
Русија: Најмање 400 људи ухапшено у Москви на демонстрацијама против полицијског злостављања подстакнутих хапшењем новинара; Међу ухапшеним и Алексеј Наваљни
среда, 12 јун 2019 16:00

Најмање 400 људи је ухапшено за време протеста у Москви против полицијског
злостављања, подстакнутих хапшењем истраживачког новинара, који је касније
ослобођен оптужби за трговину дрогом, јавила је невладина организација ОВД-Инфо,
специјализована за праћење хапшења.

  

  

Руско министарство унутрашњих послова саопштило је раније да је на протестима
ухапшено више од 200 људи. Према министарству, на протесту је учествовало преко
1.200 људи, а ухапшенима прете казне које носе до 20 дана затвора, јавила је руска
агенција ТАСС.

  

, преноси АП.

  

Данашњи протест организован је дан пошто је полиција одлучила да повуче оптужбе
против новинара Ивана Голунова, оптуженог прошле недеље за трговину дрогом.
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Његово хапшење изазвало је велико јавно негодовање, укључујући и три најугледнија
руска листа, и полиција је јуче одустала од даљег гоњења због недостатка доказа.

  

Невладина организација Амнести интернешенал осудила је масовна хапшења у Москви,
наводећи да руске власти немају обзрира према солидарности и правима, преноси
агенција Франс прес.

  

"Данашња произвољна и често брутална хапшења савршен су пример свирепе репресије
која је заправо натерала те демонстранте да изађу на улице", навео је Амнести
интернешенал у саопштењу и затражио да се одмах безусловно пусте приведене особе.

  

Голунов, истраживачки новинар портала Медуза, ухапшен је прошле недеље због
наводне трговине синтентичком дрогом. Његови адвокати рекли су да је претучен у
затвору и убрзо су почеле да круже информације да су оптужбе против њега лажиране.
Полиција је тврдила да су нашли дрогу у стану Голунова. Случај је привукао велику
пажњу и у Русији и у иностранству, услед забринутости да је Голунов можда ухапшен
због рада за независни портал Медуза.

  

"Случај против Голунова је завршен. Али случај против система у коме такво безвлашће
постало могуће тек почиње јер ће се у противном такви случајеви стално понављати",
рекла је Марија Железнова, уредник листа Ведомости, једног од три листа који су
подржали Голунова на својим насловним странама.

  

(Бета)
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