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У Бруселі ўзгадваюць Менскія сакавіцкія падзеі

У Бруселі пачаліся імпрэзы,
прысвечаныя гадавіне
сакавіцкіх падзей у цэнтры
Менску. У рамках
мерапрыемстваў адбылася
выстава менскіх фатографаў,
якія здымалі леташнія падзеі
на Кастрычніцкай плошчы ў
Менску, і паказ фільма
рэжысёра Юрыя
Хашчавацкага “Плошча”.
Учора ўвечары ў кавярні Grand
Prix Bar быў наладжаны паказ
спектакляў “Свабоднага
тэатру” пад кіраўніцтвам
Мікалая Халезіна.
Grand Prix Bar, што ў цэнтры
бельгійскай сталіцы, мае
рэпутацыю добрай і да таго ж
вельмі дэмакратычнай
рэстарацыі. Таксама ён вабіць
брусельцаў сваімі імпрэзамі.
Тут ладзяцца канцэрты і
выставы. Учорашнія наведнікі
Grand Prix Bar прыйшлі ў
кавярню, каб паглядзець
спектаклі менскага Свабоднага
тэатру “Быць Гаральдам
Пінтэрам” і “Пакаленне
джынс”, паведамляе “Радыё
Свабода”. Словы “Я
свабодны!” -- лейтматыў
“Пакалення джынс”. Аўтар
п’есы Мікалай Халезін
прысвяціў яе тым, хто,
незалежна ад узросту,
апранаецца ў джынсы, аддае
перавагу рок-музыцы і
закаханы ў свабоду. Спектакль
“Гаральд Пінтэр” – таксама пра
свабоду, а яшчэ і пра выбар
творцы, пра праўду ў жыцці і
мастацтве. У спектакль
увайшлі ўрыўкі з твораў
вядомага брытанскага
драматурга Пінтэра, ягоная
нобелеўская прамова, а таксама
лісты вязняў беларускіх турмаў
на волю”. У часе спектакляў
усё маналогі і рэплікі акцёраў

перакладаліся на ангельскую
мову. Ля сцэны быў усталяваны
вялікі экран, па якім ішлі
субцітры. Паводле Вольгі
Стужынскай, кіраўніцы
брусельскага “Офісу за
дэмакратычную Беларусь” і
арганізатаркі імпрэзы, гледачоў
хапала. Гэта была самая
шырокая публіка, у тым ліку і
бельгійскія беларусы. “Былі
самыя розныя людзі. Усе яны
цікавяцца беларускай
сітуацыяй. Мы, са свайго боку,
хочам пазнаёміць брусельцаў з
нашымі таленавітымі акцёрамі,
мастакамі, фатографамі,
расказаць праз культурніцкія
сродкі пра тое, што адбылося ў
мінулую вясну ў Менску”,-сказала Вольга Стужынская.
Учорашні выступ менскіх
артыстаў паклаў пачатак цэлай
серыі імпрэзаў, прысвечаных
гадавіне сакавіцкіх падзей у
Менску. У гэтыя выходныя
брусельцы змогуць паглядзець
фільм рэжысёра Юрыя
Хашчавацкага “Плошча”, а
таксама наведаць выставу
менскіх фатографаў.
16/03/2007

Дзень Волі ў
Бруселі: паказ
фільму “Плошча”
і канцэрт
салідарнасці
У Бруселі працягваюцца акцыі,
прымеркаваныя да Дня Волі. 24
сакавіка адбыўся паказ фільму
Юрыя Хашчавацкага “Плошча”,
а таксама канцэрт салідарнасці з
Беларуссю славацкай спявачкі
Петры Джордан. Імпрэзы мелі
вялікі поспех: агулам фільм і
канцэрт наведалі каля 70
чалавек. Кадры фільма Юрыя
Хашчавацкага выклікалі ў
гледачоў жывую рэакцыю – ад
смеху да абурэння. Паказ стужкі
завяршыўся дыскусіяй пра лёс
Беларусі і яе жыхароў. Канцэрт
Петры Джордан атрымаўся
сапраўды еўрапейскім:
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спяваючы па-ангельску,
спявачка са Славакіі заклікала
прысутных да салідарнасці з
беларускім народам. “У нас
нічога не было б без
Аксамітнай рэвалюцыі, –
звярнулася Петра Джордан да
слухачоў пад час канцэрту. –
Калі б мы не прайшлі праз гэта,
я наўрад ці мела б магчымасць
быць сёння на гэтай сцэне.
Таму я кажу ўсім, хто мяне
зараз чуе, і прашу вас перадаць
гэта іншым людзям: вы сёння
прыйшлі на цудоўны канцэрт,
але не забывайцеся, што
дыктатуры яшчэ існуюць – і
менавіта апошняя еўрапейская
дыктатура ў Беларусі. Мы
павінны дапамагчы людзям
паверыць, што надышоў час
зменаў. І яны хутка прыйдуць!”
Паказ фільму і канцэрт былі
арганізаваныя “Офісам за
дэмакратычную Беларусь” і
прайшлі пад патранажам
Дэлегацыі па адносінах з
Беларуссю ў Еўрапейскім
Парламенце. Падтрымку
імпрэзаў здзяйсняла таксама
Нямецкая фундацыя Маршала
(ЗША) і славацкая дэлегацыя
групы Еўрапейскай народнай
партыі Еўрапейскіх дэмакратаў
ў Еўрапарламенце. Варта
адзначыць, што гадавіну
сакавіцкіх падзеяў Офіс
вырашыў адзначыць найперш
культурніцкімі акцыямі,
аб’яднанымі ў адзін праект пад
агульнай назвай “Мінск,
плошча Каліноўскага, Сакавік
2006”.

