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Από τους αναρχικούς παγκοσμίως
Καταστολή ενάντια στους αναρχικούς στη Λευκορωσία
– Έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη
Διώξεις εναντίον αναρχικών στη Λευκορωσία!
Χρειαζόμαστε Αλληλεγγύη!
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Στις 12 Αυγούστου, οι αναρχικοί Alexander Frantskevich και
Akihiro Khanada συνελήφθησαν στη Λευκορωσία. Ο Frantskevich
είναι πρώην πολιτικός κρατούμενος, το 2010-2013 φυλακίστηκε με
την κατηγορία των επιθέσεων σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Η
αστυνομία τον αποκαλεί «ηγέτη της πιο ριζοσπαστικής ομάδας
αναρχικών της συλλογικότητας « Επαναστατική Δράση.»
του παρόντος ο Αλεξαντρ κατηγορείται για την οργάνωση μαζικών
ταραχών ( με ποινή από 5 έως 15 χρόνια φυλακή). Είναι άγνωστος
ο λόγος για τον οποίο κατηγορείται ο δεύτερος κρατούμενος, ο
Akihiro Hanada.
αναρχικοί ήδη εδώ και πολύ καιρό είναι η πιο ριζοσπαστική και
μια από τις πιο οργανωμένες δυνάμεις που αντιτίθενται στο
καθεστώς του Αλεξάντερ Λουκασένκο. Συμμετέχουν ενεργά σε όλες
τις μαζικές διαμαρτυρίες Λευκορώσων ενάντια στη δικτατορία
και πάντα υπήρξαν αντικείμενο δίωξης από τις αρχές.
Τώρα, με την έναρξη πρωτοφανών διαμαρτυριών

στη Λευκορωσία,

οι αρχές ανησυχούν για τη δημοτικότητα των αναρχικών και

αρχίζουν έναν νέο γύρο καταστολής. Τα κρατικά τηλεοπτικά
κανάλια κατηγορούν άμεσα τους Ρώσους και τους Λευκορώσους
αναρχικούς για «συντονισμό των ταραχών» και ο Φράντσκβιτς και
το Ακιχίρο, προφανώς είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για το ρόλο
των «διοργανωτών διαδηλώσεων». Τώρα οι σύντροφοί μας
αντιμετωπίζουν μακρά φυλάκιση για την καταπολέμηση της
δικτατορίας και σας καλούμε όλους να μην μείνετε αδιάφοροι.
Διοργανώστε δράσεις αλληλεγγύης, ζητήστε την απελευθέρωση του
Frantskevich, του Akihiro και όλων των κρατουμένων, μεταφράστε
και διαδώστε αυτήν την έκκληση σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
Η Λευκορωσία είναι μια χώρα πολύ ευαίσθητη στην παγκόσμια
πίεση. >Προκαλώντας όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή στην
υπόθεση εναντίον των αναρχικών, μπορούμε να συμβάλουμε στη
θετική της έκβαση.
Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο αναρχικός Nikita Yemelyanov
εξακολουθεί να κρατείται στη Λευκορωσία, καταδικάστηκε σε
τέσσερα χρόνια φυλάκισης για συμβολικές επιθέσεις σε κτίρια
δικαστηρίων και μία πτέρυγα απομόνωσης στο Μινσκ.
Μπορείτε να στείλετε αναφορές σχετικά με τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν στους συντρόφους στη Λευκορωσία του
“Revolutionary Action” έως το Revolutionaruaction@netup.net
>Ή μπορείτε να μας στείλετε νέα για τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν
Mail media_ns @riseup.net
Telegram bot: @Anarchotheory_bot
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