
Moció en Suport a les dones de l’Iran i l’Afganistan

Mahsa Amini, també coneguda com a Jina Amini  va ser una activista política
feminista kurda, que va ser arrestada i torturada fins a la mort per la  Patrulla
d'Orientació de la policia iraniana, després que el  hijab que duia no li  tapés
íntegrament els cabells.  La detenció es va fer segons la guia islàmica de la
policia, però després de dues hores, a causa d'una forta pallissa al cap i una
gran por causada pel comportament dels agents, va patir un atac cerebral i
cardíac  i  va  entrar  en  coma.  És  una  de  les  víctimes  més  famoses  de  la
violència masclista a l'Iran. 

Quan es va saber de l’assassinat de l’activista, milers de dones a tot l’Iran van
començar a manifestar-se arreu del país. De vegades, en solitari. A voltes, en
petits  grups desafiant  els règim i  cremant els  seus mocadors (hijab)  com a
mostra  de  rebuig  a  l’assassinat  de  l’activista  i  sobre  tot  reclamant  el  dret
personal a tapar-se els cabells. Aquesta  revolució feminista és un acte de
valentia  i  coratge sense límits  en un país a on els  drets de les dones són
constantment trepitjats. Dia rere dia, ens arriben imatges d’accions de dones a
totes les ciutats del país a on s’enfronten a les policies religioses per tal d’exigir
justícia  i  llibertat.   Son  imatges  que  ens  glacen  la  sang  i  ens  fan  admirar
aquestes dones que amb tot en contra, arrisquen la vida i la seva llibertat per
un futur millor per elles, les seves mares, les seves germanes, les seves filles i
les futures generacions.

El món sencer hauria de donar suport a les dones de l’Iran. Els líders de les
nostres  democràcies  haurien  de  fer  un  pas  endavant  i  mostrar  la  seva
solidaritat cap aquestes dones valentes. No només a Iran, també a l’Afganistan,
a on les dones lluiten per principis bàsics de l’esser humà com l’educació. Les
estem deixant soles. A totes elles.

És per això que malgrat sigui una gota dins l’oceà declaram que:

1. L’Ajuntament  d’Algaida  condemna  l’assassinat  de  l’activista  Mahsa
Amini, i dona suport incondicional a les dones de l’Iran i la seva lluita.

2. L’Ajuntament d’Algaida reclama de manera urgent que tota la comunitat
internacional, inclosa l’Organització de Nacions Unides (ONU), la Unió
Europea (UE) i tots els països que en formen part, emprenguin totes les
accions que siguin necessàries per evitar la tragèdia, donant suport a la
vida, la seguretat i els drets de les dones afganes i iranianes.
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