisasjoner tvinges, mange ganger med maktmidler, til å forlate 

geografiske områder hvor de bistår befolkningen. 

 

Uansett hvor i verden overgrepene skjer, og uansett hvem 

overgriperen er, er det av største vekt at disse bruddene på 

menneskerettighetene opphører.  

  

Vi må stå sammen om å beskytte jenter og kvinner uansett hvor de 

lever. 

  

Derfor gikk Soroptimist International, ved president Maureen 

Maguire, den 4. november ut med en uttalelse til støtte for iranske 

kvinner og kritikk av brudd på menneskerettighetene i Iran og andre 

steder. Carolien Demey, president i Europaføderasjionen, stiller seg 

bak uttalelsen. 
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https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pages/public/download.jsf?id=885f3126-e8a8-4d45-8f57-b06a7f50164b
https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pages/public/download.jsf?id=885f3126-e8a8-4d45-8f57-b06a7f50164b

