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Beste allemaal, 
 
Deze rouwende vader moet maar volhouden; en waarom kan hij dat? 
Omdat de zaak waarvoor hij staat, zo groot is : vrijheid. 
 
Wat kunnen jullie/wat kunt u doen om die vrijheid, die voor ons hier zo vanzelfsprekend is, voor de Iraanse 
bevolking te bereiken? 
 
De Iraanse overheid heeft er alle belang bij dat het Westen zakelijke contacten met haar onderhoudt; 
anders kan ze haar A-bom niet financieren, de bevolking niet onderdrukken en haar islamitische revolutie 
niet exporteren naar het buitenland (onder veel bloedvergieten, zie Irak en Syrië):  
 
Stel aan die contacten de voorwaarden dat:  

 Saeed Abedini en alle andere Christenen in Iran worden vrijgelaten 
 de doodstraf per onmiddellijk wordt afgeschaft in Iran 
 alle politieke dissidenten worden vrijgelaten 
 alsmede alle " drugsdelinquenten" (de gevangenen worden verslaafd gemaakt door het 

gevangenispersoneel) 

 
In mei 2011 heb ik op het ledencongres van de ChristenUnie een resolutie ingediend met als doel het 
aandacht krijgen voor de Iraanse dissidenten in toen Kamp Ashraf, nu Camp Liberty, in Irak. Ze zitten 
daar nu nog steeds, zoals vader Reza meldt in zijn artikel. 
 
De Kamerleden van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken kunnen helpen een einde te maken aan de 
belegering van Camp Liberty: door Minister Koenders ter verantwoording te roepen voor het wel erg 
gezellige bezoek dat hij heeft gebracht aan President Rohani. Dat is gegaan ten koste van alle politieke 
gevangenen in Iran en van de bewoners/gevangenen van Camp Liberty in Irak. 
Het Kabinet moet ABSOLUUT STOPPEN MET WIJZEN NAAR DE EU; Nederland is zelfstandige EU-lidstaat, 
dus zelf verantwoordelijk ... We zijn toch niet bezet door "Brussel" ? ... 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bep Welleweerd - van Eck 
Deventer 
 
Voor verdere informatie over Iran kunt u terecht op http://welleweerd.net/iran/, of http://ncr-iran.org/en/ 
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