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Русија, Чеченија, Европска унија и Сједињене Америчке Државе осудиле су убиство
познате руске активискиње за људска права и новинарке Наталије Јестамирове, која је
јуче пронађена мртва у шуми у близини града Назрања у руској Републици Ингушетији.

  

Руски председник Дмитри Медведев осудио је убиство Јестамирове и наложио хитну
истрагу како је оценио "гнусног убиства", јавио је јутрос британски BBC.

  

Чеченски председник Рамзан Кадиров, кога колеге Естемирове оптужују за умешаност у
убиство, рекао је да починиоци убиства "не заслужују одбрану и да морају да буду
кажњени као најсвирепији криминалци".

  

Кадиров је најавио да ће лично надгледати истрагу о убиству руске активискиње. Његов
портпарол Алви Керимов саопштио је данас да је председник обећао две истраге -
званичну и "незваничну, што је обичај у Чеченији", не објашњавајући шта то значи.

  

Бела кућа саопштила је да је "дубоко узнемирена и ожалошћена" убиством руске
активискиње за људска права и позвала руску власт да одговорне изведе пред лице
правде.

  

"Позивамо руски власт да изведе пред лице правде одговорне за ово гнусно убиство и
демострацију безакоња, а изостанак казне неће бити толерисано", рекао је потпарол
Савета за националну безбедност Беле куће Мајк Хамер.

  

Европске уније осудила је убиство Јестамирове и изразила саучешће њеној породици и
колегама из "Меморијал организације за људска права".

  

Из ЕУ-а позивају руске званицнике да хитно и потпуно истраже убиство Јестамирове и
да починиоце убиства изведу пред лице правце, наводи се у саопштењу из Шведског
председништва Уније.
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Јестамирова (50) је отета јуче ујутру док је излазила из куће у Грозном и белим
аутомобилом одвезена у непознатом правцу. Пронађена је мртва са прострелним ранама
од ватреног оружја, склупчана у камионету у једној шуми у близини града Назрања у
републици Ингушетији, наводи BBC.

  

Убијена активисткиња и новинарка радила је за организацију за заштиту људских права
"Меморијал" у Грозном и истраживала је оптужбе за злоупотребу екстремиста које је
подржавала влада у Чеченији.

  

Јестамирова је била блиска пријатељица убијене руске новинарке Ане Политковске и
сама је писала о ситуацији у тој републици за локалне медије.

  

(Танјуг)
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