
Белорусија: У Минску одржан „Женски марш“ и протест због затварања Марије Колесникове, полиција ухапсила више десетина демонстранткиња
субота, 12 септембар 2020 21:20

Белоруска полиција је привела више десетина демонстраната на протесту у центру
Минска. Хиљаде људи окупили су се данас на улицама главнога града Белорусије,
тражећи пуштање на слободу затворене опозиционе лидерке Марије Колесникове.
Белсат, опозициона телевизија са седиштем у Варшави, навела је да су ухапшена два
њена новинара која су пратила протест.

  

  

У суботу се на централном тргу у Минску окупило најмање 5000 демонстраната, међу
њима и бројне жене. Позивале су Лукашенка на одлазак са власти и изражавале
подршку Колесниковој.

  

Полиција је почела да приводи демонстранте мало након почетка окупљања око поднева
по локалном времену па је у полицијском комбију за само сат времена завршило најмање
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њих 40, казао је Ројтерсу неименовани очевидац. Белсат, опозициона телевизија са
седиштем у Варшави, навела је да су ухапшена два њена новинара која су пратила
протест.

  
  

Belarus women are fighters pic.twitter.com/26IC0uCuRi

  — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 12, 2020    

Након тога, учеснице протеста су се скупиле у две колоне, са леве и десне обеле реке
Свислоч, и кренуле ка Комаровском тргу.

  

Тридесетосмогодишња Колесникова постала је кључна опозициона личност након што су
остали опозициони политичари затворени, или су протерани из земље, међу њима и
Светлана Тихановска, Лукашенкова противкандидаткиња на изборима.

  
  

Women's March in Minsk. Fourth week in a row. Women are invincible.
  Photos: @nashaniva pic.twitter.com/zjaSDo9dfn

  — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 12, 2020    

У петак се на митинзима подршке председнику Белорусије Александру Лукашенку у
земљи окупило око 800 људи, док је на протесте против актуелне власти изашло око 450
особа, јавила је прес-служба МУП Белорусије.

  

Портпаролка МУП-а Олга Чемоданова истакла је да су 32 особе приведене због кршења
закона о масовним догађајима.

  

Она је позвала грађане земље да не учествују у неодобреним протестима и додала да је
казна за учешц́е у таквим акцијама притвор до 15 дана, а за организацију масовних
окупљања до 15 година затвора.

  

 2 / 3

https://t.co/26IC0uCuRi
https://twitter.com/franakviacorka/status/1304766906889629696?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/nashaniva?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/zjaSDo9dfn
https://twitter.com/franakviacorka/status/1304799232671522817?ref_src=twsrc%5Etfw


Белорусија: У Минску одржан „Женски марш“ и протест због затварања Марије Колесникове, полиција ухапсила више десетина демонстранткиња
субота, 12 септембар 2020 21:20

  

Масовни протести опозиције почели су у Белорусији 9. августа, након председничких
избора. Према подацима Централне изборне комисије, на изборима је победио актуелни
председник Александар Лукашенко са 80,1 одсто освојених гласова. Опозиција није
признала резултате избора и сматра да је победила Светлана Тихановска.

    

Првих дана протеста, снаге безбедности су за разбијање демонстраната користиле
водене топове, сузавац, шок-бомбе и гумене метке. Касније је полиција прекинула да
растерује демонстранте и примењује силу. Током протеста приведено је око седам
хиљада демонстраната, а хоспитализовано неколико стотина људи, међу којима и
припадници полиције. Погинуле су три особе.

  

(Нова.рс)
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