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Alblasserdam 
6 oktober 2011. 
 
Onderwerp: Reactie Tweede Kamer. 
 
 
 
Reactie op het antwoord van minister Leers van Immigratie en Asiel d.d. 19 september 2011 
op het rapport ”Huiskerken in de woestijn als verboden oasen” van het Platform Christen 
Asielzoekers Iran.  
 
Het betreft de door de Tweede Kamer d.d. 17 mei 2011 aan de minister gevraagde reactie 
op dit rapport. 
 
Het Platform is teleurgesteld in de reactie van de minister.  

a)  De minister stelt dat de in artikel 9 van het EVRM neergelegde recht op vrijheid van   
     godsdienst hem niet verplicht vreemdelingen bescherming te bieden. Van de mogelijkheid   
     om buiten die verplichting om dat naar eigen keuze wel te doen wil de minister kennelijk  
     geen gebruik maken. 
     Artikel 3 EVRM is er ook nog: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan   
     onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.  
     Dit is een risico criterium. Het zegt niet dat het risico groot of klein moet zijn, alleen dat  
     het reëel moet zijn. Dat is voor Iraanse bekeerlingen het geval. 

b)  De minister gaat voorbij aan de informatie van open bronnen - waaronder ons rapport -  
     m.b.t. de christenvervolging in Iran en baseert zich vooral op het gedeeltelijk onvolledige  
     ambtsbericht van het ministerie van buitenlandse zaken van augustus  2011.  

c)  Het aan de minister van buitenlandse zaken beschikbaar gestelde rapport ”Huiskerken in 
de woestijn als verboden oasen” is minder dan minimaal gebruikt voor het ambtsbericht. 
De twee gebruikte voetnoten verwijzen slechts naar informatie die vanuit een algemeen 
ontwikkelingsniveau bij een ieder als bekend mag worden verondersteld.  
 

d)  De minister zegt het Nederlandse beleid uit te voeren dat zegt dat van mensen die een 
minderheidsreligie aanhangen, zoals Iraanse (bekeerde) christenen, niet wordt verlangd 
dat zij deze verborgen houden.  
De minister maakt een beoordelingsfout door te zeggen dat het voor christenen met een 
laag profiel mogelijk is vrij te leven in Iran. Als de minister gebruik zou maken van ook 
andere bronnen dan het ambtsbericht zou hij tot een andere conclusie moeten komen.  
Op dit punt voert de minister het Nederlandse beleid dus niet uit.      
Bovendien is de term laag (of hoog) profiel voor christenen niet gedefinieerd. 

 
We willen ingaan op een aantal onderdelen van het antwoord van de minister:  
 
1. De minister stelt dat op basis van zijn informatie dat het leven van een christen of de tot 

het christendom bekeerde moslim niet ernstig wordt belemmerd. (Schending 
Vluchtelingenverdrag en artikel 3 EVRM). 
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Reactie: 
Waarschijnlijk is dat de minister wel onderscheid maakt tussen de gevestigde kerken en 
de nieuwe christenen. Er is in Iran immers duidelijk onderscheid tussen de christenen 
van de voor de revolutie gevestigde kerken en de vanuit de islam bekeerde christenen.  
De eerste groep wordt van oudsher getolereerd zolang zij maar niet evangeliseren.  
Voor de bekeerde christen ligt het geheel anders. Het zijn de van oudsher 
moslimgelovigen. Zij hebben zich van de islam afgekeerd en daardoor afvalligen 
geworden. Zij hebben wel degelijk te maken met belemmeringen in hun leven (b.v. bij 
sollicitaties, arrestaties, verstoring van erediensten (huiskerken), gevangenschap tot  
bedreiging met de doodstraf. Zie de situatie van Yousef Nadarkhani1 en het rapport 
”Huiskerken in de woestijn als verboden oasen” van april 2011 opgesteld door het 
Platform Christen Asielzoekers Iran. 
 

2. De minister stelt dat er een verband is tussen evangeliseren en vervolging maar niet 
direct tussen geloofsovertuiging en vervolging. 
 
