Заява
Беларускага нацыянальнага моладзевага савета “РАДА”
ў сувязі з крымінальным пераследам студэнцтва і палітычнымі
рэпрэсіямі грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Мінск

13.05.2021

Мы, саюз дваццаці васьмі дэмакратычных моладзевых арганізацый
Беларусі, створаны з мэтай кансалідацыі беларускіх моладзевых
арганізацый грамадзянскай супольнасці дзеля прадстаўлення,
прасоўвання і абароны агульных інтарэсаў, рэалізацыі права на
свабоду мірных сходаў і іншых канстытуцыйных правоў,
прадстаўленыя кіруючым органам — Саветам “РАДА”, выступаем з
наступнай заявай:
12 лістапада прадстаўнікі Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь
пачалі праверку ў дачыненні да прыхільнікаў і прыхільніц студэнцкай
арганізацыі «Задзіночанне Беларускіх Студэнтаў», а таксама іншых
актыўных студэнтак і студэнтаў. У офісе арганізацыі, а таксама кватэрах і
пакоях інтэрнатаў маладых людзей прайшлі ператрусы. У выніку ў іх
канфіскавалі тэхніку: кампутары, мабільныя тэлефоны і дакументы. Агулам
па гэтай справе былі затрыманы і абвінавачаны 12 чалавек: 10 студэнтак і
студэнтаў, 1 выкладчыца і 1 выпускніца — сяброўка асноўнага складу
Каардынацыйнага Савета.
Больш чым праз паўгады, якія 12 чалавек правялі за кратамі, 14 траўня
пачнецца судовы разгляд “студэнцкай справы”, у якой абвінавачанымі
з’яўляюцца: Яна Арабейка, Алана Гебрэмарыям, Ксенія Сырамалот, Кася
Будзько, Глеб Фіцнер, Анастасія Булыбенка, Ілля Трахтэнберг, Ягор
Канецкі, Вікторыя Гранкоўская, Марыя Каленік, Таццяня Якельчык, Вольга
Філатчанкава. Усе яны прызнаны палітычнымі зняволеннымі.
Ім інкрымінуюць “арганізацыю са жніўня па лістапад 2020 году ў Мінску
групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і звязаны з

яўным непадпарадкаваннем законным патрабаванням прадстаўнікоў улады,
што пацягнула парушэнне работы ўстаноў і транспарту”.
Мы лічым, што гэтыя затрыманні, таксама як крымінальны і
адміністрацыйны пераслед людзей з траўня 2020, з’яўляюцца палітычна
матываванымі і парушаюць свабоды і правы, гарантаваныя Міжнародным
пактам аб грамадскіх і палітычных правах і Канстытуцыяй Рэспублікі
Беларусь. Мы разглядаем гэтыя дзеянні як працяг наступу дзяржаўных
органаў супраць моладзі і моладзевага сектару і нагадваем, што правы
чалавека не з’яўляюцца ўнутранымі справамі краіны.
У сувязі з гэтым, мы:
Выказваем сваю падтрымку ўсім, хто негвалтоўна адстойвае свае правы, а
таксама выказваем салідарнасць з патрапіўшымі пад палітычна матываваны
пераслед студэнтам і студэнткам і іншым маладым людзям.
Патрабуем неадкладна спыніць крымінальную справу і вызваліць Яну
Арабейка, Алану Гебрэмарыям, Ксенію Сырамалот, Касю Будзько, Глеба
Фіцнэра, Анастасію Булыбенка, Іллю Трахтэнберга, Ягора Канецкага,
Вікторыю Гранкоўскую, Марыю Каленік, Таццяну Якельчык, Вольгу
Філатчанкаву.
Падтрымліваем Дэкларацыю незалежнага студэнцтва і патрабуем спыніць
палітычны пераслед і гарантаваць свабоду дзейнасці грамадскіх
аб’яднанняў, студэнцкіх і прафесійных саюзаў, палітычных партый, а
таксама мірных сходаў.
Заклікаем Еўрапейскі Моладзевы Форум, а таксама нацыянальныя
моладзевыя саветы і міжнародныя моладзевыя арганізацыі выказаць
падтрымку і салідарнасць з беларускай моладдзю.
Заклікаем прадстаўнікоў амбасад і міжнародных арганізацый публічна
асудзіць палітычны пераслед у Беларусі і заклікаць беларускія ўлады да

вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, а таксама распаўсюдзіць
інфармацыю пра палітычных зняволеных у Беларусі.
Заклікаем Спецыяльных дакладчыц і дакладчыкаў ААН выкарыстаць усе
магчымасці іх мандатаў для неадкладнага ўплыву ў мэтах спынення ціску
на праваабаронцаў і грамадзянскіх актывістак і актывістаў у Беларусі.
Заклікаем Сусветны Банк прыпыніць сумесны праект з Міністэрствам
адукацыі да вызвалення ўсіх палітзняволеных і стварыць умовы для
грамадскага нагляду над праектам.

