
Bunuh Wanita Kulit Hitam, Mantan Polisi
Texas Divonis Hampir 12 Tahun Bui

Seorang bekas polisi Texas Amerika Serikat, dijatuhkan hukuman lebih dari 11 tahun
penjara pada Selasa karena tembak mati seorang wanita kulit hitam di dalam rumah korban
pada 2019.

Seperti dikutip Reuters Rabu 21 Desember 2022, Aaron Dean, bekas polisi Fort Worth,
dijatuhkan hukuman sepanjang 11 tahun dan 10 bulan penjara di pengadilan Tarrant County,
kata seorang panitera pengadilan.

https://inksports.art/

Ia sudah dipastikan bersalah pada pekan kemarin oleh dewan juri dalam pembunuhan itu.

Atatiana Jefferson, 28 tahun ditembak mati oleh Dean, polisi kulit putih, saat wanita itu
berdiri di tempat tinggalnya sekalian menggenggam pistol sesudah dengar suara berisik di
luar.

Sesudah penembakan maut itu, Dean memundurkan diri dari kepolisian dan kepolisian
selanjutnya mendakwanya dengan pembunuhan.

Pada kejadian itu, Dean dan partnernya bertandang ke rumah Jefferson sesudah seorang
tetangga yang cemas menghubungi polisi untuk menjelaskan jika pintu depan rumah wanita
itu terbuka.

Wanita itu sedang main video games dengan sepupunya yang berumur delapan tahun saat
Dean datang dan merayap ada di belakang rumah. Dean bawa senjata pada tangan,
menurut surat perintah penangkapan dan video camera incar.

Jefferson dengar beberapa suara, keluarkan pistol dari tasnya, dan arahkan pistol ke jendela
ruang tidur, kata sepupunya ke polisi pada waktu itu, menurut surat perintah itu.

Departemen Kepolisian Fort Worth menjelaskan pada 2019 jika Dean menyalahi rangkaian
banyak kebijakan yang diyakini polisi.

Advokat Dean menjelaskan client-nya itu tembak untuk bela diri, tapi beskal memiliki
pendapat tidak terdapat bukti jika Dean menyaksikan senjata pada tangan Jefferson saat
sebelum dia tembak wanita itu lewat jendela ruang tidur.

Kematian Jefferson terjadi sekitaran 7 bulan saat sebelum pembunuhan George Floyd
dengan seorang polisi Minneapolis, yang menggencet leher Floyd lebih dari delapan menit.
Kematian Floyd mengakibatkan munculnya serentetan demo global yang melawan rasisme
dan kebrutalan polisi.

https://inksports.art/


Pendiri FTX Sam Bankman-Fried sudah tanda-tangani beberapa surat hukum yang buka
jalan untuk ekstradisinya dari Bahama ke Amerika Serikat.

Ini jadi perjalanan pertama Zelensky ke luar negeri semenjak Rusia menginvasi Ukraina
pada Februari kemarin.

Qatar harus menanti tiga Olimpiade kembali menjadi tuan-rumah Olimpiade 2036.

Petinggi AS dan Eropa berusaha cari tahu bagaimana menolong kurangi kritis COVID-19 di
China yang dicemaskan akan bikin rugi ekonomi global

Piala Dunia 2022 telah selesai. Untuk pertama kalinya kelak Piala Dunia 2026 diadakan di 3
negara: Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko.

Dua pesawat di Amerika Serikat alami turbulensi kronis dalam peristiwa terpisah yang
mengakibatkan 41 penumpang cidera dan beberapa harus dirawat.

Selainnya Senat AS, beberapa negara sisi telah larang pemakaian TikTok pada piranti yang
diatur pemerintahan

Bekas Pertama Menteri Kevin Rudd yang pintar berbahasa Mandarin, dipilih jadi Duta Besar
Australia untuk AS sebagai tanggapan atas dampak China

Peralihan tiba-tiba pemerintahan China dalam tangani wabah Covid-19, berpengaruh jelek
pada penebaran infeksi itu.

USAID tolong 14 perusahaan yang mencapai 14 ribu petani kopi di Aceh, Jawa timur dan
SUmut bekerja bersama dengan Keurig Dr Pepper dan Root Capital


