
 

 

Moció de la Junta de Portaveus de condemna a l’actuació del govern iraniâ  

per la repressió exercida contra les dones 

 

Des del Consell de Cooperació i la Taula de Gènere, Feminismes i LGBTI i 
l’Ajuntament de Sabadell condemnem rotundament els assassinats, les agressions i 
els segrestos contra les dones que s’estan produint a l’Iran i expressem el nostre més 
enèrgic rebuig a l’actuació del govern d’aquest país front les mobilitzacions de la 
societat iraniana per protestar contra la mort de la jove kurda Mahsa Amini.  

Especialment condemnem la mort de la jove, que va ser detinguda el passat 13 de 
setembre a Teherán per la denominada policia de la “moral” iraniana per no portar 
correctament posat el hiyab. Segons els testimonis va ser colpejada i traslladada a un 
centre de detenció i hores després traslladada en coma a l’hospital, on va morir 3 dies 
més tard. 

Aquests fets van provocar que una gran part de la societat d’Iran surtis al carrer a 
protestar per la impunitat de l’actuació de la policia de la “moral”.  

Recentment s’ha conegut també la mort a trets o a cops d’altres joves activistes i 
manifestants, tant majors com menors d’edat. Són ja 41 les persones que han mort 
segons ha reconegut la televisió estatal iraniana, una xifra que s’elevaria a més de 200 
joves segons l’estimació de l’ONG Iran Human Rights.  

Amnistia Internacional, en base als relats de testimonis i material gràfic, confirma que 
són les forces de seguretat d’Iran les que han causat les morts de manifestants en les 
protestes pacífiques en els territoris de Kermanchah, Kurdistán y Azerbaiyán 
Occidental, i que s’estan investigant més morts en altres ciutats. 

Les agressions contra la llibertat de les dones es succeeixen a l’Iran, darrerament amb 
la detenció domiciliària sense accés al mòbil de l’escaladora iraniana Elnaz Rekabi, la 
qual va ser detinguda per les autoritats iranianes després de competir a Corea del Sud 
sense el hiyab.  

Davant d’aquestes situacions de violència i supressió dels drets fonamentals a les 
dones i nenes, des del Consell de Cooperació, la Taula de Gènere, Feminismes i 
LGBTI i l’Ajuntament de Sabadell:  

1. Condemnem les vulneracions dels drets humans a la vida, la integritat física, la 
llibertat d’expressió, d’associació i reunió, que s’estan produint a la República Islàmica 
d’Iran. 

2. Reivindiquem els drets de totes les dones i nenes a una vida digna i a l’exercici de la 

llibertat, independentment de la seva procedència, residència, nacionalitat, religió o 

origen social, en tant que el dret a la igualtat és un dret universal de totes les 

persones. 

3.- Donem suport al moviment feminista d’Iran que, des del 1921, lluita per la igualtat, 
la justícia social, els drets humans i el reconeixement multiètnic de l’Iran. Un moviment 



 

 

que  proclama el dret a poder expressar-se i vestir-se amb llibertat, sense imposicions 
religioses, polítiques o culturals.  

4. Condemnem l’ús de la tortura, maltractament i amenaces per part de les forces de 

seguretat iranianes, i concretament de la policia de la moral, així com l’ús de de totes 

les formes de violència i de munició real contra les persones que protesten i es 

manifesten, sent una actuació contrària al dret internacional, que limita l’ús de les 

armes de foc i l’ús indiscriminat de força letal en el context de les manifestacions 

pacífiques (Resolució del Consell de Drets Humans de NNUU A/HRC/25/L.20, 24 de 

març de 2014 sobre la promoció i protecció dels  Drets Humans en el context de las 

manifestacions pacífiques) 

5. Denunciem l’actuació irregular de la policia iraniana i l’actuació posterior del govern 

d’aquest país que recolza la repressió violenta de les manifestacions i que ha ordenat 

el tancament de les universitats i la detenció almenys de 18 periodistes a més de 

limitar l’accés a Internet.  

6. Expressem la nostra profunda admiració per la valentia de totes les persones 

iranianes, especialment dones i nenes, que participen activament en les mobilitzacions 

per la defensa i recuperació dels seus drets fonamentals, malgrat l’ús desproporcionat 

de força i repressió a la que s’enfronten.  

7. Reclamem a l’organització de Nacions Unides, a la Unió Europea i al Tribunal Penal 
Internacional per tal que, en representació de la comunitat internacional i el continent 
europeu, exigeixi el fi de la impunitat sistèmica que permet el manteniment de la 
repressió per part de les autoritats nacionals de l’Iran i que suposen greus violacions 
dels drets humans i dels drets de les dones i de les nenes i es jutgin els assassinats 
com a crims contra la humanitat.  

8. Fer trasllat d’aquest manifest a José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, a Josep Borrell, Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a Volker 
Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a Piotr Józef 
Hofmański, Presidente de la Corte Penal Internacional i a Hassan Qashqavi, 
Embajador de Irán en España i a la Roda de la Pau de Sabadell. 

Sabadell, 3 de novembre de 2022 


