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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
Вацлаў Гавал патрабуе вызваліць беларускіх палітзьняволеных. Міжнародная арганізацыя
“Грамадзянская Беларусь” (са штабам у Празе) распаўсюдзіла зварот адносна лёсу сябраў арганізацыі
“Партнэрства”. Прыкметна, што Вацлаў Гавал і іншыя сябры арганізацыі зрабілі гэта ў гадавіну
ўводу савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну.
Ярмошына лічыць скаргу каманды Мілінкевіча “палітычнай акцыяй”. На думку старшыні
Цэнтарвыбаркаму Лідзіі Ярмошынай, скарга, пададзеная ў Вярхоўны Суд прадстаўнікамі каманды
Аляксандра Мілінкевіча датычна мінулых прэзыдэнцкіх выбараў, “з’яўляецца палітычнай акцыяй і
ня можа мець ніякіх юрыдычных наступстваў”.
У Горадні пачалі судзіць Пачобута і Яскевіч. Сёньня ў Горадні пачаўся працэс па
адміністрацыйнай справе супраць двух актывістаў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэя
Пачобута і Мечыслава Яскевіча. Іх абвінавачваюць у тым, што яны перашкаджалі працаваць
здымачнай групе абласнога тэлебачаньня, якую складалі рэдактар Ўладзімер Лобан й апэратар
Андрэй Бяляткі.
Берасьце: міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў моладзевага лягеру. У аўтобусе знаходзілася каля
30 актывістаў грамадзкіх арганізацыяў і палітычных партыяў, якія ехалі ў кірунку украінскага гораду
Шацк, у ваколіцах якога на гэтым тыдні павінен быў пачаць працу моладзевы лягер.
Сяргей Тарасаў звольнены з Інстытуту гісторыі. Кандыдата гістарычных навук археоляга Сяргея
Тарасава звольнілі з Інстытуту гісторыі Акадэміі навук Беларусі з фармулёўкай “за сыстэматычнае
невыкананьне службовых абавязкаў”. Частка калегаў навукоўца тлумачыць звальненьне
грамадзянскай і навуковай пазыцыяй спадара Тарасава. Гэтак лічыць і сам звольнены.

Факты
Яшчэ некалькім дзясяткам турфірмаў пагражае адабраньне ліцэнзіяў. Сёньня Міністэрства
спорту і турызму спыніла прыём справаздачаў ад турыстычных фірмаў пра колькасьць замежнікаў,
якіх удалося завабіць у Беларусь. Паводле папярэдніх зьвестак, ад пяці соцень юрыдычных і
фізычных асобаў, што маюць ліцэнзіі, каля сотні турапэратараў нічым завабіць іншаземцаў ня
здолелі — за што ўрэшце і будуць пазбаўленыя права займацца ранейшай дзейнасьцю.

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
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