26/03/2007
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Заява Прэзідэнта Еўрапейскага Парламента з нагоды арышта Вінцука Вячоркі і
Вячаслава Сіўчыка
зазначыў Прэзідэнт Еўрапейскага парламента
Ганс-Герт Пётэрынг. “Гэтая акцыя мінскага
рэжыму з’яўляецца непрымальнай”.“Я
заклікаю да неадкладнага і безумоўнага
вызвалення Вінцука Вячоркі і Вячаслава
Сіўчыка. Зняволенне асобы на падставе яе
палітычнай дзейнасці з’яўляецца сур’ёзным
парушэннем правоў чалавека. Гэта знак таго,
што рэжым у Мінску зноў даказвае сваё
нежаданне змяніць свой непрыемны статус
апошняй дыктатуры Еўропы. Беларусь
“Еўрапейскі парламент занепакоены належыць да сям’і еўрапейскіх нацый.
інфармацыяй пра арышт Вінцука Беларусы маюць права на свабоду. Дзякуючы
Вячоркі і Вячаслава Сіўчыка”, - смеласці такіх людзей, як Вінцук Вячорка і

Вячаслаў Сіўчык, а таксама многіх іншых,
гэтая мара здзейсніцца. Еўрапейскі
Парламент будзе і надалей прыкладаць
актыўныя намаганні па абароне правоў
чалавека, свабоды і дэмакратыі ва ўсім
свеце. З’яўляючыся голасам грамадзян
Еўропы, мы стаім на ахове гэтых
к а ш т о ўн а с ц ей , як ія з ’ яў л яюц ц а
падмуркам, на якім пабудаваны Еўразвяз”.

14/03/2007

Зварот Камісра Еўразвязу ў міжнародных справах Беніты Ферэра-Вальднэр з нагоды
арыштаў у Беларусі ў часе падрыхтоўкі і правядзення дэманстрацый на 25 сакавіка
Камісар Еўразвязу ў міжнародных справах Беніта тых, хто быў затрыманы за свабоднае і мірнае
Ферэра-Вальднэр звярнулася да беларускіх уладаў з выказванне сваіх поглядаў".
заклікам вызваліць затрыманых напярэдадні і падчас
З нагоды гадавіны 25 сакавіка старшыня Еўракамісіі
акцыі 25 сакавіка.
Жазэ Мануэль Барозу ізноў нагадаў пра прапанову
Б.Ферэра-Вальднэр:
Еўразвязу Беларусі пачаць поўнае партнёрства на
"Я заклікаю беларускія ўлады неадкладна вызваліць аснове павагі да дэмакратыі, правоў чалавека і
усіх тых, хто быў затрыманы за свабоднае і мірнае вяршэнства закона: "Я цешуся, што нашае пасланне
было шырока падтрыманае дэмакратычнымі сіламі ў
выказванне сваіх поглядаў".
Беларусі, і я запрашаю беларускія ўлады таксама
“Я расчараваная паведамленнямі аб арыштах, якія сур’ёзна разгледзець нашу прапанову і ініцыяваць
адбыліся ў Беларусі напярэдадні і падчас працэс дэмакратызацыі, якая неабходная іх народу і
дэманстрацыі 25 сакавіка ў Мінску. У той дзень якой ён патрабуе”.
шматлікіх мірных дэманстрантаў запалохвалі і не
26/03/2007
дазвалялі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы. Я
заклікаю беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх

26/03/2007
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Ж.М.Барозу чакае далучэння Беларусі да еўрапейскай сям’і
Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу зрабіў сёння, напярэдадні юбілейных урачыстасцей ЕЗ заяву
адносна Беларусі.
Ён падкрэсліў, што "Еўразвяз гатовы распачаць паўнавартаснае супрацоўніцтва з гэтай краінай”, і што такое
супрацоўніцтва магло б азначаць жаданне аб’яднанай Еўропы “палепшыць якасць жыцця ў Беларусі, дзе людзі ў
сярэднім зарабляюць ад 60 да 190 еўра”.
“Я ўпэўнены, што людзі ў Беларусі ўбачаць ў гэтай працягнутай руцэ магчымасць выбраць дэмакратычную
будучыню. Я таксама вельмі спадзяюся, што беларускі ўрад пачне рэформы і спыніць самаізаляцыю”, –
адзначыў старшыня Еўракамісіі. Ён дадаў, што “з нецярплівасцю чакае дня, калі Беларусь зойме сваё законнае
месца ў еўрапейскай сям’і”.
24/03/2007

