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Найдакладнейшае вымярэнне каштоўнасці чалавека — не
тое, што ён робіць у час спакою і ўтульнасці, а тое, як
ён трымаецца падчас барацьбы і супярэчнасцяў.
Марцін Лютэр Кінг

Грамадская пазапалітычная і пазацэнзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі
Першыя выключаныя беларускія студэнты прыехалі ў Польшчу. У Варшаву прыехалі першыя студэнты
зь Беларусі, якія былі адлічаныя са сваіх ВНУ за палітычную і грамадзкую дзейнасьць ды працягнуць
навучаньне ў Польшчы ў адпаведнасьці з урадавай праграмай стыпэндыяў імя Кастуся Каліноўскага. У
польскай сталіцы створаная адмысловая Рада для дапамогі беларускім студэнтам.
У Берасьці пачалася 24-гадзінная акцыя пратэсту. Апоўдні 31 траўня на галоўнай плошчы Берасьця
пачалася акцыя ў падтрымку маладафронтаўцаў, супраць якіх заведзеныя крымінальныя справы. Пратэст
плянуецца працягнуць цягам 24 гадзінаў. У акцыі бяруць удзел прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў
гораду, якія плянуюць бліжэйшыя суткі (да 12-й гадзіны 1 чэрвеня) знаходзіцца на плошчы Леніна,
зьмяняючы адзін аднаго.

Людзі
Трэція суткі ў Салігорску працягваецца галадоўка маладафронтаўцаў. Сябры незарэгістраванай
арганізацыі “Малады фронт”патрабуюць вызваліць усіх палітзьняволеных моладзевых актывістаў і спыніць
крымінальныя справы супраць тых, хто яшчэ знаходзіцца на волі. У галадоўцы бяруць удзел непаўналетнія
маладафронтаўцы Іван ды Ільля Шылы й Хрысьціна Самойлава, а таксама Максім Сяменчык і Сяржук
Пацкевіч. 30 траўня да іх далучыўся актывіст Партыі БНФ Павал Батуеў.
100 дзён таму былі затрыманыя актывісты “Партнэрства”. Сёньня родныя й блізкія актывістаў
“Партнэрства” накіравалі зварот да грамадзкасьці й міжнародных праваабарончых арганізацыяў. І сёньня ж
старшыня КДБ Сьцяпан Сухарэнка заявіў, што ў найбліжэйшы час справа “Партнэрства” будзе накіраваная ў
суд. У звароце да грамадзкасьці й праваабарончых арганізацыяў выказваецца пратэст супраць замаху на
годнасьць, правы й здароўе, што несумяшчальна з Дэклярацыяй ААН аб абароне ўсіх асобаў ад катаваньняў
ды іншых жорсткіх караў альбо відаў пакараньня.

Факты
Кожнае пятае прадпрыемства ў Беларусі зьяўляецца стратным. Сёньня віцэ-прэм’ер Андрэй Кабякоў
адказваў на пытаньні дэпутатаў Нацыянальнага сходу. На тле названых ім шматлікіх эканамічных посьпехаў,
віцэ-прэм’ер адзначыў, што паводле афіцыйнай статыстыкі, кожнае пятае прадпрыемства ў Беларусі застаецца
стратным

Абвесткі
Новы конкурс – "Фота Свабоды". "Фота Свабоды" – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з
кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас svaboda@rferl.org з пазнакай
"fota Svabody". Падрабязнасці на www.svaboda.org
Камітэт абароны рэпрэсаваных працягвае збіраць інфармацыю пра пацярпелых і рэрэсаваных у часу
сакавіцкіх падзеяў 2006 г. Не пакінем сяброў у бядзе! Нашы кантакты: salidarnasc@svaboda.info, +375-172334005
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