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 Саудијска Арабија је ове године на најсуровији начин погубила 134 особе, од којих је
шест ухапшено кад су биле деца.

  
  

Saudi Arabia executed 37 people today, including Mutjaba al-Sweikat. Mujtaba was arrested at
King Fahd International Airport, on his way to begin his studies at Western Michigan
University.He was 17 yrs old when arrested. The PM must condemn these brutal executions. #
ripmutjaba
pic.twitter.com/OYTMjflC1M

  — Anna Yearley (@AnnaYearley) April 23, 2019    

 Они су били изложени мучењима и убијени суровим методама, као што су разапињање
на крст и одрубљивање главе, открива организација за људска права, преноси Блиц.

  

Извештај "Пројекат смртна казна", представљен у Савету за људска права УН у Женеви,
указује на "узнемирујући пораст броја" државних погубљења, и то упркос обећању
престолонаследника Мухамеда бин Салмана да ће смањити број смртних казни.

  

У извештају се наводи да су још 24 особе изложене "непосредној опасности" од
погубљења, а међу њима су и троје деце, истакнути политички противници
престолонаследника, припадници свештенства и активисти за људска права.

  

Најмање шест тинејџера погубљено је ове године након што су ухапшени због "злочина"
кад су били деца, наводи се у извештају.

  

Документ такође указује на "незаконита и самовољна погубљења" и кршење људских
права затвореника и њихових породица, али и на "систематско мучење ухапшеника и
нефер суђења, која кулминирају смртном казном".

  

Међу погубљенима прошле године су и три жене и 51 особа оптужена за преступе у вези
са дрогом који би се другде у свету сматрали слабијим кривичним делима.
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Најмање 58 убијених су били страни држављани, а већина њих је оптужена за ширење
шиитског ислама, што се у сунитској арапској држави сматра злочином. Међу њима је 21
Пакистанац, 15 држављана Јемена, петоро Сиријаца и четворо Египћана.

  

Двадесет другог априла власти су у масовном погубљењу брутално убиле 37 мушкараца,
од којих је један разапет на крст, док су другоме наболи главу на колац.

  

Међу онима којима су одсечене главе је и Абдулкарим ал Хаваџ, који је ухапшен на
протестима против владе када је имао само 16 година.

  

Муџтаба ал Свејкат, тинејџер, који је хтео да започне нови живот у САД и започео
студије на Универзитету Западног Мичигена, такође је ухапшен током протеста против
власти. Пре него што је признао злочин против државе, студент енглеског језика и
финансија, сурово је злостављан и пребијен по петама.

  

(Блиц)
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