Nagroda Praw Człowieka CCBE dla uwięzionych
prawników irańskich
Rada Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przyznała tegoroczną
Nagrodę Praw Człowieka CCBE prawnikom irańskim przebywającym obecnie w więzieniu:
Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi i Amirsalar Davoudi.
Jak wskazuje CCBE,
w ostatnich latach uległa pogorszeniu sytuacja adwokatów w Iranie i
wykonywanie zawodu wiąże się dla nich z ryzykiem, ale pomimo wyjątkowo niebezpiecznego
kontekstu, irańscy adwokaci nadal z odwagą walczą w obronie praw człowieka.
Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Sesji Plenarnej CCBE w piątek 29
listopada 2019 roku w Brukseli.
Tegoroczni laureaci:
Nasrin Sotoudeh: skazana na łączną karę 38 lat więzienia i 148 batów.
Nasrin Sotoudeh jest wybitną irańską prawniczką, która poświęciła karierę na rzecz obrony kobiet i
dzieci, będących ofiarami przemocy domowej, ale także, by bronić kilku irańskich aktywistów i
dziennikarzy. Była obrończynią młodych ludzi skazanych na karę śmierci za czyny popełnione, gdy
byli nieletni, kobiet, które były ofiarami ataków z użyciem żrącego kwasu, a także mniejszości
religijnych.
Od 2016 r. broniła kobiet ściganych przez sądy i policję za odmowę noszenia hidżabu. Władze
ponownie aresztowały ją w czerwcu 2018 r. za obronę protestujących przeciwko obowiązkowi
zakrywania głowy.
Abdolfattah Soltani skazany na 10 lat więzienia.
Abdolfattah Soltani jest prawnikiem i jednym ze współzałożycieli Centrum Obrońców Praw Człowieka
(Center for Human Rights Defenders). Od 2011 r. jest pozbawiony wolności. Był obrońcą więźniów
politycznych. Jego stan zdrowia jest bardzo niepokojący.
Mohammad Najafi, skazany na 17 lat więzienia i 74 batów.
Mohammad Najafi jest prawnikiem, który był szczególnie aktywny w obronie irańskich więźniów
politycznych. Wielokrotnie był skazywany za „działanie na niekorzyść państwa”, „publikowanie
kłamstw”, „współpracę z wrogimi państwami poprzez przekazywanie informacji w czasie wywiadów”,
„propagandę przeciwko reżimowi” i „obrażanie Najwyższego Przywódcy”, „publikowanie kłamst w
internecie (...) z zamiarem niepokojenia opinii publicznej ”.
Amir Salar Davoudi, skazany na 30 lat więzienia, 111 batów i grzywnę w wysokości około 4000 $.
Amir Salar Davoudi jest irańskim prawnikiem, który bronił wielu więźniów politycznych i członków
mniejszości religijnych i etnicznych. Jest bardzo aktywny w sieciach społecznościowych. Został
aresztowany 20 listopada 2018 r. i skazany pod wieloma zarzutami: „obrażania władz”, „obrażania
Najwyższego Przywódcy”, „propagandy przeciwko reżimowi”, „tworzenia grupy podważającej
bezpieczeństwo narodowe”.
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