Reactie: 
De berichtgeving in de open bronnen leveren andere beelden op. De berichten spreken 
regelmatig over opgepakte individuele christenen - die mogelijk wel geëvangeliseerd 
hebben - maar heel vaak zijn het acties betreffend de zogenaamde huiskerken die keer 
op keer worden verstoord, Hierbij worden  alle bezoekers - leiders en gewone gelovigen - 
opgepakt. De leiders worden meestal langer vastgehouden maar de gewone gelovigen 
worden ook dagenlang zonder vorm van proces opgesloten. Ook hier speelt een grote rol 
dat afvalligheid (apostasie) niet wordt getolereerd. (zie ook punt 5).  
 
De open bronnen vermelden diverse arrestaties waar het zeker niet alleen gaat om 
kerkleiders of mensen die evangeliseren zoals b.v. in november 2010 een huiskerk in 
Pakdasht2 en rond de kerstdagen 20103 of in maart 2011 in een huiskerk in Kermanshah4 
Hieruit moet alleen al blijken dat er veel meer is dan het ambtsbericht vermeld5 dat één 
bron zou vermelden dat de Iraanse autoriteiten sinds de afgelopen zes tot acht maanden 
hun huiskerkenbeleid van ‘gedogen zolang geen evangelisatie, overlast en/of publieke 
activiteiten plaatsvinden’ hebben ingewisseld voor een actieve vervolging van 
huiskerken. Dit zou impliceren dat ook leden die slechts aanwezig zijn bij bijeenkomsten 
maar zich niet actief inlaten met evangelisatie, risico zouden lopen. Deze informatie kon 
niet door andere, onafhankelijke bronnen worden bevestigd. 
 
Uit de mond van een getuige is opgetekend dat betrokkene slechts uit nieuwsgierigheid 
in een huiskerk was en toch werd opgepakt, zonder merkbare rechtsgang in de 
gevangenis kwam, vervolgens vijf dagen ingesloten bleef, in die dagen meerdere keren 
werd verkracht en uiteindelijk vrij kwam door corruptie6.   
 
Uit de mond van andere ooggetuigen/ervaringsdeskundigen in iran zijn de voorwaarden 
opgesomd waar een huiskerk vanwege de eigen veiligheidsrisico’s rekening mee moet 
houden: 
- men voert geen telefoongesprekken met elkaar 
- als men moet telefoneren spreekt men in versluierde taal 
- geen email verkeer en anders zonder aanduidingen van datums, tijdstippen en plaatsen  
  of christelijke termen 

                                                 
1
 http://persian2english.com/?p=22192 

2 http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=544:the-arrest-of-10-members-of-a-home-
fellowship-in-pakdasht-varamin&catid=36:iranian-christians&Itemid=279 
http://www.fcnn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2566:summary-report-on-the-repression-and-the-persecution-of-

christian-iranians-in-2010&catid=127:iranian-christian&Itemid=593 
3 http://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/nieuws/2011/januari/arrestatiegolf-van-christenen-iran/ 

http://elam.com/articles/70-Christians-Arrested/ 
4 http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:a-house-church-is-invaded-by-plain-clothes-

security-agents-and-10-members-are-arrested&catid=36:iranian-christians&Itemid=279 
5 Pag. 42 ambtsbericht Iran augustus 2011 
6 Dit is bij de IND bekend 
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- meer dan 5 personen is niet verstandig omdat het dan al te veel gaat opvallen 
- men komt bij elkaar in steeds verschillende woningen 
- men durft niet voluit samen te zingen, te spreken of te bidden omwille van de buren 
- men onderzoekt nauw ieder nieuw aspirant lid, bang als men is voor infiltratie 
- men is doordrongen van het feit dat evangeliseren harder wordt bestraft maar zelfs het  
  bij elkaar komen als gelijkgezinden wordt heel makkelijk uitgelegd als evangeliseren   
  (zelfs een oprecht toevallige bezoeker aan de woning kan hiervan de oorzaak zijn of zelf  
   onderwerp worden van moeilijkheden met de overheid)  
 

3. De minister baseert zich op het ambtsbericht van buitenlandse zaken betreffende Iran 
d.d. augustus 2011. Hij stelt dat dit ambtsbericht in het algemeen in het verlengde ligt 
van de voorgaande ambtsberichten. Ook zou de houding van de autoriteiten sinds 
oktober 2010 niet aanmerkelijk gewijzigd zijn.  
 
