YASAMAN ARYANI,
IRAN

16 LAT WIĘZIENIA
ZA OBRONĘ PRAW
KOBIET
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YASAMAN ARYANI
IRAN
Kwiaty rozdawane ludziom i odchylenie chusty: dwa proste
gesty, które Yasaman Aryani odważyła się wykonać
w pociągu w Iranie. Był Międzynarodowy Dzień Kobiet
2019 r., gdy Yasaman – aktorka, która uwielbia wspinać
się po górach - w odważnym akcie buntu przeciwstawiła się
irańskiemu prawu nakazującemu kobietom zakrywanie
głowy.
Razem z matką przeszła przez wagon kolejowy tylko dla
kobiet i z odważnie odsłoniętymi włosami rozdawała
kwiaty. Mówiła o swych nadziejach na przyszłość, kiedy
wszystkie kobiety będą mogły swobodnie decydować w co
się ubierać i pewnego dnia móc iść razem „ja bez hidżabu
i ty z hidżabem”. Filmik rejestrujący to wydarzenie szybko
zyskał popularność w sieci w marcu 2019 r.
10 kwietnia władze Iranu aresztowały Yasaman.
Przetrzymywano ją samotnie w celi i przesłuchiwano przez
kilka dni. Kazano jej „przyznać się”, że za jej działaniami
stoją zagraniczne siły i „pokutować” za nie. W razie
odmowy, zagrożono, że aresztują jej przyjaciół i rodzinę.
31 lipca Yasaman przeżyła szok dowiadując się, że za
swoją akcję została skazana na 16 lat więzienia. Musi
odbyć co najmniej 10 lat kary.
Okrutna kara dla Yasaman jest częścią szerszych represji
stosowanych w Iranie wobec kobiet, które prowadzą
kampanie przeciwko prawu nakazującemu zasłanianie
głowy. Od 2018 r. aresztowano już dziesiątki kobiet, w tym
matkę Yasaman - Monireh Arabshah. Nie można pozwolić
władzom irańskim obrabować Yasaman z najlepszych lat jej
życia - tylko dlatego, że uważa, iż kobiety powinny mieć
prawo decydowania o tym w co się ubierać.
Wezwij Iran do natychmiastowego uwolnienia Yasaman.

WEZWIJ IRAN DO
NATYCHMIASTOWEGO
UWOLNIENIA YASAMAN.
Napisz do władz Iranu już dziś.
Zaapeluj, by natychmiast
i bezwarunkowo uwolnili
Yasaman Aryani
ADRES
Head of the Judiciary
Ebrahim Raisi
c/o Permanent Mission of Iran
to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva, Switzerland
Zwrot grzecznościowy:
Szanowny Panie
Ambasada Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 WarszawaPolska

OKAŻ WSPARCIE YASAMAN
Zrób zdjęcie lub nagraj filmik
inspirowany działaniami
Yasaman: rozdawanie
kwiatów lub wiatr we włosach.
Opublikuj je na swoich kontach
w mediach społecznościowych,
oznaczając je #FreeYasaman
z wiadomością do
@yasamanaryani95
i irańskiego lidera
@khamenei_ir. Swoje
zdjęcia i filmy możesz
również wysłać na:
Iran_team@amnesty.org
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