Týždeň solidarity s povstaním v Bielorusku
dňa 8-15 augusta
Je to už viac než rok od začiatku najväčších protestov proti Lukašenkovej diktatúre. Napriek
všetkým prekážkam a strachu, sa do kolektívneho boja zapojili stovkytisíc ľudí.
Všetky akcie, od pochodov až po individuálne činy a sabotáže, prispeli ku kolektívnemu povstaniu
a odhodlaniu vymaniť sa z pod nadvlády tyranie.
Aj po roku, je stále veľa ľudí vo väzení a ešte viac ich utieklo a snažia sa prispôsobiť životu v
nových krajinách. „Táto zložitá situácia nás však nezastaví: pokračujeme v organizovaní a obrane
voči režimu. V Bielorusku neustále pokračujú malé protesty. Samoorganizačné skupiny v
diasporách mobilizujú politicky aktívnych migrantov. Napriek všetkému násiliu a obrovským
represiám, stále veríme v kolektívnu silu a prelomenie okov autoritárstva“.
9. augusta je výročie volieb a prvých hlavných stretov medzi demonštrantmi a zložkami réžimu.
Preto vás pri tejto príležitosti - vyzývame, aby ste prejavili solidaritu a nezabudli na našich
súdruhov a súdružky, kamarátov a kamarátky, ktorí/é sú vo väzeniach Lukašenkovho réžimu.
Vyzývame k akcii pripomínajúcej všetkých, ktorí zomreli v boji za slobodu! Pripomeňme si každú
kvapku krvi preliatej bieloruským štátom s cieľom udržať si moc!
Pridajte sa k miestnym akciám bieloruských migrantov, iniciujte vlastnú, alebo zorganizujte
individuálne solidárne akcie podla vlastného uváženia.

Aktuálne informácie o situácii s represiami v
Bielorusku v júli 2021
Je to takmer rok od začiatku protestov v Bielorusku spôsobených sfalšovanými voľbami. Mnoho
našich súdruhov sedí za mrežami, mnohí museli utiecť z krajiny, verejná aktivita je obmedzovaná
nielen pre anarchistov, ale pre všetky disidentské združenia a skupiny. Nasleduje krátka
aktualizácia situácie s represiami v Bielorusku so zameraním na anarchistov a antifašistov.

Represie proti anarchistom a antifašistom
Štyroch minských antifašistov odsúdili 2. júla. Boli obvinení z účasti na masových nepokojoch a z
útoku na policajtov v civile. Traja z nich uviedli, že boli nútení sa priznať za použitia násilia a
mučenia. Vitaly Shishlov a Denis Boltut dostali 6 rokov väzenia, Timur Pipiya - 6 rokov a 3
mesiace, Tamaz Pipiya - 5 rokov väzenia. Súd s anarchistickým blogerom Mikolom Dziadokom
sa začal 29. júna. Je obvinený z hrubého porušovania verejného poriadku, výziev na zmenu režimu
prostredníctvom internetu a prechovávania Molotovových koktailov (tvrdí, že boli podhodené
počas pátrania). Na pojednávaní Mikola podrobne informoval o mučení a násilí, ktoré na ňom boli
počas zadržania použité pri vymáhaní hesiel do šifrovaných zariadení.

Pojednávanie je teraz pozastavené, pretože obhajoba požiadala o nové odborné posudky. Budú sa
skúmať Mikolove blogové príspevky ale prokuratúra tiež žiada o analýzu z podozrenia
podnecovania sociálnej nenávisti k polícií - môže to viesť k novému prípadu proti Mikolovi.
Kyjevský odvolací súd vyhovel sťažnosti bieloruského anarchistu Alekseja Bolenkova a zrušil
rozhodnutie tajnej služby o jeho vyhostení z Ukrajiny. Podobný príkaz bol vydaný aj bieloruskému
anarchistovi Arturovi Kondratovičovi z Ivatsevichy, ktorý odišiel na Ukrajinu kvôli
prenasledovaniu z údajného podpaľačstva. Kondratovič je ale pod medzinárodnou ochranou OSN,
takže ho nemôžu vyhostiť. V deň procesu sa skupina krajne pravicových aktivistov, ktorí obhajovali
Bolenkovovu deportáciu, zhromaždila pred budovou súdu a pokúsila sa na neho zaútočiť. Zranený
zostal jeden miestny novinár a ďalšia bitka sa odohrala v metre.
Anarchistickému sympatizantovi Vladislavovi Bokhanovi minulý týždeň vykonali domovú
prehliadku. Po prehliadke bol zadržaný a vypočutý politickou políciou. Kládli mu otázky o
zhromaždeniach, pochodoch a o anarchistoch. Potom ho predviedli na policajné oddelenie a
vyhrážali sa mu zatknutím manželky a prinútili ho podpísať správu o neposlušnosti. V obave o
svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojej manželky a detí sa Bohan rozhodol krajinu opustiť.
Brestského antifašistu Andreja Kazimirova vydajú napriek zákazu Európskeho súdu pre ľudské
práva do Bieloruska. Súd nedávno zakázal vydanie Kazimirova, kým sa jeho prípad neprejedná,
pretože v Bielorusku mu môže hroziť zlé zaobchádzanie a mučenie. Moskovský súd však 29. júla
na žiadosť bieloruských úradov rozhodol o vydaní Kazimirova.
29. júla boli v Minsku zadržaní anarchisti Yauhen Rubashka a Aliaksandr Bialou . Yauhen bol
zadržaný asi o 7:00 v byte, kde žil so svojim susedom. Obaja nahlásili bitie a mučenie vrátane
dusenia v plastovom sáčku. Polícia neskôr suseda zatkla na 14 dní za neposlušnosť. Yauhen
Rubashka bol pri mučení nútený vydať heslá k svojmu vybaveniu. Je známe, že Rubashka a Bialou
boli neskôr vypočúvaní vo vyšetrovacom výbore podľa §342 Trestného zákona a zadržaní ako
podozriví z organizovania akcií, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok. Prehľadaný bol zrejme aj
Bialouov byt. Nachádzajú sa v zariadení pre dočasné zaistenie.
V ten istý deň, prehľadali ďalších dvoch anarchistov. Neboli doma, takže obťažovaní boli ich
príbuzní.
ABC-Bielorusko podporuje anarchistov a antifašistov, ktorí trpia prenasledovaním. Finančne
podporiť ich môžete pomocou prevodu na tejto stránke https://abc-belarus.org/?
page_id=8661&lang=en