Reactie: 
De minister volgt zijn ambtgenoot van buitenlandse zaken. Er wordt niet gesproken over 
verslechtering van de positie van christenen of toegenomen druk. Buitenlandse 
rapporten laten andere geluiden horen: 
 
2.1.  
Het International Religious Freedom Report d.d. 13 september 20117 stelt dat in die 
verslagperiode het respect voor de godsdienstvrijheid in Iran is verslechterd (hfdst. Iran 
pag. 6). “During the reporting period, respect for religious freedom in the country 
continued to deteriorate”. 
Dit rapport kon – gelet op de verschijningsdatum - nog niet worden genoemd in het 
onderhavige ambtsbericht maar ook het International Religious Freedom Report d.d. 17 
november 20108 sprak zich al zo uit en daaruit citeert de minister van buitenlandse 
zaken wel – maar niet deze passage.  

      
2.2.  
Het jaarverslag van de United States Commission on International Religious Freedom 
May 20119 (periode 1 april 2010 – 31 maart 2011) spreekt ook over verslechtering.  
 
“During the reporting period, the number of incidents of Iranian authorities raiding church 
services, harassing and threatening church members, and arresting, convicting, and 
imprisoning worshippers and church leaders has increased significantly (pag. 79). 
 
“During the past year, religious freedom conditions continued to deteriorate, especially 
for religious minorities such as Baha‘is, Christians, and Sufi Muslims” (pag. 81). 
 
In het ambtsbericht Iran van augustus 2011 van het Nederlandse ministerie van 
buitenlandse zaken worden wel citaten van het hier genoemde rapport genoemd maar 
niet deze passages. 
 
2.3.  
In het verslag (periode 2010) van Farsi Christian News Network10 (FCNN) valt m.b.t. tot 
2010 en 2011 de volgende samenvatting te lezen:  
 
“2010 was a breathtakingly difficult year for Christians living in the Islamic Republic, and 
the prospects for 2011 do not seem to be getting any better. The Islamic Republic is set 
to raise its self-chosen confrontational policy against the Christian community to new 
levels of aggression”. 
 

                                                 
7
 http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010_5/168264.htm  en   http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010_5/index.htm 

8
  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148819.htm 

9
 http://www.uscirf.gov/images/book%20with%20cover%20for%20web.pdf  

10
 http://www.fcnn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2566:summary-report-on-the-repression-and-the-

persecution-of-christian-iranians-in-2010&catid=127:iranian-christian&Itemid=593 
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2.4. 
The Country of Origin Information Centre (landsbericht Noorwegen) stelt in haar rapport  
van 7 juli 201111 dat de Noorse ambassade in Teheran een geleidelijke verslechtering 
van de situatie voor niet-islamitische minderheden geconstateerd heeft sinds de 
presidentsverkiezingen in juni 2009.  
Het rapport verwijst naar het jaarverslag van United States Commission on International 
Religious Freedom (USCIRF) waarin vermeldt staat dat gedurende 2009/2010 er een 
aanzienlijke toename van invallen tijdens kerkdiensten, intimidatie en bedreigingen van 
kerkleden is geweest wat er toe heeft geleid dat veel christenen het land zijn ontvlucht. 
(bron: jaarverslag 2010 USCIRF pag. 18 landeninfo Noorwegen) 
 
Vooral leden van huiskerken staan in de belangstelling. Het merendeel van de 
christenen en bekeerlingen, die zijn gearresteerd in het afgelopen jaar zijn in verband 
gebracht met huiskerken (Noorse ambassade, e-mail maart 2011). (bron: pag. 19 landeninfo 

Noorwegen) 
 

2.5. 
De christelijke organisatie ELAM geeft in haar rapport d.d. 25 januari 201112 een 
opsomming van arrestaties en mensen die verblijven in gevangenissen. De rapportage 
draagt als titel: Ernstige intensivering van arrestaties en opsluiting van Christenen in Iran 
 
2.6.  
Juist vanaf oktober 2010 (begin periode ambtsbericht 2011) werd de situatie ernstiger. 
Een aantal Iraanse leiders deden een aanval op de christenen in Iran. 
 
a)  Ayatollah Ali Khamenei, Iraans geestelijk leider en de hoogste autoriteit, spreekt op  
     19 oktober 2010 in de stad Qom o.a. over ondermijnende aanvallen van vijanden op  
     de religie van de Islam13 en14. Hij noemt met name de huiskerken.  
 
b)  De gouverneur-generaal van Teheran, Morteza Tamadon, zegt op 4 januari 2011 in  
     een speech15 dat diverse christelijke pastors zijn gearresteerd en dat meer arrestaties     
     in de nabije toekomst zullen volgen. 
 
c)  Ayatollah Vahid Khorosani16 bekritiseert op 13 maart 2011 de Christelijke     
     evangelisatie en roep de autoriteiten op om de eigen sjiitische jongeren te  
     beschermen tegen deze activiteiten die ten doel hebbende ondermijning van de  
     religie van de samenleving.   
 
