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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS DE SUPORT 
A LES DONES QUE ES MANIFESTEN A FAVOR DELS SEUS DRETS A IRAN ARRAN DE 
L’ASSASSINAT DE MASHA AMENI I EN CONTRA DE LA REPRESSIÓ QUE SOFREIX EL 

POBLE IRANIÀ 
 
  
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal, reconegut des de fa dècades 
a diversos textos internacionals. És també un principi fonamental de la Unió Europea. No 
obstant això, existeixen molts països en els quals segueix sense respectar-se. 
 
El passat 13 de setembre, la jove iraniana de 22 anys, Masha Ameni, d’origen kurd, va ser 
detinguda per la Policia de la Moral i portada a una comissaria per assistir a una hora de 
“reeducació”, per infringir, suposadament, l’obligació de cobrir-se el cap amb un hijab ben 
ajustat. Poc, després va ser ingressada en coma a un hospital, on va morir el 16 de setembre. 
La versió oficial afirma que va sofrir una aturada cardíaca. Diversos testimonis asseguren que 
la van colpejar dins del vehicle que la traslladava a la comissaria i que tenia senyals de 
maltractament. 
 
Pocs dies després, Hadis Najafi, de 20 anys, penjava en xarxes socials un vídeo en el qual es 
llevava el hijab i es recollia els  cabells rossos en un monyo enfront de la policia que intentava 
controlar una manifestació a la ciutat de Karaj. Recentment vam saber que la jove va ser 
assassinada per la policia del país, amb sis trets en la cara, coll i pit. 
 
Aquests nous atemptats contra els drets i llibertats de les dones en Iran han originat una ona 
de manifestacions i enèrgiques protestes de milers de dones en més de vint ciutats del país, 
que com Hadis Najafi, es graven mentre es tallen el cabell o cremen els seus vels a la vista 
de tots, compartint aquests vídeo a les xarxes socials. En diverses ciutats les dones 
protagonitzen manifestacions en les quals es lleven el hijab i canten contra el govern, 
protestes que són durament reprimides per part de la violenta policia del règim dels ayatollahs 
i d’Ibrahim Raisi. Es creu que fins al 24 de setembre han mort almenys 54 persones a 
conseqüència d'aquesta repressió, segons diverses fonts, i els detinguts poden ser més de 
1186. 
 
Davant aquesta gravíssima vulneració dels drets de les dones i dels drets humans, el 
Parlament de les Illes Balears: 
 

1. Condemna la vulneració dels drets humans i particularment dels drets de les dones 
i les nines per part del règim iranià. 
 
2. Reprova l'assassinat de les joves Masha Ameni i Hadis Najafi, així com la repressió 
desencadenada per les autoritats iranianes contra les dones i contra tots aquells que 
s’han solidaritzat amb l'assassinat de la jove, demanant l'eliminació de les restriccions 
en la vestimenta i en la conducta imposades pel règim ayatollah. 
 
3. Atén les demandes de les dones iranianes en l'exili, que demanen suport a la 
comunitat internacional en la seva lluita contra la repressió i la falta de llibertats a 
l’Iran. 
 
4. Fa costat a les manifestacions que han sortit al carrer a l’Iran i altres nacions del 
món per protestar per l'assassinat de Masha Ameni i el posterior de Hadis Najafi, i 
exigir la posada en llibertat de tots els detinguts, començant per la periodista Nilufar 
Hamedi, que va ser la primera en comunicar la mort de Masha. 
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5. Condemna la repressió del règim iranià, especialment repressiu dels drets i llibertats 
de les dones i les persones homosexuals. 
 
6. Reconeix el dret de les dones en qualsevol part del món a no fer ús de vels, hijabs, 
burques o de qualsevol altre que suposi una restricció a la llibertat individual 
d’indumentària, corprens que són a més símbol de submissió. 
 
7. Proposa impulsar en el si de la Unió Europea noves sancions contra el règim iranià, 
incloent també la anomenada a consultes dels ambaixadors de la Unió Europea en 
aquesta nació. 
 
8. Anima a impulsar en el si de les Nacions Unides iniciatives a nivell global a favor de 
la llibertat de les dones, especialment en aquells països que fan de la llei religiosa la 
font de la llei civil. 

 
 
 

Aprovada per assentiment a la sessió plenària  
de dia 4 d’octubre de 2022 


