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BIAŁORUSKI DAJDŻEST #18-19
zostało skazanych na mężczyznę z Holszańska za
trollowanie
„Wiązanie wstążek i groźby na portalach
społecznościowych nie pomagają” - pisze o
protestach Siarhiej Cichanoūski
Muzyk i aktywista Ihar Bancer został
skazany na półtora roku „chemii”. Przez 17 ostatnich
dni aresztu prowadził suchy strajk głodowy
A. Łukaszenka oznajmił, że zmiana władzy w
kraju nastąpi tylko w drodze wyborów. Według
niego jego synowie nie wezmą udziału, ale w
obwodzie grodzieńskim jest „kilku godnych
kandydatów” - generał Karajew i gubernator
Karanik. Dyktator obiecał też, że w kraju będą inni
prezydenci, ale na razie poprosił o cierpliwość
W Białorusi internet był niedostępny przez pół
godziny u różnych dostawców Internetu. Z czym
dokładnie wiążą się trudności, wciąż nie jest znane.
Ponadto białoruskim użytkownikom ograniczono
dostęp do strony internetowej Hołas. Ale
przedstawiciele inicjatywy powiedzieli, że nie ma to
wpływu na głosowanie w sprawie negocjacji, w
którym wzięło udział ponad 500 tys. obywateli RB

Aktywista Ihar Łosik przerwał suchy strajk
głodowy. Więzień polityczny został umieszczony w
karcerze z powodu głodówki. Za kratami znajduje się
od czerwca od 266 dni
Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił władzom
białoruskim ekstradycji poszukiwanego przez
Interpol Białorusina. Szukają go w sprawie o
oszustwo, on sam twierdzi, że prześladowania mają
charakter polityczny

Komisja Śledcza wydała nakaz pociągnięcia
A.Motolko jako oskarżonego do odpowiedzialności w
sprawie karnej. Chcą go umieścić na liście
poszukiwanych i aresztować, a jego kanał
telegramowy uznać za ekstremistyczny
Izraelska firma Cellebrite ogłosiła, że nie będzie
już sprzedawać swoich technologii Białorusi i Rosji.
Oświadczyła po oskarżeniach obrońców praw
człowieka, że jej produkty były wykorzystywane do
atakowania opozycji i mniejszości w tych krajach

Aktorzy Elena Hirenok, Siarhiej Žbankoū,
Veranika Pliaszkewic i Emilia Pranskute zostali
zwolnieni z programu dla dzieci «Kałychanka» na
BT. Aktorów poinformowano, że zmienia się
koncepcja audycji

Dmitrij Mezencew zastąpił Grigorija Rapotę na
stanowisku sekretarza Państwa Związkowego.
Wcześniej Mezencew pracował jako ambasador
Rosji w Białorusi

Artystka Liza Hanczarowa została skazana na 15
dni, ośmiu kolejnych oskarżonych zostało skazanych
w Brześciu w „sprawie karnej”, ponad 8 lat więzienia

Szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego
Paweł Łatuszka wezwał 25 marca do wyjścia na ulice
całego kraju
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Kilka nowych kanałów aplikacji Telegram
znalazło się na państwowej liście zakazanych źródeł
internetowych z materiałami ekstremistycznymi. To
m.in. „Kierowcy 97” oraz kilka lokalnych kanałów i
czatów Brześcia i Homla. Za udostępnianie tych
treści ludzie trafiają do więzienia
W niezależnym referendum na platformie Hołas
w ciągu dwóch dni wzięło udział ponad 600 tys. osób
225. dzień protestów przeciwko
sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich i
przemocy sił bezpieczeństwa - w Mińsku i innych
miastach Białorusi, a także za granicą miały miejsce
akcje solidarności
A.Łukaszenka przemawiał w Chatyniu, gdzie
odbyło się żałobne requiem zbiegające się w czasie z
78. rocznicą spalenia wsi. Uczestniczyli w nim
również synowie dyktatora, który wezwał
wszystkich „zagubionych i odurzonych”, aby przyszli
i popatrzyli i powiązał biało-czerwono-białą flagę z
ludobójstwem Białorusinów. W wywiadzie
udzielonym Handelsblatt w 1995 roku podziwiał
niemiecki porządek, który udało mu się zbudować
Hitlerowi. Władze komunistyczne przez lata
umiejętnie wykorzystywały skojarzenie nazwy z
Katyniem aby zbrodnię na polskich oficerów
powiązać z nazizmem
Władze udzieliły odpowiedzi korzystającym z
inicjatywy skarga.help, dotyczącej zatrzymywania
emerytów, którzy czytają w pociągu książki
białoruskich pisarzy. Powiedzieli, że „taka lektura
musi mieć zezwolenie” jeśli zawiera domniemanie
imprezy masowej. Jak rozpoznać te znaki w
odpowiedzi nie ma.
W corocznym rankingu World Happiness Report 2021 Białoruś zajęła 75. Miejsce
Platforma Hołas 21 marca osiągnęła poziom 600
584 głosów, trzy dni po ogłoszeniu apelu Sviatłany
Cichanoūskiej
Minister spraw zagranicznych Litwy wezwał Unię
Europejską do wszczęcia postępowania przeciwko
białoruskim siłom bezpieczeństwa
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Po kilkutygodniowej przerwie w Mińsku
wznowiono proces Wiktara Babaryki i zarządu
Belgazprombanku. W otwartym procesie
zakończono czytanie oskarżenia. Niedoszły kandydat
na prezydenta nie przyznał się do winy, siedmiu
innych oskarżonych już tak. Obrona Babaryki
wniosła sprzeciw wobec stawianych zarzutów
Mińska milicja odmówiła zawarcia porozumienia
z organizatorami Dnia Wolności. Argumentowano
faktem, że w kontekście pandemii koronawirusa
deklarowana trasa i wezwania z „szeregu
ekstremistycznych kanałów telegramowych” w celu
zorganizowania imprezy „uniemożliwiają jej
przeprowadzenie". Podobna sytuacja z wnioskiem w
Mohylewie
Rzecznik Kremla D.Pieskow powiedział, że
Łukaszenka nie może obiecać Putinowi reformy
konstytucyjnej, ponieważ jest to wewnętrzna sprawa
Białorusi. Wyjaśnił, że Łukaszenka tylko
poinformował rosyjskiego prezydenta o swoich
planach na przyszłość
Sviatłana Cichanoūska w 157. rocznicę
stracenia Kastusia Kalinowskiego wystąpiła na
międzynarodowym forum poświęconym znalezieniu
pokojowego wyjścia z kryzysu w Białorusi. Liderka
narodu białoruskiego stwierdziła, że Białorusini
potrzebują pomocy w zorganizowaniu negocjacji z
białoruskimi władzami na platformie
międzynarodowej. Ponadto UE i USA poparły
inicjatywę opozycji, by przeprowadzić wybory w
2021 roku.
Ihar Łosik pozostanie pod strażą jeszcze dwa
miesiące
Lider socjaldemokratów Ihar Barysau został
skazany na 15 dni za rzekome „nieposłuszeństwo”
W Demokratycznej Republice Konga
zatrzymano biznesmena Aleksandra Zingmana,
głównego dostawcę białoruskich maszyn rolniczych
do Afryki. Media spekulują, że mógł zaproponować
byłemu prezydentowi DRK sprzedaż broni. Zingman
uważany jest za «portmonetkę» Łukaszenki
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Komitet Wykonawczy Miasta Mińska
