ΓΑΛΛΙΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
Μετά τις εκλογές στο Ιράν και κατά τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν,
διαπράχθηκαν

παραβιάσεις

άνθρωποι

διακινούσαν

που

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων

σχετικό υλικό.

και

συνελήφθησαν

Μία από τις συλληφθείσες είναι

η Clotilde Reiss, γαλλίδα υπήκοος που σπουδάζει στο Ιράν.
Κάντε κλικ και αναλάβετε δράση για την Clotilde.
Η Clotilde Reiss είναι 24χρονη Γαλλίδα, απόφοιτη πολιτικών
επιστημών, η οποία βρισκόταν στο Ιράν για 5 μήνες με υποτροφία πάνω στις
σπουδές της. Την 1η Ιουλίου και ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη Γαλλία συνελήφθη στο
αεροδρόμιο του Ιράν. Μοναδική κατηγορία είναι η αποστολή σε φίλο της στο Ιράν φωτογραφιών, τις
οποίες είχε τραβήξει σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε κατά της επανεκλογής του προέδρου
Mahmoud Ahmadinejad, στις εκλογές του Ιουνίου 2009.

Η Clotilde Reiss είναι κρατούμενη συνείδησης εφόσον η ανταλλαγή
πληροφοριών και ιδεών(πράγμα το οποίο είναι και η μοναδική
κατηγορία) αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά της. Η Clotilde Reiss
ανακρίνεται καθημερινά, δεν έχει δικηγόρο και δεν έχει σωστή
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι μετά τις εκλογές του Ιουνίου,
όπου πολλοί Ιρανοί αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα, οι Ιρανικές Αρχές
προσπαθούν συνεχώς να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης και της
δημιουργίας οργανώσεων καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και την
επικοινωνία και πληροφόρηση του κόσμου εντός και εκτός του Ιράν.
Δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και διωχθεί από τη χώρα.
Πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων έχουν συλληφθεί. Για κάποιους η Διεθνής Αμνηστία έχει
ήδη στείλει επείγουσες εκκλήσεις.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τουλάχιστον 21 άτομα
έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που γίνονται κατά
της επανεκλογής του M.Ahmadinejad. Από τις εκλογές του 2005 οι
Ιρανικές Αρχές πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανατρέψουν το
καθεστώς και ασκούν πιέσεις ώστε να μη δίνονται πληροφορίες για τη
χώρα προς τα έξω.
Παρ΄όλα αυτά το Ιράν είναι μέλος του Διεθνούς Συμφώνου για
τα Αστικά και Πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, και σύμφωνα με το
Σύμφωνο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους πολίτες η ελευθερία να
ανταλλάσουν πληροφορίες

με όλα τα μέσα εντός και εκτός συνόρων.
Αναλάβετε δράση!

Υπογράψτε το παρακάτω γράμμα μέχρι τις 26 Αυγούστου 2009 και καλέστε
τις αρχές του Ιράν:
– Να απελευθερωθεί άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις η Clotilde Reiss,
διότι είναι κρατούμενη συνείδησης εφόσον συνελήφθη με μοναδική
κατηγορία την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών.
– Να της δοθεί άδεια να επικοινωνήσει με το προξενείο της, με ένα
δικηγόρο της επιλογής της και ,αν χρειάζεται, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη καθώς και να προστατευθεί από οποιοδήποτε βασανιστήριο.
– Να σταματήσουν οι Αρχές του Ιράν τους περιορισμούς στο δικαίωμα
της έκφρασης και της δημιουργίας οργανώσεων, καθώς επίσης και της
ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών.
Κάντε κλικ για να υπογράψετε το γράμμα.

