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Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar den svenska regeringen och
jämställdhetsministern att initiera Irans uteslutning ur FN:s kvinnokommission
(CSW).
Kvinnor och flickor i Iran fortsätter att driva på frihetsrevolutionen trots regimens försökt
att brutalt slå ned protesterna. Sverige måste agera med full kraft och göra allt i sin makt
för och stå upp för iranska och kurdiska kvinnors och flickors kamp. Nästa steg för
Sverige är att driva Irans uteslutning ur FNs kvinnokonvention!
Den 10 oktober skickade kvinnorättsorganisationer i Turkiet brev till FNs
generalsekreterare och uppmanade till att annullera Irans medlemskap i CSW. Den 3
november skrev USAs vice president Kamela Harris att USA kommer att begära att Iran
lämnar CSW. Kanadas parlament har enhälligt beslut att driva Irans uteslutning ur CSW.
Den Islamiska republiken Iran är en bromskloss i förhandlingarna för att flytta fram
positionerna för kvinnors rättigheter i hela världen. Iran stoppar tydliga och viktiga
skrivningar i CSWs slutdokument och som leder till urvattnade och svaga åtaganden som
hämmar jämställdhetsutvecklingen och kvinnors förbättrade rättigheter välden över.
Samtidigt använder regimen i Iran sitt medlemskap i CSW för att kunna kommunicera sitt
engagemang för kvinnors rättigheter. I och med protesterna i Iran är det tydligare än
någonsin att regimen i Iran motverkar och kränker kvinnors och flickors rättigheter och
Iran ska inte kunna använda sitt medlemskap i CSW för att hävda det motsatta.
Det vore ett oförlåtligt svek mot det kvinnor och flickor som riskerar sina liv i kampen för
sina rättigheter i Iran om FN:s kvinnokommission samtidigt fortsätter ge plats till den
regim som förtrycker dem.
Sverige bör gå i bräschen för att Iran ska uteslutas ur CSW.
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Sveriges Kvinnoorganisationer är en partipolitisk obunden paraplyorganisation för svensk
kvinnorörelse. Vi samlar 50 organisationer och totalt 130 000 kvinnor och flickor i hela Sverige.

