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Des de la revolució islàmica del 1979 l’Iran ha patit diverses regressions en drets humans, sobretot en
relació amb els drets de les dones. L'últim fet públicament conegut va ser el 13 de setembre de 2022,
quan Masha Amini va ser detinguda per la policia de la moralitat per portar incorrectament el vel. Aquesta
detenció va acabar amb una pallissa policial brutal en nom de la reeducació que va provocar l'ingrés
hospitalari, i tres dies després, la mort de la jove.
La mort de la Masha Amini ha desencadenat a l’Iran una revolta feminista amb protestes al carrer contra
l’obligatorietat de portar vel, norma que, en cas de ser incomplerta, pot comportar l’empresonament per
part de la policia de la moralitat o acomiadament laboral directe.
Tot i que l’autoritat iraniana ha obert una investigació per l’actuació policial contra la Masha Amini, les
protestes al carrer han donat lloc a una onada massiva de repressió causant la mort d’almenys una
vintena de dones; un nombre indeterminat de detencions entre les quals hi ha la de la periodista que va
publicar la primera notícia sobre la mort de Masha Amini; i la censura digital local i internacional per
evitar més protestes i que el món pugui conèixer què està passant al país.
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La mort de Masha Amini i les consegüents repressions han portat també a Amnistia Internacional a obrir
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Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:
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•
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una investigació, per aclarir els fets i investigar la flagrant vulneració i violació de drets humans que estan
patint les dones iranianes.

•

Condemna la mort de Masha Amini i la resta de morts originades per l'onada de repressió practicada
per la policia de la moralitat.
Condemna la repressió exercida en forma de tortura, violència i d'empresonament de les persones,
principalment dones, que estan lluitant per assolir els seus drets i llibertats a l’Iran.
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•

Expressar i donar suport a les dones iranianes, i la resta de dones de països islàmics, que lluiten
contra l’obligatorietat del vel islàmic i totes les altres discriminacions que pateixen pel fet de ser
dones.

•

Insta als òrgans europeus corresponents a garantir l’asil polític a les dones iranianes que el sol·licitin
per aquest motiu.

•

Insta als espais de representació política, a què es condemni qualsevol legislació que atempti a la
llibertat de les dones a vestir-se i viure com vulguin.

•

Condemna qualsevol discurs públic ideològic, racista o islamofòbic que doni lloc a discursos d'odi i
discriminació arran de la mort de Masha Amini.

Resolució presentada per la Joventut Nacionalista de Catalunya
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