Represie vo všeobecnosti
V júli potlačili všetky nezávislé médiá, ochrancov ľudských práv a mimovládne organizácie.
Niektorí ľudia sa dostali do väzenia, mnohí utiekli z krajiny. Väčšina mimovládnych organizácií je
teraz zakázaná, webové stránky médií sú v krajine zablokované.
Zoznam uväznených a prenasledovaných demonštrantov počíta 1000 ľudí. Nasledovala
medzinárodná reakcia na Lukašenka, ktorý uniesol lietadlo spoločnosti Ryanair a zatkol hľadaného
novinára a jeho partnerku, vo forme sankcií a zákazu letov do Bieloruska.

V tejto chvíli je lietanie z krajiny takmer nemožné. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s
koronavírusom nesmú Bielorusi opustiť krajinu (s výnimkou niekoľkých dôvodov, ako je práca,
štúdium, choroba atď.). Dobré dopravné spojenie je iba s Ruskom.
Uvádza sa, že v zariadeniach dočasného zaistenia sa používa mučenie, v ktorých sú zadržiavaní
administratívni väzni - ľudia nedostávajú žiadne plachty ani matrace, sú bez spánku a otrávení
chlórom, ktorý sa používa na podlahu. Zvonku nedostávajú žiadne potravinové balíky.
Ľudia, ktorí sú poslaní na výkon trestu, hlásia zlé zaobchádzanie a tresty. Advokáti sa nemôžu so
svojimi klientmi vidieť týždne, príbuzní majú obavy. Keď sa odsúdení pokúsia odvolať, ich tresty
sú niekedy tvrdšie.
Procesy s dôležitými a „režimom nebezpečnými“ politikmi sú pre verejnosť uzavreté. Nedávno bol
bývalý prezidentský kandidát odsúdený na 14 rokov väzenia, ostatní sú v tejto chvíli súdení.
Lukašenko po uvalení sankcií zároveň začal hrať rovnakú hru ako obvykle a ponúkol niektorým
politickým väzňom, aby spísali petíciu.
Boli prijaté nové novely trestného zákona, ktoré zmenili pravidlá počítania dní vo vyšetrovacej
väzbe. Teraz jeden deň vo vyšetrovacej väzbe predstavuje 1,5 dňa väzenia vo väznici a 2 dni v
nápravnom zariadení otvoreného typu.
Len v júli bolo za politické obvinenie odsúdených 107 ľudí.

Čo bude s protestami?
Všeobecne platí, že väčšina ľudí sa dnes bojí pouličných protestov, takže väčšinou sa činnosť
obmedzuje na menšie symbolické akcie v štvrtiach. Mnoho práce sa zároveň venuje
medzinárodnému tlaku na režim, ako je zrušenie športových podujatí, zákaz vstupu Bieloruska do
Eurovízie a vyvíjanie tlaku na podniky, aby s režimom nespolupracovali. Špeciálne tímy
spolupracujú so štátnymi pracovníkmi z rôznych inštitúcií, ktoré túžia po zmene, alebo sa pokúšajú
zjednotiť všetkých pracovníkov a pripraviť ich na národný štrajk.
Skupina s názvom CyberPartisans si vyžiadala niekoľko hackerských útokov na e -maily úradníkov
a webové stránky a servery vládnych agentúr. Unikli osobné informácie o policajtoch a agentoch
KGB, videozáznamy zo záchytných stredísk atď.
ABC-Bielorusko podporuje anarchistov a antifašistov, ktorí trpia prenasledovaním. Finančne
podporiť ich môžete pomocou prevodu na tejto stránke https://abc-belarus.org/?
page_id=8661&lang=en