2.6 
Ook andere incidenten geven aan dat de situatie in Iran zich verhardt: 
 
a)  Een man (geen Christen) werd wegens afvalligheid van de islam in de Karoun   
     gevangenis van Ahvaz opgehangen, meldde de Iraanse nieuwssite Mashregh17     
     nieuws (26 januari 2011). 
 
b)  Op zondagavond 13 februari 2011 werden door de Iraanse autoriteiten 45 Christenen  
     gearresteerd18. De acties vonden plaats in o.a. Mashad, Ahwaz, Karaj, Robat Karim  
     en Dezful. 
 

                                                 
11

 http://landinfo.no/asset/1772/1/1772_1.pdf 
12

 http://www.elam.com/Editor/assets/briefing%20document%20changed%20date.pdf 
13

http://english.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1369&Itemid=4 
14

 Blz. 42 ambtsbericht aug. 2011 
15

 http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=748:irans-judiciary-speaks-of-strong-
confrontation-with-the-ever-growing-evangelical-christians&catid=36:iranian-christians&Itemid=279 
16

http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:evangelism-must-be-dismantled-from-
iran-&catid=36:iranian-christians&Itemid=279 
17

http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:one-man-was-executed-in-iran-for-
apostasy&catid=35:inside-iran&Itemid=278 
18

 http://dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=press&id=1112 
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c)  Het proces tegen pastor Youcef Nadarkhani: 
     Hij werd in 2009 opgepakt en een jaar later ter dood veroordeeld wegens afvalligheid  
     van de islam. In 2011 werd het proces doorgezet en het Hooggerechtshof in Iran  
     heeft hem gevraagd zijn geloof te herroepen, wanneer hij dit niet doet volgt de  
     doodstraf. Ondanks de hernieuwde dreiging met de doodstraf heeft hij dit steeds  
     geweigerd. Eind september 2011 heeft hij tot minstens 3 x toe dit geweigerd.  
     Op dit moment lijkt er een nieuw proces tegen hem te komen met andere  
     beschuldigingen. (bron: publicatie ND 5 oktober, tweede kamerfractie christenunie) 

  
De Nederlandse minister van buitenlandse zaken19 kent het dossier Youcef  
Nadarkhani. In zijn reactie (30.09.2011) pleit de minister niet voor vermindering van  
straf maar voor onmiddellijke vrijlating van de pastor.   
 

4. De minister reageert op de aanbeveling om de ambtsberichten te lezen met 
inachtneming en erkenning van de informatie die via moderne media vanuit de gesloten 
Iraanse samenleving beschikbaar komt (aanbeveling één van het rapport), door op te 
merken dat de ambtsberichten nu al worden opgesteld op basis van een brede 
informatievergaring. Zowel informatie van andere lidstaten als informatie van ngo’s en 
internationale organisaties wordt hierbij betrokken. 
 
Reactie: 
De minister zegt of suggereert dat het dus allemaal voldoende is. Hij spreekt hier voor of 
namens de minister van buitenlandse zaken die immers verantwoordelijk is voor het 
ambtsbericht.  
In dat zelfde ambtsbericht schrijft de minister van buitenlandse echter relativerend over 
de mogelijkheden van b.v. ngo’s en internationale organisaties: 
 
4.1.  
Ngo’s en internationale organisaties kunnen naar verluidt in dit opzicht in het huidige 
politieke klimaat in Iran nauwelijks een rol van betekenis spelen. Zij moeten 
geregistreerd zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om legaal in Iran te mogen 
opereren. Het verkrijgen van toestemming voor registratie is (met uitzondering van 
islamitisch getinte religieuze organisaties) uiterst moeilijk. Internationale ngo’s en 
organisaties kunnen rekenen op een zeer kritische opstelling van de autoriteiten 
vanwege hun vermeende dubbele functie als ‘spionnen’,‘ordeverstorende partijen’ en 
‘inlichtingen inzamelende factoren’.  (Bron: het ambtsbericht 2011 pag. 28)  

