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President Toomas Hendrik Ilves ütles intervjuus Põhjarannikule, et Narvas läinud nädalal
surnuna leitud lapse tapja leidmiseks on kaasatud suured jõud ning uurimine on käivitanud ka
rahvusvahelise koostöö.

      

9aastase Varvara Ivanova kadumine ja tema tapmine Narvas on vapustanud kogu Eestit.
Mida saab president sellisel puhul öelda?

  

Muidugi oli minul - nagu kõigil teistelgi - alguses lootus, et Varvara leitakse. Siis aga, traagilise
teate järel, valdasid mind lein, kaastunne Varvara lähedastele ning samas mõistmatus, kuidas
saab meie keskel olla sellist julmust, ebainimlikkust. Ning järgmisena tuli kohe tugev soov, et
politsei tabaks mõrtsuka.

  

Kas usute, et politsei leiab Varvara mõrvari?

  

Ma tean, et selle kuriteo lahendamise ja mõrtsuka otsimisega tegelevad Ida prefektuuri ning
üldse Eesti politsei parimad detektiivid. Ma tean, et politsei- ja piirivalveametis on selleks väga
tihe sisemine koostöö. Ida-Viru kriminaalpolitsei saab kõikvõimalikku abi kolleegidelt Tallinnas
ning koostöö selle jõhkra kuriteo avastamiseks on muutunud kiiresti rahvusvaheliseks. Ma usun
nii meie politsei kui ka prokuratuuri suutlikkusse jõuda kurjategijani ja viia ta kohtu ette. Ja veel
üks tahk. Kui keegi arvab, et tal võiks olla Varvara mõrva uurijatele vajalikku infot, aga ta ei ole
endas päris kindel, siis ikkagi: palun, võtke ühendust politseiga, las nemad otsustavad, milline
teabekild on praegu tähtis.

  

Kas surmanuhtlus tuleks taastada?

  

Saan väga hästi aru, miks pärast nii ebainimlikku kuritegu selliselt küsitakse. Aga minu vastus
on - ei, põhimõtteliselt ei. Pealegi, Eesti kohus saab tapjat karistada kuni eluaegse
vangistusega ja ükski president ei kavatse iialgi lapse mõrvarile armu anda või tema
vangla-aastaid lühendada. Surmanuhtlus oleks siin liialt kerge karistus.
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Kuidas kommenteerite inimeste vabatahtlikku tegevust Varvara otsimisel?

  

Neile paljudele narvalastele ja veel paljudele inimestele üle Eesti, kes viis päeva aitasid
Varvarat otsida ning otsinguile südamest kaasa elasid, ütlen ma siiralt aitäh. Ütlen teile aitäh, et
näitasite oma hoolivust, märkamist ja ühtehoidmist. See on osa kodanikutähelepanelikkusest,
mida me hädasti vajame. Loodan, et Narvas toimunu näitab meile veelgi, kui oluline on inimeste
omavaheline tähelepanelikkus. Ka selleks, et ohtudele jälile saada ning sääraseid juhtumeid ära
hoida. (PR)
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