odrzucił wniosek organizatorów Dnia Wolności w
Mińsku. Powodów jest kilka: trasa nie jest zgodna z
wymogami prawa a milicja i służby komunalne nie
zawiązały umowy na imprezę
Na wokandę powróciła sprawa Wiktara Babaryki.
Ten były bankier a obecnie więzień sumienia
twierdzi, że nie może skorzystać ze swojego prawa
do obrony. Nie pozwolono mu złożyć oświadczenia,
chociaż taka możliwość istnieje na każdym etapie
procesu. Obrona nie mogła złożyć szeregu
wniosków, w tym wezwania i przesłuchania
świadków
Pikiety pod czerwono-zielonymi flagami
odbywały się w pobliżu ambasad Stanów
Zjednoczonych i Ukrainy. Uczestnicy przynieśli
plakaty krytykujące Bidena, Zełenskiego i „kolorowe
rewolucje”. Nie było aresztowań. Misja
dyplomatyczna USA zaapelowała o pozwolenie na
pikiety dla wszystkich, ambasador Ukrainy
powiedział, że „Ukraina nie jest przeciwna wolności
zgromadzeń”
Lider grupy Galasy ZMesta wyjaśnił znaczenie
swojej piosenki, która została wcześniej „odrzucona”
przez Europejską Unię Nadawców dla Eurowizji.
Według niego słowa piosenki nie mają charakteru
politycznego, ale towarzyski „o światowych
trendach”. Nowa piosenka zostanie wybrana przez
media państwowe, wkrótce zostanie nakręcony do
niej teledysk, a na samo światło władze są gotowe
wydać około 7,5 tysiąca dolarów
W przeddzień 25 marca Sviatłana Cichanoūska
zwróciła się do Białorusinów w opublikowanym
nagraniu
Przewodnicząca Związku Polaków Andżelika
Borys została zatrzymana w Grodnie. Przyczyną
święto Kaziuków
Kanały TG „Mój kraj Białoruś” i „Pogromcy
Białorusi” zostały uznane za „ekstremistyczne”
W Brześciu rozpoczął się proces ponad 14
uczestników „sprawy Pińska”; proces tłumaczki
Volhi Kałackiej, która uderzyła propagandystę
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G.Azaronkę, jest sądzona w Mińsku; więzień
polityczny Dzmitry Kubaroū usłyszał zarzuty za
które grozi 7 lat surowego więzienia
Obchody Dnia Wolności - bez
gromadzenia ludzi na ulicach, ale z mobilizacją na
dużą skalę sił bezpieczeństwa, zwłaszcza w Mińsku.
Zatrzymano ponad 200 osób, w tym 5
przedstawicieli mediów. W oknach wielu domów i
uczelni wieszano biało-czerwono-białe flagi. W
Mińsku ludzie wyszli na lokalne akcje i spacerowali
po centrum. Wieczorem ruch w centrum był
częściowo zablokowany, doszło do aresztowań.
Wieczorem w różnych dzielnicach Mińska, w
Grodnie i Wołkowysku odpalono sztuczne ognie
W Grodnie zatrzymany został działacz Związku
Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut i
przewieziony do Mińska na przesłuchanie.
Przeszukano mieszkania innych działaczy.
Prokuratura Generalna wszczęła postępowanie
karne przeciwko szefowi Związku Polaków na
Białorusi i „innym osobom”. Zarzuca się im
podżeganie do wrogości lub niezgody na tle
rasowym, narodowym, religijnym lub innym za co
grozi od 5 do 12 lat więzienia
W Żodzino ktoś doniósł o „zaminowaniu” 12 szkół
i instytucji jednocześnie
Przewodniczący Zjednoczonej Obywatelskiej
Partii i członek Rady Koordynacyjnej Mikałaj Kazłoū
skazany na 15 dni za „nieposłuszeństwo”
Litwa, Łotwa i Estonia przygotowują nowy
pakiet sankcji wobec białoruskiego reżimu, do
którego zostanie dodanych 118 nazwisk
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
poinformowało o zatrzymaniu mężczyzny, który
rzekomo chciał dokonać aktów terrorystycznych w
Mińsku i Pieczach. Podejrzany to 35-letni
mieszkaniec rejonu pińskiego. Zdaniem MSW jeden
ładunek wybuchowy podrzucił do kosza na śmieci
przy ulicy Uborewicza w Mińsku a drugi trafił do
dzielnicy Borysowa, ale został przechwycony w
Pieczach. Członkowie inicjatywy byłych milicjantów
ByPol twierdzą, że to oni pokrzyżowali plany władz
przeprowadzenia ataku terrorystycznego
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi
poinformowało, że jest gotowe nadać amerykańskiej
ambasadorce białoruskie obywatelstwo, aby mogła
głosować w wyborach. Wśród propozycji jest
również wspólne zarządzanie Alaską, aby przyczynić
się do rozwoju jej rolnictwa. Tak właśnie białoruskie
MSZ zareagowało na gratulacje ambasady USA z
okazji Dnia Wolności
Prokuratura Generalna wszczęła postępowanie
karne przeciwko Dzmitrowi Bołkuniecowi,
białoruskiemu politologowi na stałe mieszkającemu
w Rosji. Powodem jest zniewaga Łukaszenki na
YouTube
Książka „Białoruski Donbas” została uznana za
ekstremistyczną i zakazana na terytorium Białorusi.
Dziennikarz Roman Wasiukowicz wiózł z Kijowa
dwa egzemplarze tej książki do Mińska. Teraz jest
sądzony za dystrybucję produktów informacyjnych
zawierających nawoływania do ekstremistycznych
działań
Zdaniem obrońców praw człowieka zatrzymano
ponad 200 osób. Większość oskarżonych już
osądzono przez Skype
71-letnia Sviatłana Jackowa została ukarana
grzywną w wysokości 3770 rubli (ponad 5,6 tys. zł)
za biało-czerwone ubranie
73-letni Mikałaj Salamonau został skazany na 13
dni więzienia za okrzyk „Niech żyje Białoruś!”
W Grodnie wszczęto postępowanie karne
przeciwko szefowi prywatnej instytucji „Centrum
życia miejskiego” Pawłowi Możejko i artyście
Alesiowi Puszkinowi ws. „rehabilitacji i
usprawiedliwienia nazizmu”
Sędzia, który skazał Przewodniczącą Związku
Polaków na Białorusi Andżelikę Borys na 15 dni
więzienia otrzymał zakaz wjazdu do Polski
Białoruś pozbawiono prawa udziału w
„Eurowizji”. Po początkowym zamieszaniu z
piosenką, którą European Broadcasting Union (EBU)
uznała za polityczną, prołukaszenkowska grupa z
Baranowicz zaprezentowała nową. Jednak po
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kolejnej kontroli EBU stwierdziła, że nowy utwór
również narusza zasady konkursu
W Mińsku po mobilizacji w mediach
społecznościowych i zapowiedziach pierwszej w
2021 masowej akcji protestu doszło do szeregu
aresztowań ze strony ogromnej ilości milicji, OMON,
wojska i służb specjalnych. Zdaniem obrońców praw
człowieka w Białorusi zatrzymano ponad 240 osób, z
czego 39 zwolniono. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych poinformowało, że nie
zarejestrowano ani jednej nieuprawnionej imprezy
masowej, a ludzie byli przewożeni na komisariaty
jedynie w celu sprawdzenia dokumentów
Białoruś została zawieszona w uczestnictwie w
Eurowizji-2021. Grupa „Galasy ZMesta” ponownie
zgłosiła utwór do Europejskiej Unii Nadawców na
konkurs, ale podobnie jak pierwszy utwór narusza
zasady udziału w konkursie. Szef państwowej
telewizji, Iwan Ejsmont, powiedział, że „Grupa
Galasy ZMesta” przeszła do historii, a Białoruś
wygrała ten Konkurs Piosenki Eurowizji, a
dyskwalifikacja była „motywowana politycznie”
Witalij Makiej skrytykował wypowiedź
białoruskiego MSZ skierowaną do Stanów
Zjednoczonych. Makiej jest byłym pracownikiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i synem
Władimira Makieja, szefa łukaszenkowskiej
dyplomacji. W oświadczeniu białoruskie MSZ
zaproponowało Stanom Zjednoczonym wspólne
zarządzanie Alaską i pomoc ambasadorowi USA w
głosowaniu w wyborach. Syn ministra spraw
zagranicznych nazwał to «prostackiej śmiałości»
W Witebsku sąd skazał 24-letniego Tiktokera na
4,5 roku pobytu w kolonii o ścisłym reżimie. Młody
człowiek jest oskarżony o umieszczenie w serwisie
TikTok trzech filmów, które świadczyły o
„negatywnym nastawieniu do milicjantów i
przedstawicieli sztabu dowodzenia armii”, a także
zachęcały do „brutalnych i agresywnych działań”.
Facet musi zapłacić grzywnę w wysokości 5400 rubli
(8 tys. zł)
O 2:00 nad ranem śledczy przeszukali dom i
pracownię artysty Alesia Puszkina, niszcząc część
prac. Performer jest oskarżony o gloryfikowanie
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nazizmu