 
4.2.  
De positie van ngo’s is gedurende de verslagperiode verder verslechterd. Nagenoeg alle 
ngo’s die zich richten op de mensenrechten zijn gesloten of staan onder streng toezicht 
van de regering. Volgens een bron zijn de enige ngo’s die gedurende de verslagperiode 
nog actief waren, de ngo’s die goede contacten onderhouden met de Iraanse overheid 
dan wel gelieerd zijn aan de Iraanse overheid.  
Volgens een wetsontwerp dat thans in het parlement in behandeling is, dienen alle in 
Iran werkzame ngo’s zich opnieuw te laten registreren bij een nieuw in te stellen 
Supreme Committee Supervising NGO Activities. Aan dit orgaan zal het toezicht op het 
bestuur van ngo’s toekomen, evenals de controle op de financiering van ngo’s. Zonder 
voorafgaande goedkeuring van dit orgaan is contact van ngo’s met internationale 
organisaties niet meer mogelijk. (Bron: het ambtsbericht 2011, pag. 38) 
 

5. De minister spreekt over een hoog en laag profiel. In relatieve rust het geloof belijden 
kan, als men een laag profiel aanhoudt. Een laag profiel houdt in dit verband in dat 
voorkomen dient te worden dat de bijeenkomsten te veel zichtbaar worden voor de 
omgeving. 

                                                 
19

 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/30/zorgen-over-rechtszaak-nadarkhani.html 
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Reactie: 
De minister volgt met de termen hoog en laag profiel de nieuwe teksten van het 
ambtsbericht. Vorige ambtsberichten spraken over terughoudend en discreet het geloof 
beleven.  
 
Met de nieuwe termen wordt opnieuw duidelijk dat in Nederland wordt verwacht dat 
bekeerde moslims (afvalligen) hun geloof onzichtbaar belijden. Samenkomen mag wel 
maar dan moet het niet te veel zichtbaar worden voor de omgeving. De huiskerken 
moeten kennelijk onzichtbaarder worden. Gesprekken met oog- en oorgetuigen die 
huiskerken hebben bezocht spreken juist nu al van geheime samenkomsten.   
De minister vindt het kennelijk acceptabel dat christenen niet op normale wijze kunnen 
samen komen of vrij op straat als zodanig herkenbaar zijn dan wel er openlijk over 
kunnen communiceren. De grens van gevaarlijk of niet wordt aan hen overgelaten, 
sterker nog zij worden er zelf verantwoordelijk voor gehouden.   
 
De minster wijkt hiermee af van het Nederlandse regeringsstandpunt dat christenen in 
Iran hun geloof niet verborgen hoeven te houden (toenmalig st. secr. mevr. Albayrak: 
”Van personen die in het land van herkomst een minderheidsreligie aanhangen, wordt 
niet verlangd dat zij deze verborgen houden. Dat is een beleidsregel. Ik zal erop toezien 
dat wij ook in de uitvoering van dit uitgangspunt uitgaan”.  Bron: Vergaderjaar TK 2009-2010, 

Vergaderingnummer 21) 

 
Nieuwe christenen in Iran zijn om veiligheidsredenen gehouden om hun geloof te 
beleven onder het absolute minimum gedrag van openbaarheid zoals 
ooggetuigen/ervaringsdeskundigen dat omschrijven: 
- De wereldwijd aanvaarde verschijningsvormen van een christen kun je je niet 

permitteren zoals : 
* in het openbaar bidden 
* op openbare plaatsen als gelovigen samenkomen - zelfs niet op besloten plaatsen 
* met (een) ander(en) zichtbaar gebedsmomenten te hebben 
* thuis een bijbel hebben 
* altijd proberen eerlijk te zijn 
* hoe ziet je huwelijk er uit (houding echtgenoten onderling) 
* niet te pas en te onpas zweren 
* uitingen van naastenliefde, vrede en hulpvaardigheid 
* tenslotte openlijk hun blijde boodschap verspreiden is uit den boze. Men beseft dat  
  het risico dan met 100% stijgt.   
 

- Uitingen van liefdadigheid (zoals hulpbehoevenden – ouderen/zwakkeren, zwervers 
 of prostituees) roept vragen op waarom men dat doet en wordt men als christen 
herkent en maakt een gelovige verdacht.  
De spagaat hierbij is dat de christen zich geroepen voelt tot liefdadigheid aan de 
zwakkere waardoor hij zich bloot geeft als christen met alle risico’s van dien. 
Anderzijds zal hij op de vraag van hulpbehoevende wat hem drijft om te helpen 
getuigen van de liefde van Jezus Christus. En juist dat antwoord heet dan 
evangeliseren en pogingen tot bekering van moslims.    

