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MOCIÓ REFERENT A LA REPRESSIÓ CONTRA LES PERSONES LGTBI A TXETXÈNIA.

El passat 1 d’abril, el diari opositor rus Nováya Gazeta va publicar un alarmant article que
alertava de la detenció de més d’un centenar de persones LGTB a Txetxènia i el seu trasllat
a un antic complex militar situat a la ciutat d’Argun, que està sent utilitzat com a camp de
concentració, on estan sent torturades i obligades a difondre els contactes personals d’altres
homes homosexuals de Txetxènia. De moment s’ha anunciat el presumpte assassinat de
tres persones i hi ha sospites sobre l’existència de més camps d’aquestes característiques.

Aquests fets han generat preocupació entre la comunitat internacional: l’Alta representant de
la  UE  d’Afers  Exteriors  i  Seguretat,  Federica  Morgherini,  ha  demanat  una  investigació
profunda  al  voltant  d’aquests  fets.  També  des  de  les  Nacions  Unides  s’ha  reclamat
l’alliberament immediat de les persones detingudes i  s’ha instat a les autoritats russes a
posar  fi  a  la  persecució  de  persones  amb  motiu  de  la  seva  orientació  sexual.  Unes
demandes que també es realitzen des d’altres organitzacions de defensa dels drets humans
com  Amnistia  Internacional,  Human  Rights  Watch  o  la  International  Lesbian  and  Gay
Association (ILGA).

Malauradament, Txetxènia té un llarg historial pel que fa a la vulneració dels drets humans i
la persecució i repressió de les persones LGTBI per part de les autoritats de la zona i fins i
tot per membres de les seves pròpies famílies en els anomenats “crims d’honor”. Davant
dels fets exposats i  la preocupació que aquests han generat en l’àmbit  internacional,  les
autoritats russes i txetxenes no han pres cap mesura per aclarir aquesta situació i continuen
negant els fets de manera preocupant: El cap del Govern de Txetxènia, Ramzan Kadyrov, ha
afirmat  que  “aquesta  situació  no  s’ha  produït  perquè  els  homosexuals  simplement  no
existeixen a la  república txetxena”,  mentre que el  portaveu del Govern va dir  que “si  hi
hagués gais a Txetxènia, les forces de l’ordre no haurien d’actuar, ja que els seus familiars
els enviaren a un lloc del qual no hi ha retorn”.

Per  tot  l’exposat,  el  grup d’Esquerra  Republicana a l’Ajuntament  de l’Hospitalet  proposa
l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.-  Manifestar  el  compromís  de  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet amb la  defensa  de  la
diversitat i els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, així com
el  compromís d’aquest  consistori  amb la  llibertat  i  els  drets  humans arreu del  món.  En
aquest  sentit,  denunciem  i  condemnem  la  persecució  i  el  genocidi  que  està  patint  la
comunitat LGTBI de Txetxènia per part de les autoritats i forces de seguretat de la zona.

Segon.- Instar el Govern espanyol a fer les gestions necessàries per a sol·licitar al govern
rus  una  investigació  sobre  aquests  fets,  la  condemna  de  les  declaracions  homòfobes
realitzades per membres del govern txetxè i l’alliberament immediat de totes les persones
homosexuals que puguin estar detingudes. 
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Tercer.-  Instar al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació a facilitar l’asil de persones LGTB
de la regió que estiguin sent perseguides a causa de la seva orientació sexual.

Quart.- Instar a les institucions europees i d’altres organismes internacionals a mantenir la
pressió sobre el govern rus per tal d’esclarir els fets, i en cas contrari estudiar la imposició de
sancions sobre aquest estat.

Cinquè.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, el Govern espanyol, als
diferents grups polítics del Parlament Europeu, i al Consell de Ciutat.


