Fundação Akhmad Kadyrov
Corpo chechena para o desenvolvimento social e econômico



Usa uma intrincada rede de empresas de fachada
Paga, entretém e oferece prendas luxuosas e dinheiro a estrelas de Hollywood

Ramzan Kadyrov tinha apenas 30 anos quando se tornou presidente da República Russa da
Chechénia, no norte do Cáucaso, em 2007. Um antigo chefe de rebeldes armados convertido a fiel
do Kremlyn, Kadyrov tornou-se, com o passar dos anos, um dos dirigentes regionais e sátrapas
implacáveis1 de maior confiança de Moscovo.
Com total imunidade, Kadyrov dirige agora um estado em que, de acordo com a investigadora dos
direitos humanos Tanya Lokshina, “a única lei que existe são as suas ordens” 2. Para afirmar a sua
indisputada autoridade, Kadyrov tem-se baseado na brutalidade da força (com a ajuda das forças de
segurança que se pensa ser composta por 80,000 elementos, que a ele prestam contas
directamente, e não a Moscovo), intimidação (reportadamente envolvendo a tortura de exilados 3), e
uma riqueza de origem duvidosa.
Kadyrov, que declara oficialmente um rendimento de cerca de 75,000 USD4, construiu para si um
palácio (registado em nome de sua mãe) 5, com um zoo privado6, na sua aldeia natal de Tsentoroi, e
comprou um estábulo de cavalos de corrida no valor de quase 2.2 milhões de dólares americanos.
Diz-se que celebridades internacionais como o campeão de boxe Mike Tyson e a estrela de futebol
Diego Maradona foram convidados para irem a Grozny para o entreter. Um relatório de investigação
recente afirma que, em 2011, Maradona recebeu 1 milhão de dólares para jogar numa equipa local
de futebol, capitaneada por Kadyrov, e que Tyson recebeu o dobro dessa soma para um combate
ligeiro de boxe com o líder checheno, em 2005. Estes cachets exorbitantes foram pagos através da
Fundação Akhmad Kadyrov (AKF) 7, de acordo com um documentário realizado pela OpenRussia,
um movimento pelo Estado de Direito baseado na Internet, aberto aos cidadãos russos.
Com o nome do falecido pai de Kadyrov, a AKF foi criada em 2004 para desenvolver a Chechénia
pós-guerra. Embora a AKF tenha realmente contribuído para o aumento das infra-estruturas da
Chechénia, é igualmente referida como uma das principais fontes do enriquecimento pessoal de
Kadyrov, que ele usa a seu bel prazer, como, por exemplo, para comprar um novo jogador para a
equipa de futebol da Chechénia8.
Os milhões da AKF correm através de uma rede intrincada de negócios ligados a familiares e
associados de Kadyrov, incluindo uma empresa de processamento de alimentos, o comerciante
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autorizado de bebidas alcoólicas da Chechénia, empresas de construção, vendedores de automóveis
e uma companhia aérea9.
Logo desde que Kadyrov se tornou presidente, em 2007, a AKF tem mantido em segredo as
verdadeiras fontes da maior parte dos seus financiamentos. Só um website pessoal de Kadyrov
apresenta relatórios detalhados sobre o trabalho do fundo, mas este cobre apenas o período de 2004
a 200710. A legislação federal sobre entidades não comerciais estabelece que essa informação deve
ser divulgada através da base de dados do Ministério da Justiça russo. O ministério declarou que a
AKF está isenta, mas essa conclusão foi questionada.
Alegadamente, quase todos os residentes da Chechénia – a maior parte dos quais vive abaixo da
linha da pobreza – devem contribuir com 10 a 30 por cento do seu salário para a AKF. Os
empresários devem doar até 50% dos seus lucros. Calcula-se que, só estas contribuições, atinjam 45
a 60 milhões de dólares por mês11.
Ao mesmo tempo que os funcionários chechenos negam estas alegações, Moscovo continua a fazer
de conta que não vê o que se passa. Nem a Câmara de Prestação de Contas nem o Serviço Federal
de Impostos fizeram, alguma vez, qualquer auditoria à AKF nem deram qualquer sinal de o querer
fazer12. Todos parecem contentes com a soberba de Kadyrov ao dizer que, para além dos subsídios
federais, as grandes somas de dinheiro geradas pelo seu empobrecido país “provêm de Allah”.
Foto: Russian Government/ CC BY 3.0/ Desaturated from original
(http://archive.government.ru/docs/17376/photolents.html)
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