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Petition mot kränkande och diskriminerande
barnlagar i Iran skall sändas
till:
- Internationella arbetsorganisationen (ILO)
- UNICEF
- Global marsch
Vi kräver ett omedelbart avskaffande av alla diskriminerande och orättvisa lagar mot Irans barn!
Trots ratiﬁceringen av Barnkonventionen och dess tilläggskonvention nr 182 (mot barnarbete) fortsätter
Islamiska regimen i Iran att stifta kränkande och diskriminerande lagar i strid mot konventionen och
internationella överenskommelse.
nya så kallade barnskyddslagar infördes 2013. Paragraf 22 och 27 i den nya barnskyddsbalken legaliserar
incestuös sexuell utnyttjande av barn och pedoﬁli samt underminerar föräldraskapets innebörd när man
tillåter giftermål mellan styvföräldrar och deras styvbarn.
- Enligt artikel 1210 i civillagen ”Ett barn är en person som inte har uppnått puberteten dock är en ﬂickbarn
yngre än 9 lunar år och en pojkbarn yngre än 15 lunar år”. Not 1 detta fastställs i islamisk "Sharia”. Det
innebär att en 8 år gammal ﬂicka kan tvingas att gifta sig med sin styvpappa i enlighet med dessa lagar.
Artikel 1041 i civillagen tillåter äktenskap efter pubertetsålder men man kan gifta sig med ännu yngre
barn om en så kallade Mardjaa (Ayatollah) tillåter det.

Vi kräver att den lagliga åldern för äktenskap höjs till 18 år! All barnäktenskap skall förbjudas i
enlighet med internationella lagar och överenskommelse.
Den islamiska regimens lagar I Iran har gjort barnens rättigheter i Iran mycket begränsade. Förutom
utbredd fattigdom i miljontals hem med barn, utsätts dagligen tusentals barn för lagliga kränkningar.
Lagar som är baserade på ”sharia”. Dessa lagar i nuvarande Iran tillåter agande av barn, giftemål med
minderåringar och styvbarn.
Det ﬁnns utbrett barnarbete på småfabriker och byggarbetsplatser utan minsta skydd. Den bittra verkligheten innebär våld, våldtäck, slaverarbetsliknande omständigheter. Artiklar 79-84 i arbetsrätten tillåter
barnarbetet från 15 års ålder. Tilläggsartiklar 168 och 188 undantar alla små företag och familjeföretag
från artiklar 79-84. Det innebär att barn i alla ålder kan exploateras i familjeföretag och småföretag.
Vi kräver obligatorisk skolgång för alla barn! Förbjud barnarbete i Iran! Vi kräver att Barnkonventionen och dess tilläggskonventioner nr 182 och 189 som förbjuder värsta former av barnarbetet
inlemmas i arbetsrätten i Iran!
Sharialagar tillåter barnaga så länge barnen kan leva efter misshandeln. Artikel 220 i Islamiska republikens
strafﬂagar säger att: " En far eller farfar som dödar sitt barn, kan betala skadestånd till offrets arvtagare
och genomgå ett reducerat stryk straff ”. De behöver endast betala en viss straffavgift eller blodspengar
till barnets föräldrar.
Enlig strafﬂagarna artikel 49 tilläggsnotis 1 kan alla som kommit till pubertetsålder dömas som vuxna.
I Islamiska republiken i Iran utfärdas domar för barn som för vuxna efter en rättegång, vilket också
inkluderar dödstraff genom avrättning (se artikel 1210 om pubertetsålder för ﬂickor respektive pojkar).
Amnesty International har rapporterat om avrättningar av 21 minderåriga sedan 1990 i Iran.
Vi kräver att ålder för straffmyndighet höjs till 18 år och vi kräver att dödsstraff avskaffas helt!
Artikel 37 i Barnkonventionen som även Islamiska republiken i Iran har ratiﬁcerat förbjuder dödsstraff
och livstidsstraff för barn under 18 år.
Vi kräver att barn som lagförs placeras på barninstitutioner!
