
 
 

MOCIÓ DE SUPORT A LES DONES IRANIANES 
 
 
El passat 13 de setembre de 2022, la jove kurda Mahsa Amini, de vint-i-dos anys, va ser 

el pretext de portar incorrectament el vel. Amb la detenció, Amini va ser traslladada a una 
comissaria de policia per una suposada sessió 
Tanmateix, unes hores més tard va ser ingressada a un hospital de Teheran després de 
patir una agressió física per part dels agents de policia, que es pot qualificar de brutalitat 
policial i, fins i tot, tortura. Mahsa 

 
 

n, no 

de la revolució islàmica de 1979. I tot i que les autoritats iranianes han ordenat una 
investigació sobre el que va passar a la comissaria on va traslladar a Amini, les protestes 
ciutadanes han estat durament reprimides i, actualment i segons dades oficials, gairebé 
vint persones hi ha perdut la vida. A més, el govern iranià està aplicant la censura 
bloquejant la connexió a Internet per evitar que les protestes es continuen estenent a 

setembre les autoritats iranianes van detenir a Nilufar Hamedi, la primera periodista a 
nt es troba retinguda a una presó 

desfermat una cruel repressió que ja ha causat un nombre indeterminat de morts que 
també condemnem. 
 

-

de 1945 i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 que advoquen per la 

Inter
 

15.Moció
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És per això, que proposem al ple  
 

1.  la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la moral 
 

2. Condemnar qualsevol forma de tortura, i molt especialment, per motius derivats 
 

3. 
de per

 
4. Mostrar la seva solidaritat vers les dones iranianes, kurdes i perses així com totes 

les dones que 
comparteixen la seva lluita; 

5. Considerar necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que han 
provocat la mort de Mahsa Amini; i que es depurin les responsabilitats polítiques, 

 
6. 

atempta contra la llibertat de les dones a vestir i viure com vulguin, així com a què 
es dissolgui la policia de la moral; 

7. Demanar a les institucions europees i els Estats Membres de la Unió Europa que 
donin suport a la societat civil iraniana que lluita en favor de les llibertats i drets de 

 
8. Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que 

evitin legislar o desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la 
indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir 
i viure com vulguin allà on siguin;  

9. Lamenta 

públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que 
puguin incórrer en aquesta persecució; 

10. 
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