
VAHID AFKARI
IRAN
GEMARTELD EN OPGESLOTEN NA DEMONSTRATIES

VRAAG GERECHTIGHEID 
VOOR DE FAMILIE AFKARI 

Vahid Afkari komt uit een hechte familie. Hij houdt van lezen, 
zingen en dansen met zijn broers Habib en Navid. In 2016, 
2017 en 2018 namen de drie broers deel aan vreedzame 
demonstraties tegen de ongelijkheid en politieke onderdruk-
king in hun geboortestad Shiraz. 

MISDRIJVEN ‘BEKEND’

Op 17 september 2018 werden Vahid en Navid gearres-
teerd vanwege hun deelname aan de demonstraties. Habib 
werd drie maanden later opgepakt. De drie broers werden 
in eenzame opsluiting geplaatst, gemarteld en gedwongen 
om misdrijven te ‘bekennen’ die ze niet hadden gepleegd. 
Ze werden veroordeeld vanwege politiek gemotiveerde 
aanklachten die samenhangen met hun deelname aan de 
vreedzame demonstraties. 

Vahid en Navid werden ook veroordeeld op beschuldiging 
van de moord op een veiligheidsfunctionaris. Maar daarvoor 
was geen enkel bewijs. Navid werd ter dood veroordeeld. 
Habib en Vahid kregen een straf van tientallen jaren cel en 
74 zweepslagen.

NAVID GEËXECUTEERD

Op 12 september 2020 werd Navid in het geheim geëxecu-
teerd. Zijn familie en zijn advocaten werden hier niet vooraf 
van op de hoogte gebracht. De executie van Navid leidde in 
Iran en over de hele wereld tot grote verontwaardiging. 
Daarna werd er massaal actiegevoerd voor Vahid en Habib.

VAHID IN EENZAME OPSLUITING

Habib werd in maart 2022 vrijgelaten, nadat hij 550 dagen 
in eenzame opsluiting had gezeten. Vahid zit nog steeds 
opgesloten. Hij wordt volledig geïsoleerd van de andere 
gevangenen. Zo straffen de autoriteiten hem extra.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Iran op de aanklacht tegen 
Vahid Afkari onmiddellijk en onvoorwaardelijk in te 
trekken.
Stuur Vahid een kaart, zodat hij weet dat je aan hem 
denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Dear Head of Judiciary, 

I urge you to release Vahid Afkari immediately 

as he is being arbitrarily detained for his peace-

ful participation in protests, quash his unjust 

convictions and sentences and drop all charges 

relating to the peaceful exercise of his human 

rights.

Vahid Afkari is being held in solitary confine-

ment in Adelabad prison in Fars province and 

the large body of evidence proving his inno-

cence is being ignored by the authorities. Pen-

ding his release, he must be held in conditions 

meeting international standards for the treat-

ment of prisoners, with access to adequate 

healthcare – outside prison if necessary – and 

to his family. 

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

Vahid Afkari Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Dear Vahid, My thoughts are with you and your family .

[jouw naam + land]

VERTALING

Geacht hoofd van de rechterlijke macht,

Ik roep u op om Vahid Afkari onmiddellijk vrij te laten, 
omdat hij willekeurig wordt vastgehouden wegens zijn 
vreedzame deelname aan demonstraties. Ook roep ik u op 
om zijn onrechtvaardige veroordeling en vonnis te vernieti-
gen, en om alle aanklachten met betrekking tot de 
vreedzame uitoefening van zijn mensenrechten in te 
trekken. Vahid Afkari wordt in eenzame opsluiting 
vastgehouden in de Adelabad-gevangenis in de provincie 
Fars. De vele bewijzen voor zijn onschuld worden door de 
autoriteiten genegeerd. In afwachting van zijn vrijlating 
moet hij worden vastgehouden in omstandigheden die 
voldoen aan de internationale normen voor de behandeling 
van gevangenen, met toegang tot adequate gezondheids-
zorg – indien nodig buiten de gevangenis – en de mogelijk-
heid om zijn gezin te zien.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de Iraanse autoriteiten op om 
Vahid Afkari vrij te laten.

2. STUUR EEN KAART 
Stuur Vahid een kaart, zodat hij 
weet dat je aan hem denkt.

STUUR JE BRIEF NAAR
Head of Iran’s Judiciary
c/o Embassy of Iran to the 
European Union
Avenue Franklin Roosevelt 
no. 15
1050 Brussel
België

VERTALING 
Beste Vahid, ik denk aan 
jou en je familie.

TEKSTSUGGESTIE

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart 
bij Vahid terechtkomt)

TEKSTSUGGESTIE

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