poinformowała, że działanie Prokuratury Generalnej
„przypomina generowanie memów"

Aresztowany na rok bez procesu. Lider
białoruskich socjaldemokratów Mikoła Statkiewicz
przebywa w areszcie do końca maja bez
przedstawienia zarzutów
Siedmiu kongresmanów z USA wysłało list w
sprawie uwięzienia więźnia politycznego i
konsultanta Radia Svaboda Ihara Łosika, który
przebywał w więzieniu od 274 dni
Dziennikarze w państwowych mediach,
funkcjonariusze organów ścigania i „wszyscy, którzy
reprezentują interesy kraju i narodu” mogą mieć od
teraz ochroniarzy. Ewentualne zmiany w ustawie „O
ochronie państwa” przewidują środki „od ochrony
fizycznej do anonimizacji o ich danych” oraz, w razie
potrzeby, zmiany wyglądu
Zatrzymana dziewczyna z nagrania, na którym
Nina Bahińska odpowiada na pytania dziennikarza
usłyszała wyrok w postaci 15 dni aresztu
administracyjnego. Jej nazwisko znalazło się na liście
osób przebywających w więzieniu w Żodzino.
Dziewczyna studiowała w Moskwie w Instytucie
Sztuki Współczesnej, przyjechała do Mińska, aby
nakręcić materiały do zajęć
Mohylewska dziennikarka Alina Skrebunowa
będzie sądzona za udzielenie wywiadu dla kanału
telewizyjnego Belsat o przeszukaniu jej mieszkania.
Funkcjonariusze milicji uznali wywiad za produkt
medialny i sporządzili protokół administracyjny.
Rozprawa sądowa zaplanowana jest na 31 marca
Emerytury realne spadły w lutym rekordowo - o
1,9% w stosunku do stycznia. Dla porównania: w
pierwszym miesiącu br. Spadek wyniósł 1,1%.
Płatności te zostały skorygowane o wzrost cen
towarów i usług
Prokuratura Generalna Białorusi wszczęła
postępowanie karne w sprawie przygotowania aktu
terrorystycznego przez Sviatłanę Cichanoūską i
uczestników inicjatywy ByPol. Zdaniem
departamentu osoby te „próbowały wywołać
eksplozje i podpalenia na terenie stolicy i innych
miast”. Służba prasowa S. Cichanoūskiej
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Białorusini apelują do gwiazd, aby te odmawiały
przyjazdu na „Słowiański Bazar”, największą
imprezę muzyczną, planowaną w dniach 14-19 lipca.
Powodem jest kryzys polityczny. Aleksander
Iwanow i Michaił Galustian odpowiedzieli fanom, że
nie zagrają w Witebsku, chociaż ich nazwiska
widnieją na plakacie. Anton Tabala (HOMIE) napisał,
że odrzucił zaproszenie. Kierownictwo festiwalu
odmówiło komentarza w tej sprawie
Władze uznały kanały na Telegramie
„MotolkoHelp”, „Witebsk 97%” i „Czat Witebska” za
„ekstremistyczne”. Kanał MotolkoHelp pojawił się na
państwowej liście materiałów ekstremistycznych.
Od teraz udostępnianie wiadomości stamtąd może
pociągać za sobą odpowiedzialność karną
Przez pierwsze 2 miesiące 2021 średnie
wynagrodzenie pracowników państwowych spadło
o 115 rubli (1,3%) - do 1085,2 rubla. Płace realne,
skorygowane o inflację, również spadają.
Pracownikom państwowym obiecano wzrost ze
względu na optymalizację liczby pracowników - w
ciągu najbliższych pięciu lat
Viktar Babaryka za kratkami zaapelował o
dołączenie do swojej partii „Razem”
Obrońcy praw człowieka uznali 20 nowych
więźniów politycznych
Aleksander Łukaszenko podpisał 30
marca „odpowiedź na sankcje”. Dekret zabrania
importu niektórych kategorii towarów oraz importu
robót i usług na Białoruś. Sankcje zostały nałożone
na państwa, „które podjęły specjalne środki w
stosunku do białoruskich osób prawnych lub osób
fizycznych”
Wyjazd z obwodu grodzieńskiego będzie płatny.
Lokalna rada deputowanych wprowadziła podatek
w wysokości jednej kwoty bazowej (29 rubli - 44 zł)
za każdy wyjazd samochodem za granicę. Środek ten
będzie obowiązywał do 1 stycznia 2023 r. Zebrane
fundusze, jak obiecują deputowani, pójdą na walkę z
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koronawirusem

