
SEND EN SOLIDARITETSMELDING 
Det er ikke mulig å sende brev direkte til Yasaman eller 
hennes familie, men du kan ta bilde eller video av deg 
selv som viser solidaritet med Yasaman. Du kan f.eks. 
gjøre aktiviteter som Yasaman ble arrestert for å gjøre, 
som å dele ut blomster, eller å holde et sjal som en 
protest mot hijab-påbudet. 

Bilder kan sendes til oss via kampanje@amnesty.no, 
eller du kan dele det selv ved å bruke emneknaggen 
#FreeYasaman.

Forslag til meldinger: 
Our thoughts are with you and your family. / We are 
thinking of you. / I am thinking of you.

UTTRYKK DIN STØTTE PÅ TWITTER  
Skriv gjerne meldinger på Twitter hvor du uttrykker din 
solidaritet med Yasaman. Twittermeldinger kan rettes  
til Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei:  
@khamenei_ir.

Forslag til melding: 
Women’s rights activist Yasaman Aryani is sentenced to 
16 years in jail for speaking out against forced veiling 
laws. Standing up for women’s rights is not a crime.  
FREE @yasamanaryani95 NOW! #FreeYasaman 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv til lederen av det iranske rettsvesenet 
Ebrahim Raisi!

Henvend deg til: Head of the Judiciary, Ebrahim Raisi. 
Tiltaleform: Your Excellency.

AMNESTY KREVER AT IRANSKE MYNDIGHETER:
• Løslater Yasaman Aryani umiddelbart, uten betingelser.
• Løslater alle kvinner som sitter fengslet for fredelig 

protest mot tvungen bruk av hijab umiddelbart, 
uten betingelser, inkludert Yasamans mor Monireh 
Arabshahi.

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/yasaman

Send brevene til:
Amnesty i Norge, Att: Yasaman
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Sammen med sin mor og flere kvinnelige aktivister, utførte 
Yasaman denne fredelige protesten på kvinnedagen, 8. mars 
2019. Protesten ble filmet og gikk viralt. 

TRUET TIL Å TILSTÅ
En måned etter protesten ble Yasaman arrestert da hun 
var hjemme hos sin mor. Hun ble holdt isolert og fikk ikke 
kontakte familien. Under intense forhør ble hun truet til å 
signere en «tilståelse» som sa at hun ble oppfordret av en 
«opposisjon fra utlandet» til å utføre protesten. 

Hennes mor, Monireh Arabshahi, ble arrestert dagen 
etterpå, da hun dro til politistasjonen for å forhøre seg om 
hva som hadde skjedd med datteren. 

DØMT SAMMEN MED SIN MOR
31. juli ble både Yasaman og hennes mor dømt til 16 års 
fengsel. Dommen mot dem begge er basert på anklager 
om «å oppfordre og tilrettelegge for moralsk fordervelse 
og prostitusjon», «å begå forbrytelser mot nasjonal 
sikkerhet» og for «å spre propaganda mot systemet». 

Dommen er anket. Om dommen opprettholdes, risikerer 
de å måtte sone minst ti år i fengsel. 

EN HEL BEVEGELSE
Aktivistbevegelsen mot hijab-påbudet har vokst de senere 
årene med flere protester. Også kvinner som ønsker å gå med 
hijab og menn er med i bevegelsen. De engasjerer seg for at 
kvinner selv skal få velge om de vil dekke seg til, uten å være 
redd for trakassering, trusler eller fengsling.

Iranske myndigheter er livredde for denne bevegelsen. 
De har slått hardt ned på aktivistene. Siden januar 2018 har 
minst 48 kvinnerettsaktivister blitt arrestert, inkludert fire 
menn. Noen er blitt torturert og blitt utsatt for pisking. 

Å gjøre kvinner og jenter som nekter å ha på seg 
hijab til kriminelle er en ekstrem form for kjønnsbasert 
diskriminering. Disse lovene degraderer kvinner i et forsøk 
på å ta fra dem deres verdighet. 

Kvinneaktivisten Yasaman Aryani (24) er dømt til 
16 års fengsel etter at hun tok av seg hijaben i 
offentligheten og delte ut blomster til kvinner på 
t-banen i Teheran. Dette gjorde hun som en protest 
mot landets strenge klesforskrifter for kvinner. 

Yasaman Aryani
IRAN


