
Campanya 
Txetxènia, trenquem el silenci

La Lliga dels Drets dels Pobles i la campanya  “Txetxènia, trenquem el silenci” 
us convida a:

Dia:  Dijous, 30 de gener, 19.00 h. 

Lloc:    Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya 10, pral., Barcelona)

Entrada lliure. Servei de traducció simultània al català.
Preguem con� rmació d’assistència a txetxenia@dretsdelspobles.org o bé al telèfon 93 723 71 02

Lliga dels Drets dels Pobles
Ca l’Estruch, carrer de Sant Isidre, 140 - 08208 Sabadell
Telèfon 93 723 71 02 · Fax 93 168 58 71
www.dretsdelspobles.org · info@dretsdelspobles.org

www.txetxenia.org

Programa
Juguem net 
Jocs Olímpics i Drets Humans a la Federació Russa 
19.00 – 19.15 Inauguració
   Rita Huybens, Presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles
   Carles Llorens, Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

19.15-19.45 Jocs Olímpics sota amenaça 
   Mairbek Vatxagàiev, historiador txetxè, President de l’Association d’études caucasiennes (París) i analista a 

Jamestown Foundation, és un reconegut expert en el con� icte armat que afecta el Caucas Nord. Ens parlarà 
de quines implicacions té per als Jocs Olímpics que aquests se celebrin a tocar del punt més violent d’Europa.

19.45- 20.15   Xenofòbia i explotació de les minories ètniques  
   Svetlana Gannúixkina, candidata en diverses ocasions al Nobel de la Pau, és Presidenta de l’ONG 

“Ajuda Ciutadana”, dedicada a assistir a immigrants i refugiats polítics. Ens parlarà de la creixent onada 
de xenofòbia que afecta la societat russa i també de les condicions de quasi esclavatge que pateixen 
alguns col·lectius a Rússia.

El proper 7 de febrer s’inauguraran els XXII Jocs Olímpics d’Hivern, a Sotxi. Rússia presentarà la seva millor 
cara al món: instal·lacions resplendents acabades d’estrenar, desfi lades espectaculars… 

Però aquesta gran festa internacional contrastarà amb una altra realitat, ben propera: l’amenaça terrorista, 
la vulneració constant dels drets humans més bàsics i la condemna de col·lectius sencers en aquest mateix 
país. Perquè avui dia, Rússia és un país on  els periodistes i els activistes dels drets humans són assetjats, on 
se segueix torturant a les presons i on lacres com la xenofòbia i l’homofòbia continuen augmentant enco-
ratjades des de l’administració.

La Lliga dels Drets dels Pobles vol acostar la realitat que es viu a Rússia a la societat catalana amb aquesta 
jornada en què hi participen destacats activistes vinguts des de la Federació Russa.

JUGUEM NET 
JOCS OLÍMPICS I DRETS HUMANS A LA FEDERACIÓ RUSSA 

Amb el suport de:

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al destinatari o destinatària i pot contenir informació privilegiada 
o con� dencial. Us informem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en 
virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho comuniqueu 
immediatament per aquesta mateixa via i procediu a eliminar-lo de qualsevol ordinador. Per preservar el 
medi ambient, abans d’imprimir aquest correu penseu si realment és necessari.


