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De Iraanse Saba Kordafshari voerde actie tegen de verplichte hoofddoek. 
Ze werd hiervoor opgepakt. Om een bekentenis af te dwingen, dreigde de 
politie haar moeder te arresteren. Saba kreeg een zak over haar hoofd 
waarna ze de stem van haar moeder in de kamer naast haar hoorde. 
Daarop ‘bekende’ ze dat ze een strafbaar feit heeft begaan en kreeg 24 
jaar gevangenisstraf. 

Protesteer tegen deze schandalige veroordeling. Roep de Iraanse 
autoriteiten op Saba onmiddellijk vrij te laten.

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autori-
teiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal drie keer per maand een e-mail wanneer iemand 
direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je deze actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. 
We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

* JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.

  EIS VRIJHEID VOOR SABA KORDAFSHARI 

Dear Mister Raisi,

Women’s rights defender Saba Kordafshari was unjustly sentenced to 24 years in 
prison for her peaceful human rights work. I urge you to release Saba Kordafshari 
immediately and unconditionally as she is a prisoner of conscience. Pending her 
release, please ensure that she has regular contact with a lawyer of her choosing. 
I also urge you to stop criminalizing the work of women’s rights defenders and 
abolish discriminatory forced veiling laws.

Yours sincerely, © Privé foto



To: Head of the Judiciary, Mr Ebrahimi Raisi

Dear Mr Raisi,

Women’s rights defender Saba Kordafshari was unjustly sentenced to 24 years in prison by Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran 
on 27 August 2019. She was convicted for her peaceful human rights work, including campaigning against Iran’s discriminatory and 
abusive forced veiling laws and communicating about human rights violations. 

She was convicted of “inciting and facilitating corruption and prostitution” through promoting “unveiling”, “gathering and colluding 
to commit crimes against national security” and for “spreading propaganda against the system”. Saba Kordafshari’s trial was grossly 
unfair. 

I urge you to release Saba Kordafshari immediately and unconditionally as she is a prisoner of conscience, jailed solely for her human 
rights work. Pending her release, please ensure that she has regular contact with a lawyer of her choosing. I also urge you to stop 
criminalizing the work of women’s rights defenders and abolish discriminatory forced veiling laws.

Yours sincerely, 

De Iraanse Saba Kordafshari (22) zette zich in voor de mensenrechten in 
Iran. Zij voerde actie tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen. 
Op 1 juni 2019 werd ze door elf agenten in burger opgepakt. Na een zeer 
oneerlijk proces werd ze tot 24 jaar cel veroordeeld, waarvan ze 15 jaar 
moet uitzitten. Saba wordt onder meer beschuldigd van het ‘aanzetten tot 
en faciliteren van corruptie en prostitutie’ omdat ze anderen zou hebben 
aangemoedigd hun hoofddoek af te doen.

 ZWARE DRUK 
De eerste elf dagen na haar opsluiting mocht Saba geen contact hebben 
met de buitenwereld. In die periode werd ze zwaar onder druk gezet om voor 
de camera haar acties tegen de hoofddoek te ‘bekennen’. Ook dreigden haar 
ondervragers haar moeder te arresteren als ze niet ‘meewerkte’. Dat gebeurde 
ook waarna Saba 'bekende' dat ze een strafbaar feit had begaan. Haar 
moeder werd na enkele dagen op borgtocht vrijgelaten.

 HET RECHT ZELF TE KIEZEN WAT JE DRAAGT 
Saba Kordafshari strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. 
Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen, worden 
vrouwen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten 
zijn in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke 
rechten voor iedereen.

 ROEP HET IRAANSE HOOFD VAN DE 
 RECHTERLIJKE MACHT OP OM SABA 
 KORDAFSHARI ONMIDDELLIJK EN 
 ONVOORWAARDELIJK VRIJ TE LATEN. 

Stuur de petitie vóór 1 juni 2020 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
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