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 3 

Drapet på Jina (Mahsa) Amini 16. september. 2022 frembrakte massive demonstrasjoner 4 

som har spredd seg over hele landet, og engasjert et bredt spekter av befolkningen i Iran 5 

under slagordet “kvinne, liv, frihet”. Det ble startskuddet på den største folkelige 6 

mobiliseringen Iran har sett på over et tiår. Det er ikke noe nytt at iranske kvinner må avvise 7 

mannlig hegemoni, men nå har det kanskje ikke den samme presedens i landet, gitt 8 

omfanget, og spredningen. Det er en global etterspørsel om frihet. 9 

 10 

Jin, Jiyan, Azadi! 11 

Kvinner, liv, frihet! 12 

 13 

Fire måneder senere er flere hundre demonstranter, inkludert mange barn, blitt skutt og 14 

slått i hjel av iranske sikkerhetsstyrker. Mange tusen har til nå blitt arrestert av iranske 15 

myndigheter, og flere av dem risikerer dødsstraff. Stortingsgruppen til SV har slått ring om 16 

flere av dem, fordømmer alle henrettelser av politiske fanger i Iran, og har signert et brev til 17 

Irans ambassade med krav om å stanse henrettelsene. Å gjøre ord om til handling er noe vi i 18 

Bergen SV også må gjøre. Det internasjonale samfunnet må ta grep nå! Det iranske folket 19 

må bli hørt og henrettelsene må stanses. Derfor fordømmer Bergen SV alle henrettelser av 20 

politiske fanger i Iran, og Bergen SV vil signere et brev til Irans ambassade med krav om å 21 

stanse henrettelsene. 22 

 23 

Det lever mange iranske asylsøkere i Norge som har flyktet fra det iranske regimet. Flere av 24 

dem har fått avslag på søknaden om beskyttelse, til tross for at de har vært aktive 25 

motstandere av det iranske styret. Norske utlendingsmyndigheter mener det er trygt nok 26 

for dem å returnere til Iran, de mener selv det motsatte. Flere av dem har levd i flere år med 27 

et eksistensminimum og helt uten grunnleggende rettigheter i Norge. De siste måneders 28 

hendelser i Iran viser rimeligvis at deres frykt for forfølgelse ved retur fortsatt er reell, og 29 

høyst aktuell. Bergen SV mener at de rapporterte drapene, arrestasjonene og dødsstraffene 30 

viser et tydelig behov for beskyttelse og solidaritet som Norge må gi.  31 

 32 

Bergen SV mener at Norge også må vise tydelig støtte til menneskerettighets- og 33 

demokratiforkjempere i Iran. Overgrep mot folket, drap av hundrevis av demonstranter, i 34 

tillegg til all tortur og mishandling av tusenvis de siste årene, uten frykt for konsekvenser, 35 

må opphøre. Denne revolusjonen hører til de som forsvarer menneskerettigheter, frigjøring, 36 

og en ungdom som ber om en annen fremtid. Ingen er fri før alle er fri, og vi må fortatt stå i 37 

solidaritet med folket i Iran, og med alle som kjemper med livet som innsats for deres frihet. 38 
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