
Tal på manifestation för fängslade journalister i Iran 16 december 2022 

DET TALADE ORDET GÄLLER 

 

 

Majidreza Rahnavard och Mohsen Shekari hängdes i gryningen.  

23 år gamla avrättades de av den islamska diktaturen i Iran.  

De dömdes för brottet ”krig mot gud” efter att ha protesterat mot regimen.  

 

Många av de modiga kvinnor och män som de senaste månaderna gått ut på gatorna och 

protesterat mot ayatollornas styre riskerar samma öde.  

Men det är inget brott att stå upp för yttrandefriheten och kräva grundläggande mänskliga 

rättigheter.  

Det är inget brott att vilja leva sitt liv i frihet.  

 

Det är en dröm. En dröm som delas av generationer.  

 

Min mor var mycket yngre än jag när miliser hemsökte hennes bostad.  

Just då råkade hon vara hemma hos grannen så hon slapp undan.  

Min far, nästan lika ung, fick se milisen vifta med vapen i föreläsningsrummen.  

Min mor och min far var studenter, plötsligt fiender till makten.  

De tvingades fly.  

 

Den islamska diktaturens terror går som en röd tråd genom min och miljontals andra familjers 

historia. Det är så många som mördats av diktaturen, så många som tvingats fly.  

Så många familjer som splittrats.  

Från den islamska regimens händer rinner blod.  

Under mer än 40 år har de förtryckt landets befolkning.  

 

Nu finns ett hopp om förändring.  

När moralpolisen mördade Jina Amini för att lite av hennes hår syntes tändes en gnista.  

Den gnistan har vuxit till en brand. 

Nu finns ingen återvändo.  

Detta är en revolution.  

För kvinnors rättigheter. Mot fattigdom och korruption.  



För rätten att uttrycka sina åsikter utan att straffas för det.  

När människor går tillsammans är de ostoppbara.   

 

Nu är det omvärldens ansvar att stå med Irans befolkning.  

Att inte titta bort, utan vittna om det som sker.  

När journalister fängslas och regimen gör allt för att informationen om vad som sker inne i 

landet inte ska komma ut.  

Då är det vår uppgift att sprida ordet.    

Och sätta press på regimen. 

Sveriges regering måste agera.  

Sverige kan inte passivt se på medan frihetskämpar mördas av en fundamentalistisk diktatur.  

 

Regeringen måste omedelbart kalla upp Irans ambassadör och göra en tydlig diplomatisk 

markering. Det är en skandal att så ännu inte gjorts.  

 

Sverige måste driva på för att EU ska terrorstämpla revolutionsgardet.  

De är mullornas förlängda arm och den terror de bedriver i Iran och i utlandet måste 

benämnas just så.  

 

Sanktioner på EU och FN-nivå måste riktas mot de nyckelpersoner inom det iranska 

ledarskiktet som bär ansvaret våldet och dödandet. 

 

En dag kommer det iranska ledarskiktet att straffas för de brott de begår mot befolkningen. 

Det finns en möjlighet att utreda och lagföra brott, oavsett var de är begångna eller vilken 

nationalitet som gärningsmannen eller målsäganden har. Den möjligheten behöver Sverige 

använda.  

 

Stödet för det iranska folket måste vara otvetydigt från omvärlden.  

De förtjänar sin frihet.  

Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet.  

 

Zan. Zendegi. Azadi.  


