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ERKLÆRING
Etter Jhina Aminis dødsfall 16. september 2022 
opplever Iran store folkelig protester. Krave-
ne handler om sosiale og politiske endringer 
i et land som stadig blir fattigere, farligere, 
mer korrupt, og med stadig dårligere kår for 
ytringsfrihet og kvinners rettigheter.  Jhina 
Amini døde mens hun var i varetekt av det 
såkalte moralpolitiet, for ikke å bruke hijab 
slik styresmaktene definerer hodeplagget.  



Protestene mot det iranske regiment har truk-
ket tusenvis ut på gatene, og ledes av unge 
kvinner under slagordet ”Zan, Zendegi, Aza-
di” (kvinne, liv, frihet). Dette er den største 
mobiliseringen i Iran siden revolusjonen i 
1979, som styrtet sjahen. 

Iranske lærere og studenter spiller en kri-
tisk og sentral rolle i protestene. Ved svært 
mange læringsinstitusjoner, deriblant sko-
ler og universiteter, har studentene ropt ut 
sin misnøye mot styresmaktenes styring av 
landet. Studentorganisasjoner har organi-
sert demonstrasjoner med krav om radika-
le endringer. De krever også beskyttelse for 
sine akademiske rettigheter, ytringsfrihet og 
akademisk uavhengighet. I løpet av de siste 
fire ukene har 428 gate- og universitetspro-

testsamlinger funnet sted i 112 byer og tett-
steder. 

Studentenes protester har blitt møtt med 
økende brutalitet. Studenthybler og boliger 
har blant annet vært mål for volden, en me-
tode den islamske republikkens sikkerhets-
styrker ofte har brukt under politiske kriser 
og uro.  

Styresmaktene slår brutalt ned på enhver stu-
dentsamling. I tillegg til massearrestasjoner 
og internering, er studentene ved iranske uni-
versiteter utsatt for myndighetens ekstreme 
bruk av vold, paintballvåpen, ikke-dødelige 
stålpelletsvåpen, tåregass og vilkårlig avfy-
ring av skarp ammunisjon. I forbindelse med 
presidentens besøk på Teheran universitet, 



ble studentene som ønsket å demonstrere 
mot besøket, angrepet og banket opp av sik-
kerhetsstyrker. Rapporter fra andre univer-
siteter, blant andre AmirKabir-universitetet i 
Teheran og flere universiteter i Mashhad, vi-
ser også styresmaktenes voldsomme bruta-
litet mot studentene.  

Studentdemonstranter blir enten identifisert 
og ekskludert fra utdanningsinstitusjoner, el-
ler som Ali Younesi og Amirhossein Moradi, 
blir fengslet uten ordentlige juridiske proses-
ser. Den 19. september 2022 ble Melika Gha-
regozlou, student ved Allameh Tabataba’i 
University i Teheran, dømt av revolusjons-
domstolen til fire år og fire måneders feng-
sel for å ha lagt ut en video av seg selv uten 
det statlige hodeskjerfet. Ifølge forskning fra 
Senter for menneskerettigheter i Iran (CHRI), 

har iransk politi og statlige sikkerhetsstyrker 
arrestert minst 637 universitetsstudenter si-
den protestene startet i september og frem til 
15. desember.  

Det har vært mange rapporter om internerte 
mannlige og kvinnelige universitetsstudenter 
som har blitt utsatt for tortur og seksuelle over-
grep, samt andre former for mishandling mens 
de er i varetekt. De har heller ikke fått nødven-
dig medisinsk behandling. Mange tilfeller av 
seksuelle overgrep mot mennesker i iransk va-
retekt har ikke blitt rapportert på grunn av frykt 
for ytterligere gjengjeldelse fra styrker fra den 
islamske republikken. 

I mange tilfeller «forsvinner» bare studenter. 
Blant dem er fem kvinnelige universitetsstu-
denter i den vestiranske byen Sanandaj, som 



ingen har hørt fra etter at de ble arrestert for 
å ha deltatt i en demonstrasjon mot henret-
telsen av demonstranter. Dødsårsaken til fle-
re studenter oppgis av myndighetene å være 
«en ulykke», «selvmord» eller «fall fra stor 
høyde». 

Iranske lærere – lenge aktive i Irans arbei-
derbevegelse – har gitt offentlige uttalelser 
og oppfordret til streik for å protestere mot 
dødsfall og arrestasjoner av studenter. Bare 
dager etter Aminis død signerte over 200 
akademikere i Iran en underskriftskampanje 
for iranske kvinners rett til fritt å velge klesko-
de. Samtidig oppfordrer de regjeringen til å 
avskaffe moralpolitiet og beskytte statsbor-
gerskapsrettigheter for alle iranere.  

I tillegg har den uoffisielle Teachers’ National 
Trade Union oppfordret til en landsomfatten-
de lærerstreik. Som et resultat av hendelsene 
som utspiller seg, og som et tegn på solida-
ritet med studentene sine, har vitenskapelig 
ansatte ved en rekke universiteter sagt opp 
sine stillinger. Blant dem er professorene 
Lily Galehadaran, fra Shiraz kunstuniversitet, 
Ammar Ashuri, fra fakultetet for kunst og ar-
kitektur ved Teheran Azad-universitetet, og 
Nasrollah Hekmat, fra Beheshti-universitetet. 
Alle rapporterte at de ble truet av sikkerhets-
offiserer ved universitetet da de leverte opp 
sin oppsigelse. 

OsloMet og Kristiania fordømmer den volde-
lige undertrykkelsen av demonstrerende stu-
denter, og oppfordrer myndighetene i Iran 



til å stoppe all vold mot studenter. Forsam-
lingsfrihet og ytringsfrihet skal gjelde for alle, 
også i Iran. Utdanning, kvinners autonomi og 
ytringsfrihet er grunnleggende menneske-
rettigheter som skal verdsettes og opprett-
holdes i ethvert samfunn. Vi anerkjenner de 
modige motstandshandlingene fra unge sko-
lebarn, universitetsstudenter og vanlige iran-
ske borgere. Vi står i solidaritet med iranere 
som kjemper mot kjønns- og seksualitetsba-
sert vold og statlig diskriminering langs et-
niske, religiøse og politiske linjer. 

Universiteter i Iran har en voldsom historie 
med motstand mot et autoritært regime.  Vi 
fordømmer på det sterkeste den voldelige 
undertrykkelsen av protestene som skjer ved 
universiteter over hele Iran. Vi oppfordrer den 

islamske republikken til å stoppe de ulovlige 
arrestasjonene og rettsforfølgelsene av de-
monstrerende studenter, at alle internerte 
demonstranter løslates, og at studenter får 
holde demonstrasjoner uten arrestasjoner, 
vold og drap.
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