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Verzoekt de VN dat ze directe vrijlating van pastor Youcef Nadarkhani en
andere Christenen eist, die onterecht gevangengenomen zijn wegens hun
geloof, want daarmee beschermt de VN hun recht op het in vrijheid
beoefenen van hun geloof.

1. Introductie
Vijf jaar geleden werd dominee Youcef Nadarkhani, een Iraanse voorganger die ter dood veroordeeld
was wegens 'afvalligheid' en bijna drie jaar in een Iraanse gevangenis had gezeten, vrijgesproken en
vrijgelaten. Hoewel de vrijspraak en de vrijlating een signaal leken te zijn dat de Islamitische
Republiek Iran besefte dat hij dominee Nadarkhani zijn geloof in vrede moest laten beleven, was dat
niet het geval. Youcef werd opnieuw gearresteerd in 2012 en in 2016 voor zijn geloof. Heel recent, op
22 juli 2018, vielen in burger geklede Iraanse agenten, volgens bronnen, wéér binnen in het huis van
de dominee en begonnen hem en zijn zoon te slaan voordat ze Youcef arresteerden wegens het
bevorderen van het Christendom. De enige informatie die gegeven werd aan dominee Youcef’s
familie, was dat hij op rooster stond om weer naar de Evin gevangenis te worden gebracht, een
gevangenis die berucht is wegens het vasthouden van Christenen en politieke tegenstanders van Iran1.
Als lid van de Verenigde Naties is de Islamitische Republiek Iran verplicht om de principes na te
komen als vastgelegd in het VN Charter, dat de leden vraagt:“ internationale samenwerking na te
streven in het bevorderen en aanmoedigen van respect voor mensenrechten en voor fundamentele
vrijheden voor iedereen zonder onderscheid zoals bijvoorbeeld religie.”2 Door het herhaaldelijk
gevangenzetten en berechten van pastor Nadarkhani wegens het praktiseren van zijn geloof schendt de
Islamitische Republiek Iran zijn verplichtingen onder het UN Charter. Daarom gaan deze schendingen
niet enkel meer over de Islamitische Republiek, maar over de gehele Raad.
Hier komt bij, dat de Islamitische Republiek Iran zijn verplichtingen geschonden heeft die er zijn
volgens de Universele Declaratie over de Rechten van de Mens (UNHDR)3, die iemands keuze en
uitoefening van godsdienst, uiting van godsdienst, en het recht op vreedzaam vergaderen voor
religieuze doeleinden beschermt. Samen met Artikel 18 waar religieuze vrijheid wordt beschermd,
Artikel 19 dat het recht op religieuze uiting beschermt en Artikel 20 (I) dat het recht op vreedzaam
vergadering en vereniging beschermt.
Het is duidelijk dat de Islamitische Republiek Iran de principes van het UN Charter en ook van de
UNDHR geschonden heeft door het herhaaldelijk en onrechtmatige gevangen nemen van pastor
Youcef wegens het vreedzaam uitoefenen van zijn Christelijk geloof. Deze raad moet opstaan tegen
dat onrecht en de rechten van pastor Youcef en alle anderen, wie dan ook, die vreedzaam hun religie
willen beoefenen in Iran, beschermen.

