Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schudde in
Marokko handen met Iraanse massamoordenaar Alireza Avaie
Hier onder een screenshot van een filmpje op https://twitter.com/SanderDekker waarin minister Sander Dekker
handen schudt met de Iraanse massamoordenaar en minister van Justitie Alireza Avaie:

De heer Alireza Avaie is in 2011 wegens ernstige mensenrechtenschendingen op de sanctielijst van de Europese Unie
geplaatst (http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1002/oj). Deze sanctielijst vermeldt over hem: “As President
of Tehran Judiciary he has been responsible for human rights violations, arbitrary arrests, denials of prisoners’ rights
and increase of executions.”
De website van Justice for Victims of 1988 Massacre in Iran (JVMI) vermeldt verder over hem: “Position in 1988
massacre: Prosecutor and a member of the Death Commission in Dezful … After receiving Khomeini’s fatwa, he was
the main person in charge of executions and killings in UNESCO Prison in Dezful. He has been described by witnesses
as one of the most cruel murderers of the inmates during the 1988 massacre. According to eye-witness accounts,
teenage prisoners were executed in the area behind the prison yard.” (https://iran1988.org/seyyed-alireza-avaei/)
Dit is niet iemand die ik graag de hand zou schudden, zeker niet als ik Minister voor Rechtsbescherming zou zijn.
Hier nog een fotomoment van de Nederlandse Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker samen met de
Iraanse Minister voor Rechtsverkrachting Alireza Avaie, deze keer uit de Iraanse media:

Op https://twitter.com/Sed_Morteza staat verder onder meer het volgende vermeld:
“Onze minister van Rechtsbescherming, @SanderDekker ontmoet de minister van justitie van Iran die een van de
uitvoerders is geweest van #massamoord1988 en nodigt hen uit om Nederland te bezoeken. Dekker accepteert ook
uitnodiging v/h regime om Iran te bezoeken.”
“Minister @SanderDekker krijgt complimenten v/d minister Avaei dat hij zo jong minister is geworden, bericht
Mizanonline. Avaei benadrukt dat Europeanen Iran niet goed kennen en meldt dat Iran grote vooruitgang heeft
geboekt op mensenrechten.”
“Nog opmerkelijker is dat @SanderDekker vindt dat de mensenrechtensituatie in Iran verbeterd is waardoor de
samenwerking met Iran nog kan groeien. Ik vermoedt dat minister Dekker het laatste rapport van de
mensenrechtenraad v/d VN van maart 2018 niet gelezen heeft.”
“In reactie op Avaei prijst @SanderDekker terugkijkend de opbouwende rol v Iran in andere landen wo in Nederland.
Hij vindt dat Nederland met Iran op gebied van Justitie & rechtspraak kan samenwerken. Een opmerkelijke uitspraak
gezien de eisen die Dekker in 't filmpje stelt.”
“Tenslotte wil ik @JoelVoordewind @APechtold ea vragen op basis waarvan vindt de Nederlandse regering in
persoon van @SanderDekker dat de mensenrechtensituatie verbeterd is in Iran? Dit ondanks het nieuwe rapport van
de VN en haar speciale rapporteur?”
Samenvatting van het rapport van de Speciale Rapporteur voor de mensenrechten in Iran:
https://www.demorgen.be/buitenland/nieuw-vn-rapport-over-mensenrechten-in-iran-folteringen-amputaties-enexecuties-b2c3a9d5/
Volledig rapport van de Speciale Rapporteur voor de mensenrechten in Iran:
https://welleweerd.net/iran/A_HRC_37_68.pdf
Rapport van de Secretaris-generaal van de VN over de mensenrechten in Iran:
https://welleweerd.net/iran/A_HRC_37_24_EN.pdf
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