
Politický vězeň Nikolaj Dědok byl znovu odsouzen
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Nikolaj Dědok byl odsouzen ještě k jednomu roku odnětí svobody, protože „hrubě 
porušil vězeňský řád, když nosil sportovní oblečení místo vězeňské uniformy. Na 
svobodu měl být propuštěn už 5.března 2015, protože si předchozí trest odpykal. Ale 
ve vězení zůstane další rok. 

Více >>

Sankce proti Rusku dopadají i na Bělorusko
Dříve přijatý běloruský státní rozpočet je nutno změnit kvůli pádu ruského rublu a 
klesajícím cenám ropy. Nyní vláda počítá s 50 USD za barel a s 62 ruskými rubly za 1 
USD. Není vyloučeno, že cena ropy může spadnout až na 20 USD za barel. Poprvé s 
blížícími se prezidentskými volbami se může krácení rozpočtu dotknout i sociálních 
programů.

Více >>

“Křížová výprava” ministerstva komunikací proti 
internetu pokračuje
Dříve úředníci prostě odřízli ty webové portály na běloruském segmentu internetu, 
které nesplňovaly požadavky ministerstva. Nyní se již úředníci zaměřují na blokování 
anonymizérů a proxy serverů jako je TOR, které umožňují otevírat nedostupné www 
stránky. 

Více >>

Bělorusko trvá na likvidaci pracovní skupiny 
parlamentního shromáždění OBSE pro Bělorusko
Pracovní skupina parlamentního shromáždění OBSE, která se zaměřuje na Bělorusko, 
funguje již více než 10 let. Nicméně tentokrát Minsk žádá v zásadě likvidaci této 
skupiny kvůli “extremismu” jejího předsedy, švédského poslance Christiana Holma. 
Důvodem je prý prostě zachování hrdosti a sebeúcty. 

Více >>

Minsk se opírá o rameno Moskvy
V platnost vstoupila novela zákona o vojenském stavu, která přirovnává napadení na 
Bělorusko k agresi proti kterémukoli z členů Organizace smlouvy o kolektivní 
bezpečnosti, do níž patří též Rusko, Arménie, Kazachstán, Tádžikistán a Kyrgyzstán. 

Více >>
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