
Increment de la violència a la 
regió ocupada d’Afrin

Estadístiques del mes d’agost després de dos anys i 
mig d’ocupació turca. 
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Increment de la violència a la regió ocupada d’Afrin

El maig del 2018, la regió d’Afrin, al nord-oest de Síria, va ser ocupada violentament per l’Estat turc 
i els seus mercenaris, formats per diversos grups jihadistes molts dels quals són membres de l’Estat 
Islàmic (ISIS). Aquesta ocupació, que es va dur a terme sota el cínic nom de “Primavera de pau”, 
va costar les vides de molts civil, tot i que es va fer amb l’excusa de crear una zona de seguretat. En 
realitat, però, l’Afrin d’abans de l’ocupació era un dels llocs més segurs de Síria, on moltes persones 
de diferents regions van trobar refugi després de l’inici de la guerra civil. La societat d’Afrin és 
multicultural, multiètnica, multirreligiosa i s’ha autogovernat de manera pacífica i democràtica durant 
els 7 anys anteriors a l’inici de l’ocupació.

En els dos anys i mig que han transcorregut des de llavors, els grups als quals Turquia dóna suport han 
establert un regne de terror a Afrin, i diàriament es cometen atrocitats i crims de lesa humanitat contra 
la població civil i la societat democràtica; la violència, els saquejos i les expulsions són una constant 
en el cantó que anteriorment era autònom. Pràcticament a diari hi ha informes de segrestos, detencions 
arbitràries, tortures, violacions i assassinats als territoris ocupats. Els casos augmenten cada mes i es 
tornen cada vegada més brutals a mesura que les activitats dels jihadistes passen a formar part de la 
vida quotidiana. Aquest mes d’agost no ha estat diferent, i s’han informat múltiples crims.

En aquest dossier s’han recollit els assassinats i segrestos que han passat durant el mes d’agost, com una 
mostra del que porta passant tot aquest temps. A més, es proporcionen també les xifres d’assassinats, 
segrestos i violacions des de l’ocupació d’Afrin el maig del 2018 fins a dia d’avui.

Al no haver-hi ser possible l’accés de persones observadores i organitzacions independents de Drets 
Humans als territoris ocupats (Afrin, però també Sere Kaniye i Gire Spi, que van ser ocupats el mes 
d’octubre del 2019), l’accés a la informació sobre les violacions dels Drets Humans és molt difícil. 
Les organitzacions i activistes pels Drets Humans fan investigacions en el secret més estricte amb la 
finalitat de protegir a la població que segueix vivint a Afrin. Els casos que aquí es presenten són els que 
han sortit a la llum amb l’ajuda d’aquestes organitzacions i activistes. És molt probable que el nombre 
de casos no denunciats de violacions de drets sigui molt més gran.
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Dades i xifres dels assassinats i segrestos de l’agost de 2020

Segrestos:

Els segrestos als territoris ocupats s’han convertit en un mitjà a través del qual els mercenaris 
jihadistes que governen la regió exigeixen rescats i difonen la por i el terror entre la població. Segons 
l’Organització de Drets Humans d’Afrin, com a mínim 96 civils van ser segrestats durant el mes 
d’agost. Les persones segrestades són escollides perquè no encaixen dins la visió del món patriarcal i 
islamista dels grups suportats per Turquia o per mostrar resistència a l’ocupació. Un exemple és el cas 
de Radwan Muhammad, un cristià de 40 anys d’edat, del poble de Jaqmaq Kibir en Rajo, que va ser 
detingut i condemnat per blasfèmia pel grup islamista i pro-turc Failaq Al-Sham.

El 9 d’agost de 2020, tres civils anomenats Mihemed Sebrî (58), Fewzî Sebrî (56) i Hesen Sebrî (49) 
van ser segrestats al poble de Hêkiçê al districte de Cindirêsê. L’abril del mateix any la seva mare, 
Fatmê Kinê, va ser brutalment estrangulada pels grups que tenen el control sobre la zona.

