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SKRIV UNDER FÖR ATT STOPPA 
SVENSK-IRANSKE AHMADREZA 
DJALALIS AVRÄTTNING!

I ett brev Ahmadreza Djalali skrev under  
fångenskapen i augusti 2017, berätta-
de han att han utsatts för tortyr och annan  
misshandel i syfte att få honom att erkänna att 
han var spion. Han hotades att avrättas och att 
de skulle döda eller skada hans barn, som lever 
i Sverige, samt hans mor som levde i Iran fram 
till sin död 2021. 

Ahmadreza Djalali menar att han står anklagad för spioneri enbart för att 
han vägrat att använda sina akademiska kontakter i europeiska institutioner 
för att spionera för iranska myndigheter, men att han blivit tvingad att läsa 
upp “erkännanden” som skrivits på förhand av hans förhörsledare inför en 
video-kamera. Den 17 december 2018 sände iranska tv-kanaler Ahmadreza 
Djalalis “erkännanden” under ett tv-program som heter “Axing the root”.

Amnesty har dokumenterat ett mönster av övergrepp mot rätten till rättvisa 
rättegångar i Iran. Frihetsberövade grips ofta utan att det finns någon  
arresteringsorder och de hålls isolerade under lång tid utan tillgång till  
familjemedlemmar. Frihetsberövade utsätts för rättsosäkra juridiska  
processer, särskilt för politiskt motiverade åtalspunkter. Frihetsberövade 
förnekas rätten till advokat från tiden då de grips och under utredningen. 
Tortyr och annan illabehandling är utspridd och systematisk. Frihetsbe-
rövade har av iranska myndigheter utsatts för utdragen misshandel, pisk-
straff, isolering, upphängning, elchocker och sexuellt våld. 

Ahmadreza är utbildad läkare och forskare som bodde i Sverige vid tiden för  
gripandet. Han reste till Iran för en jobbresa och greps utan förvarning den 26 
april 2016. 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. Dödstraffet verk- 
ställdes aldrig efter internationella påtryckningar. Nu är läget återigen akut. 
Vi måste vara med och bidra till att Ahmadreza Djalali friges och en dag 
återigen får se sin sin fru och sina barn. 


