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Introducció

Shengal es troba al Kurdistan 
iraquià, a 80 km de la frontera amb 
Síria, a l’oest de la ciutat de Mossul. 
S’estima que un 70% de la població 
local d’aquesta regió pertany a la 
comunitat yazidita.

Històricament, la població yazidita 
s’ha ubicat principalment a la regió 
geogràfica kurda situada entre 
l’Iraq i Síria, amb una població 
d’aproximadament 550.000 
persones, segons estadístiques de 
les Nacions Unides. També hi ha 
una minoria yazidita tant a Turquia com a Síria, que ha disminuït considerablement des dels anys 
vuitanta a causa d’una gran emigració a Europa, en particular a Alemanya, on actualment viuen més 
de 40.000 yazidites.

Per què la població yazidita, especialment les dones, ha estat l’objectiu del terrorisme de 
l’Estat Islàmic (ISIS)?

Al llarg de la història, la població yazidita ha estat objecte de múltiples intents d’assimilació i 
massacres, des del segle XIX fins a la massacre duta a terme a Shengal fa sis anys, passant per la 
massacre d’Anfal. En total, el poble yazidita ha patit setanta-tres genocidis al llarg de la seva història, 
el darrer a mans del terrorisme de l’Estat Islàmic (ISIS). Aquest genocidi o neteja ètnica, tal com 
ha estat descrit, va succeir posteriorment al començament de la guerra entre l’ISIS i la regió del 
Kurdistan al nord d’Iraq. El 3 d’agost de 2014, després que les forces dels Peshmerga es retiressin 
inesperadament sense oferir cap mena de resistència, els combatents d’ISIS van envair la regió de 
Shengal per tal d’augmentar la influència de l’organització a la regió. Desenes de milers de persones 
es van veure forçades a fugir a la muntanya de Shengal davant de la por que havia generat la brutalitat 
de les forces islamistes, i van quedar-hi atrapades durant diversos dies. Moltes d’elles van morir de 
fam, set i malalties, mentre que la resta van caure en mans de l’ISIS. 

Ubicació de Shengal. Font: Medico International (01/2018)

Població yazidí fugint de Shengal. Font: ANF (18/07/2018)
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Els combatents jihadistes van dur homes, dones i infants als patis de les escoles, van aïllar els homes 
i els van assassinar. Només al poblat de Kujo, al districte de Shengal, 500 homes van ser morts a trets, 
mentre que 19 dones van ser tancades dins de gàbies a Mossul i van ser cremades enmig del silenci 
internacional i dels països àrabs. Moltes d’altres van ser detingudes i transportades al districte de Tal 
Afar, després cap a Mossul, i d’allà a la ciutat de Raqqa, a Síria, on van romandre fins que van ser 
alliberades per les Forces Democràtiques Sirianes (SDF).

Totes les dones yazidites van ser venudes diverses vegades al mercat d’esclaves, violades i torturades 
per part de membres d’ISIS. Van ser forçades a quedar-se amb els seus captors fins que aquests se’n 
cansaven i posteriorment les venien o les donaven a un altre home. Les dones yazidites que van ser 
capturades, comprades i venudes diversos cops, i els menors, per la seva banda, van ser víctimes 
d’experiències traumàtiques causades per la crueltat i el patiment, de manera que se’ls va prendre la 
seva infància i se’ls van negar els seus drets més bàsics. 

Els nombres del genocidi del poble yazidí

• 550.000 persones yazidites a l'Iraq

• 360.000 persones desplaçades 

• 2.745 nenes i nens orfes

• 6.417 persones segrestades, de les quals:

  3.548 dones 

  2.869 homes

• 3.530 persones alliberades, de les quals:

  1.199 dones 

  339 homes 

  1.041 nenes 

  951 nens 

• 1.293 morts en els primers dies

• 2.877 persones encara detingudes per ISIS - no se sap on són:

  1.308 dones

  1.569 homes

•  81 fosses comunes, a més a més de desenes de tombes individuals

• 68 santuaris destruïts 
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El rol de les Unitats de Protecció de les dones de Shengal en l’alliberament de les dones 
yazidites

En resposta al patiment de les dones yazidites i amb l’objectiu d’alliberar les dones segrestades, les 
Unitats de Defensa de les Dones (YPJ) i les Unitats de Defensa del Poble (YPG) van participar en la 
campanya de Shengal per alliberar la ciutat de Raqqa, que es considerava com la capital del califat 
de l’Estat Islàmic. Durant la campanya, anomenada «Fúria de l’Eufrates», que va començar el 10 de 
novembre de 2016, es va alliberar la ciutat de Tabqa com a pas previ a la incursió a la ciutat de Raqqa.