El 15 d’agost, cinc civils més, tres dels quals dones, van ser segrestats al poble de Hêkiçê, al districte 
de Cindirêsê: Hannan Sabri Tana, Malak Sobhi Jalabi, Zahida Khalil Sheikh Mustafa, Maqboola Abdo 
Tana i Fawzi Muhammad Tana. El seu destí és desconegut fins a dia d’avui.

El 16 d’agost, Xelîl Menan Seydo (45), Ferdî Xelîl Seydo (40) i Kamîran Xelî Seydo (22), tres kurds 
d’Afrin van ser segrestats per l’MIT (serveis secrets turcs) i portats a algun indret desconegut.
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Assassinats:

Només en el mes d’agost, 17 persones van ser assassinades, de les quals quatre dones  i quatre menors. 
Dos dels menors van ser assassinats a trets a la frontera d’Afrin quan intentaven escapar de la zona 
ocupada. Els altres dos menors van ser llençats des d’edificis alts per una persona desconeguda. Això fa 
alguns mesos que succeeix, infants, especialment nens i nenes petits, han sigut segrestats per persones 
desconegudes i llençats des de dalt d’edificis. Dues de les tres dones assassinades van ser-ho de la mà 
dels seus marits. Un d’aquests és membre d’un dels grups de mercenaris jihadistes als que Turquia 
dóna suport. La violència diària perpetrada pels mercenaris jihadistes de Turquia contra la població, 
així com la mentalitat i polítiques patriarcals misògines de Turquia, estan augmentant el comportament 
violent cap a les dones als territoris ocupats. Aquestes polítiques i la violència diària imposen aquesta 
mentalitat a la societat i augmenten la violència patriarcal.

El 3 d’agost, Khalil Shekiho Zarzour, de 15 anys d’edat, va ser assassinat i tres persones més van 
resultar ferides pels guàrdies de la frontera turca quan intentava creuar la frontera siriana-turca prop 
del poble de Werkanah, al districte de Sharan d’Afrin. Després de rebre un tret, el seu cos va ser 
traslladat a un hospital a la ciutat turca de Kilis, allà li van extreure i robar els òrgans i després van 
entregar el cos a la seva família.

El 8 d’agost, Estarvan Baker de 20 anys d’edat, del poble de Qude a la regió de Rajo, va ser assassinada 
pel seu marit Jamil Qarmaz quan va intentar escapar de l’Afrin ocupat.

El 13 d’agost, Nuri Jamo Omar Sharaf, un yazidi del poble Şadêrê, va ser executat per la facció Faylaq 
al-Sham. És sabut també a principis de l’estiu de 2019 va ser segrestat i torturat i que es va exigir un 
rescat de 12.000 dòlars als EUA per ell. Després del seu alliberament, es va enfrontar una altra vegada 
a l’assetjament i  les amenaces de grups armats, que el van assassinar durant l’agost.

Goli Faraj Khalil Hammo, de 23 anys, i un parent seu de 14 anys van ser assassinats pel seu marit a la 
frontera de Turquia quan intentaven escapar de la zona ocupada d’Afrin. El seu marit és membre d’un 
dels grups de mercenaris. 
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Des de la invasió i ocupació d’Afrin l’any 2018 per l’Estat turc i els seus aliats, l’Organització de Drets 
Humans d’Afrin ha recollit i documentat els crims que es citen a continuació, tot i les dificultats a les 
que s’enfronten per les poques possibilitats de que disposen. Tot i que s’ha informat de molts més 
casos, aquí només s’han inclòs els que s’han pogut confirmar.

Assassinats:
Des de l’ocupació d’Afrin, un total de 565 civils han estat assassinats, 500 durant la invasió turca i 
dels seus grups de mercenaris i 65 han estat assassinats a través de tortura o execucions extrajudicials. 
Entre els 565 assassinats hi ha 55 infants i 65 dones.

Fins ara s’ha documentat un total de 6.000 segrestos de civils, 1.000 d’ells de dones. De les 6.000 
persones segrestades es desconeix el destí de 3.500 civils. Es desconeix si estan en una de les presons 
dels diferents grups de mercenaris o si han estat assassinats.

