
 

 
 
 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LES DONES IRANIANES 
 
El 13 de setembre de 2022, Mahsa Amini, una jove kurda de vint-i-dos anys, va ser 
detinguda per l'anomenada policia de la moralitat de la República Islàmica de l'Iran amb 
el pretext que portava incorrectament el vel. Un cop traslladada a una comissaria per, 
suposadament, realitzar una sessió de reeducació d'una hora de durada, va haver de ser 

conseqüència d'un infart i un com a derivat de la brutal agressió. 
 
Aquest cas ha 
les que han sortit en massa al carrer en contra de la violència que pateixen cada dia per 

 des de la revolució del 79. 
 protestes i manifestacions ciutadanes 

arreu del país contra la mort de Mahsa i per a reivindicar els drets fonamentals de les 
dones.  com a mostra de 
solidaritat amb les dones iranianes.  
 
A l'Iran és obligatori portar el vel des de la revolució islàmica del 1979. No fer-ho pot 
significar l'empresonament i la pèrdua de la feina. I tot i que les autoritats iranianes han 
ordenat una investigació sobre el que va passar a la comissaria on van traslladar Amini, 
les protestes ciutadanes han estat durament reprimides i, actualment, segons dades 
oficials, gairebé vint persones hi han perdut la vida- Però segons algunes ONG que 
treballen des del terreny aquesta xifra podria elevar-se fins a 130. 
 
A més, el govern iranià aplica la censura bloquejant la connexió a Internet per a evitar 
que les protestes que han contribuït a difondre el cas d'Amini es continuïn estenent per 
les xarxes socials. De fet, el 25 de setembre les autoritats iranianes van detenir Nilufar 
Hamedi, la primera periodista a donar la notícia sobre la mort d'Amini, que actualment 
està retinguda en una presó juntament amb una altra periodista i un fotògraf.  
 
L'obligació, a l'Iran, de cobrir-se la cara totalment o parcialment contradiu directament 
la Carta de les Nacions Unides del 1945 i el Pacte internacional de drets civils i polítics 
del 1966, que advoquen per la igualtat entre homes i dones, i també la Convenció de les 
Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, 
del 1979. L'organització Amnistia Internacional ha sol·licitat una investigació criminal per 
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la mort d'Amini i considera l'obligatorietat del vel abusiva, degradant i discriminatòria 
per a la dona. 
 

RC proposa 
 dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Condemnar l'assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la 
moral de l'Iran i demanar una investigació exhaustiva i independent dels fets que han 
provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i 
penals que en derivin. 
 
SEGON.- Mostra la seva solidaritat amb les dones iranianes, amb totes les dones que 
s'enfronten a qualsevol tipus de discriminació i amb els homes que comparteixen 
aquesta lluita. 
 
TERCER.- Condemnar qualsevol norma que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que 
atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin, i reclamar la 
dissolució de la policia de la moral. 
 
QUART.- Condemnar l'empresonament de la periodista Nilufar Hamedi i de la resta de 
periodistes empresonats per haver informat sobre la mort d'Amini i n'exigeix 
l'alliberament, alhora que exigeix que es respecti la llibertat de premsa i d'informació. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europa 
que donin suport a la societat civil iraniana, que lluita per les llibertats i els drets de les 
dones per a avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just. 
 
SISÈ.- Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que 
evitin de legislar o de desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la 
indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i 
viure com vulguin allà on siguin. 
 
SETÈ.- Lamentar la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que dones d'arreu 
del món, també a Catalunya, han de patir per l'ús del vel i insta les institucions públiques 
catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que puguin incórrer 
en aquesta persecució. 
 



 

 
 
VUITÈ.- Condemnar qualsevol forma de tortura, molt especialment per motius derivats 
de l'extremisme religiós. Així com l'ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que es fa 
de l'assassinat de Mahsa Amini per a validar discursos d'odi i discriminació. 
 
NOVÈ.- Traslladar els següents acords a totes les entitats de dones de la ciutat, al Consell 
Municipal de Dones, a la Taula Intercultural i a totes les associacions i entitats que en 
formen part i  
 
 
  


