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PrOSÍM POMÔŽTE
BirTuKAN MiDEKSOVÁ, ETiÓPiA
Líderka etiópskej opozície Birtukan Mideksová si odpykáva

V novembri 2008 Birtukan na verejnom zhromaždení vo

vo väznici Kaliti v Addis Abebe v Etiópii doživotný trest.

Švédsku hovorila o svojom prepustení a procese, ktorý k nemu

Amnesty International ju považuje za väzenkyňu svedomia,

viedol. Po návrate do Etiópie ju vodcovia žiadali, aby výpoveď

odsúdenú za nenásilné uplatňovanie práva na slobodu prejavu

odvolala, inak bude opäť uväznená. Odmietla a v decembri

a zhromažďovania.

2008, keď Ministerstvo spravodlivosti milosť odvolalo, ju zatkli

Birtukan Mikdesová bola zatknutá po prvýkrát v novembri

a odsúdili na doživotie.

2005 po tom, ako Koalícia za jednotu (Coalition for Unity)

Po sťažnostiach, ktoré vzniesla voči väznici, povolili Birtukan

a Demokratická strana (Democratic party) ktorej bola

viacej pravidelných návštev najbližšej rodiny, zahŕňajúce jej

predsedníčkou, spochybnila výsledky miestnych a

matku a štvorročnú dcéru. Zatiaľ má však len obmedzený

parlamentných volieb. Demonštrácie, ktoré nasledovali po

kontakt s právnym zástupcom.

voľbách, prerástli do násilností - bezpečnostné sily zastrelili
187 ľudí a ďalších 765 zranili, zabití boli aj šiesti policajní
dôstojníci. Birtukan okrem iného obvinili zo zrady, usvedčili
a odsúdili ju na doživotie.
Miestni aktivisti pracujúci so zadržiavanými osobami po
vyjednávaniach s vedúcimi predstaviteľmi dosiahli udelenie
milosti pre Birtukan a ostatných väzňov. V júni 2007 ich po
18 mesiacoch vo väzbe za dosiaľ neobjasnených okolností
prepustili.
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