
 
  

„Transparency International“ skyriai solidarizuojasi su Baltarusijos žmonėmis 
 

Bendras „Transparency International“ Europos ir Centrinės Azijos skyrių pranešimas 

 

 „Transparency International“ Europos ir Centrinės Azijos skyriai solidarizuojasi su Baltarusijos 

žmonėmis, kurie reikalauja autoritarinio režimo valstybėje pabaigos po šalyje vykusių rinkimų, kuriuos 

tarptautinė bendruomenė laiko suklastotais. 

Baltarusija yra dažnai vadinama paskutine diktatūra Europoje. Tokie autokratai kaip Prezidentas 

Aleksandras Lukašenka tiki, jog gali ignoruoti piliečių valią ir išlaikyti valdžią naudodami represijas bei 

jėgą. Dabartinė politinė krizė parodė, jog gyventojai nori pokyčių ir pagarbos savo teisėms. 

Progresas, taip pat susijęs ir su korupcijos prevencija, nėra įmanomas be pagarbos pamatinėms 

žmogaus teisėms, demokratinėms normoms, bei valdžiai priešatraujančiai nuomonei.  Baltarusijos 

Vyriausybė ilgą laiką siekė nutildyti nepriklausomą visuomenės balsą. Visgi, neseniai atgimusi pilietinė 

visuomenė ir nepriklausomos žiniasklaidos iškilimas, į kuriuos buvo taikomasi protestų metu, suteikia 

vilties, jog Baltarusija skaičiuoja paskutines savo kaip vienintelės Europos diktatūros dienas. 

Galingas ir visą šalį apimantis taikus pasipriešinimas parodė, kad Baltarusijos žmonės neapkęs dar 

vienų suklastotų rinkimų ir smurtinio žmonių pokyčių troškimo slopinimo. Rizikuodami savo gyvybe ir 

gerove tūkstančiai gyventojų nuo sekmadienio protestuoja gatvėse. Daugelis darbininkų išėjo 

streikuoti ir reikalauja, kad Vyriausybė gerbtų protestuotojų norus ir atšauktų suklastotais laikomus 

rinkimų rezultatus. Buvę specialiųjų pajėgų pareigūnai išmetė savo uniformas pasmerkdami vykdomą 

smurtą. 

Per pastarąsias kelias dienas akivaizdus piktnaudžiavimas valdžia bei smurtas pražudė du žmones, 

savavališkai įkalino tūkstančius, o dar didesniam kiekiui žmonių, įskaitant ir nepriklausomus 

žurnalistus,  suvaržė teises bei laisves. 

Gyventojų teisės į žodžio laisvę taip pat buvo suvaržytos, nepriklausomos žurnalistikos internetiniai 

portalai buvo užblokuoti, o telekomunikacija - sutrikdyta siekiant užkirsti kelią žmonėms toliau 

koordinuoti protestus ir suvaržyti informacijos judėjimą iš šalies. 

Kartu su Europos Sąjunga ir visa tarptautine bendruomene mūsų vyriausybės privalo didinti savo 

paramą ir naudoti visas įmanomas diplomatines bei politines priemones siekiant sukelti kuo didesnį 

spaudimą Baltarusijos valdžiai, kad smurtas būtų užbaigtas kaip įmanoma greičiau. 

Lietuvos Vyriausybės sprendimas pasiūlyti prieglobstį Svetlanai Cichanovskajai po to, kai buvo grasinta 

jos vaikams, bei pasiūlymas pratęsti ES paramą nukentėjusiems nuo smurto, yra puikus solidarumo 

pavyzdys. 

Daugelis mūsų yra matę brutalų smurtą savo valstybių gatvėse, kuris buvo pradėtas kaip atsakas 

taikiems protestams. Ašarinės dujos ir guminės kulkos negali sustabdyti piliečių galios amžiams. Mes 

esame tikri, jog Baltarusijos žmonės greitai sulauks pokyčių, kurių jie nusipelnė. 



 
Pasirašiusieji: 

1. „Transparency International Anticorruption Center“ Armėnijos skyrius 

2. „Transparency International“ Sakartvelo skyrius 

3. „Transparency International“ Azerbaidžano skyrius 

4. „Transparency International“ Ispanijos skyrius 

5. „Transparency International“ Moldovos skyrius 

6. „Transparency Kazakhstan“ 

7. „Transparency International“ Ukrainos skyrius 

8. „Transparency International“ Estijos skyrius 

9. „Transparency International“ Čekijos skyrius 

10. „Transparency International“ Grenlandijos skyrius 

11. „Transparency International“ Kosovo skyrius 

12. „Transparency International“ Vengrijos skyrius 

13. „Transparency International“ Kirgizijos skyrius 

14. „Transparency International“ Rumunijos skyrius 

15. „Transparency International“ Latvijos skyrius 

16. „Transparency International“ Lietuvos skyrius 

17. „Transparency International“ Portugalijos skyrius 

18. „Transparency International“ Serbijos skyrius 

19. „Transparency International“ Makedonijos skyrius 

 


