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Vi skriver til deg for å be deg om å komme med en umiddelbar reaksjon på drapstrusselen som
Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov har rettet mot Novaya Gazetas journalist Elena Milashina 13.
april 2020. Amnesty International, Den norske Helsingforkomité, Human Rights House Foundation og
Norsk Journalistlag mener at Elena Milashina nå er i alvorlig fare.
Det er ikke første gang Elena Milashina mottar trusler. Etter at Elena brakte nyheten om tortur og
arrestasjoner av homofile i Tsjetsjenia i 2017 måtte hun oppholde seg i eksil utenfor Russland i en
periode. Det førte til en økt internasjonal oppmerksomhet om menneskerettighetssituasjonen i
republikken. Etter at flere land, deriblant Norge, utløste Moskva-mekanismen i Organisasjon for
sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ble hendelsen etterforsket i 2018. Den 6. februar 2020 ble
Elena Milashina og advokaten Marina Dubrovina angrepet og banket opp av en organisert mobb på et
hotell i Tsjetsjenias hovedstad Grozny. Etterforskningen av dette angrepet er stanset etter at tekniske
bevis inkludert CCTV-informasjon ble «borte». Ingen er så langt stilt til ansvar for angrepet.
I lys av de nye alvorlige truslene mot Elena Milashina oppfordrer vi deg til å:
•
•

•
•
•

utstede en tydelig offentlig uttalelse som fordømmer truslene mot Elena Milashina;
be russiske myndigheter om å etterforske og offentlig fordømme truslene mot Elena
Milashina, og om å sikre journalisters rett til å undersøke og rapportere om myndighetenes
respons på Covid-19-pandemien i Tsjetsjenia så vel som i andre regioner i Russland;
be russiske myndigheter om å gjennomgå den russiske riksadvokatens ordre om å fjerne
Milashinas artikkel fra Novaja Gazetas nettsted;
tilby Elena Milashina fysisk og annen beskyttelse som utsatt menneskerettighetsforkjemper;
oppfordre russiske myndigheter til å beskytte ytringsfrihet og journalisters sikkerhet i samsvar
med Russlands internasjonale forpliktelser.

Bakgrunnen for drapstruslene er en artikkel om myndighetenes respons på Covid-19-pandemien i
Tsjetsjenia som ble publisert i Novaja Gazeta 12. april 2020. Artikkelen var skrevet av Elena Milashina.
Artikkelen forårsaket en eksepsjonell sterk reaksjon fra den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov.
Kadyrov kommenterte artikkelen på sin Telegram-konto, og la i tillegg ut en video på Instagram der
han anklaget Novaja Gazeta og dens journalister for å være nikkedukker for Vesten. I videoen uttaler
han blant annet: «Vi har fått nok! Hvis du vil ha oss til å begå en forbrytelse og bli kriminelle, så fortell
oss det! En av oss vil ta på seg ansvaret (...) Han vil tilbringe litt tid i fengsel, men vil på et tidspunkt
settes fri. Ikke prøv å gjøre oss til kriminelle, til mordere ...».
1

Dette er en klar, offentlig drapstrussel mot Elena Milashina. Ramzan Kadyrov sier her klart og tydelig at
med mindre Elena Milashina slutter å skrive og Novaya Gazeta slutter å publisere artiklene hennes, vil
noen drepe henne. Dette mener vi er ekstraordinært.
President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov har kommentert Kadyrovs uttalelser, og sagt at
dette: «... ikke var noe utenom det vanlige». Dette illustrerer nok en gang hvordan russiske føderale
myndigheter bagatelliserer trusler fra Kadyrov og hans medarbeidere. Riksadvokatens kontor beordret
15. april Novaja Gazeta til å fjerne artikkelen om Tsjetsjenias håndtering av Covid-19-pandemien.
Artikkelen er nå fjernet fra avisens nettsider. Riksadvokaten har ennå ikke begrunnet påstanden om at
artikkelen inneholder "falske nyheter".
Elena Milashina er en internasjonalt annerkjent og prisbelønnet journalist. Elena har fått Free Media
Awards av Fritt Ord og Zeit Stiftung for sitt journalistiske arbeid. I 2018 mottok hun
Helsingforskomiteens Andrei Sakharov-pris, med den norske utenriksministeren til stede.
Takk for din oppmerksomhet i denne saken. Dersom du har spørsmål, eller trenger ytterligere
informasjon, ikke nøl med å kontakte oss.
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