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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.
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VRAAG GERECHTIGHEID VOOR NASRIN
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(Datum, plaats)

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

I urge you to release huma
n righ ts lawyer Nasrin Sot

oudeh 

immediately and uncondi t iona
lly as she is a prisoner of

 

conscience, jailed solely for 
her peaceful human righ ts 

work. 

Pending her permanent rele
ase, please ensure that she

 

is provided wi th the special
ized heal th care she needs

 

ou tside prison, in compliance
 wi th medical ethics, includin

g the 

principles of confident iali ty, 
au tonomy and informed cons

ent, 

and that she has family vis
i ts. I urge you to ensure an

 end 

to the state harassment an
d int imidat ion of her family.

 I also 

urge you to stop criminalizin
g the work of women’s rig

h ts 

defenders.  

Yours sincerely,

(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 

SCHRIJF  
MEE!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.  


