
УНЕСКО Катедра за биоетику за Европу: Захтевамо хитно пуштање на слободу научника, Владимира Ментуса, као и свих других који су на исти начин ухапшени и процесуирани
понедељак, 13 јул 2020 18:49

УНЕСКО Катедра за биоетику за Европу захтева хитно пуштање на слободу младог
научника, др Владимира Ментуса и свих других који су, како је оцењено "ухапшени и
процесуирани уз правно недопуштену примену физичке силе".

  

  

Истовремено, Катедра за биоетику забринута је за функционисање правосуђа у Србији
и сматра да је потребна коренита реорганизација и поновно успостављање правосудног
система на основама непристрасности и независности од извршне власти.

  

Катедра УНЕСКО изразила је најоштрији протест надлежним органима у Србији због
премлаћивања и хапшења научног сарадника Инситутута друштвених наука Владимира
Ментуса, као и због других “бруталних и диригованих поступака униформисане и
неуниформисане полиције, тужилаштава и судова у Србији према ненасилним
демонстрантима, наведено је у саопштењу.
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Подсећа се да је Ментус, ухапшен испред Скупштине у ноћи између 11. и 12. јула, без
ваљаног правног основа, будући да није учествовао у било каквој насилној акцији против
полиције или суграђана, те да се само затекао на месту полицијске акције.

  

Додаје се да је Ментус том приликом претучен, чиме су му повређена основна људска
права.

  

“УНЕСКО Катедра за биоетику за Европу најоштрије осуђује ово неосновано лишење
слободе недужног младог научника, које је извршено уз правно недопуштену примену
физичке силе, те захтева његово хитно пуштање на слободу. УНЕСКО Катедра за
биоетику за Европу такође захтева хитно пуштање на слободу и свих других који су на
исти начин ухапшени и процесуирани”, каже се у саопштењу.

  

(Бета)

  

Видети још:  Социолошко друштво: Наш члан др Владимир Ментус ухапшен је,
претучен и бесправно осуђен на 30 дана затвора само зато што се затекао на месту
полицијске акције
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