
 

RESOLUCIÓ SOBRE MAHSA AMINI 
 

El passat mes de setembre, a Teheran, Iran, Mahsa Amini, una dona kurda va ser retinguda per 

la Policia de la Moral, la patrulla iraniana que vetlla pel compliment del codi de vestimenta de la 

República Islàmica d’Iran, generalment pel que fa al hijab. El motiu de la seva detenció va ser 

que el hijab que duia no li tapava completament el cabell.  

En el moment de la detenció, Amini, de 22 anys, es trobava al metro amb el seu germà, a qui se 

li va dir, erròniament, que Amini seria portada al centre de detenció per rebre una classe 

informativa i que seria alliberada un cop acabés. Però la realitat va ser molt diferent: al cap de 

dues hores a mans de la patrulla iraniana, Amini va patir un atac cerebral i cardíac degut a una 

pallissa i un estat d’ansietat molt agut, ocasionat per la patrulla iraniana. Poc després, Amini va 

entrar en coma i va ser traslladada d’urgència a un hospital proper, on va morir dos dies més 

tard.  

Mahsa Amini, com tantes altres dones al món, va ser assassinada per un règim islamista basat 

en l’odi i l’opressió cap a la dona. Un règim que prohibeix els drets de les dones, sotmetent-les 

a una vida en silenci, amb desigualtats i sense llibertat per prendre les seves pròpies decisions.  

Si fem la vista enrere, trobem els grans canvis socials pels quals ha travessat Iran, el qual va ser 

exemple de progrés en relació als seus països veïns fins l’any 1979, quan va tenir lloc la Revolució 

Islàmica. Aquest procés de mobilització social va portar l’enderrocament de la Dinastia Pahlaví, 

i va significar la instauració de la República Islàmica tal i com la coneixem avui. Així doncs, aquest 

any significà un abans i un després en el mode de viure a Iran, i sobretot, en els drets de les 

dones, les quals van veure coartada la seva autonomia i van ser relegades a una nova teocràcia 

republicana, autoritària i anti occidental, imposada per l’aiatol·là Jomeini.  

La brutalitat d’aquest règim autoritari va tenir el mes passat el seu punt més àlgid amb 

l’injustificat assassinat de Mahsa Amini, un fet que ha dut a milers de persones als carrers a 

protestar. La societat iraniana està cansada dels abusos de poder, i de la impunitat policial 

d’aquells que propaguen el terror i la injustícia.  

D’aquesta manera la JSC condemnem: 

- La vulneració del dret a la llibertat de premsa i informació. Que ha derivat en 

l’empresonament de la periodista Nilufar Hamedi, així com de la resta de periodistes 

empresonats per informar sobre la mort d’Amini i exigim el seu alliberament.  

 

- Qualsevol legislació que estableixi l’obligatorietat del vel o qualsevol altra vestimenta, 

ja que atempta contra la llibertat de les dones.  

I la JSC instem a:  

- La comunitat internacional i la Unió Europea, a imposar sancions a les elits 

econòmiques, polítiques i militars d’aquells països que no respectin els drets humans 

fonamentals, per tal d’acabar amb la repressió. També a brindar ajuda humanitària, ja 

que com a exemple de democràcia plena, hem de tendir la mà a aquelles societats que 



 

veuen amenaçats, i sovint trepitjats, els seus drets més fonamentals, com és la llibertat 

i la dignitat com a persones.  

- El conjunt de la societat global i en especial als i les joves, a tenir un paper actiu en la 

lluita contra els règims autoritaris 


