
MOCIÓ CONTRA LA LAPIDACIÓ I EN DEFENSA DELS DRETS HUMANS A
L'IRAN

Vistos  els articles 3r i 5è de la Declaració Universal dels Drets Humans i 6è i 7è del
Pacte Internacional dels Drets Cívils i Polítics, sobre el dret a la vida i la prohibició de
tortures i tractes degradants.
Vista  la Resolució del Parlament Europeu de 7 de setembre de 2010, sobre la situació
dels drets humans a l'Iran, en particular dels casos de la Sakineh Mohammadi Ashtiani i
Zahra Bahrami, instant al parlament iranià a prohibir la "practica cruel de la lapidació",
així com a despenalitzar  l'adulteri   i  l'homosexualitat   i a  descriminalitzar  les
pràctiques  sexuals consentides entre adults.
Vista  la Declaració del Consell de Ministres del govern espanyol, de 3 de setembre de
2010, de suport a la ciutadana Sakineh Mohammadi Ashtianí, que es manifesta en conta
de la lapidació com a pena de mort i en defensa dels drets humans.
Vistos  els articles 102 i 104 del Codi Penal iranià, referents a la lapidació, com a
mètode per augmentar el patiment de les víctimes i garantir una mort lenta,
especialment cruel per a les dones.
Vist  l'Informe d'Amnistia Internacional sobre les lapidacions a l'Iran de 2010, on
actualment hi ha almenys set dones i dos homes condemnats a aquesta pena de mort, i
on en el darrer any i mig s'han executat a més de dues-centes persones.
Vista  la Directiva del president de la Magistratura iraniana de 2002, que va establir  una
moratòria de les lapidacions, tot i que donat que mai no es va iniciar una: reforma legal,
el 2007 es van reprendre.
Considerant  que tot i les moratòries i suspensions acordades, des del 2002 han mort
lapidats a1menys sis homes i una dona.
Considerant la  Campanya "Aturem  les  lapidacions  per  sempre"  de  2003  a  càrrec
dels defensors i defensores iranians dels drets humans i l'actual Campanya "Aturem les
morts i les lapídacions de les dones", que urgeix a la comunitat internacional a intercedir
en el cas de la Sakineh Mohammadi Ashtianí.
Considerant  que amb motiu de la condemna a lapidació d'aquesta ciutadana iraniana,
acusada de mantenir ''relacions il·lícites", ja castigada per flagel·lació amb noranta-nou
fuetades, obligada a confessar sota coacció, i empresonada des del 2006, s'ha  iniciat
una campanya internacional que ha esdevingut en la suspensió i revisió del veredicte
d'aquest cas concret per part de les autoritats iranianes.

Primer.- SOL·LICITAR al govern de la República Islàmica de l'Iran, a través de la
seva ambaixada a Espanya, que es suspenguin i es revisin tots els casos condemnes a
mort per lapidació, per la seva extrema crueltat i manca de respecte als drets humans
més fonamentals.
Segon.- SOL·LICITAR igualment que es reformi el Codi Penal iranià per tal de
prohibir la lapidació i la tortura per a les acusacions derivades de les relacions sexuals
consentides entre persones adultes, especialment discriminatòries per a les dones.
Tercer.- EXPRESSAR  la postura de l'Ajuntament  de Cerdanyola del Valles en contra
de la pena de mort i de la lapidació en particular, així de les tortures i a favor dels drets
humans, en tant que signatària de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat i membre de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.