En annan verklighet är det katastrofala tillståndet för de halvafghanska barnen (barn som föds genom
giftermål med afghanska män) som är född och lever i Iran. Enligt Avsnitt 2 i artikel 976 i den Iranska
civillagen deﬁnierar en iransk medborgare som: " De som är födda i Iran eller utanför, vars far är iransk.
Genom denna deﬁnition, är barn som födds som resultat av äktenskap mellan en utländsk man och en iransk
kvinna inte som en iransk medborgare och därmed inte kommer att tillåtas att ha en iransk födelseattest.
Med hänvisning till ofﬁciell statistik, i provinsen enbart Khorasan ﬁnns det Ca 56000 barn vars fäder har
av afghanskt ursprung men iranska mödrar. Dessa barn diskrimineras i samhället och fråntas rätten att
vara barn till exempel att go i skolan eller få vård, tandvård mm. Dessa små händer hamnar i den hårda
och ﬁentlig arbetsmiljön och utnyttjas som billigt arbetskraft i Iran.
Vi kräver att alla barn födda i Iran eller av en iransk förälder får iranska identitetshandlingar och erbjudes
fria skolgång!
Vi uppmanar och vädjar till alla andra internationella organisationer som arbetar för barns rättigheter att
uppmärksamma barnens situation i Iran. Sätt ljus på alla tragiska händelser som dagligen rapporteras i
landets begränsade och hårt bevakade tidningar och stödja de människorätts grupper och barnaktivister
som kämpar mot dessa orättvisor.
Barnlitteratur centret ”Darvag”
Föreningen ”Stoppa barnarbete i Iran”
http://www.thepetitionsite.com/549/760/772/global-campaign-against-injustice-promoting-child-rightsin-iran/
darvag_darvg@yahoo.com www.darvag.com tell :0046702155257
Markaz Adabiyat Kodak Darvag
"Samfund för avskaﬀandet av barnarbete..."
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Några nyheter om barbarbete och barnens rättslöshet under 2013
Ca en tredje del av Irans befolkning består av barn
1991 fanns 9 719 000 barn över sex år som klassades
som analfabeter. Välfärdsmyndigheten, Behzisti,
har beräknat att 3 600 000 barn står utanför utbildningssystemet i Iran. Dryg hälften av dem, dvs 1
700 000 har registrerats som arbetande barn. (www.
rahaclinicsw.com/?p=2314&print=1)
Välfärdsmyndigheten rapporterade att enligt senaste
ofﬁciella statistik har 3000000 barn i skolålder
hoppat av skolan. Utöver det ﬁnns det tusentals
afghanska barn som inte har rätt till utbildning i
Iran och därför inte räknas i statistiken.
Enligt nyhetsbyrån ”Mehr” arbetade 1 700 000
barn ofﬁciellt och de får ca 80-100 tusen tomans i
månad (ca en femte del av en vuxen arbetares lön).
Statistiken innefattar inte de ca 912000 barn som är
sysselsatta inom hemarbeten tillägger nyhetsbyrån.
Ali Daneshvar, medlem i handelskammaren, uppger
att 98% av de hemarbetaren är ﬂickor.
Det är nämnvärt att det ﬁnns 19 435 000 barn mellan 7-17 år i Iran år 2013 enligt ofﬁciella statistiken
men endast 12 300 000 av dem har registrerat sig i
landet skolor enligt utbildningsdepartementet. Detta
har skapat en debatt om omfattningen av bararbetet
i landet då ca 7 100 000 barn inte har fått gå i skola.
Alla ofﬁciella statistik visar att ca 51% av de barn
som inte får gå i skolan är ﬂickor.

12-16 timmar om dagen utan att kunna få skydd
av lagar eller myndigheterna. Det är många barn
som drabbas av fysiska och psykiska våld under
arbetstiden då det är mycket vanligt med fysiska
bestraffningar.
Urbana barnarbetare
I städerna arbetar hundratusentals barn i olika verkstäder, byggindustrin, Tegelfabriker, mattfabriker
och textilindustri. Exploatering av barnarbetare i
gruvor och jordbruksindustrin är också vanligt förekommande. Till och med statliga företag använder
minderåriga arbetskrafter.
