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a

Documental que segue os pasos dun
grupo de activistas que pon en risco
a súa vida para enfrontarse ao repre-
sivo movemento anti-LGBT que im-
pera na república rusa. Desde 2016,
o tiránico líder de Chechenia,  Ram-
zan Kadyrov, foi o artífice dunha ope-
ración centrada na “limpeza de san-
gue” dos chechenos pertencentes ao
colectivo  LGBT,  supervisando  unha
campaña gobernamental destinada a
deter,  torturar  e  executar  aos  seus
membros.  Sen  axuda  do  Kremlin  e
cunha mínima repercusión global que
ignora  a  violencia  que  sofre  o  co-
lectivo, unha vasta e secreta rede de
activistas decide aplicar as súas pro-
pias medidas a modo de resistencia.

REPORTAXE DE EL PAÍS

“Cada día asegurábanme que me ían
matar. E dicíanme como”. Este titular
que deu a volta ao mundo en 2017
pronunciábao  Maxim  Lapunov,  un
mozo gai checheno. Denunciaba en
rolda de prensa ser arrestado, tras-
ladado a un centro de detención irre-
gular  e  torturado  nel  durante  case
dúas semanas. Varias organizacións
de dereitos humanos deran a voz de
alarma  meses  antes,  ante  o  brutal
tratamento que sofre a comunidade
LGTB nesta rexión de Rusia. 
a

Cando  Lapunov  se  atreveu  a  falar
ante  os medios,  o reporteiro  de in-
vestigación David France, candidato
ao  Oscar  en  2013  polo  seu  docu-
mental  Como sobrevivir a unha epi-
demia, xa levaba meses na zona pre-
parando  Benvidos  a  Chechenia.  O
estadounidense mostra un exhausti-

vo  rexistro  do  arriscado  activismo
humanitario na rexión, que axuda a
fuxir  fóra  de  Rusia  a  cidadáns  en
perigo.  Para  poder  filmalo,  France
tivo que optar pola tecnoloxía deep
learning  que  lle  permitiu  ocultar  o
rostro de 23 das persoas que par-
ticipan. No canto de pixelados, apa-
recen  coas  faccións  doutras  per-
soas para protexer a súa identidade.
a

No caso das mulleres, é aínda máis
complicado e arriscado lograr a súa
fuxida, xa que nesa zona non poden
realizar  moitas  actividades  cotiás
sen a compañía dun home. Nun dos
momentos máis arrepiantes do do-
cumental, a cámara de France mos-
tra unha arriscada operación encu-
berta, propia dunha película de es-
pías,  que  os  activistas  executan.
Necesitan subir  a  un avión a unha
moza lesbiana ameazada de morte
pola  súa  propia  familia.  Porque  a
comunidade  LGBT  de  Chechenia
non  só  se  protexe  do  ataque  das
forzas de seguridade, a homofobia
está tan estendida na cultura da re-
xión  que  as  súas  propios  familias
mátanos:  son  os  “asasinatos  de
honra” que, segundo denuncian va-
rios xornais  de  fala  rusa,  a  policía
chechena  recomenda  e  promove
entre os seus cidadáns.
a

Para France,  a Lei  de Propaganda
Homosexual que impulsou Putin en
2013  lexitimou  o  que  ocorre  en
2021 en Chechenia e en lugares co-
mo a Hungría de Orbán: “El abriu o
camiño para este tipo de respostas
contra  o  que a  comunidade queer
logrou nas últimas décadas. A súa
actitude está a xerar un efecto cha-
mada tamén en Brasil  e Polonia, e
mesmo en Estados Unidos durante
a era Trump resucitouse unha cam-
paña  do  medo  aos  transexuais”.
Benvidos a Chechenia inclúe grava-
cións de móbiles que mostran ata-
ques extremadamente violentos, re-
xistrados polos propios agresores e

interceptados  por  grupos  activistas
para desmentir a Kadírov e Putin. Os
autores destes vídeos son a miúdo
membros dos corpos de seguridade
chechenos, que gardan o ocorrido a
modo de trofeo ou o envían aos seus
superiores para confirmar que com-
pletaron o traballo encomendado.
a

Ademais da exhaustiva investigación
que esixía este proxecto, France tivo
que manter ao mesmo tempo tres li-
ñas de acción por motivos de segu-
ridade.  A  primeira  delas,  para  non
pór en risco ás persoas que estaba a
gravar; a segunda, para conservar o
material  gravado;  e  a  última,  para
protexerse  a  si  mesmo.  “Contaba-
mos con tres empresas de segurida-
de traballando en cada unha destas
tarefas. Tivemos que crear unha co-
reografía para cumprir con eses pro-
tocolos,  que  ocupaban  ducias  de
páxinas  de  instrucións”,  rememora.
Rodou o documental el só coa axu-
da dun produtor ruso, mentres finxía
estar  a  facer  turismo na zona,  via-
xando cunha cámara de vídeo casei-
ra. Foi con ela coa que gravou du-
rante  20  meses.  Non  houbo  focos
nin equipo de son, e evitaron que o
material gráfico pasase por internet.
Os discos duros e as súas múltiples
copias  cos  arquivos  dixitais  eran
enviados  por  correo  ordinario  para
sacalos do país canto antes.
a

Benvidos a Chechenia estreouse no
Festival de Sundance 2020, poucas
semanas antes do inicio da pande-
mia.  As  restricións  de  movemento
que trouxo a crise do coronavirus re-
duciron  a  cero  as  posibilidades  de
fuxir  de  Rusia,  mentres  o  Tribunal
Europeo  de  Dereitos  Humanos  de
Estrasburgo delibera sobre a denun-
cia de Lapunov. Pero o impacto in-
ternacional do documental abriu no-
vas vías aos activistas. A intención é
que o resto de países exerzan  pre-
sión ante Rusia, obrigando a Putin a
non mirar cara a outro lado.


