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Georgia: Liderul opozitiei a fost arestat
Politia georgiana a arestat marti un lider al opozitiei in cursul unui raid la
sediul partidului acestuia, intr-o tara aflata in criza politica de la alegerile
legislative de anul trecut, transmite AFP, citata de Agerpres, relateaza
HotNews.
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Nika Melia, liderul principalului partid de opozitie din Georgia, Miscarea Nationala Unita (MNU), a
fost scos din sediul formatiunii sale politice pentru a fi plasat in detentie provizorie, conform
imaginilor difuzate in direct de postul de televiziune Mtavari.
Sute de politisti antirevolta au recurs la gaze lacrimogene impotriva sustinatorilor lui Melia si a
responsabililor tuturor partidelor de opozitie care isi instalasera de miercuri tabara in fata cladirii.
Zeci de persoane au fost retinute de politie.
Potrivit Reuters, imagini din sediul MNU, difuzate de Sputnik Georgia, l-au aratat pe Melia
baricadat intr-o incapere impreuna cu cativa sustinatori, in timp ce pe strada aveau loc ciocniri
intre activisti ai opozitiei si politisti.
Operatiunea a urmat demisiei de joi a premierului Ghiorghi Gaharia, care a invocat un dezacord
in partidul sau, aflat la putere, in ce priveste punerea in aplicare a unui ordin judiciar de plasare a
lui Melia in detentie provizorie.
Raidul a provocat indignarea opozitiei si avertismente din partea aliatilor occidentali ai Georgiei.
'Sunt socat de scenele de la sediul MNU din aceasta dimineata', a scris ambasadorul britanic
Mark Clayton pe Twitter. 'Violenta si haosul de la Tbilisi sunt ultimul lucru de care Georgia are
nevoie in acest moment. indemn toate partidele sa actioneze cu retinere, acum si in zilele

urmatoare', a adaugat el.
Nika Melia a respins ca motivate politic acuzatiile de 'organizare de violente de masa' cu prilejul
manifestatiilor antiguvernamentale din 2019. Ordinul sau de arestare a agravat criza politica in
care se afla republica din Caucaz de la alegerile legislative din octombrie trecut. Partidele de
opozitie au afirmat ca scrutinul a fost fraudat, dupa ce partidul Visul georgian a revendicat victoria
la mica distanta.
in urma demisiei lui Gaharia, ele au chemat la alegeri anticipate. Saptamana trecuta, Statele
Unite si Uniunea Europeana s-au aratat ingrijorate de decizia de arestare a unui lider al opozitiei,
chemand parlamentul sa rezolve criza in mod pasnic si sa garanteze independenta sistemului
judiciar.
HotNews
ADRESA: http://crct.ro/nxqL

