
DE SUPORT A LES DONES IRANIANES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El 16 de setembre de 2022, Mahsa Amini, una jove kurda de vint-i-dos anys va morir 

ser, suposadament, portar el hijab de forma incorrecta. 

Després que es conegués la terrible notícia, milers de manifestants van sortir arreu 
del país per protestar per les actuacions de la policia de la moral, reivindicar els 
drets fonamentals de les dones i exigir canvis en la legislació vigent, entre ells, deixar 
de portar el hijab, obligatori des de la revolució islàmica de 1979. 

Pocs dies després de començar les protestes, una altra jove de vint-i-dos anys, Hadis 
Najafi, també va morir a mans de la policia de la moral. En el seu cas, va assistir a les 
manifestacions sense vel. Li van disparar més de vint bales.

les primeres elaborades després de la revolució islàmica -quan es va prohibir a les 
dones viatjar soles o divorciar-se-, a la pràctica les dones viuen sotmeses a una 
societat i un govern totalment patriarcal que limita que treballin en determinats 
llocs, que triïn lliurement amb qui es volen casar, o tinguin lliure moviment. La 
màxima expressió de la submissió a què estan sotmeses les dones, i que els recorda 

nou anys. Per no portar-lo o portar-lo sense que cobreixi totalment el cabell, la 
policia de la moral pot detenir-les. També pot fer-ho si considera que es veuen massa 

-se a 
portar- l de la 
Mahsa Amini, la mort. 

comunitat internacional, la resposta de les forces de seguretat iranianes a les 

oficialment la mort de quaranta-una persones durant les manifestacions (la majoria 
entre 

Human Rights, en comptabilitza més de setanta.
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les manifestacions, les autoritats 
internet i a les plataformes de missatgeria instantània. Aquesta vulneració també ha 
portat a la detenció de periodistes, com la periodista Nilufar Hamedi, la primera a 

 que actualment es troba retinguda a una 
presó, juntament amb una altra periodista i un fotògraf.  

La Unió Europea i els seus estats membres, entre ells el Govern Espanyol, han emès 
tigació 

independent i depurin responsabilitats de manera transparent, objectiva i 

les comunicacions, les detencions arbitràries i qualsevol altra restricció o atac 
contra els ciutadans, els periodistes i tots aquells que exerceixen les seves llibertats 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seva aprovació pel Ple 
Municipal, els següents ACORDS: 

PRIMER.- Condemnar la vulneració dels humans i particularment els drets de les 
dones i les nenes per part del règim iranià. 

SEGON.- 

sotmetiment i tortura. 

TERCER.- 

. 

QUART.- Condemnar la repressió del règim iranià, especialment repressiu vers les 
dones, les persones homosexuals i les minories ètniques i religioses. 

CINQUÈ.- 
qualsevol altra vestimenta, ja que atempta contra la llibertat de les dones. 

SISÈ.- Exigim una investigació exhaustiva i independent dels fets que han provocat 
la mort de Masha Amini; i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i 

  

SETÈ.- Demanem a la comunitat internacional que atengui les demandes de les 

falta de llibertats a Iran. 

VUITÈ.- Reclamem a les autoritats iranianes que assegurin la seguretat física de les 

demandes legítimes.  

 

 



A Tarragona, el de 2022 

 

 

 

 

 

Pablo Pérez Herrero 

Conseller  

 

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els 

 


