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En el nostre món el protagonisme el té 
l’estament polític i sembla que la història 
només la facin els estats. Però no és així; qui li 
donem vida som les persones i les cultures. 

Txetxènia és part d’Europa. És també una 
cultura i un país sense estat del Caucas, 
incorporat a la Federació Russa. I si mereix la 
nostra atenció és perquè:

-Les persones que hi viuen han patit un 
genocidi a mans de forces de la Federació 
Russa. 

-Es tracta de la pitjor crisi humanitària actual 
del nostre continent. 

-Per motius polítics el conflicte es manté 
amagat.
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Hi ha persones que neixen amb estrella i 
d’altres, estrellades. I hi ha pobles que també.

El 1944 Stalin 
fa fora els 
txetxens del 
seu territori.

El 1957 els 
permeten 
tornar, però es 
troben les seves 
cases ocupades 
pels colons 
russos.

El 1991 amb el 
president Dudàiev 
Txetxènia es proclama 
independent, però això 
implica que Moscou 
inicia una guerra contra 
el país.

Des de que 
l’Imperi tsarista 
conquerí 
Txetxènia  el 
segle XIX, ha 
estat un poble 
perseguit i 
greument 
reprimit.

Hi ha una taxa d’atur tan alta que tenir feina és 
un luxe. Però del que sí hi ha feina és de soldat. 
Força txetxens formen part de l’exèrcit del 
president prorús Ramzan Kadírov. 

Amb l’ocupació tothom hi perd. Però perd 
especialment:

1. La veritat (la periodista Anna Politkòvskaia 
famosa pel seu esforç d’ informar sobre 
Txetxènia, fou assassinada l’octubre de 
2006)

2. La salut dels drets humans (de reunió, 
d’expressió, de ser lliure...)

3. Les persones  (segons les fonts 
s’estima que el conflicte 
armat ha causat entre 
90.000 i 250.000 
víctimes entre la 
població txetxena.)

Aquest i els 
propers tres 
presidents de 
Txetxènia 
següents 
–escollits 
democrà-
ticament– 
foren 
assassinats.

Organitza:

Amb el suport de: Amb la col·laboració de:
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La llengua pròpia, en la qual enraonen 
els txetxens, és el txetxè. El sistema 
educatiu, però, la margina i fa que 
estigui en retrocés de forma 
premeditada. La seva capital és 
Grozni i la tradició religiosa és 
l’islam sunnita. Segons l'últim cens 
del govern rus, el 2002 la seva població 
era de 1.100.300 persones. Si l’any 1992 
es calcula que era de prop d’un milió, 
com pot ser que hagi augmentat 
després de tants anys de guerra?

bla, bla...

bla, bla...

En trobarem molta a la xarxa. Per 
començar a navegar, adrecem el timó cap 
a . 
I un llibre per acostar-nos al tema: 
Taibo,C. El conflicto de Chechenia 
(2004), ed. La Catarata.

 www.txetxenia.org

La Lliga dels Drets dels Pobles posem al 
vostre abast:

- xerrades per a grups de joves sobre el 
conflicte i el poble txetxè.

- un espai i un equip per treballar 
conjuntament per donar a conèixer el 
conflicte i defensar els drets humans al 
país.

- materials editats i audiovisuals per 
consultar o fer activitats.

Allà els joves no tenen una vida còmode d’ 
MP3, moda fashion, MSN o carpes-dance. 
La veritat és que reben garrotades  per totes 
bandes. 

En reben dels soldats russos, els quals molts 
d’ells,  no saben què fer a milers de 
quilòmetres de casa seva, i els txetxens i les 
txetxenes no tenen gaire clar una de les 
coses més guapes de la joventut: un futur 
que t’espera amb els braços oberts. 

El present, això sí, el tenen ben intens:

... no poden reunir-se, parlar o moure’s 
tranquil·lament amb col·legues pel carrer

... els falten equipaments i els que tenen 
–instituts, pavellons– poden estar 
destrossats

... viuen les 24 hores amb por 

... veuen també a les famílies, a col·legues, a 
veïns i veïnes, en una situació de risc 
permanent

... coneixen directament persones que han 
desaparegut o han estat assassinades.

TXE...TXENS, TXENESTXE...TXENS, TXENESTXE...TXENS, TXENES

estar pendent de 
què passa al país

fer un (a l’espai jove, a l’associació, 
a l’aula...) per penjar articles o notícies

panell informatiu 

compartir el que sé 
amb altres persones

dur  als nostres locals, fer un passi 
de vídeo o dur una exposició fotogràfica

fullets informatius

formar part d’algun 
comitè de solidaritat

organitzar actes (festa solidària, venda samarretes...) 
al centre social, a l’IES, al casal...

escriure o penjar un 
o una article notícia 

proposar  d’un concurs 
d’escriptura, una obra de teatre, una setmana 
cultural...

el conflicte com a tema

fer un 
o recerca 

treball 
d’estudi 

proposar a les  que tinguin 
 sobre Txetxènia 

biblioteques material 
escrit i gràfic




