
• 4 вядомыя беларускія палітыкі зніклі  

ў 1990-х гадах. Іх лёс невядомы.

• 16 дзеячоў дэмакратычнага руху – у турмах.

• Дзесяткі дэмакратычных лідэраў перасле-

дуюцца міліцыяй, сядзяць “на сутках”.

• Сотні актывістаў выключаны з ВНУ  

ці страцілі працу.

• Тысячы дэманстрантаў адчулі смак  

АМАПаўскай дубінкі.

• Мільёны беларусаў апантаныя страхам.

Хопіць цярпець!

СВАБОДУ ЗМІЦЕРУ ДАШКЕВІЧУ! 



Дарагія беларусы! 
Прайшло ўжо 15 гадоў з моманту адра-

джэння незалежнасці Беларусі. 12 з гэтых 
15-ці гадоў краінай кіруе антыбеларускі 
дыктатарскі рэжым. І 12 гадоў рэжыму суп-
рацьстаіць беларускі рух, які імкнецца да 
адраджэння незалежнай, дэмакратычнай 
Беларусі. 

Сёння рэжым праводзіць “зачыстку” па-
літычнай прасторы і ізалюе дзесяткі бела-
рускіх патрыётаў у турмах ды на “хіміях”. 
Крымінальныя справы супраць лідэраў 
руху, асуджэнне “Партнёрства”, спроба 
знішчыць “Малады Фронт” і зняволенне 
Зміцера Дашкевіча – чарговыя крокі гэтай 
акупацыйнай “зачысткі”. 

Лідэра „Маладога Фронту” абвінавач-
ваюць ў “арганізацыі альбо кіраванні гра-
мадскім аб`яднаннем, ... якое не прайшло  
дзяржаўную рэгістрацыю”. Размова ідзе 
пра «палітычныя» папраўкі, унесеныя ў 
Крымінальны кодэкс напярэдадні прэзі-
дэнцкіх выбараў. Паводле іх ўжо асуджа-
ныя актывісты ініцыятывы „Партнёрства”.

Зміцера Дашкевіча ведаюць як хрысціяні-
на і палкага беларускага патрыёта, які ў свае 
25 гадоў з’яўляецца адным з самых перспек-
тыўных беларускіх моладзевых лідэраў. 

Мы заклікаем беларускіх пісьменнікаў і 
мастакоў падпісваць і перадаваць Зміцеру 
Дашкевічу свае творы. 

Мы заклікаем палітыкаў, журналістаў 
і ўсіх, хто мае магчымасць выступаць у 
СМІ, патрабаваць: “Свабоду Дашкевічу!”. 

Мы заклікаем усіх, хто можа, прыйсці ў 
суд падчас працэсу над Зміцерам Дашке-
вічам. Мы заклікаем верыць і змагацца. 

Жыве беларусь!

СВАБОДУ ЗМІЦЕРУ ДАШКЕВІЧУ! 

супрацоўнікі міліцыі затрымліваюць сустаршыню 
„Маладога Фронту” Зміцера Дашкевіча

Зміцер – чалавек дзіўна чысты і мужны, 
узор маральнасці і сілы духа. Я яго вельмі 
паважаю і заўсёды прыслухоўваўся да яго, 
маладога палітыка, думкі. Улада сёння най-
больш баіцца маладых, таму што у суп-
рацьстаянні з беларускай моладдзю гэтая 
ўлада не мае перспектывы.

аляксандр Мілінкевіч, 
лідэр Аб’яднаных дэмакратычных сіл.

„Я не раз і ў артыкулах, і ў вершах вы-
яўляў сваю падтрымку нашай моладзі, якая 
дамагаецца, каб у Беларусі перамагла спра-
вядлівасць, праўда, культура і закон, перад 
якім усе павінны быць роўныя. Трэба, каб 
справа Дашкевіча выклікала як мага боль-
шы рэзананс. Неабходна паказаць, наколькі 
несправядлівая, бессэнсоўная і нялюдская 
ўся гэтая акцыя па яго затрыманні і зня-
воленні ў СІЗА. Сёння я далучаю свой голас 
у падтрымку Зміцера Дашкевіча” 

ніл гілевіч, Народны паэт Беларусі


