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Немачка новинарка Алина Лип тврди да јој прети три године затвора у својој земљи због
извештавања из источног украјинског региона Донбаса.

  

  

Оптужбе против ње односе се на извештавање са њеног Телеграм канала „Вести из
Русије“ где је она делила информације са својих 175.000 претплатника на немачком и
руском језику.

  

Она је у интервјуу за сајт „Реадонка Ворлд“ објаснила да је предмет кривичног поступка
од стране немачке савезне владе након што је добила писмо од тужилаштва.

  

Њу немачке власти оптужују да подржава руску инвазију на Украјину и прети јој три
године затвора према члану 140 устава или новчана казна.
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„У писму се каже да, на пример, на свом Телеграм каналу кажем да становништво
Донбаса подржава чињеницу да је Русија покренула специјалну операцију.

  

„Такође сам рекла да Украјинци неколико година убијају цивиле у Донбасу и да је то
геноцид.

  

„И испоставило се да је то злочин за Немачку, па су са мог банковног рачуна узели 1.600
евра, а нису ми чак ни рекли за то“, рекла је госпођа Лип.

  

Немачке власти су такође затвориле банковни рачун њеног оца без упозорења, тврди
она.

  

Госпођа Лип је бивша политичарка Зелене странке која већ шест месеци живи у
источном украјинском региону Донбаса.

  

Каже да „само снима оно што види и да не шири лажне информације“.

  

Упркос оптужбама против ње, она планира да настави да извештава из Доњецка, за који
је рекла да га украјинске оружане снаге свакодневно гранатирају.

  

Извештавање у Украјини је строго ограничено и они који одступе од кијевске линије то
чине уз озбиљан ризик по своју безбедност.

  
  

Assange warned us! Independent German journalist #AlinaLipp  has been in Donbass for 6
months reporting what she sees: the execution of innocent people by Kiev forces. Now she’s
facing 3 years in a “free speech” German prison. Open your eyes folks!
#NoWayGermanay
#FreeAssange
pic.twitter.com/HSuOTrfaz7
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https://twitter.com/hashtag/AlinaLipp?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/NoWayGermanay?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/FreeAssange?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/HSuOTrfaz7
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  — Roderick ⊛ (@JaneGalt2) June 27, 2022    

Канадска новинарка Ева Бартлет, која је такође извештавала из региона Донбаса, каже
да је стављена на владину листу за убиства.

  

Украјински војници су 2014. године на истоку земље убили италијанског фоторепортера
Андреа Роцхелија.

  

Његова фотографија је касније пронађена у канцеларијама Центра „Миротворец“ са
натписом „ликвидиран“.

  

(НСПМ, Морнинг стар )
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https://twitter.com/JaneGalt2/status/1541431743147917313?ref_src=twsrc%5Etfw
https://morningstaronline.co.uk/article/w/german-journalist-faces-three-years-prison-over-reporting-donbass-region

