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WIE?
Nasrin Sotoudeh uit Iran.

WAT? 
Nasrin werd veroordeeld 
tot 38 jaar cel en 148 
stokslagen na twee 
oneerlijke processen met 
verzonnen aanklachten. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf een brief naar 
de Iraanse minister van 
Justitie en vraag om 
Nasrin onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te 
laten.  

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN ZWAAR GESTRAFT OMDAT 

ZE MENSENRECHTEN  
VERDEDIGT

NASRIN SOTOUDEH 

WAT IS ER AAN DE HAND?

Nasrin Sotoudeh is een wereldwijd bekende advocaat en mensenrechtenactivist. 

Het is haar job om mensen te verdedigen en te vechten voor hun vrijheid. Maar 

vandaag zit ze zelf vast achter de tralies. 

Nasrin was de advocaat van een aantal Iraanse vrouwen die tegen de wettelijke 

hoofddoekplicht hadden geprotesteerd door hun hoofddoek in het openbaar af te 

doen. Ze vindt dat elke vrouw vrij moet kunnen kiezen wat ze aandoet. Nasrin is 

ook lid van lokale mensenrechtenorganisaties en voert campagne voor de afschaf-

fing van de doodstraf in Iran. 

Haar werk en activisme bevallen de Iraanse autoriteiten allerminst. Enkele jaren 

geleden werd ze thuis gearresteerd, zonder reden. In 2016 en 2018 werd ze op 

basis van valse aanklachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal 38 

jaar en 148 stokslagen. Hiermee proberen de autoriteiten haar het zwijgen op te 

leggen. Ze zetten ook haar familie onder druk. 

Na haar arrestatie mocht Nasrin lange tijd niet spreken met haar advocaat. In 

de gevangenis wordt familiebezoek haar soms geweigerd. Ze krijgt er bovendien 

geen gepaste medische zorg voor haar hartproblemen. Vraag aan Iran om Nasrin 

onmiddellijk vrij te laten.

©
 P

R
IV

É

IRAN

AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202226



AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 27

VRAAG GERECHTIGHEID VOOR NASRIN
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SCHRIJF  
MEE!

                             
                             

      

(Datum, plaats)

Geach te mijnheer de minist
er van Just i t ie,

Ik vraag u om mensenrech t
enadvocaat Nasrin Sotoudeh

 

onmiddell i jk en zonder voorw
aarden vrij te laten. Ze is 

een 

gewetensgevangene die enk
el en alleen om haar vreed

zame 

mensenrech tenwerk word t o
pgesloten. 

Terwijl ze wach t op haar v
rij lat ing, vraag ik u ervoor 

te 

zorgen dat Nasrin de nodige
 gespecialiseerde gezondhei

dszorg 

krijgt bui ten de gevangenis. 
Daarbij moeten de medische

 

ethiek en de principes van 
vertrouweli jkheid, au tonomie 

en geïnformeerde toestemmi
ng gerespecteerd worden. 

Daarnaast vraag ik u al he
t nodige te doen om familie

bezoek 

mogeli jk te maken en de int
imidat ie van haar familie, do

or 

de overheid, te stoppen. To
t slot dring ik erop aan om

 

op te houden met het crim
inaliseren van het werk van

 

vrouwenrech tenverdedigers. 

Hoogach tend,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Iraanse ambassade 
in Brussel:

  
Ambassade van Iran 
t.a.v. minister van Justitie  
Mr. Gholamhossein Mohseni Ejei 
Franklin Rooseveltlaan 15 
1050 Brussel 

1,19 €/stuk 

Deel de boodschap #freenasrin op Instagram
Ga met de hele klas op de foto. Maak een groot bord met daarop de 
hashtag #freenasrin. Deel de foto op Instagram en tag @ejeii_org, het 
hoofd van de rechterlijke macht in Iran.  


