
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE CONDEMNA DE 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Després de l'esclat de la guerra a Ucraïna i un cop el focus mediàtic esta posat de manera 
substancial en aquests conflictes, diversos Estats han aprofitat aquest fet per dur a terme 
agressions militars o vulneracions de drets socials i civils contra la seva mateixa població o 
contra nacions veïnes.  
 
Es el cas de Turquia que ara busca augmentar el seu perfil a l'escenari diplomàtic mundial 
intentant fer el paper de mediador entre Ucraïna i Rússia, alhora que aprofita l'enfocament 
mundial a Ucraïna per iniciar una altra campanya d'agressió militar contra el Kurdistan del 
Sud. Iraq) per envair, despoblar i ocupar més tard aquesta àrea. 
 
El 17 d'abril, l'estat turc va llançar una nova campanya militar destinada a ocupar les àrees de 

 
aquesta campanya transfronterera il·legal, les Forces Armades Turques han estat utilitzant 
artilleria pesada, avions de combat, drons i helicòpters, i transportant forces terrestres en 
helicòpter a la regió, com a part d'una ofensiva terrestre paral·lela.  Des de la regió de Zap, 

-Basyan. 
 
Erdogan enfronta actualment múltiples crisis internes, inclosa una situació econòmica 
negativa, i està tractant de sostenir-se i reforçar-se intensificant la guerra de l'estat turc 
contra els kurds per aplegar el suport nacionalista, mentre treballa per reforçar la posició de 
Turquia en la  diplomàtica internacional.  intentant exercir el paper de mediador en la crisi 
d'Ucraïna i reclamar una posició geoestratègica única entre l'OTAN i Rússia.  Ara Erdogan vol 
fer del suport a la seva guerra contra els kurds una condició per a la cooperació de Turquia 
amb l'OTAN a Ucraïna. 

Es per això que l'OTAN i de la UE romanen en silenci davant aquesta guerra: el conflicte amb 
Rússia, ha millorat la posició geoestratègica de Turquia ja que es troba al llarg d'una ruta de 
transport de gas des del Kurdistan i l'Orient Mitjà a Europa.  
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En aquest moment crític, és necessària urgentment una forta mostra de solidaritat per no 
només cridar l'atenció sobre la difícil situació del poble kurd, sinó també per demanar justícia 
i posar fi a la doble moral internacional relativa a les invasions i crims de guerra que s'està 
traduint en una situació generalitzada. mort, destrucció i desplaçaments. 

que adopti els següents ACORDS: 

PRIMER.- Que Tarragona condemni sense ambigüitats aquesta agressió  i fa 

pressionar el govern turc perquè retiri les seves tropes del Kurdistan del Sud.  

SEGON.- exigeixi 

seus estats membres amb Turquia. 

TERCER.- i a la UE que aturi/denegui la incorporació 

esdevingui un estat plenament democràtic. 

QUART.-  moció als Parlament de 

Turc a Barcelona. 

  

 

 

















