
Atena Daemi Iran

«JEG VIL HELLER DØ ENN Å VÆRE EN 
SLAVE FOR UNDERTRYKKELSE. JEG VIL 
FORSVARE MINE SØSTRES RETTIGHETER 
TIL MITT SISTE ÅNDEDRAG.»



Iranske Atena Daemi driver fredelig menneskerettig
hetsarbeid ved blant annet å bruke sosiale medier 
for å kritisere myndighetenes bruk av dødsstraff. For 
dette har hun blitt arrestert,  sprayet med pepperspray, 
satt i isolat, og soner nå en fengselsstraff på 7 år.

I oktober 2014 ble Atena arrestert og sendt til Evin-fengselet i 
Teheran. Her tilbrakte hun 51 dager i isolasjon. Senere har hun 
fortalt at hun i 28 dager ble holdt i en celle som var infisert av 
insekter, og som ikke hadde toalett. Nesten hver dag satt hun i 
forhør, som oftest med bind for øynene. Forhørene varte vanlig-
vis i 10 – 11 timer i strekk. Atena fikk aldri tilgang til advokat.

I februar 2015 ble Atena løslatt mot kausjon, men i mai 
samme år ble hun dømt til 14 års fengsel. Rettssaken mot 
henne var grovt urettferdig, og «bevisene» mot henne var 
blant annet ting hun hadde skrevet på Facebook og  Twitter.  
Etter en anke ble straffen redus ert til 7 års fengsel. Advokat-
ene hennes har anket saken  videre til Irans høyeste rett. På 
grunn av kausjonen skulle Atena egentlig vært fri mens anken 
ble behandlet – men slik gikk det ikke. I november 2016 kom 
den fryktede Revolusjons garden hjem til Atena for å arrestere 
henne. I et brev som har blitt lekket fra fengselet, forteller 
Atena hvordan garden ransaket huset hennes og at de sprayet 
henne med pepperspray bare fordi hun spurte om de hadde 
arrestordre.

Etter arrestasjonen ble Atena fraktet til Evin-fengselet med 
bind for øynene. Søstrene til Atena, som prøvde å gripe 
inn da Atena ble arrestert, ble senere dømt til en betinget 
fengselsstraff på tre måneder. I protest mot dette  startet 
Atena en sultestreik som varte i 54 dager, frem til en anke-
domstol frikjente søstrene. I januar 2018 ble Atena og en 
annen kvinnelig menneskerettighetsforkjemper ulovlig over ført 
til et annet fengsel. Overflyttingen var brutal, og forholdene 
i det nye fengselet var forferdelige. Begge kvinnene begynte 
en ny sultestreik i protest. Etter stort internasjonalt press ble 
kvinnene flyttet tilbake til Evin-fengselet i Teheran i mai 2018, 
hvor Atena fremdeles sitter.

Du kan lese mer om historien til Atena Daemi historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/atena

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Vis din støtte til Atena og familien hennes ved å skrive 
solidaritetsbrev. Skriv gjerne på engelsk eller persisk.  
Atena er spesielt glad i naturen, så send gjerne et postkort 
med naturmotiv eller tegn en tegning. Unngå religiøse 
meldinger eller referanser til alkohol. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Du kan sende solidaritetshilsener på Twitter som familien  
til Atena vil lese, og som Atena vil se når hun kommer ut  
av fengselet. Merk meldingene med @AtenaDaemi.  

Forslag til solidaritetshilsener: 
• Our thoughts are with you and your family  

 تسا نات هداوناخ و امش اب ام رکف -
• I am thinking of you – متسه امش دای هب

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et brev til lederen for det iranske rettsvesenet. 
Henvend deg til: Head of the Judiciary Ayatollah  
Sadegh Larijani 
Tiltaleform: Your Excellency

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Atena Daemi løslates umiddelbart 
• Iranske myndigheter sørger for at Atena Daemi får 

tilgang til den medisinske behandlingen hun har  
behov for 

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/atena

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Atena Daemi
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

SKAP OPPMERKSOMHET OM ATENA PÅ TWITTER!
Kontakt den iranske utenriksministeren Mohammad 
Javad Zarif på Twitter. 

Forslag til Twittermelding: 
We urge foreign minister @JZarif to FREE human rights 
defender @AtenaDaemi NOW! #W4R18

Atena Daemi
IRAN


