8 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA ELS ACTES DE VIOLÈNCIA I
DISCRIMINACIÓ CAP A PERSONES DEL COLLECTIU DE LESBIANES, GAYS,
TRANSEXUALS, BISEXUALS I INTERSEXUALS (LGTBI) A LA REPÚBLICA DE
TXETXÈNIA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 27 regidors assistents, aprova la proposta d’acord
següent:
“La premsa independent rusa Nóvaya Gazeta va publicar fa unes setmanes una informació en
què es denuncia la situació d’indefensió i amenaça física cap a persones del collectiu LGTBI a
la República de la Federació Russa, Txetxènia. Segons aquestes informacions el govern
txetxè està utilitzant, de manera secreta, installacions militars com a centre de detenció i
retenció d’homes no heterosexuals. L’objectiu del govern és forçar al collectiu a sortir del país
arribant fins i tot a l’assassinat.
Diferents fonts, inclòs el Servei Federal de Seguretat de la Federació Russa, han confirmat al
menys tres assassinats i més d’un centenar de segrestos i detencions illegals. Les
declaracions del president txetxè Ramzán Kadýroz, negant els fets, són per sí mateixes
altament preocupants. Kadýroz va negar els fets perquè “senzillament són persones que no
existeixen a la nostra república”, va declarar tot afegint que “si existissin, la policia no s’hauria
de preocupar, perquè les seves pròpies famílies s’encarregarien d’enviar-les a on no
poguessin tornar”. Tot plegat, lamentable i preocupant.
Aquesta greu vulneració dels Drets Humans ja ha provocat la reacció de les autoritats
europees, de Nacions Unides, i d’organitzacions com Human Rights Watch. Des de la Unió
Europea s’ha demanat que s’hi investigui al fons el cas. Federica Mogherini, Alta Representant
en matèria de Política Exterior de la UE ha declarar que “qualsevol que sigui declarat culpable
o còmplice de crims com aquests comparegui davant la justícia”.
Davant aquests fets l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es mostra indignat per la
vulneració dels drets humans i llibertats sexuals en aquesta regió del món en ple segle XXI.
Aquest Ajuntament està especialment compromès en la defensa de la igualtat i la llibertat de
les persones i contra la discriminació per qualsevol causa. La posada en marxa aquest mandat
de la Regidoria LGTBI és només una petita mostra de l’acció política que s’està duent a terme
des d’aquest administració local.
L’Ajuntament de Santa Coloma i els grups municipals que hi composen el seu ple, davant de
les horribles notícies que provenen de la República de Txetxènia
DECLAREN:
Primer - El més profund rebuig de la violència contra les persones del collectiu LGTBI que
les autoritats txetxenes estarien desplegant des de fa temps en aquesta república de la
Federació Russa.
Segon - La més ferma condemna i preocupació pels possibles assassinats i detencions
illegals contra aquestes persones i contra l’existència de centres de concentració o retenció.
Tercer - La nostra petició a les autoritats internacionals per portar a terme una investigació
neutral i complerta que permeti aclarir els fets denunciats i tornar a establir la garantia de
respecte cap als drets humans de les persones LGTBI; amb la subsegüent depuració de
responsabilitats polítiques, penals, administratives i civils.

Quart - El nostre suport i solidaritat vers els collectius i associacions de defensa dels drets
humans, especialment dels i les activistes pels drets de les persones LGTBI, a la República de
Txetxènia i al conjunt de la Federació Russa.
Cinquè - Instar al Govern de la Generalitat i al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
de l’Estat, cadascú d’acord amb les seves competències i recursos, a iniciar les accions
oportunes per recolzar les organitzacions civils a la zona i per reclamar la investigació dels
possibles crims, homicidis, i vulneracions dels drets humans del collectiu LGTBI.
Sisè - Traslladar aquesta resolució a al Govern de la Generalitat i al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de l’Estat i a les entitats i collectius de defensa dels drets de les
persones LGTBI del nostre municipi.”

