
Председнички избори у Белорусији: ЦИК саопштио да Александар Лукашенко води са 81,35%, испред Светлане Тихановскаје која има 8% гласова, опозиција тврди супротно; Сукоби демонстраната са полицијом у Минску и другим градовима
недеља, 09 август 2020 20:26

Према прелиминарним информацијама са свих затворених бирачких места (још један
ради) Александар Лукашенко води са 81,35 процената гласова, саопштила је
председница Централне изборне комисије Лидија Јермошина.

  

  

Друго место је освојила Светлана Тихановска за коју је гласало 8 одсто бирача, док је
четири одсто добио кандидат „против свих“.

  

Излазне анкете су такође показивале да ће Лукашенко да победи - 79,7 одсто гласова.

  

ЦИК је позвао кандидате који су изгубили на изборима да признају пораз. Међутим,
сарадници Тихановске тврде да према резултатима алтернативног бројања гласова
она је добила више од 80 одсто.
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  Шок бомбе, водени топови сузавац и меци на демонстранте у Минску  У више од 20 градова Белорусије избили су протести незадовољних грађанапрелиминарним резултатима избора. У Минску су постављене барикаде, а противдемонстраната полиција користи водене топове, шок бомбе, сузавац и гумене метке.Најмање 100.000 људи у центру Минска поручује полицији "Пређите на нашу страну, докне буде касно".  

  Настављају се жестоки сукоби демонстраната и полиције која користи шок бомбе,водене топове, сузавац и гумене метке како би растерала демонстранте.
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  Расте и број повређених демонстраната, а међу повређенима је и новинар агенције АП.    Раненого в тяжелом состоянии увозит скорая с места столкновений ОМОНа спротестующими pic.twitter.com/pSXZIFgnJ5  — Алексей Новоселов (@novosyolov) August 9, 2020    
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  Индипендент: Полиција спустила штитове и прешла на страну демонстраната уградовима широм земље  У другим градовима широм земље полиција је спустила штитове и прешла на странудемонстраната, јавља Индипендент.    Проспект Независимости в Минске pic.twitter.com/327G4SrCg9  — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020    У једном тренутку је полицијски комби налетео на масу људи.    #Minsk    #Police  percuté volontairement des #manifestants #Bielorussie #violences #PoliceBrutality #ViolencesPolicières#Lukashenko#justice    pic.twitter.com/H53vFsp6nH  August 9, 2020    Медији су навели да је полиција у Бресту бацала сузавац на демонстранте.    Менты открыли огонь, стреляют в мирных людей. Лукашенко натурально объявил войнународу. Это пиздец pic.twitter.com/uyaf6RAqqT  — Сталингулаг (@StalinGulag) August 9, 2020    Одјекнуло је и неколико експлозија.    Clashes ongoing in Minsk https://t.co/GmN8XVBLaT #Belarus pic.twitter.com/3meVP86Hue  — Liveuamap (@Liveuamap) August 9, 2020    Демонстранти дижу барикаде како би се заштитили од водених топова, скандирајупароле, пале бакље и машу националним заставама.  
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  Грађани Минска протестују како би изразили незадовољство поводом прелиминарнихрезултата избора, према којима досадашњи председник Белорусије Лукашенко води саскоро 80% освојених гласова.    Election in #Belarus : Large anti-government rallies turn into clashes with police in #Minsk https://t.co/SuVLWnkcIMpic.twitter.com/qIVzd9cXpP  — RT (@RT_com) August 9, 2020    Локални медији извештавају о притворима и сукобима полиције и демонстраната углавном граду и другим градовима.  Полиција је блокирала улице, а најмање 10 људи било је приведено на једном месту уМинску, рекао је један од очевидаца за Ројтерс.  
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  Окупљени грађани Минска узвикују “Срамота” и постављају барикаде.  Полиција је у Минску целог дана била присутна у великом броју, а увече је поставилаконтролне пунктове око града, како би спречила улазак демонстраната из другихградова.    #Minsk  at Google maps pic.twitter.com/if64oWoOwI  — Antti Tyrväinen (@antti_engineer) August 9, 2020    Раније данас, Лукашенко је упозорио опозиционе демонстранте речима “ако ћете ићипротив наше земље или ако на најмањи могући начин покушате да дестабилизујете иуведете земљу у хаос, добиц́ете непосредан одговор од мене”, наводи АП.   
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  Подсетимо, данас су организовани шести председнички избори у Белорусији одпроглашења независности 1991. године.  Према прелиминарним информацијама са готово свих бирачких места, АлександарЛукашенко освојио је 81,35 одсто гласова за нови мандат председника Белорусије,саопштила је вечерас председница Централне изборне комисије Лидија Јермошина.  Раније данас, ухапшена су три новинара независне руске телевизијске станице Дожд,пошто су интервјуисали личност из опозиције. Очекује се да они буду депортовани уРусију.    Какая жесть! Взрывы и избиения.    Человек, который якобы набрал 80%, начал войну с собственным народом! pic.twitter.com/vcwJIMDJvI  — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020    Након избора, почели протести опозиције у Белорусији  Након завршетка председничких избора у Белорусији, почели су протести опозиције. Унеколико градова је изашло више хиљада људи, незадовољних резултатима избора.  Неколико хиљада демонстраната окупило се у центру Минска. Они су почели да гађајуполицију каменицама, након чега је полиција одговорила светлећим гранатама исузавцем. Има повређених.  На тргу су изашли и аутомобили хитне помоћи. Неколико особа је повређено.  Демонстранти скандирају пароле и машу националним заставама. У подручју где су утоку нереди, осећа се јак мирис сузавца. Поред Минска, демонстранти су изашли и уВитепску.     The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx  — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020     In Minsk protesters occupied the entire area around Stela and the WWII museum. Police arewaiting for reinforcement pic.twitter.com/aanwPRe0IS  — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020    Председник Белорусије Александар Лукашенко освојио је 79,7 одсто гласова на данасодржаним председничким изборима у Белорусији, наводе излазне анкете по затварањабиралишта.  Друго место, заузела је Светлана Тихановска са 6,8 одсто гласова. На трећем месту сенашла Ана Канопацка са 2,3 одсто, иза ње су Андреј Дмитријев - 1,1 одсто и СергејЧеречењ - 0,9 одсто. Интересантно је да су бирачи могли гласати и против свихкандидата, а то је искористило 9,2 одсто бирача.  Централна изборна комисија је саопштила да је на изборима у Белорусији до 18.00гласало 79 одсто бирача.  Избори су проглашени валидним, јер је на њима изашло више од половина уписанихбирача. Право гласа је имало око 6,8 милиона белоруских грађана.  Завршено гласање на председничким изборима у Белорусији  Биралишта на председничким изборима у Белорусији затворена су вечерас у 20 сати полокалном времену и почело је пребројавање гласова.  Одзив бирача до 18 сати био је 79 одсто, саопштила је Централна изборна комисија.Највиши одзив од 86 одсто био је у региону Могилев, а најнижи од 62,3 одсто у Минску,преноси ТАС С.  Гласање је одржано на 5.767 бирачких места, укључујући 44 у иностранству. Правогласа имало је 6,8 милиона грађана.  Данас одржани избори су шести председнички избори у Белорусији од проглашењанезависности 1991. године.  Поред актуелног председника Александра Лукашенка, који важи за фаворита, осталикандидати су копредседник покрета Говори истину, Андреј Дмитријев, бивша посланицау Доњем дому парламента Ана Канопатскаја, домаћица Светлана Тикановскаја и лидерБелоруске социјал-демократске странке Сергеј Черчен.  (Нова.рс, Танјуг, Спутњик)  
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