Agera för Ahmadreza
Djalali - uppdaterad
aktion

AHMADREZA DJALALI - bakgrund
Ahmadreza Djalali, iransk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige, dömdes den 21 oktober 2017 till döden
av en iransk domstol för ”korruption på jorden” (ifsad fil-arz). Enligt domen ska Ahmadreza Djalali ha arbetat för den
israeliska regeringen. Rättegången mot Djalali har varit mycket bristfällig och inga bevis har presenterats som skulle tyda på
att han är något annat än en forskare som fredligt utövat sitt yrke.
Ahmadreza Djalali greps den 25 april 2016, tre dagar innan han skulle återvända till sitt hem i Sverige där hans hustru och
två barn också bor. Han hade rest till Iran efter att ha blivit inbjuden till universiteten i Teheran och Shiraz att delta i
workshops om katastrofmedicin. Efter gripandet satt Djalil först i isoleringscell i tre månader och utsattes för intensiva förhör
och man försökte tvinga honom under stor press att underteckna uttalanden med “bekännelser” om att han var spion för en
“fientlig regering”. Under denna tid och ytterligare några månader hade han ingen tillgång till advokat.
I ett brev från augusti 2017 skriver Djalali att han år 2014 ombads av iranska myndigheter att samarbeta med dem
för att spionera på EU-stater. Djalali skriver. “mitt svar var nej .. och jag sa till dem att jag är forskare och inte spion.”
Den 24 oktober 2017 sade allmänne åklagaren i Teheran, Abbas Ja’afari Dolat Abadi, vid sin veckovisa presskonferens för
journalister, utan att nämna Ahmadreza Djalali vid namn, att den “svarande” hade haft flera möten med Mossad (Israels
underrättelsetjänst) och gett dem känslig information om Irans militär- och kärnkraftsanläggningar i utbyte för pengar och
uppehållstillstånd i Sverige.
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AHMADREZA DJALALI - bakgrund
Morgonen den 24 november 2020 ringde Ahmadreza Djalali sin fru i Sverige för att säga farväl. Ahmadreza berättade att han
skulle flyttas till isoleringscell inför att hans avrättning snart skulle verkställas. Den svensk-iranske läkaren och forskaren
Ahmadreza Djalali dömdes till döden av Irans Revolutionsdomstol i oktober 2017.
I april 2021 flyttades Ahmadreza Djalali ur isoleringscellen efter 20 veckor. Hans hälsoläge var då mycket allvarligt. Han
hade gått ner ännu mer i vikt och var bara skinn och ben. Trots att han flyttats tillbaka till cellen i den allmänna avdelningen
har han inte fått den sjukhusvård han behöver, bl.a. en bråckoperation och ordentlig utredning för kroniska magsmärtor,
viktnedgång och andra oroande hälsoproblem.
I somras var det val i Iran och Ebrahim Raisi, chef över rättsväsendet (och den person vi tidigare riktat våra vädjanden till)
valdes till president. I samband med detta har nya ministrar tillsatts så observera att vi har nya namn att skicka vädjanden
till. Här finns mer info om valet.
Läget är fortsatt kritiskt. De senaste åren har Amnesty samlat in över 110 000 underskrifter, skrivit fysiska brev till
makthavare i Iran och skrivit brev till honom i fängelset. Amnesty kommer nu använda den internationella dagen mot
dödsstraffet, den 10 oktober, till att återigen sätta press på Irans makthavare och påminna dem om att vårt arbete
för att få Djalali frisläppt inte slutar förrän han blir frisläppt!
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Agera för AHMADREZA DJALALI
Våra krav:
Att Ahmadreza friges omedelbart och att hans dödsdom upphävs. Vi kräver också
att han ska få tillgång till sjukhusvård, och ha kontakt med sin advokat och familj.
Vad ska vi göra?
Skriva fysiska brev till Irans ambassad samt samla in namnunderskrifter till
Amnestys aktion på amnesty.se. De fysiska breven kan utgå ifrån Amnestys
aktion. De ska skrivas på engelska till Irans ambassadör Mr Ahmad Masoumi Far.
Adress till ambassaden:
Islamiska Republiken Irans Ambassad
Box 6031
18106 Lidingö
Ni kan också mejla Irans ambassad i Stockholm, iranemb.sto@mfa.gov.ir samt Irans
ambassad i Bryssel: secretariat@iranembassy.be eller

Ni kan också skriva insändare i lokal media för att väcka uppmärksamhet kring
Djalalis fall i Sverige
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Agera för AHMADREZA DJALALI
Ni kan också agera via social medier:
Delta på Facebook - Lägg ett filter på din profilbild på Facebook. Detta gör du genom att klicka intill din profilbild
på "Uppdatera profilbild", därefter väljer du "Lägg till motiv", sök sedan på "Djalali" så kommer filtret upp. Filtret är
gult och består av en ram runt din profilbild där det står #SaveAhmadreza. I samband med att ni ändrar era
profilbilder, kom ihåg att göra inlägg om varför ni agerar för Ahmadreza!
Delta på Instagram - Sprid information om fallet och uppmuntra Irans ledare att frigiva Ahmadreza genom att
tagga dem i inläggen/händelserna: President Raisi (@raisi_org), Utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian
(@amirabdollahian_ir), och Supreme Leader Ali Khamenei (@khamenei_ir).
Delta på Twitter - Även på Twitter kan ni tagga Irans ledare och uppmuntra dem att frigiva Djalali, där är deras id:
Utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian (@Amirabdolahian) och Supreme Leader Ali Khamenei (@khamenei_ir). Twittra
på engelska så de förstår. Tweeten kan exempelvis se ut så här:
On Oct 21st, 2017, Ahmadreza Djalali was sentenced to death through an unfair trial. We urge @khamenei_ir and
@Amirabdolahian to #FreeDjalali! #SaveAhmadreza!Ni kan använda er av denna bild, eller denna, för mer effekt.
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Kontakt och mer information
Om ni deltar i aktionen vill vi gärna veta det! Skicka därför ett mejl till ansvarig
verksamhetsutvecklare för arbetet mot dödsstraffet:
Fartun Andersson Ramnemo
fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se
0709 14 41 52
Ni kan också kontakta sakkunnig om dödsstraffet:
Maja Åberg
maja.aberg@amnesty.se
0787 - 29 02 42

Fler tips på vad ni kan göra hittar ni på aktivistportalen: https://aktivism.amnesty.se/dodsstraff/
Denna aktion kommer uppdateras löpande om vi får ny information.
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UTÅTRIKTAD AKTION FÖR DJALALI
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