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2018/19:70 Den iranska regimen och tortyren
I november 2018 greps den facklige aktivisten Ismail Bakhshi i staden Shush i
Iran. Det var inte första gången. Som talesperson för arbetarrådet hade han
dragit till sig myndigheternas uppmärksamhet under den utdragna konflikten
med sockerföretaget Haft Tapeh, som upprepade gånger hållit inne
löneutbetalningar. Men den senaste fångenskapen blev våldsammare än de
tidigare. Han släpptes efter en knapp månad mot borgen. Den 4 januari
publicerade han ett öppet brev om sina upplevelser på Instagram, där han
förklarade: ”De första dagarna, utan anledning eller förklaring, torterade de mig
och misshandlade mig med slag och sparkar tills jag var nära att dö.”
Bakhshi lider fortfarande av sviterna av tortyren i form av brutna revben samt
smärta i njurarna, vänstra örat och testiklarna. Bakhshi har väckt
uppmärksamhet genom att han på Instagram vänt sig till underrättelseministern,
den konservative Mahmoud Alavi, och frågat utifrån vilka etiska perspektiv och
utifrån vilka tolkningar av islam man rättfärdigat tortyr av fångar. Parlamentets
vice talman, Ali Motahari, har krävt att underrättelsedepartementet öppnar en
formell utredning om Bakhshis fall. Likaså har president Rohani ställt sig
bakom förslaget om en utredning. Jag har tidigare ställt en fråga om Bakhshi
och sockerarbetarna.
Nu har alltså Bakhshis fall blivit en het politisk fråga Iran. Det förklaras i
artikel 8 i den iranska konstitutionen att tortyr är förbjudet, vilket dock inte
hindrat iranska myndigheter att tortera fångar. Landet har inte anslutit sig till
FN:s konvention mot tortyr. Det finns all anledning för den svenska regeringen
att just nu uttala sitt stöd för sockerarbetarnas krav och ställa frågan till den
iranska regimen varför iranska myndigheter bryter mot landets egen
författning samt kräva att Iran i konsekvens med sin författning undertecknar
FN:s tortyrkonvention.
Jag vill fråga utrikesminister Margot Wallström:

Avser ministern att förmå den iranska regimen och dess myndigheter att följa
sin egen författning och i konsekvens med densamma underteckna FN:s
tortyrkonvention och implementera vad som sägs i dessa båda viktiga
dokument samt kräva frigivning av Ismail Bakhshi och alla arbetaraktivister?
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………………………………………
Amineh Kakabaveh (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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