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„Български културен клуб – Скопие” сезира международната общност за случая със Спаска Митрова

Скопие. Гражданска асоциация „Български културен клуб – Скопие” излезе с писмо, в което излага позицията си по случая Спаска Митрова, съобщиха от асоциацията. Писмото е адресирано до президента, министър-председателя и министъра на външните работи на Република Македония, до президентите, премиерите и министрите на външните работи на България, Албания, Австрия, Белгия, Китай, Хърватия, Чешката република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и САЩ, както и до председателя на Европейската комисия, членове на Европейския парламент, Генералния секретар на ООН, председателя на ОССЕ, Хелзинския комитет в Република Македония и в Република България, и Хюман Райтс Уоч. 
Пълният текст на писмото гласи: 
Обръщаме се към Вас във връзка с един неотложен въпрос, касаещ случая с г-жа Спаска Митрова, гражданка на Република Македония и на Република България. Този въпрос предизвиква нашата загриженост през последните две седмици. 
Г-жа Митрова е осъдена от македонския съд на 3 месеца затвор и е глобена да заплати 32 000 евро в един съдебен процес, в който са налице редица странни обстоятелства. 
Г-жа Митрова, 24-годишна жена, е болна от рак на двете гърди и има 2- годишно дете, страдащо от бронхиална астма, което налага 6-месечно лечение с антибиотици. Детето, което все още се кърми от майката, е било отнето от нея насилствено. Страдащата майка, гражданка и на Р Македония, и на Р България – съответно и на ЕС, е в затвора от 29 юни 2009 г., без право да вижда своето дете. Самият арест е бил извършен от непропорционално голяма група полицаи. Ние намираме всички тези факти за особено смущаващи.	 
Като държава, кандидат за член на ЕС, ние силно подкрепяме изпълнението на политическите критерии от Копенхаген, които изискват стабилни институции, гарантиращи демокрация, върховенство на закона и спазване на човешките права.	 
В този дух е и нашият призив към Вас да направите всичко, което е по силите Ви, за да помогнете на г-жа Спаска Митрова и да сложите край на този хуманитарен случай колкото е възможно по-скоро. Ние също така призоваваме представителите на ЕС да дадат оценка на  действията на македонската съдебна власт в този конкретен случай. 
Писмото е подписано от Лазар Младенов, президент на Българския културен клуб – Скопие” 
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