2. Achtergrond
Voor het eerst schond Iran de mensenrechten van pastor Youcef toen hij werd gearresteerd in
oktober 20094. Die arrestatie kwam nadat hij kritiek uitte op de monopoliepositie die de Islamitische
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autoriteiten hebben in het onderwijs in Iran; in antwoord op zijn bewering dat Iran’s eigen grondwet
het voortrekken van één godsdienst en het uitsluiten van alle andere door gedwongen
godsdienstlessen in school niet rechtvaardigt, bedreigde Iran hem met de doodstraf en bijna deden
ze dat ook5.
Artikel 14 van de Iraanse Grondwet verklaart: “De regering van de Islamitische Republiek Iran en alle
Moslims zijn gebonden aan het behandelen van niet-moslims conform ethische normen, en aan het
respecteren van hun rechten”.6 Ondanks de bescherming die de Iraanse Grondwet biedt aan
religieuze vrijheid, werd Pastor Youcef beschuldigd van afvalligheid in september 2010, een
aanklacht waarvoor hij ter dood veroordeeld werd7. Op 5 december datzelfde jaar ging hij in hoger
beroep tegen zijn vonnis dat geveld was door het Opperste Hof van Iran. Niettemin handhaafde dat
hof zijn straf op 28 juni 20118.
Tijdens zijn gevangenschap werd pastor Youcef herhaaldelijk onder druk gezet door Iraanse politie
officieren om zijn geloof te herroepen, maar hij hield stand en accepteerde zijn gevangenschap door
zijn geloof in het Christendom. Hoe dan ook echter; na wereldwijde woede over het onthouden aan
pastor Youcef van zijn meest basale rechten werd hij rechtens vrijgesproken van de aanklacht van
afvalligheid, nadat hij bijna drie jaar in de gevangenis had gezeten9.
Net drie maanden later, op Eerste Kerstdag, 25 december 2012, werd hij ontvoerd uit zijn huis door
de Iraanse politie10. Zijn tweede gevangenneming was het gevolg van de aanklacht van
“Evangelisatie” tegen hem. Ondanks dat hij was vrijgesproken van afvalligheid, ging Iran door met
hem vervolgen wegens zijn geloof door hem te vonnissen tot drie jaar cel, om hem daarna op 7
januari 2013 weer vrij te laten, overwegende de tijd die hij al had vastgezeten voor zijn vrijspraak. Hij
werd toen veroordeeld tot het voorwaardelijk uitzitten van de resterende 45 dagen11.
Men zou zeggen dat Iran alles al in het werk had gesteld om Pastor Youcef bovenmatig te laten
lijden; toch werd hij voor een derde keer door de politie weggehaald op 13 mei 2016, tijdens razzia’s
die speciaal waren om Christenen op te pakken, en werd hij beschuldigd, samen met drie andere
Christenen, van het ontvangen van fondsen van de Britse regering. Zij werden toen een paar weken
later op borgtocht vrijgelaten12.
Terwijl hij nog vrij was op borgtocht, bevond in juli 2017 een Iraans gerechtshof alle vier de
Christenen schuldig aan “bevordering van zionistisch Christendom”, en door dat te doen, “actief zijn
tegen de nationale veiligheid” en ze kregen een vonnis van tien jaar13. Deze beschuldiging is
gebaseerd op ongeloofwaardige bewijzen en de formulering ervan spreekt voor zich. Het is een
bewijs dat Iran erop gebrand is Christenen tot zwijgen te brengen en dat Iran daartoe het justitieel
systeem op discutabele wijze gebruikt.
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De pastor en de drie anderen gingen onmiddellijk in hoger beroep, maar ze werden niet gehoord, tot
op 13 december 2017 door de rechters Hassan Babaee en Ahmad Zargar, notoire bevooroordeelde
rechters van wie één in 2014 werd beschuldigd van het verliezen van justitiële onpartijdigheid en wie
sancties in het Verenigd Koninkrijk tegemoet kan zien14. Verdrietig, maar helaas niet onverwacht,
werden vijf maanden later, op 2 mei 2018, hun advocaten er per brief van op de hoogte gebracht dat
de rechters hun beroep hadden verworpen, en dat de tien jaar tegen de vier bleef staan15. In plaats
van gedagvaard te worden, werd het vonnis twee maanden later uitgebreid met de ergste
wreedheid; ’s nachts op 22 juli 2018, waar pastor Youcef bruut uit zijn huis werd gehaald in een
schandalige vertoning van gewelddadig politieel optreden16.
Zijn ontvoering gebeurde bij een inval in zijn huis door de politie zonder waarschuwing vooraf; zijn
deur werd vernield en hij werd aangevallen met elektrische stokken, ondanks het feit dat hij geen
enkele bedreiging vormde voor de beveiligingstroepen. En ongelooflijk genoeg sloeg en taserde de
politie ook zijn zoon. Al dit onnodig geweld gebeurde voor de ogen van de vrouw en de jongere
kinderen van de pastor17, en is simpel de laatste van de buitensporige acties van vervolging die de
Islamitische Republiek Iran pastor Youcef heeft aangedaan vanwege zijn geloof. De drie andere
Christenbekeerlingen die samen met Pastor Youcef in 2017 schuldig werden bevonden aan het
“bevorderen van zionistisch Christendom” en van wie het hoger beroep ook was verworpen, werden
de daaropvolgende dagen gearresteerd18, en zijn alle drie overgebracht naar de Evin gevangenis in
Teheran.

3. Verzoek
Hét doel van deze Raad is het beschermen van de mensenrechten van personen waar ook ter wereld.
Het is verplicht deze missie serieus te nemen, en de plicht van de Raad dat de Islamitische Republiek
Iran wordt herinnerd aan zijn verplichting, de rechten van Pastor Youcef en anderen te waarborgen
zó dat zij vreedzaam hun religie kunnen uitoefenen zonder angst voor herhaaldelijke pesterij,
arrestatie of geweld door hun overheid. Daarom verzoeken wij met respect dat deze Raad een
onmiddellijke invrijheidstelling van Pastor Youcef eist, en ook van de andere Christenen die net als
hij onterecht veroordeeld en gevangen gezet zijn.
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