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Десетине хиљада Белоруса окупило се данас у Минску, на новим демонстрацијама
против реизобра дугогдишњег председника Белорусије Александра Лукашенка.

  

  

Обучени у бело и црвено, као и на претходним протестима, демонстранти су се после
подне упутили ка председничкој палати, Лукашенковој резиденцији.  Махали су великим
црвено-белим заставама и узвикивали "Метла" и "Крај игре", док су неки ударали у
бубњеве, јавила је агенција Франс прес.

  

Неки слогани су били упућени председнику Русије Владимиру Путину који подржава
Лукашенка.  "Путине, вади своју виљушку из белоруског кромпира", узвикивали су.

  

Пошто је полиција блокирала пут ка председничкој палати, демонстранти су променили
руту и упутили се ка центру града, јавља руска агенција ТАСС.

  
  

In Minsk tens of thousands of people are chanting "Resign!" pic.twitter.com/sM8SZlbY7z

  — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2020    
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Раније данас, пре почетка шетње ка председничкој палати, полиција је покушала да
разбије протест и ухапсила више демонстраната због учешћа на неодобреном протесту,
пренео је ТАСС саопштење белоруског министарства унутрашњих послова.  Протест је
организован дан пошто су хиљаде жена учествовале у маршу захтевајући Лукашенкову
оставку, преноси Радио Слободна Европа.

  

На улице Минска изашла су оклопна војна возила, а уочи протестног марша у центру је
постављена бодљикава жица.  Опозициони активисти објавили су фотографије и видео
снимке конвоја војних возила који су се запутили у центар града уочи демонстрација.

  

Демонстранти су најавили марш према Врховном суду Белорусије, где ће носити плакате
са, како су рекли, "именима кандидата за народни суд", укључујући и припаднике снага
безбедности који су учествовали у насилном гушењу демонстрација.

  

После Врховног суда, демонстранти су највили да ће се поново упутити ка Лукашенковој
резиденцији.

  

  

Уочи протеста, анонимни хакери открили су личне податке 1.000 полицијских
службеника у Белорусији у знак освете због гушења уличних демонстрација.

  

У саопштењу преко апликације за размену порука "Телеграм", хакери су навели да ће
наставити да масовно објављују податке, како се буду настављала хапшења
демонстраната.
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  Белорусија је погођена политичком кризом од председничких избора 9. августа, када суширом земље почели масовни антивладини протести, иницирани званичним резултатимагласања према којима је Лукашенко освојио више од 80 одсто гласова.  Власти Белорусије су настојале да угуше протесте хапшењима и репресијом.  Првих дана протеста полиција се масовно обрачунавала с демонстрантима, ухапсилавише од 7.000 људи и претукла стотине.  Власт се потом окренула селективнимхапшењима опозиционих активиста и демонстраната.  Лукашенко (66), који Белорусијом влада чврстом руком од јула 1994. године, уз репресијунад опозицијом и независним медијима, оптужује западне земље за подстицањепротеста.  (Н1)   
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