
NOTA DE PREMSA 

Concentració: 8 de maig 2021 

Lloc: Passeig de Lluís Companys (Arc de Triomf) Barcelona 

Hora: 12.00-14.00h 

Participants: 200 

Organitza: associació RAZAM Bielorussos de Catalunya amb participació de la diàspora russa 

Contacte: +34 662473215 Alena Turava 

 

Contra el feixisme, el genocidi i les pretensions imperialistes (Belarus -Rusia - Ucraïna) 1939-2021 

 

El feixisme, el genocidi i la política invasora segueixen encara ara en el centre d'Europa.  

El 8 de maig, l'Europa democràtica celebra el dia de l’alliberament dels invasors feixistes, oblidant que 

gairebé 27 milions de persones van morir a l’antiga Unió Soviètica. Un de cada tres residents del país va 

morir a Bielorússia. 

Malgrat tot, el genocidi dels eslaus (bielorussos, russos, ucraïnesos) va començar abans de l'entrada de 

les tropes alemanyes al país i no ha finalitzat fins ara. Començant per la revolució de 1917, i va continuar  

abans i després de la II Guerra Mundial amb les terribles repressions de Stalin (anys 1930-1950). 

Els nostres països van rebre un alè de llibertat i sobirania l’any 1991, però des de 1994, Bielorússia va 

retornar a un règim dictatorial que té rostre de Lukashenka, i que ha assolit el seu apogeu el 2021. 

Després de les  eleccions del 9 d'agost de 2020 i dels reiterats intents del poble  de defensar els seus 

drets, el dictador ha convertit el país en un camp de concentració i als carrers hi ha patrulles; desenes de 

milers de detinguts son colpejats sàdicament abans de  ser condemnats en judicis sense cap mena de 

garanties; les llars estan dominades tant per la por com per un desig inacabable de llibertat. 

Avui no podem celebrar la victòria sobre el feixisme, al contrari, denunciem el retorn del feixisme i el 

perill que representa per a l’Europa democràtica. 

A Rússia, el feixisme comença a adquirir el rostre de Putin, que segueix els passos de Lukashenka. 

L’amenaça d’ocupació i la pèrdua de la sobirania de Bielorússia és una de les nostres principals 

preocupacions. A Ucraïna es van apoderar de Crimea i van iniciar una guerra a Donetsk i el Donbass. 

Diàspora russa: 



Els russos residents a Catalunya i a l'estat espanyol no estem d’acord amb la política exterior agressiva i 

militaritzada de l’actual govern rus. Als últims anys la Rússia de Putin ha practicat annexions territorials, 

ha iniciat guerres i conflictes armats amb els països veïns i ha comès actes terroristes amb explosius i 

armes químiques en territori de la Unió Europea. Fa 76 anys els pobles de l’antiga Unió Soviètica 

lluitaven tots junts contra l’agressor feixista. 

 Avui, el dia de la Gran Victòria, ens ajuntem una vegada més per fer front al nou feixisme implantat pels 

governants que han usurpat el poder als nostres països. 

Fem una crida a tot el món civilitzat a prestar atenció a l'amenaça que ve de l'est. El feixisme pot ser de 

qualsevol color: marró, blau, vermell o vermell-verd ...  El feixisme és la privació de drets i llibertats 

individuals,  d'una determinada part de la nació o de la nació sencera.  

Europa vigila !! estigues alerta pel feixisme creixent! 

 

 


