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 A L'ATENCIÓ DEL MINISTRE D'AFERS EXTERIORS I COOPERACIÓ  

Excm. José Manuel García-Margallo 

Benvolgut ministre, 

A principis del mes d‘abril el diari de l'oposició russa Nóvaya Gazeta va denunciar en un 
reportatge la creació d’un camp de concentració per a persones gais, així com el presumpte 
assassinat de tres persones gais i la desaparició d’un centenar més.  

Arran d’aquestes denuncies la Unió Europea ha demanat que es realitzi una investigació a fons 
del presumpte segrest i assassinat de persones homosexuals. En el seu comunicat, la portaveu 
representant de la política exterior de la UE, Federica Mogherini, demanava també actuacions 
un cop els fets siguin clarificats i alertava de la greu vulneració dels drets humans que estaria 
en joc en els fets denunciats.  

De manera afegida, el 14 d’abril, cinc relators especials de Nacions Unides -entre ells, persones 
expertes en protecció contra la violència per raó d’orientació sexual, Vitit Muntarbhorn, i en 
llibertat d’opinió i expressió, David Kaye- han instat a les autoritats txetxenes a alliberar 
d’immediat totes les persones homosexuals que puguin estar detingudes per motiu de la seva 
orientació sexual, a què obrin una investigació sobre els fets denunciats i a condemnar les 
declaracions homòfobes per part de diverses autoritats polítiques del país.   

Altres organitzacions, com Human Rights Whats, s’han sumat a la petició de demanar una 
investigació efectiva sobre els fets i sobre les suposades amenaces realitzades per part del 
govern txetxè al diari que va iniciar la denúncia.  

Per tot això, el govern de la ciutat de Barcelona i els grups municipals de l’Ajuntament, CIU, 
ERC, PSC, CUP, C’S i PP, li demanem que faci les gestions necessàries per demanar al govern 
rus una investigació sobre els possibles homicidis, segrest i altres violències exercides cap a les 
persones LGTB com d’aquells col·lectius i actors que estan denunciant els fets i, així mateix, 
que intercedeixi davant la UE per a què aquesta utilitzi tots els recursos possibles per garantir 
aquesta investigació amb observadors independents, tot protegint la integritat d'aquestes 
persones homosexuals i la garantia i el respecte als drets humans.  

Atentament, 
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Barcelona, 19 d’abril de 2017 

SIGNEN 

 

 

Laura Pérez                                                                             Maite Fandos 

Regidora  BComú                                                                   Regidora CiU 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Marilén Barceló                                                                     Montse Benedí 

Regidora C’s                                                                           Regidora ERC 

 

 

 

Carmen Andrés                                                                    Ángeles Esteller 

Regidora PSC                                                                         Regidora PP      

 

 

 

Maria Rovira  
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