
 
 

 

MOCIÓ EN SUPORT DEL POBLE KURD I CONTRA L’OFENSIVA AL TERRITORI DE ROJAVA 

L'Estat turc, saltant-se totes les normes del dret internacional, ha començat a perpetrar atacs 

militars contra el Kurdistan sirià, en el territori de Rojava. Aquests atacs, que afecten la societat 

civil i provoquen milers de morts i desplaçats, compten amb la complicitat de molts països que 

no exigeixen la fi de l’ofensiva militar anomenada “Operació Primavera de Pau. 

Russia, a través d’un acord amb Turquia, accepta la creació d’una «zona de seguretat» al 

Kurdistan sirià. Segons aquest acord, Rússia dona suport explícit i públic a la invasió territorial 

de Rojava per part de Turquia. Militars sirians i russos s’encarregaran «d’alliberar» la zona de 

població kurda.  

Estats Units ha retirat ara l’exèrcit, deixant el poble Kurd en mans de les forces armades 

d'Erdogan. 

També el Govern espanyol n’és còmplice, per la seva negativa a deixar de vendre armament a 

Turquia que és utilitzat contra la població de Rojava, entre d’altres. 

Els bombardejos indiscriminats, iniciats a octubre del 2019, comporten una amenaça greu a la 

seva vida i una violació dels drets humans internacionals que conduiran a una nova crisis 

humanitària, amb morts i desplaçats. De fet, s’estima que aquesta operació autoanomenada 

“Operació Primavera de Pau” pot provocar més de 300.000 refugiats.   

Per tots aquests motius, l’ajuntament de Vallirana ha de posicionar-se contra l'ofensiva 

unilateral iniciada per Turquia al Kurdistan Sirià, que comporta l'incompliment dels principis del 

dret internacional i constitueix una nova desestabilització de la regió i manifestar el suport al 

poble Kurd. 

 

Per tots aquests motius, els GM d’ERC, d’En Comú Podem i Junts per Vallirana proposen al Ple 

d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Condemnar l’ofensiva militar anomenada “Operació Primavera de Pau” iniciada per 

les forces armades turques contra el Kurdistan Sirià, que comporta l’incompliment dels principis 

del dret internacional i constitueix una nova desestabilització de la regió.  

SEGON.- Mostrar la solidaritat amb el poble Kurd que porta anys sent víctima de persecució, 

repressió i discriminació i donar suport al dret polític d’autodeterminació del poble Kurd.   

TERCER.- Exigir al Govern espanyol que deixi de vendre armament, atès que comporta 

complicitat en els conflictes armats, com és el cas de la venta a Turquia i el que està fent les 

forces armades d'aquest país a Síria.  

QUART.- Rebutjar l'actitud i la utilització irresponsable dels Estats Units amb aquest conflicte, 

retirant ara l'exèrcit i deixant el poble Kurd en mans de les forces armades d'Erdogan.  


