PERSBERICHT
PRESENTATIE PETITIE VOOR BAHÁ'ÍS IN IRAN
www.petitiebahaisiran.nl
Op 3 maart presenteerden professor René Smits en rabbijn Awraham Soetendorp in Nieuwspoort de
petitie voor de bahá’ís in Iran, waartoe zij onlangs het initiatief hadden genomen en die intussen
door meer dan 1400 bezorgde Nederlanders is
ondertekend.
Het eerste woord was aan Loes Bijnen, die van 1999 tot
2004 werkzaam was bij de Nederlandse Ambassade in
Teheran. Zij richtte zich vooral op mensenrechten.
Mevrouw Bijnen schetste het historisch verloop van de
vervolgingen van de bahá’ís in Iran vanaf het ontstaan
van het Bahá’í-geloof in het midden van de negentiende
eeuw. Zij maakte duidelijk hoe bahá’ís nog steeds
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worden vervolgd, gemarteld, gedood, van hun
eigendommen worden beroofd, toegang tot onderwijs
en het werken in overheidsdienst wordt ontzegd, en hoe hun gebouwen, heiligdommen en
begraafplaatsen worden ontheiligd en vernietigd. “In 1993 presenteerde de toenmalige speciale
vertegenwoordiger van de Verenigde Naties het zogenaamde “Golpaygani”-document. Het is een
geheim memorandum van de voorzitter van de Iraanse hoogste revolutionaire culturele Raad, mede
ondertekend door religieus leider Ayatollah Ali Khamenei betreffende de bahá’ís. Met dit document
werd het bewijs geleverd dat de systematische vernietiging van de Bahá’í-gemeenschap en haar
eigendommen centraal overheidsbeleid is in Iran.”
Professor René Smits gaf enige toelichting op de redenen voor zijn initiatief. Voor hem was een
belangrijk doel van de petitie om de bahá’ís in Iran te laten
zien dat de wereld zich om hen bekommert. Hij toonde de
petitie zoals deze er nu met ruim 1400 handtekeningen in
geprinte vorm uitziet en las de letterlijke tekst van de petitie
voor.
Rabbijn Awraham Soetendorp sprak zeer liefdevol over de
vele bahá’ís die hij in de loop der jaren over de hele wereld
heeft ontmoet en over hun zorgzaamheid voor anderen. “Dat Prof. René Smits
juist deze bahá’ís een dergelijk lot moeten ondergaan, is
extra schrijnend. De petitie doet een beroep op de Iraanse autoriteiten om compassie en
rechtvaardigheid te betrachten, de zeven gevangen bahá’í-leiders in vrijheid te stellen of in ieder
geval te zorgen voor een open en eerlijke rechtsgang.”
De petitie is per post aan de Iraanse ambassadeur gezonden. “Uiteraard was de Iraanse ambassadeur
ook uitgenodigd om de petitie tijdens de persconferentie persoonlijk in ontvangst te nemen. In een
hoffelijke reactie had deze echter laten weten verhinderd te zijn.”

Algemene conclusie was dat het van groot belang is dat de Iraanse overheid, het Iraanse volk en de
getroffen bahá’ís weten dat het oog van de wereld gevestigd is op het lot van de bahá’ís in Iran.
Rabbijn Soetendorp benadrukte dat hij in zijn lange ervaring met het opkomen voor de rechten van
onderdrukte mensen gesterkt is in zijn overtuiging dat veranderingen altijd mogelijk zijn. “In ieder
mensenhart is naast veel negatiefs ook altijd compassie en rechtvaardigheid te vinden, zelfs bij hen
die we als onze vijanden beschouwen.”
De petitie blijft open voor ondertekening www.petitiebahaisiran.nl. De volgende procesdatum van de
bahá’í-leiders is 10 april a.s.