Aquests segrestos i detencions arbitràries i la posterior tortura estan sent utilitzats per la facció armada 
de l’ocupació turca com a mitjà per fer por a la població, exigir un rescat o, en el cas de les dones 
segrestades, violar-les.

El maig de 2020 es va gravar i distribuir als mitjans de comunicació un vídeo de la Divisió Al-Hamza 
en el que es veuen al menys 11 dones d’Afrin, que havien desaparegut, i que van ser portades d’un 
lloc a un altre després dels conflictes interns dels diferents grups armats. Algunes d’elles ja havien 
sigut segrestades durant la invasió turca a la primavera del 2018. Les dones es trobaven en un estat 
lamentable que cap llei, costum o valor social acceptaria.

Violació:
L’Organització de Drets Humans d’Afrin ha documentat 65 casos de violació. L’organització només 
inclou casos que pot provar i, per tant, a través d’altres notícies, informes i històries es pot suposar que 
el nombre de violacions a dones és molt més gran. Per exemple, a la regió de l’Èufrates, al nord-est 
de Síria, el servei de seguretat va detenir a un agent entrenat per l’MIT i que treballava per a ells amb 
els mercenaris jihadistes. Després de la seva detenció, va confessar que havia rebut ordres de segrestar 
dones i infants perquè coneixia bé la zona. Va confessar haver segrestat entre 20 i 50 dones i infants 
en algunes ocasions. Aquestes van ser distribuïdes entre diferents grups de mercenaris i violades, i ell 
mateix va reconèixer haver violat a 20 dones kurdes.

Dades i xifres sobre l’impacte de l’ocupació des del 2018
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Persones ferides i víctimes de tortura:
Durant la invasió, així com a causa dels atacs diaris a la població civil, 680 persones han resultat 
ferides, dels quals 325 infants i 203 dones. A més, es van documentar 700 casos de tortura en captiveri 
i també durant els atacs.

Suïcidi:
Des de l’ocupació s’han documentat 5 suïcidis. Considerem important incloure’ls aquí també, ja que 
l’ocupació i la violència que se’n deriva influeixen i traumatitzen fortament a la societat. En aquest 
sentit, els suïcidis són una conseqüència de les estructures de poder repressives que tenen el control de 
la regió.

L’ocupació turca a Afrin està dirigida contra la societat

La situació a Afrin, tal com passa també als altres territoris ocupats a Serekaniye o Gire Spi, és cada 
vegada més dramàtica. Turquia està intentant construir un règim d’ocupació a llarg termini a les regions. 
En el procés, s’estan cometent innumerables actes de violència i s’estan violant els drets humans i 
internacionals. Aquest dossier només mostra els assassinats, segrestos i violència física i sexual, però 
la llista de crims comesos per l’Estat turc i els seus grups de mercenaris a les regions ocupades és 
molt més llarga. Per exemple, no s’ha esmentat la destrucció de la naturalesa, el saqueig de bens de 
la població, el robatori de terres, el canvi demogràfic forçós, la violació de la llibertat religiosa i la 
prohibició de la llengua kurda a les escoles, malgrat que la població d’Afrin és majoritàriament kurda. 
A més, s’està tallant el subministrament d’aigua a tota la regió de Heseke, ja que l’estació d’aigua que 
l’abasteix està al territori ocupat de Serekaniye sota control turc. D’aquesta manera, l’Estat turc també 
converteix l’aigua en una arma de guerra contra la població del nord i l’est de Síria.

La situació que genera la guerra d’ocupació de Turquia i l’ocupació turca en si mateixa del nord de Síria 
ha d’acabar perquè els més de 200.000 civils desplaçats i que van haver de fugir com a conseqüència 
dels atacs i invasions de Turquia puguin tornar a les seves llars i es puguin restaurar les estructures 
democràtiques.  



Contacte:
Info@kongra-star.org
Kongra-star.org
Twitter: @starrcogress
Facebook: KongraStar Women’s Movement

Aquest informe és una compilació de la informació recollida per l’Organització 
de Drets Humans d’Afrin, que documenta casos de violació dels Drets Humans 
a la regió ocupada d’Afrin.
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