po spotkaniu z byłym prezydentem kraju Josephem
Kabilą

Białoruski szpieg, o którego pojmaniu SBU
doniosło 24 marca, sam poddał się ukraińskim
służbom specjalnym. Mężczyzna został już
zwolniony z odpowiedzialności karnej wyrokiem
sądu w Ukrainie. Obywatel został zwolniony, a
skonfiskowane telefony komórkowe zwrócono
ByPol udostępnił kolejne nagranie rozmowy
między przedstawicielem kierownictwa milicji w
Mińsku a jego podwładnymi. Omawiają protesty i
działania sił bezpieczeństwa. Jeden z rozmówców,
którego ByPol identyfikuje jako pułkownika milicji
Aleksandra Sazonowa, kwestionuje poprawność
„systemu monitoringu” i zwraca uwagę na
niemożność rzetelnego wystawienia „organizatorów
i kuratorów” w tłumie
Artysta Aleś Puszkin został zatrzymany.
Zaproponowano mu „rozmowę”, Puszkin odmówił,
założyli mu kajdanki i we czterech wynieśli z pokoju.
Puszkin jest oskarżony w sprawie karnej z artykułu
„za umyślne działania mające na celu rehabilitację i
usprawiedliwienie nazizmu”. Sprawa dotyczy
portretu Jauhiena Żychara, którego niektórzy
uważają za nazistę, a niektórzy za antyradzieckiego
bojownika podziemia
Pozostałe „mapy drogowe” integracji z Rosją
mogą zostać uzgodnione w kwietniu
Do 5,5 roku więzienia: w Grodnie w sprawie
rzucenia papierowym kubkiem w milicjanta skazano
4 osoby
Władze będą blokować kopie zabronionych
witryn internetowych
Premier Białorusi Roman Gołowczenko
powiedział, że Białoruś wprowadzi „bardzo
precyzyjnie” kontrsankcje. Według niego dekret
będzie miał zastosowanie do tych firm, które stosują
„nieprzyjazne działania” wobec Białorusi
Białoruski biznesmen Alexander Zingman został
zwolniony z więzienia w Kongo bez postawienia
zarzutów. Opuścił już Kongo i jest w Zimbabwe.
Zingman został zatrzymany przez kongijską policję

fundacjabialorus2020@gmail.com
@myubelastoku
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www.facebook.com/FundacjaBialorus2020

Przygotowywane są zmiany w ustawie o środkach
masowego przekazu. Zgodnie z projektem
dziennikarze relacjonujący niedozwolone działania
mają być utożsamiani z uczestnikami tych działań.
Proponuje się również blokowanie zasobów
Internetu pod kątem informacji „promujących
działania ekstremistyczne” oraz materiałów
mogących zagrażać bezpieczeństwu narodowemu.
Planowany jest zakaz publikacji wyników sondaży, a
media będą mogły pozbawić je statusu bez
orzeczenia sądu
ONT poinformował, że „rozmowy telefoniczne
Natalii Ejsmont z Dmitrijem Baskowem i Nikołajem
Latyszonkiem okazały się operacją specjalną KGB i
bardzo udaną inscenizacją”. Te rozmowy miały
miejsce cztery miesiące temu. Od tego czasu nie były
oficjalnie komentowane.
6 i 7 lat więzienia za sam zamiar odwetu to
największe wyroki
USA nałożyły sankcje wobec 9 białoruskich firm
Bank Światowy ujawnia głównych dłużników
Rosji: Białoruś jest winna co najmniej 9 miliardów
dolarów
Działacze Związku Polaków na Białorusi zostali
uznani za więźniów politycznych. W międzyczasie
władze polują na uczestników kursów języka
polskiego