Förekomsten av fysiska, psykiska och sexuella
trakasserier har uppmärksammats under senare
åren av media och barnorganisationer. Man har
även uppmärkssammat barnens överrepresentation
i arbetsolycksstatistiken. Arbetsplatsolyckor drabbar ofta barnen då de saknar skyddsutrustning och
de skyddsutrustningar som kan ﬁnnas tillgänglig
inte är anpassat till deras kroppsstorlek. Barnen
utbildas inte i säkerhetrutiner och användningen
av skyddsutrustning. Beräkningar visar att mer än
12% av alla arbetsplatsolyckor drabbar 10-14 åriga
barnarbetare.
Enligt ILO´s beräkningar arbetar cirka 5 700 000
barn i Iran (nyhetsbyrån ”Harana” juni 2010). Irans
statistiska byrå uppskattar antalet barnarbetare i Iran
till 2 500 000 enligt tidningen Ebtekar feb 2011.
Barnaktivister och oberoende barnorganisationer i
Iran anser att antalet barnarbetare är även högre än
de siffror som ILO rapporterar.

Lärlingssystem för minderåriga barn
Under senare år har staten struntat i sina åtagande i
enlighet med alla internationella överenskommelsen
och Barnkonventionen som förbjuder barnarbete. I
Iran har staten legaliserat barnarbete med hjälp av en
ny lärlingsmodell som spridit sig snabbt till många
små och större arbetsplatser. De nya paragraferna
förenklade exploatering av barnarbetarna. Innan
dess kunde endast mindre arbetsplatser med högst
tio anställda utnyttja barnarbetarna med hänvisning
till arbetslagens paragrafer 79-84. Den nya förordningen har öppnat vägen för alla företag att kunna
utnyttja barnarbetare oavsett företagets storlek.
Barn, visstidsanställning och vidbehovsanställning
Dessa anställningsformer är de mest utspridda exploateringsformerna bland barnarbetare. Arbetsgivarna anställer barnen med mycket låga löner och
därmed pressar ner löneutvecklingen bland alla arbetare. Barnen arbetskraft utnyttjas på många olika
sätt utöver dålig betalning. Barn får oftast jobba
"Samfund för avskaﬀandet av barnarbete..."

Gatans barnarbetare
Gatuarbetet drar till sig ﬂer än 1 000 000 barn vilka
som utsätts för många faror och risker. 90% av barn
som jobbar på gatorna har ett hem att återvända till
efter dagens arbete. Kvarvarande 10% lever på gatan, dvs de saknar ett hem. De kallas för ” vandrande
barn” eller ”vilsna barn” hos allmänheten. 99% av
barnen rekryteras snabbt av olika kriminella ligor
som handlar med narkotikamedel, prostitution eller
organiserade tiggeri. Många barn dör på grund av
de fysiska, psykiska och sexuella övergrepp som
de utsätts för.
Enligt studier som ﬁnansierade av UNICEF i samarbete med framstående forskare och barnaktivister
är 37,5% av gatans barnarbetare lider av kroniska
huvudvärk, öronvärk, hudsjukdomar, ryggproblem,
njursjukdomar, ögoninfektion och hjärtproblem.
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Det förekommer även skador och bestående men
som följd av traﬁkolyckor som de har drabbat av
när de springer mellan bilar för att sälja sina varor
eller tjänster.
Endast hälften av gatubarnen går på deltid i skolan.
Man beräknar att cirka 15% av barnen har rymt hemifrån pga dåliga familjeförhållande och var tionde
arbetar för att försörja sina missbrukande föräldrar.

Han uppger att år 2001 var endast 403 personer insjuknat i AIDS. I år beräknar man att 5411 personer
utvecklat AIDS.
Enligt Mosavi Chalak vittnar vi utspridningen av
HIV och AIDS i Iran när antalet drabbade i resten
av världen sjunkit med hela 30% sedan år 2005.
År 1986 smittades 69% av de drabbade genom
användningen av infekterade sprutor och 12,5%
genom sexuella kontakter enligt Mosavi Chalak.