La campanya per alliberar les dones yazidites va continuar els següents anys, amb l’anomenada 
«Campanya de la tempesta de Cizire» a Deir-Ez-Zor, en la qual les YPJ van dur a terme un paper 
fonamental en l’alliberament de més de tres mil dones i infants segrestats d’entre els 6417 yazidites 
capturats anteriorment. Van ser portades a la Casa Yazidita i a la Comissió de Dones de la província 

de Cizire, des d’on se’ls va donar suport 
psicològic. La Comissió de Dones permetia 
a les yazidites tornar a la seva vida normal 
i les ajudava a integrar-se de nou a la seva 
comunitat. Més tard, el Consell de Dones de 
Shengal prenia cura d’elles, i les portava de 
nou amb les seves famílies. El Moviment de 
Dones de Shengal va prendre la iniciativa 
d’ajudar les dones i infants a deixar enrere 
la por i la depressió, a més a més de tractar 
psicològicament els infants per desfer-se de 
les fosques idees que els mercenaris d’ISIS 
els havien posat al cap, per tornar-los a les 
seves vides normals i integrar-los de nou a 
la societat yazidita. 

Respecte a això, la copresidenta de la Casa Yazidita a la regió de Cizire, Leila Ibrahim, explicava: 
«Després d’aquesta massacre horrible del nostre poble i de la injustícia que hem patit a mans d’ISIS, 
ens hem organitzat i ens estem esforçant per poder donar tot tipus de suport a les dones yazidites 
alliberades i ajudar-les a deixar enrere la por i la depressió a què van ser sotmeses, així com tots els 
efectes negatius que l’opressió de l’ISIS els va provocar. Hem aconseguit, amb voluntat i força, crear 
les Forces de Protecció de les Dones, el Consell de Shengal i el Consell de Dones, i totes aquestes 
organitzacions tenen com a objectiu que no es repeteixin les massacres i l’extermini contra el nostre 
poble. I, malgrat tot el que va passar, molts dels yazidites desplaçats han tornat per defensar la seva 
terra.»

Leila Ibrahim va criticar la gran negligència del govern iraquià i l’incompliment del seu deure amb 
el poble yazidita, i va dir: «Fins ara, el govern iraquià no ha aconseguit donar als yazidites els seus 
drets. Com que Shengal és considerat part de l’Estat d’Iraq, l’estat està obligat a complir amb el seu 
deure legal amb els yazidites. Tot i això, no va donar-los cap suport, ni va complir el seu deure de 
documentar el nombre i el nom de les persones desaparegudes.»

Aquestes violacions dels drets humans de la població yazidita continuen produint-se, malgrat la 
formació i organització dels seus consells civils i militars. Líders yazidites, com ara Zaki Shankali i 
Zardakat Shankali van ser objectiu dels drons de l’Estat turc, el qual insisteix en els seus intents per 
destruir el projecte de la nació democràtica, la germanor dels pobles i la vida pacífica a la regió.

YJŞ i YPJ a Raqqa. Font: greenleft.org.au (23/09/2017)
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El posicionament internacional sobre el poble yazidita i les seves demandes

Malgrat que s’han dut a terme dotzenes de reunions internacionals en les quals s’ha reclamat el 
compliment dels drets humans dels yazidites, ningú no ha reconegut la massacre de Shengal i el 
genocidi al qual va ser sotmès, ni cap tribunal internacional ha jutjat els autors d’aquests crims ni ha 
fet retre comptes als països que van contribuir a aquest genocidi. 

S’han fet diverses crides a les organitzacions de drets humans, però fins al moment han estat debades. 
Un altre cop, d’una banda, demanem a tots els estats que reconeguin el poble yazidita com un poble 
pacífic amb una història i una cultura de milers d’anys a la regió i que viu conjuntament amb totes 
les altres comunitats sobre la base de la germanor dels pobles i, de l’altra banda, que reconeguin 
l’autonomia de Shengal. 

També exigim justícia i un tribunal internacional perquè els autors d’aquests crims i els països que 
els van donar suport retin comptes. 

Kongra Star

3 d'agost de 2020

Manifestació de dones yazidites. Font: ANF (29/03/2018)
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