215-221
dzień
protestów

TYGODNIK BIAŁORUSKI #17
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
poinformowało o wydaleniu z kraju dwóch
białoruskich konsulów. Była to odpowiedź na
wypędzenie polskich dyplomatów z Grodna i
Brześcia, a także „w związku z kontynuacją
nieprzyjaznych gestów Mińska”
Prokuratura Generalna złożyła protest przeciwko
wyrokowi dla Kaciaryny Barysewicz w sprawie
karnej „zero promili”. Powodem jest „zbyt delikatna
decyzja sądu”. Przypominamy, że dziennikarka
TUT.BY została skazana na 6 miesięcy więzienia, a
Arciom Sorokin, anestezjolog w mińskim szpitalu
ratunkowym, został skazany na 2 lata więzienia w
zawieszeniu na rok. Otrzymali również grzywny
Więźniarka polityczna Natalia Hershe przerwała
głodówkę. Trzech kolejnych więźniów kontynuuje
strajk głodowy

Piosenka „Nauczę cię” w obecnej formie
nie może reprezentować Białorusi na Eurowizji stwierdzili organizatorzy. Powodem są podteksty
polityczne i fala krytyki w sieciach
społecznościowych. Europejska Unia Nadawców
zwróciła się do państwowych mediów Białorusi o
zmianę utworu lub wysłanie nowego
Aresztowany 9 miesięcy temu aktywista Ihar
Łosik staje w obliczu nowych zarzutów. Na znak
protestu, tuż przed śledczym, próbował podciąć
sobie żyły i rozpoczął suchy strajk głodowy. Brzeski
bloger Siarhiej Pietruchin, który jest sądzony w
Mohylewie, podciął sobie żyły na oddziale
izolacyjnym w proteście przeciwko niehigienicznym
warunkom i aspołecznym współwięźniom w celi
Białoruskie MSZ poprosiło szefa i konsula
Konsulatu Generalnego RP w Grodnie do
opuszczenia Białorusi w ciągu 48 godzin.
Tłumaczyło się to „nadmierną, asymetryczną i
destrukcyjną reakcją Polski na uzasadnioną i
umotywowaną decyzję Białorusi” o wydaleniu
innego polskiego dyplomaty
Ostateczny akt oskarżenia dla blogera Siarhieja
Cichanoūskiego: grozi mu 15 lat więzienia
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Funkcjonariusze KGB zatrzymali grodzieńskiego
dziennikarza Dzianisa Iwaszyna, jest podejrzany o
„ingerowanie w działania milicjanta” i grozi mu do 3
lat więzienia
W centrum Mińska kobiety w czerni
zorganizowały wiec poparcia dla więźniów
politycznych
Charge d'Affaires Polski na Białorusi
Marcin Wojciechowski zaznaczył, że wydarzenie w
Polskiej Szkole w Brześciu nie miało nic wspólnego z
postacią Romualda Rajsa i że wszystko, co się
wydarzyło, wygląda na nieporozumienie. „Gdyby
było inaczej, nasz konsul po prostu nie
uczestniczyłby w takim spotkaniu” – podsumował
OMON zatrzymał dwie grupy demonstrantów w
Mińsku. Powody są następujące: pięć kobiet
planowało „rozwieszać ulotki polityczne”, pięć
kolejnych - pikietowało „używając
niezarejestrowanych symboli”
Muzyk rockowy i aktywista Ihar Bancer od 13
marca nadal odmawia przyjmowania jedzenia i
wody w areszcie śledczym w Grodnie. Nie narzeka
na dobre samopoczucie, ale słabnie
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US Global Media Agency (USAGM) potępia decyzję
o wniesieniu nowych zarzutów przeciwko
białoruskiemu blogerowi i konsultantowi Radio
Svaboda Iharowi Łosikowi

głos w Komisji Spraw Zagranicznych Izby
Reprezentantów Kongresu. Mówiła o białoruskim
ruchu demokratycznym i roli w nim kobiet, a także
zaapelowała o bardziej ambitne sankcje