 
Altijd en overal is men bang dat het geloof uitlekt, dat men door de geheime dienst 
geobserveerd wordt, dat mede gelovigen door bepaald gedrag worden gearresteerd en 
dat je familie omwille van het christelijke geloof moeilijkheden krijgt.  
 

6. De minister kan uit het ambtsbericht niet afleiden dat na de arrestaties in december 2010 
nog nieuwe arrestaties hebben plaatsgevonden.  
 
Reactie: 
Op zich is dat juist, omdat hierover het ambtsbericht niet exact publiceert, anderzijds is 
het ten dele waar.  
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Het ambtsbericht geeft wel een passage20 weer over arrestaties van bekeerde 
christenen: 
Ook kwam het gedurende de verslagperiode geregeld voor dat bekeerde christenen  
werden gearresteerd na een inval in huiskerken door de autoriteiten. De meesten van 
hen zijn na enige tijd op borgtocht vrijgelaten. Anderen bevinden zich nog in detentie. 
Pastor Behrouz Sadegh-Khanjani uit de stad Shiraz hangt wegens geloofsafvalligheid 
een mogelijke veroordeling boven het hoofd. Over de mogelijke strafmaat is niets 
bekend. 
 
Via open bronnen van het internet21 heeft het Platform Christen Asielzoekers Iran zonder 
al te veel speurwerk over de periode van het veel geciteerde ambtsbericht over de 
periode oktober 2010 tot en met juli 2011 de volgende aantallen gevonden: 
 
In de periode oktober - december 2010 werden 13 acties geregistreerd waarbij 102 
mensen werden opgepakt en nà december 2010 tot en met juli 2011 nog eens 19 acties 
waarbij 104 mensen werden opgepakt.  
 
Deze getallen en de inhoud van de berichten wijzen uit dat er wel mensen na december 
2010 zijn opgepakt en het niet alleen gaat om kerkleiders of evangelisten dan christenen 
die bezig zijn met evangeliseren. Wel degelijk gaat het ook om mensen die alleen 
omwille van het enkele feit dat zij christen zijn worden opgepakt.  
 

7. Ten slotte nog twee vraagtekens n.a.v. de ambtsberichten: 
a) In het ambtsbericht van oktober 2010 kwam de volgende passage voor: 
    Er is sprake van overheidstoezicht op kerken en hun bezoekers. Er vinden in ‘nieuwe      
    kerken’ kerkdiensten in het Perzisch plaats, maar gedurende de verslagperiode was   
    over het algemeen sprake van een toenemende terughoudendheid kerkdiensten in  
    het Perzisch te houden. Bijeenkomsten buiten hun kerkgebouw zijn verboden.   
    Mensen die in Iran aan verboden bijeenkomsten deelnemen, lopen het risico te    
    worden gearresteerd22.         
In het ambtsbericht van augustus 2011 komt deze passage niet meer voor.  
 
b) In het ambtsbericht 2011 zijn de nieuwe termen hoog en laag profiel ingevoerd. In 
vergelijkende situaties sprak de minister van buitenlandse zaken in het ambtsbericht van 
oktober 2010 over terughoudend en discreet. Beide omschrijvingen duiden nog steeds 
op het feit dat de minister(s) vind(t)(en) dat een christen in Iran in feite in het geheim 
moet geloven. 

 
8. Ten laatste de actualiteit, buiten de orde van de brief van minister Leers, maar wel ter 

bevestiging van de doorgaande lijn m.b.t. de situatie in Iran.  
Op 5 oktober 2011 sprak mevr. dr. Shirin Ebabi - Iraanse Nobelprijswinnaar voor de 
vrede 2003 – tijdens een zitting van de delegatie voor de relaties met Iran van het 
Europees Parlement in Brussel. Zij hekelde de precaire situatie van christenen in Iran. 
Zij wees op de gevaarlijke situatie voor christelijke bekeerlingen.   

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
20

 Blz. 44 Ambtsbericht aug 2011 
21

 Detailgegevens zijn als bijlage in een exelbestand beschikbaar gesteld.  
22

 Blz. 47 van het ambtsbericht oktober 2010 


