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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
Прысуд польскім актывістам: Пачобуту — 10 сутак, Яскевіча выпусьцілі. У Кастрычніцкім
раённым судзе Горадні закончыўся разгляд адміністрацыйнай справы двух актывістаў не
прызнаванага ўладамі Саюзу палякаў. Іх абвінавачвалі ў тым, што яны перашкаджалі працаваць
здымачнай групе абласнога тэлебачаньня, якая рабіла сюжэт пра ўшанаваньне памяці польскіх
жаўнераў на вайсковых могілках. Гэта — артыкул 156 адміністрацыйнага кодэксу, што датычыць
дробнага хуліганства. Андрэя Пачобута пакаралі арыштам, а адносна Мечыслава Яскевіча справа
спынена.
У Вярхоўны суд накіравалі скаргу на Цэнтравыбаркам. Прадстаўнікі апазыцыі накіравалі ў
Вярхоўны суд скаргу на неправамерныя дзеяньні Цэнтральнай выбарчай камісіі. У скарзе заяўнікі
просяць Вярхоўны суд абавязаць ЦВК перагледзець вынікі сёлетніх прэзыдэнцкіх выбараў і
прызначыць паўторныя выбары. Пад скаргай сабралі амаль 6 тысячаў подпісаў выбарцаў, а важаць
усе паперы каля 8 кіляграмаў.
Апазыцыя рыхтуецца да мясцовых выбараў. Удзельнікі сёньняшняга пасяджэньня палітычнай
рады аб’яднаных дэмсілаў назвалі сваёй галоўнай задачай на найбліжэйшы час абраньне
дэмакратычна арыентаваных дэпутатаў у мясцовыя органы ўлады.

Факты
Тры чалавекі выпалі з вокнаў магілёўскай спецкамендатуры за ўчорашні дзень. Яны
спрабавалі спусціцца па звязанай бялізне, каб набыць у краме прадукты харчавання.
Нагадаем, умовы ўтрымання ў спецкамендатуры, дзе адбывае пакаранне малафронтавец Артур
Фінькевіч, за выходныя набылі вельмі жорсткі характар. Маёр міліцыі, выконваючы абавязкі
кіраўніка дадзенай установы Сяргей Кузькоў вельмі пільна сочыць за вязнямі: за апошнія дні нікога
не пусцілі нават вынесці смецце. У выніку людзі пачалі спрабаваць патрапіць на волю праз вокны.
Усе яны атрымалі цяжкія цялесныя пашкоджанні і апынуліся ў лякарні.
Да месца разьмеркаваньня не даяжджае кожны пяты выпускнік-бюджэтнік. Ад канца 90-х
гадоў студэнты-выпускнікі, якія навучаюцца коштам дзяржаўнага бюджэту, мусяць адпрацаваць год
ці два паводле так званага разьмеркаваньня. У 2002 і 2003 гадах урад двойчы ўносіў папраўкі ў
законы, якія рэгулююць пытаньні сфэры адукацыі. У выніку абавязковае разьмеркаваньне
выпускнікоў ня толькі засталося, але набыло новыя формы: у прыватнасьці, студэнты-бюджэтнікі,
якія ня зьявяцца на месца разьмеркаваньня, абавязаныя кампэнсаваць дзяржаве кошт навучаньня.

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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