Barnmisshandel
25 år senare år 2011 smittas 52% av de drabbade
Oberoende barnorganisationer som är verksamma i via infekterade sprutor och 37% genom sexuella
Teheran och några andra storstäder kunnat registrera kontakter.
7 400 fall av barnmisshandel under perioden 21
mars 2010-21 mars 2011. Enligt deras beräkningar AIDS, HIV och gatans barnarbetare
registreras ett 20-tal barnmisshandel dagligen i de Under första dagar av januari 2014 rapporterades
storstäderna som de är verksamma i. Mörkertalet om att stora grupper av gatubarnen har smittats
är mycket stort då en stor majoritet av fallen aldrig av AIDS, HIV och infektionssjukdomar. Nyheten
rapporteras och endast få av de rapporterade kan rapporterades av alla medier och spred sig som en
registreras.
bomb på sociala medier.
Välfärdsmyndighetens vice-direktör med ansvar Nyheten visade att de redan hårdast utsatta barnarför preventionsarbete uppger att myndigheten betarna och gatubarnen blivit offer för vuxenvärlﬁck ﬂer än 214 000 telefonsamtal om barnmiss- dens aggressivitet och vinstintresse. Makthavarnas
handel under 1389 (mars 2010-mars 2011) och reaktioner var så gott som obeﬁntligt till en början.
myndighetens ambulerande team (socialarbetare) Statliga nyhetsbyrån ”ISNA” rapporterade om stuhar upptäckt ytterligare 11 000 av barnmisshandel dien bland gatubarnen. Enligt nyhetsbyrån skedde
trots att myndigheten endast registrerat 7 400 fall 33% av alla besmittningar via sexuella kontakter i
av barnmisshandel.
allmänhet men hela 67,5% av de drabbade ﬂickor/
En studie som gjordes under 2011 visar att 66% av kvinnor smittas genom sexuella kontakter.
alla barnmisshandel begås av män. Studien visar att Utspridning av infektionssjukdomar, könssjukdoﬂickbarnen är mer utsatta för misshandel och 25% mar och AIDS på de statliga avväjningsinstitutioner,
av alla barnmisshandel drabbar skilsmässobarnen. fängelser och bland gatubarnen tvingar regeringen
Varannan förälder tror på nyttan av någon form av att kommentera händelserna ofﬁciellt. Regeringsbestraffning och 40% av familjerna utövar barnaga medlemmar och hög uppsatta chefer börjar prata om
som uppfostringsmetod.
problemet. Hälsominister och VälfärdsmyndigheCirka hälften av barnmisshandel i hemmet utförs av tens chefer gav sig i debatten för att tvåla sig från
pappor och var fjärde utförs av mammor. Studien händelseutvecklingen.
visar att endast 5% dvs en av 20 barnmisshandel Enligt Sayyari visade en statlig utredning att 45%
rapporteras. Enligt studieledarna misshandlas minst av gatubarnen har HIV när besmittningsgraden hos
400 barn per dag, m.a.o. 146 000 barn per år miss- totalbefolkning är 0,1%. Det betyder att gatubarnen
handlas. Studien förklarar delvis de höga siffrorna och barnarbetare befarar drabbas av AIDS och anmed hänvisning till den ekonomiska, kulturella och dra infektionssjukdomar 450 gånger mer, jämfört
sociala turbulensen som drabbat iranska samhället med gemen i allmänhet. Hälsominister bekräftade
under de senaste decennier.
senare uppgifterna och varnade för epidemins konsekvenser.
AIDS, Hepatit och infektionssjukdomar
Det bör ställas krav om fria behandlingar, rätt till
Socialarbetarnas fackförbunds ordförande, Seyyed fri och obligatorisk skolgång och försörjningsstöd
Hasan Mosavi Chalak, rapporterar om en 1300% för alla barn som en del av problemlösning. Barn
utökning av antalet drabbade av AIDS sedan 2001. bör vara i skolan och inte på ett arbete.
"Samfund för avskaffandet av barnarbete..."
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