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EURÓPA-SZERTE TÜNTETTEK RAMAN PRATASZEVICS FEHÉROROSZ ÚJSÁGÍRÓ ŐRIZETBE VÉTELE MIATT

Külföldi összeesküvést lát Lukasenka
Aljakszandar Lukasenka fe-
hérorosz elnök szerint kívül-
ről vezérelt kísérlet történik 
arra, hogy országát destabi-
lizálják. Mindeközben több 
országban is tüntettek ellene.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben a hétvégén Eu-
rópa-szerte tüntettek 
Aljakszandar Lukasenka 

fehérorosz elnök diktatúrája el-
len, Lukasenka Vlagyimir Putyin 
orosz elnökkel találkozva arról 
beszélt: külső erők vezénylik az 
ellenzéket, céljuk pedig a helyzet 
destabilizálása.

Szombaton Varsóban tüntetők 
követeltek szigorúbb szankciókat 
Aljakszandr Lukasenka belarusz 
elnök rezsimje ellen. Az Euronews 
szerint részt vett a demonstráci-
ón a múlt vasárnap Fehérorosz-
országban földre kényszerített 
Ryanair-gépen őrizetbe vett ellen-
zéki újságíró, Raman Pratasze-
vics édesanyja is, aki azt mondta, 
hogy a fi a, szintén bebörtönzött 
barátnője Szofi ja Szapega és má-
sok a szólásszabadságért küzde-
nek, és emiatt kerültek börtön-
be. Azt akarja, hogy Lukasenka 

gondolja ezt át, és nem szégyelli 
kérni az összes EU-tagországot, 
valamint az Egyesült Államokat, 
hogy nyújtsanak nekik segítséget. 
Kijevben is tüntettek Lukasen-
ka ellen. A mintegy száz tüntető 
Lukasenka távozását követelte 
Belaruszból.

Lukasenka panaszkodik 
és vádaskodik
Eközben Aljakszandr Lukasenka 
fehérorosz elnök, amikor pénte-

ken Szocsiban fogadta őt orosz 
hivatali partnere, Vlagyimir Pu-
tyin, azt állította: kívülről vezérelt 
kísérlet történik arra, hogy ismét 
az elmúlt év augusztusának szint-
jére destabilizálódjon a helyzet 
Fehéroroszországban. Lukasenka 
kamerák előtt azt mondta, hogy 
dokumentumokat hozott állításá-
nak alátámasztására. „Egyszerűen 
világos, hogy mit akarnak tőlünk 
nyugati barátaink. Nincs is miről 
vitatkozni. De nincs olyan magas-

lat, amelyet a bolsevikok be ne 
vettek volna. Mi is bevesszük őket” 
– mondta a fehérorosz vezető. Ki-
fogásolta, hogy az uniós államok 
kitiltották légterükből a Belavia 
légitársaságot. Putyin „érzelemki-
törésnek” nevezte a Ryanair-bot-
ránnyal kapcsolatos reagálásokat. 
Emlékeztetett, hogy 2013-ban, 
amikor Evo Morales bolíviai elnök 
gépét szállították le Bécsben – 
mert Washington gyanúja szerint 
a fedélzeten tartózkodott Edward 
Snowden informatikus, aki adato-
kat hozott nyilvánosságra az ame-
rikai jelhírszerzésről – „csend” 
volt a Nyugat részéről.

Az EB 3 milliárd euróval 
támogatná az átmenetet
Az Európai Bizottság 3 milliárd 
eurós gazdasági csomagot ter-
jesztett elő Fehéroroszország 
demokratikus átmenetének tá-
mogatására – közölte az uniós 
bizottság pénteken. A brüsszeli 
testület hangsúlyozta, a 3 milliárd 
eurós terv az Európai Unió elkö-
telezettségét tükrözi a fehérorosz 
nép augusztusi elnökválasztáson 
kinyilvánított, békés és demok-
ratikus átmenet iránti vágyának 
támogatására. Az augusztusi fe-
hérorosz elnökválasztás nem volt 

sem szabad, sem tisztességes – 
szögezték le. Amint Fehérorosz-
ország megkezdi a demokratikus 
átmenetet, az Európai Unió ak-
tiválni fogja a támogatási tervet 
– közölték. A bizottsági közle-
mény Ursula von der Leyent, az 
Európai Bizottság elnökét idézte, 
aki azt mondta: az EU az ország 
népének azt üzeni: látja és hall-
ja a változás, a demokrácia és 
egy jobb jövő iránti vágyukat. A 
fehérorosz hatóságoknak pedig 
azt üzeni: semmiféle elnyomás, 
brutalitás vagy kényszer nem 
törvényesítheti az önkényuralmi 
rendszert.

Közben a Fehér Ház szóvivője 
bejelentette: az Egyesült Államok 
újraélesíti felfüggesztett szankci-
óit Fehéroroszország irányába a 
Ryanair-gép eltérítése és Raman 
Prataszevics ellenzéki újságíró 
letartóztatása miatt, valamint 
további büntetőintézkedéseket 
vezet be magas rangú fehérorosz 
tisztségviselők ellen.

Jen Psaki közölte: az Európai 
Unióval egyeztetve vezetik be a 
szankciókat a Lukasenka-rezsim 
több tagja ellen – ez a lista készül 
–, valamint ismét eltanácsolják 
állampolgáraikat attól, hogy Fe-
héroroszországba utazzanak. 

Egyetértésben. Lukasenka továbbra is élvezi Putyin támogatását
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