
13 d’octubre de 2021

Rússia: Les forces especials russes assalten amb
brutalitat les cases dels testimonis de Jehovà

D’esquerra a dreta: Anatoly Razdobarov amb la seva esposa, Greta, i Nikolay Merinov amb la seva esposa, Liliya, abans que els agredís la policia
russa.

El dilluns 4 d’octubre de 2021, dos matrimonis testimonis de Jehovà van ser agredits amb
brutalitat durant els escorcolls que els oficials russos armats de l’OMON1 van fer a 12 cases

de Testimonis a Irkutsk. Sis Testimonis més estan en presó preventiva.

A les 6:00 del matí els membres de les forces especials russes van irrompre a casa de l’Anatoly i la Greta.
Els oficials van arrossegar pels cabells la Greta a una altra habitació, li van emmanillar les mans a l’esquena i
la van colpejar repetidament. Mentrestant, van obligar l’Anatoly a tirar-se al terra, i li van emmanillar les
mans a l’esquena mentre li propinaven puntades de peu al cap i a la panxa. Mentre el colpejaven li exigien
que s’inculpés i que desvelés informació sobre altres Testimonis. Fins i tot van tractar d’introduir-li una bote-
lla de vidre pel recte. La batuda a cals Razdobarov va durar més de vuit hores.

A casa del Nikolay i la Liliya Merinov, els oficials van entrar per la força i van colpejar Nikolay a la cara
amb un instrument contundent, fent que caigués i perdés el coneixement. Quan va tornar a obrir els ulls tenia
un oficial assegut a sobre que seguia colpejant-lo, fins al punt de trencar-li les dents del davant. També van
treure del llit la Liliya arrossegant-la pels cabells i la van agredir físicament varies vegades abans de deixar
que es vestís.

La terrible persecució que estan patint els testimonis de Jehovà a Rússia està provocant moltes reaccions in -
ternacionals. Per exemple, l’exambaixador del Regne Unit a Rússia (1995-2000), Sir Andrew Wood, ha dit:
«Aquests actes repugnants són una vergonya per a Rússia, i un senyal de la creixent degradació moral del seu
govern. Les “grans potències” no torturen els seus ciutadans. No han exposat cap raó convincent que demos-
tri que els testimonis de Jehovà són membres d’una organització extremista. Hi ha altres persones que es tro-
ben, com ells, en una situació similar. Les “forces de l’ordre” russes tracten cada vegada de manera més sàdi-
ca els seus presoners».

El Codi penal rus condemna aquest tipus d’abús de l’autoritat que és tant inhumà. A més, la Federació de
Rússia pertany a diversos organismes internacionals que protegeixen les persones contra la tortura. Per tant,
aquestes parelles utilitzaran tots els recursos legals al seu abast, nacionals i internacionals, perquè es faci jus -
tícia davant d’aquests crims intolerables.

Per saber-ne més  :  

1 OMON. (Brigada mòbil per casos especials) és el nom que rep el sistema d’unitats especials de la guàrdia nacional de Rússia. Ma-
joritàriament s’especialitza en tasques antiavalots.


