BEL NAAR DE IRAANSE AMBASSADE: STOP DE EXECUTIE EN #FREEDJALALI
Op 4 mei 2022 vernamen we via diverse Iraanse nieuwskanalen dat Ahmadreza Djalali voor het einde
van de Iraanse maand Ordibehesht zou geëxecuteerd worden, wat overeenkomt met 21 mei.

Amnesty International is diep verontrust en dringt er bij de Iraanse autoriteiten op aan om
dr. Djalali niet te executeren en hem vrij te laten.
Dr. Djalali is een gerenommeerde academicus die niet thuishoort in de dodencel. Hij werd
veroordeeld na een manifest oneerlijk proces omdat hij weigerde te spioneren voor de Iraanse
autoriteiten. De man is één van vele slachtoffers van Iraanse mensenrechtenschendingen.
Nu de executie dichterbij lijkt te komen roepen we iedereen op om de Iraanse autoriteiten op andere
gedachten te brengen. Amnesty International vraagt politici en diplomaten om alle mogelijke kanalen
te gebruiken om de Iraanse autoriteiten te overtuigen om de doodstraf niet uit te voeren en om
dokter Djalali vrij te laten.

Ook uw hulp, als activist, kan een verschil maken.
Door te bellen naar de Iraanse ambassade in Brussel voeren we de druk op de Iraanse autoriteiten
opnieuw op. Dit kan elke dag tijdens de kantooruren.
Iranian Embassy in Brussels, Belgium F.D. Rooseveltlaan 15, 1050 Brussels Belgium
Ambassador: Mr G.Hossein Dehghani
E-mail: secretariat@iranembassy.be
Tel:
(+32) 2 627 03 50
(+32) 2 627 03 51
Neem het voorbeeldscript, de do’s & don’ts en de achtergrondinformatie hieronder helemaal door
voor je gaat bellen. Probeer je gesprek in het Nederlands te starten. We weten namelijk dat er
medewerkers op de ambassade zijn die Nederlands spreken. Spreekt de telefonist geen Nederlands,
schakel dan over naar het Engels. Daarom hebben we het voorbeeldscript ook in het Engels
voorbereid.

BELANGRIJK:
WE VRAGEN IEDEREEN DIE NAAR DE AMBASSADE WIL BELLEN UITDRUKKELIJK OM EERST
EEN MAIL TE VERSTUREN NAAR DE AMBASSADE:
Het standaardantwoord van het ambassadepersoneel luidt namelijk dat iedereen zijn/haar vragen
via mail moet versturen. Die mails worden níet beantwoord, zo weten we intussen na enkele
telefoonacties. De voorbeeldmail vind je hier (onder punt 1), die verzend je naar
secretariat@iranembassy.be

Do’s
✓ Druk je ongerustheid uit over Dr. Djalali’s opsluiting en zijn mogelijk nakende executie.
✓ Als er richtlijnen gegeven worden om je vragen via mail te verzenden, geef dan meteen aan dat je
dat al deed en dat hierop geen antwoord kwam. (Verstuurde je nog geen mail? Herlees dan deze
briefing 😉)
✓ Blijf benadrukken dat je daarom (er volgt geen antwoord op mails naar de ambassade) iemand
wenst te spreken die meer uitleg kan geven over de nakende executie van Ahamdreza Djalali.
✓ Herinner het ambassadepersoneel er op een beleefde manier aan dat zij ons officiële
aanspreekpunt in België zijn voor vragen aan de Iraanse overheid.
✓ Gebruik de voorbeeldzinnen en -vragen hieronder wanneer je in gesprek gaat met de
medewerkers van de ambassade:
- Hello, this is [your full name or alias] speaking.
- I’m calling because I’m very concerned about Dr. Ahmadreza Djalali.
- Can I speak to someone who knows more about Dr. Djalali’s status? / Could someone else give me
more information, please?
- Ahmadreza Djalali is a Swedish-Iranian professor and doctor, who worked in Belgium for a while.
- We recently received information about specific plans for his execution. Can you confirm this news?
Do you know why this may have happened?
- I am particularly worried about a possible execution happening soon. Can you give me more
information about this?
- Can you transfer me to someone who has the authority and the necessary information to answer
my questions, please?
- Will you please transmit my requests to the relevant authorities in Iran?
- Ok, thank you. / No problem, I’ll try to reach out by e-mail. / Have a nice day.
Don’ts
✓ Maak geen beledigende of respectloze opmerkingen, blijf rustig en beleefd.
✓ Probeer de discussie niet op te stoken en provoceer de medewerkers van de ambassade niet, want
dat gaat ons eerder tegenwerken in plaats van vooruit helpen.
✓ Vermijd discussies over politiek, religie en cultuur(-verschillen) – we kunnen over al die zaken van
mening verschillen of overeenkomen, maar mensenrechten gelden voor iedereen, altijd en overal.
Extra vragen? Stuur ze via mail naar mailto:bert.maes@amnesty-international.be

