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CARTA OBERTA AMB MOTIU DE L’ASSASSINAT DE
L’ANNA POLITKOVSKAYA
Octubre, 2006
Amb profund dolor hem conegut la notícia de la mort de la periodista russa Anna
Politkovskaya, que el dissabte 9 d´octubre van assassinar a l’ascensor de casa seva amb
quatre trets. Com a membres de l´ACAT (Acció dels Cristians per l’ Abolició de la Tortura)
estem compromesos en la denúncia de tortures, violacions, maltractes i penes de mort,
comeses impunement per molts estats en nom de la justícia o de la llibertat o del que sigui,
però en contra dels drets humans aprovats per l’ ONU i per tots els estats membres que en
formen part.
Aquest compromís ens fa més propera la persona i l’obra de la periodista Anna Politkovskaya
per la denúncia que durant anys ha portat a terme publicant articles documentats sobre la
guerra bruta de Txetxènia, -que va conèixer sobre el terreny-, tant pel que fa a les autoritats
d’obediència russa (morts, tortures, desaparicions...), com per les tortures i assassinats
comesos pels guerrillers.
Aquest compromís de donar llum pública a la barbàrie li ha costat la vida; els seus enemics no
podien negar l’evidència dels fets que denunciava i per això l’havien amenaçada de mort. Ara
estava a punt de sortir publicat un nou article en què donava informació detallada de persones
torturades i assassinades a Txetxènia, i els botxins no han esperat més: tenir protecció no li
ha servit de res.
La seva mort ha deixat orfes els qui no tenien altra veu que gosés fer públic el seu sofriment
de torturats o de desapareguts, una veu prou valenta per deixar en evidència la hipocresia
dels poders, de qualsevol ideologia, que s’aguanten a base de fer desaparèixer els qui els fan
nosa, tot fent veure -de cara a la galeria- que respecten les lleis o que els fins que
persegueixen en justifiquen qualsevol violació.
En aquest sentit, hem escrit al president Putin demanant-li la investigació exhaustiva dels
fets, la detenció i el judici dels implicats –directament o indirecta- i el compromís de deixar
informar lliurement –amb protecció real si cal- els periodistes i els mitjans compromesos en la
defensa del drets humans.
Amb un sentiment molt viu de pèrdua, expressem la nostra solidaritat i el nostre condol a tots
els qui avui ploren la mort de l´Anna; especialment enviem el nostre suport i el nostre afecte
a les seves filles i a la seva mare, i als seus companys i companyes de la redacció de la
Novaya Gazeta: els volem animar a tirar endavant la seva tasca i el seu compromís. Ella és i
serà per nosaltres i per a tothom que desitja viure en un món més just i més humà, un
exemple de dignitat, de valor i de generositat en la defensa dels drets de les persones i dels
pobles. Gràcies, Anna, pel do de la teva vida!
En l’esperança d’un món millor.
A.C.A.T.

P. S. Podeu trobar més informació a la web següent:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Politkovskaia

