Фалшив сигнал за бомба свали самолет в Беларус
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Защо говорим за това?
Защото свободата на словото е важна във всички страни по света.

Неделя. Самолет на "Райън Еър" лети от Атина за Литва. Пътниците са спокойни - полетът
минава нормално. Изведнъж някой подава сигнал за бомба! По международните правила
самолетът трябва да кацне на най-близкото летише, така че всички да се спасят. Само че...
военен изтребител води самолета по-далеч, до Минск. А когато кацат, всичко се оказва
фалшиво. "Бомба" няма!

Според международните правила всяка заплаха за бомба се приема изключително сериозно.
Ако е в училище - всички деца и учители трябва да напуснат сградата. В случай че сигналът
се окаже фалшив, виновникът ще бъде арестуван!
А когато фалшивият сигнал е подаден от държавни власти?
Оказва се, че фалшивата тревога за бомба в самолета на "Райън Еър" е била само начин
правителството на Беларус да арестува един от пътниците на борда. Това е журналистът
Роман Протасевич. Миналата година той публикувал кадри от протестите срещу президента
на Беларус Александър Лукашенко. Много хора в Беларус смятат, че последните избори са
били нечестни - затова и са протестирали срещу тях. Държавните власти се опитвали да им
попречат, а Протасевич, който живеел в Полша, им помагал да се организират. Освен това
публикувал запис как полицията се разправя с протестиращите. Затова днес е обвинен, че е
подбуждал към безредици и е внушавал социална омраза.
Той самият обаче казва, че е просто неудобен на властта. Досега нямало как да бъде
арестуван, защото не живеел в Беларус, а в Литва - страна, която отказвала да го предаде,
тъй като смятала, че няма да бъде съден справедливо. Затова властите в Беларус решили

да го свалят от самолета, като използват фалшив сигнал за бомба.
В момента ръководителите на много държави и организации по света говорят, че това е
напълно незаконно. Те искат властите в Беларус веднага да освободят Протасевич.
Обсъждат се какви мерки да се вземат срещу управлението на Лукашенко. Няколко
самолетни компании заявиха, че няма да летят над Беларус. Освен това се обсъжда да се
забрани на беларуски самолети да летят над държавите от Европейския съюз.
"Вижте" вече разказа какво означава "свобода на словото". В някои страни по света такава
свобода няма. Въпреки това има журналисти, готови да рискуват, но да кажат истината. Те
смятат, че само така могат да постигнат промяна!
Беларус се намира тук:
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