
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONDEMNA DE 
L’OCUPACIÓ DEL KURDISTAN DEL SUD 

Preàmbul 

 
Després de l'esclat de la guerra a Ucraïna i un cop el focus mediàtic s’ha centrat de 
manera substancial en aquest conflicte, diversos estats han aprofitat per dur a terme 
agressions militars o vulneracions de drets socials i civils contra la seva mateixa 
població o contra nacions veïnes.  
 
És el cas de Turquia, que ara busca millorar el seu perfil a l'escenari diplomàtic 
mundial intentant fer de mediadora entre Ucraïna i Rússia; alhora, aprofita que Ucraïna 
atrau la mirada internacional per iniciar una altra campanya d'agressió militar contra el 
Kurdistan del Sud per envair, despoblar i ocupar més endavant aquesta àrea. 
 
El 17 d'abril, l'Estat turc va llançar una nova campanya militar –l’anomenat “Claw 
Lock”– destinada a ocupar les àrees de Kurêjaro (Kurazhar) i Çiyayê Reş a la regió de 
Zap al Kurdistan del Sud. En aquesta campanya transfronterera il·legal, les forces 
armades turques han utilitzat artilleria pesada, avions de combat, drons i helicòpters. A 
més, han transportant forces terrestres en helicòpter a la regió com a part d'una 
ofensiva terrestre paral·lela. Des de la regió del Zap, les forces turques pretenen 
estendre la seva ocupació a les regions de Metîna i Avaşîn-Basyan. 
 
Actualment, Erdoğan s’enfronta a múltiples crisis internes, inclosa una situació 
econòmica desfavorable. Intenta sostenir-se intensificant la guerra de l'Estat turc 
contra els kurds per aplegar el suport nacionalista. Mentrestant, treballa per reforçar la 
posició de Turquia en la diplomàtica internacional exercint el paper de mediador en la 
crisi d'Ucraïna i reclamant una posició geoestratègica única entre l'OTAN i Rússia. Ara, 
Erdoğan vol exigir el suport a la seva guerra contra els kurds com a condició per a la 
cooperació de Turquia amb l'OTAN a Ucraïna. 

És per això que l'OTAN i la UE romanen en silenci davant d’aquesta guerra: el 
conflicte amb Rússia ha millorat la posició geoestratègica de Turquia ja que es troba 
enmig d'una ruta de transport de gas des del Kurdistan i l'Orient Mitjà a Europa.  

En aquest moment crític, és urgentment necessària una forta mostra de solidaritat per 
no només cridar l'atenció sobre la difícil situació del poble kurd, sinó també per 
demanar justícia i posar fi a la doble moral internacional relativa a les invasions i crims 
de guerra que s'està traduint en una situació generalitzada: mort, destrucció i 
desplaçaments. 

És per això que des dels grups municipals de la CUP, JxC, ERC i PSC, proposem al 
ple de l’Ajuntament de Berga que adopti els següents acords: 

PRIMER.- Que el ple de l’Ajuntament de Berga condemna sense ambigüitats aquesta 

agressió i fa una crida als pobles català, d’Europa i turc a recolzar les iniciatives que 
sorgeixin per pressionar el govern turc perquè retiri les seves tropes del Kurdistan del 
Sud.  



SEGON.- El ple de l’Ajuntament de Berga exigeix que s’aturi el proveïment de material 

militar de l’Estat espanyol a l’Estat turc. 

TERCER.- El ple de l’Ajuntament de Berga exigeix que la UE aturi/denegui la 
incorporació de l’Estat turc com a membre de la UE fins a l’alliberament dels presos 
polítics i a que aquest esdevingui un estat plenament democràtic. 

QUART.-  El ple de l’Ajuntament de Berga demana l’alliberament dels presos polítics 
kurds i especialment el de l’Adbullah Öcalan, un interlocutor indispensable per a una 
solució pacífica del conflicte kurd. 

CINQUÉ.- Comunicar aquests acords presos i l’aprovació de la moció als Parlament 
de Catalunya, Congrés dels Diputats i Govern de l’Estat espanyol així com al consolat 
de l’Estat turc a Barcelona. 

  

Berga, 15 de setembre de 2022 


