CONCENTRACIÓ CONTRA L'ESTAT TERRORISTA DE LUKAIXENKA (BELARÚS)
Data: 29 de maig 2021
Lloc: Plaça Universitat. Barcelona
Hora: 17h a 19h
Organitza: Associació RAZAM Bielorussos de Catalunya
Contacte: Alena Turava
@: aturava@mail.ru
Tel: 662 473 215

El dissabte 29 de maig la diàspora bielorussa d’arreu del món sortirà al carrer per denunciar el
règim usurpador de Lukaixenka com a terrorisme d’estat.
Els fets ocorreguts aquesta setmana amb l’acte de pirateria contra l’avió de Ryanair que
transportava l’opositor Román Protasevich, és una pràctica més del dictador que no té cap
escrúpol per portar-la a terme.
Tortures, assassinats, desaparició de persones i pirateria aèria son accions pròpies d’un règim
feixista.
Malauradament, la Bielorússia d'avui s'ha convertit en una presó, la por regna al país, no hi ha
absolutament cap llibertat d'opinió i abunden els crims polítics contra els opositors. Nou mesos
després de les eleccions, continua la persecució del règim.
Segons el Centre de Drets Humans Viasna més de 100 persones han estat condemnades en
casos penals per motius polítics; a dia d’avui hi ha 421 presos polítics i el nombre segueix
creixent; continua la detenció de participants en protestes pacífiques, així com detencions
arbitràries de ciutadans per utilitzar símbols blancs i vermells fins i tot dins de les cases i
entorns particulars.
L'Associació de Periodistes de Bielorússia comptabilitza durant el 2020 la violació dels drets
dels periodistes en relació amb les seves activitats professionals:
●

480 detencions de periodistes.

●
●
●

97 periodistes que van patir detencions administratives.
Els periodistes detinguts van passar més de 1.200 dies entre reixes.
62 casos de violència física contra periodistes.

Què demanem a l’UE?
-

Emprar les eines democràtiques que disposa i qualificar les tortures i assassinats
comesos pel règim de Lukashenko com el que son: terrorisme d’Estat.

-

Qualificar com a pirateria aèria el fet, ordenat per les autoritat bielorusses el darrer 21
de maig, d’obligar a aterrar l’avió de Ryanair que transportava l’opositor Román
Protasevich mitjançant l’amenaça d’un avió militar.

-

Que s’apliquin totes les sancions econòmiques possibles contra Bielorússia i que es
prohibeixi la circulació del seus dirigents per territori europeu.

Ho demanem, no solament en nom del nostre poble, sinó pels valors més importants que tots
els països europeus han de compartir: la llibertat, la democràcia, els drets humans i la dignitat
de les persones.
https://www.ccma.cat/324/bielorussia-difon-un-video-del-periodista-detingut-i-la-familia-sospitade-tortura/noticia/3099266/
https://www.ccma.cat/324/bielorussia-fa-desviar-un-avio-de-ryanair-per-detenir-un-periodistaopositor-a-lukaixenko/noticia/3099132/

https://www.vilaweb.cat/noticies/bielorussia-envia-un-avio-de-guerra-per-obligar-a-aterrar-lavioque-transportava-un-opositor/

https://www.20minutos.es/noticia/4707489/0/biden-tacha-de-afrenta-directa-el-indignantedesvio-forzoso-de-un-avion-por-parte-de-bielorrusia/
https://www.rtve.es/noticias/20210525/bielorrusia-sanciones-aerolineas-detencion-periodistacritico-lukashenko-avion-ryanair/2093200.shtml

https://www.rtve.es/noticias/20210525/bielorrusia-analisis-sanciones-ue-alexandr-lukashenkoaliado-rusia-vladimir-putin/2093138.shtml
https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/24/60ac01fde4d4d8c9078b458a.html

https://www.abc.es/internacional/abci-congela-3000-millones-cooperacion-bielorrusiasecuestro-avion-ryanair-202105242032_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/4707976/0/el-impresionante-mapa-del-aislamiento-aereo-debielorrusia-por-desviar-un-vuelo-para-detener-a-protasevich/
https://amp.elperiodico.com/es/internacional/20210525/bielorrusia-difunde-video-periodistaprotasevich-11760878?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btnshare&__twitter_impression=true

