
„En Kvinnorevolution kann rädda oss“ 

TRIER. (hpd) Rayhaneh Jabbari blev utsatt för våldtäkt. I självförsvar stack hon en fickkniv i 

våldtäktsmannens  axel som dog kort därpå av skadorna. Nu skall hon hängas efter hon avtjänat 

ett sjuårigt fängelsestraff. Hpd har pratat med Mina Ahadi om fallet. 

 

hpd: Hej Mina Ahadi!  – kann du kort beskriva varför Rayhaneh Jabbari ska avrattas? 

Mina Ahadi: den 26-åriga Rayhaneh Jabbari skall hängas eftersom hon i självförsvar tros ha dödat 

läkaren och medlemen av den hemliga underrättelsetjänsten, Morteza Abdolali Sarbandi. 

I självförsvar stack hon en fickkniv i våldtäktsmannens högra axel för att försvara sig mot ett 

våldtäktsförsök. Trots att det iranska rättsväsendet inte har undersökt brottet tillräckligt noggrannt 

och många frågor är obesvarade blev Rayhaneh Jabbari dömd till döden för planerat mord. Efter att 

ha avtjänat ett sjuårigt fängelsestraff skall Rayhaneh snart avrättas. 

Det har funnits liknande fall tidigare. Om en kvinna blir våldtagen i Iran, kan hon bli stenad för sex 

utanför äktenskapet. Kvinnor kan också få dödsstraff om de, som Rayhaneh Jabbari gjorde, gör 

motstånd mot våldtäkten. 

 

Hur har fallet hittills uppfattats av allmänheten? 
 
På Facebook och i andra medier, finns det många diskussioner om kvinnors rättigheter och hur det 
iranska rättsväsendet arbetar i fall av våldtäkt. Särskilt kvinnor är intresserade av Rayhanehs fall och 
många skriver artiklar om det. Man diskuterar mer om dödsstraffet. Tyvärr har de politiska partierna 
och regeringen i Tyskland inte uttalat sig om det här fallet. 
 

Vad har hittils gjorts mot den planerade avrättningen ? 
 
Tillsammans med tre andra kvinnor som är aktiva inom den iranska oppositionen, har jag inlett en 
kampanj mot avrättningen av Rayhaneh . Vi har startat ett upprop på internet 
[https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_
year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/] som nu har undertecknats av över 125.000 
personer i hela världen. Eftersom Rayhanehs mor är en känd konstnär och regissör, har också väldigt 
många iranska konstnärer deltagit i kampanjen. Förutom öppna brev fanns det också ett möte med 
de anhöriga till den mördade mannen, som i slutändan kan besluta om Rayhanehs ska bli avrättad 
eller intel. Kändisar personer har bett dem att avstå från dödsstraff . 
Det fanns också väldigt många demonstrationer - till exempel i Stockholm, Kiel, Hamburg och nu 
även i Iran. Ända in till slutet kommer folk att arbeta för Rayhaneh Jabbaris frigivning. Tidigare fall 
har visat att offentliga påtryckningar definitivt kan göra skillnad och bidra väsentligt till att rädda 
drabbade kvinnor . 
 

Vad skulle behöva hända för att kvinnors situation i Iran i allmänhet förbättrats?  

Jag tror att en kvinnorevolution kan rädda oss. Islamisterna har drivit en mycket brutal politik mot 
kvinnor. I Iran finns det en mycket aktiv rörelse av självsäkra kvinnor som kämpar mot detta förtryck 



och  brott mot de mänskliga rättigheterna och får därför offentlig uppmärksamhet.  
Eftersom man inte kan reforma eller demokratisera islam, måste man inta en avantgardistisk 
ståndpunkt i detta avseende. Detta innebär att man måste kraftigt kritisera islamiska regeringar och 
även avsätta dem. En sådan konsekvent kamp för frigörelse mot den politiska religionen och dess 
brott mot de mänskliga rättigheterna förekomm även i Europa mot kristendomen, där även 
kvinnorättsrörelsen var delaktig.  
 
  
Mina Ahadi! Tack för intervjun och ditt engagemang för mänskliga rättigheter!  
 
Intervjun genomfördes av Florian Chefai 