Twórca kanału NEXTA Sciapan Puciła
powiedział, że nakręcił film o „Złotym dnie" za
pieniądze z reklam i darowizn: film nie ma
sponsorów. Według niego w lutym przychody
projektu nie pokryły nawet kosztów wynagrodzeń
pracowników. Film został obejrzany już ponad 5 mln
razy. Twórcy zapowiedzieli także kontynuację filmu
za trzy tygodnie

Komisja Śledcza uznała przyczynę śmierci Nikity
Kryūcowa za samobójstwo i odmówiła wszczęcia
postępowania karnego. Przypomnijmy, że Kryūcoū
zniknął 12 sierpnia, a 22 sierpnia został znaleziony
powieszony w lesie na terenie Mińska

Białorusini wzięli dziś udział w lokalnych akcjach
solidarności z więźniami politycznymi, szczególnie z
tymi którzy rozpoczęli głodówkę. Po obchodach
Maslenicy w Muzeum Głazów zatrzymano co
najmniej 5 osób
Sviatłana Cichanoūska wezwała Ihara Łosika,
Ihara Bancera i Dzmitra Furmanawa, aby zakończyli
strajk głodowy. Zdaniem liderki narodu
białoruskiego w przyszłym tygodniu ONZ powinna
uruchomić mechanizm mający na celu postawienie
przed sądem tych, „którzy popełnili nielegalne
zatrzymania i wydali wyroki skazane z góry”
Cztery kolejne osoby uznano za więźniów
politycznych. Łącznie to 291 osób
Białoruś zapowiada utworzenie państwowej
agencji regulującej sferę cyfrową. Łukaszenka
powiedział, że w tej sprawie przygotowywany jest
kompleksowy dekret. Pozwoli to „stworzyć jednolity
rządowy organ regulacyjny” i „maksymalnie
wykorzystać chińskie doświadczenie w budowaniu
społeczeństwa cyfrowego”
Rozpoczął się proces mężczyzny, który został
potrącony przez autazak 9 sierpnia w pobliżu steli w
Mińsku. Po incydencie trafił do szpitala z
obrażeniami, a następnie został zatrzymany. Został
oskarżony na podstawie artykułu o masowych
zamieszkach i grozi mu do trzech lat więzienia
Sviatłana Cichanoūska rozmawiała z
amerykańskimi kongresmanami o tym, co dzieje się
w Białorusi. Liderka narodu białoruskiego zabrała
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Konsulat Generalny Białorusi w Białymstoku
czasowo nie przyjmuje dokumentów i zaprzestał
pracy w sprawach wizowych. Powodem jest skandal
dyplomatyczny, w wyniku którego polskie MSZ
wydaliło pięć dni temu dwóch białoruskich
konsulów
Więzień polityczny Dzmitry Furmanau przerwał
strajk głodowy
Sviatłana Cichanoūska wezwała
Białorusinów do wzięcia udziału w niezależnym
referendum w którym mają zdecydować czy chcą
pokojowego dialogu z władzami. W swoim
przemówieniu po raz pierwszy sama nazwała siebie
liderem wybranym przez naród białoruski.
Głosowanie odbywa się w platformy Hołas. Oddano
już ponad 400 tysięcy głosów. Ideę poparli OBWE,
USA i UE
Prokuratura Generalna zabrała głos w sprawie
nowego wydania Kodeksu Republiki Białorusi „O
przeciwdziałaniu ekstremizmowi”. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych będzie prowadzić listy osób i
organizacji „zaangażowanych w działania
ekstremistyczne”. Za powtarzające się naruszenia
artykułu administracyjnego o imprezach masowych
chcą ukarać na podstawie „kodeksu karnego”.
Prokuratura planuje wszczęcie postępowania
karnego w sprawie ludobójstwa narodu
białoruskiego w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Prokuratura wraz z parlamentem przygotowała
także projekt ustawy przeciwdziałającej gloryfikacji
nazizmu. Złożono również wniosek o likwidację
Polskiej Szkoły w Grodnie. To pokłosie święta
Żołnierzy Wyklętych w którym białoruskie władze
doszukały się gloryfikacji zbrodniarzy

