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Iran: tot hier en niet verder
CU-jongerenvoorzitter en oud-COC-leider samen in Iran Comité

Hun missie op het gebied van mensenrech-
ten bracht oud-COC-voorzitter Frank van 
Dalen en ChristenUnie-jongerenvoorzitter 
IJmert Muilwijk samen in het nieuwe Iran 
Comité. Dat comité wordt maandag 
opgericht en bepleit een strenger en 
slimmer Iranbeleid, zowel politiek als 
economisch.
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Iran Comité

door onze redacteur

Gerard Beverdam

AMSTERDAM – Een monsterverbond tus-
sen christenen en homo’s? Welnee, zegt 
voormalig COC-voorman Frank van Dalen. 
,,Een gezamenlijke missie brengt ons bij 
elkaar. Of het nu gaat om de positie van 
christenen, homo’s, vrouwen of etnische 
minderheden – en laten we die laatste 
groep vooral niet vergeten – Iran kent sim-
pelweg een volstrekt misdadig regime. 
Mensen worden er vervolgd om wie ze zijn. 
Als je dat op je laat inwerken, biedt dat 
meer dan voldoende motivatie je daartegen 
te verzetten.’’
IJmert Muilwijk, voorzitter van de Christen-
Unie-jongerenorganisatie PerspectieF  
maalt er niet om of er enige opschudding 
ontstaat over zijn deelname aan het bont-
gekleurde Iran Comité. ,,Als dat de aan-
dacht vestigt op waar wij voor willen strij-
den: prima. Ik wil m’n achterban graag
wakker schudden. In 2005 waren we
geschokt over de foto’s van twee jonge 
homo’s die werden opgehangen. De laatste 
tijd heb ik me opnieuw verdiept in de hui-
dige situatie in Iran, die me steeds kwader 
maakt. Het regime laat telkens op geraffi-
neerde wijze merken de baas te zijn, en 
eigent zich steeds meer ruimte toe om 
mensen te onderdrukken. Het is tijd dat we 
opstaan en zeggen: tot hier en niet verder.’’
Homo’s worden in de wereld nog door ver-
schillende regimes vervolgd, zegt Frank van 
Dalen. ,,Gelukkig is de wetgeving in veel 
landen in positieve zin aangepast. Maar in 
Iran is geen enkele verbetering aan te wij-
zen. Er is een andere strategie nodig.’’
De oud-leider van homo-organisatie COC 
wijst op de videoboodschap waarin de 
Amerikaanse president Barack Obama 
afgelopen week toenadering zocht tot het 
regime, maar met name tot het Iraanse 
volk. ,,Op zich heel mooi dat hij ook tot de 
burgers sprak. Dan weten die ook: we staan 
er niet alleen voor.’’ Maar de reacties van 
de Iraanse machthebbers deden Van Dalen 
de schrik om het hart slaan. ,,De verklaring 
van de regering was nog enigszins gema-
tigd, maar die van de ayatollahs was rond-
uit afwijzend. Die geestelijk leiders hebben 
de werkelijke macht in Iran.’’

Atoomdreiging
Bij de terreur op de eigen bevolking maakt 
het strengislamitische Iran gebruik van 
sluwe tactieken die internationale veroor-
deling lastig maken, zegt Frank van Dalen. 
,,In de veroordelingen van homo’s wordt
nooit gesproken over homoseksualiteit, 
maar altijd over verkrachting of een ander 
vergrijp. Dat maakt het voor andere landen 
moeilijk er de vinger bij te leggen.’’ En, zegt 
IJmert Muilwijk, recent is er nog een wet 
aangenomen die geloofsafvalligen met de 
doodstraf bedreigt. ,,Maar de schendingen 
van de mensenrechten zijn één kant van de 
medaille. Ik maak me ook veel zorgen over 
de steeds sterkere atoomdreiging van Iran, 
met name richting Israël.’’ Frank van 
Dalen: ,,Ze willen Israël van de kaart vegen. 
Wie volgt?’’
Muilwijk en Van Dalen zijn eensgezind in 
hun pleidooi voor een strenger, maar ook 

slimmer Iranbeleid. Liefst zo internationaal 
mogelijk, maar om te beginnen in Neder-
land. IJmert Muilwijk: ,,Het heeft er toch de 
schijn van dat de mensenrechtenschendin-
gen met de mantel van de economische 
liefde worden bedekt. Alleen al Nederland 
drijft jaarlijks voor twee miljard euro han-
del met Iran.’’ Bij het aanpakken daarvan 
moet de bevolking zoveel mogelijk worden 
ontzien, vindt ook Frank van Dalen. ,,We 
moeten zoeken naar intelligente middelen 
om het regime af te knijpen. Ook de Sovjet-
Unie is uiteindelijk bezweken omdat het de 
enorme militaire uitgaven niet meer kon 
financieren.’’
Niet alleen is een beter politiek beleid 
nodig. Ook bedrijven moeten hun verant-
woordelijkheid nemen, benadrukt IJmert 
Muilwijk. ,,Ik denk dat we met het comité 
maar een paar aandeeltjes Shell moeten 
kopen. Dan kunnen we op een aandeelhou-
dersvergadering aan topman Jeroen van 
der Veer vragen hoe hij z’n verantwoorde-
lijkheid denkt te nemen als het gaat om 
oliedeals met Iran.’’ Frank van Dalen: ,,Als 
bedrijven druk uitoefenen, kan dat veel 
effect hebben. Want Iran, met z’n enorme 

olie- en gasvelden, wil ongetwijfeld graag 
zaken blijven doen. Een beetje ruzie maken
kan daarbij geen kwaad. Om zulk gedrag 
van bedrijven te stimuleren, zou de over-
heid moeten stoppen om de risico’s van het 
zakendoen met Iran af te dekken.’’
Het negen leden tellende Iran Comité wil 
een blijvende bijdrage leveren aan de dis-
cussie over Iran, door bijvoorbeeld poli-
tieke en economische beïnvloeding en het 
uitnodigen van Iraanse dissidenten. Ook in 
het comité zitten enkele Iraniërs. ,,We 
moeten dit wel samen met Iraniërs doen, 
en niet over hun hoofden heen’’, zegt Frank 
van Dalen.
PerspectieF-voorzitter IJmert Muilwijk put 
hoop uit het feit dat Iran een gemiddeld 
genomen jonge bevolking kent. ,,President 
Ahmadinejad deed bij z’n aantreden grote 
beloftes over de ontwikkeling van de eco-
nomie. Die lost hij niet in. De armen wor-
den alleen maar armer. Hopelijk zien 
Iraanse jongeren dit ook, en kunnen ze op 
de een of andere manier een begin van ver-
zet en verandering bewerkstelligen. Daar-
voor moeten ze weten dat de wereld hen 
steunt.’’

ChristenUnie-jongerenvoorzitter IJmert Muilwijk (links) en oud-COC-voorzitter 
Frank van Dalen zitten samen in het nieuwe Iran Comité. ,,Het is tijd dat we 
opstaan en zeggen: tot hier en niet verder.’’    |foto Rufus de Vries 