Ангела Меркель: «Еўразвяз падтрымае беларусаў на дэмакратычным шляху»
Канцлер Нямеччыны і цяперашняя старшыня Рады Еўразвязу Ангела Меркель заклікала
еўрапейскіх дэпутатаў падтрымаць Беларусь на шляху да дэмакратыі. У выступе ў Еўрапарламенце
пра значэнне падпісання Берлінскай дэкларацыі, Меркель падкрэсліла, што за гэтым дакументам
с т а іц ь “а б я ца нн е р а з а м за с ту па цц а
за
б у д уч ын ю ў с ёй
Еў р оп ы” .
Кіраўніца Нямеччыны падкрэсліла, што беларускія грамадзяне “маюць права на ажыццяўленне
еўрапейскіх ідэалаў” у сваёй краіне і што Еўрапейскі Звяз “свядома падтрымае беларусаў на гэтым
шляху”.
24/03/2007
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Заява Сп. Богдана Кліха, Старшыні Дэлегацыі па
адносінах з Беларуссю з нагоды мітынгу на Дзень Волі ў
Мінску 25 сакавіка 2007 г.

Ад імя Дэлегацыі па адносінах з
Беларуссю, я жадаю выказаць нашу
шчырую падтрымку ўсім беларускім
грамадзянам, актывістам дэмакратычнай
апазіцыі і прадстаўнікам грамадзянскай
супольнасці, якія ўчора выявілі
мужнасць і масава адсвяткавалі Дзень
Вол і ў М інску. Гэтая мірна я
дэманстрацыя выявіла прагу вялікай
часткі беларускага грамадства жыць у
адкрытай, вольнай і дэмакратычнай

Джозэф

Беларусі. Сімвалічна тое, што Дзень Волі
супаў са святкаваннямі з нагоды 50-годдзя
падпісання Рымскіх пагадненняў. Беларускае
свята нагадала нам, што еўрапейскую мару
пра мір, дэмакратыю і дабрабыт, на жаль,
падзяляюць не ўсе на гэтым кантыненце. Я
рашуча асуджаю рэпрэсіўныя дзеянні
беларускіх уладаў і міл іцыі, якая
выкарыстала сілу, гвалт і запалохванне
с у п р а ц ь у д з е л ьн і к а ў у ч о р а ш н яй
дэманстрацыі ў Мінску. Парушаючы
фундаментальныя правы беларускіх людзей
на свабоду слова і свабоду сходаў, рэжым сп.
Лукашэнкі, на жаль, у чарговы раз не здолеў
давесці тое, што ён можа быць надзейным
партнёрам у дыялогу з Еўропай.

Яцэк Сарыюш-Вольскі: 25
сакавіка Еўразвяз павінен
памятаць пра беларусаў
Старшыня камітэта па міжнародных справах Еўрапарламента Яцэк Сарыюш-Вольскі
заклікаў Еўразвяз уважліва назіраць за
падзеямі ў Мінску 25 сакавіка. У заяве,
распаўсюджанай прэс-службай палітыка,
падкрэсліваецца, што 25 сакавіка дзяржавы
Еўразвяза святкуюць 50-годдзе стварэння
ЕЗ, а беларуская дэмакратычная апазіцыя
праводзіць мітынг з нагоды чарговай
гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай
Рэспублікі. “Еўразвяз, які адзначае ўласную
гадавіну, павінен памятаць пра сваю непасрэдную суседку Беларусь і яе барацьбу за
дэмакратыю і свабоду”, – зазначае
Я.Сарыюш-Вольскі.

У заяве адзначаецца, што афіцыйныя ўлады
24/03/2007 “ўжо абвясцілі пазапраўнай” дэманстрацыю
беларускай апазіцыі. “Беларускае КДБ
праводзіць масавыя арышты сяброў
апазіцыйных партый, а таксама актывістаў
Дол выказвае абурэнне разгонам мірнай
моладзевых і няўрадавых арганізацый”, –
канстатуе еўрадэпутат. Ён выказаў сваю
дэманстрацыі ў Мінску
асабістую падтрымку намаганням беларускай дэмакратычнай апазіцыі і намер
Старшыня групы Еўрапейская народная партыя – Еўрапейскія Еўрапарламента падтрымліваць дэмакрапрацэсы
ў
Беларусі.
дэмакраты, дэпутат Еўрапейскага Парламента Джозэф Дол, тычныя
выказаў абурэнне разгонам мірнай дэманстрацыі ў Мінску. “Наша “Еўрапарламент не застанецца абыякавым
група заўжды падтрымлівала права людзей Беларусі свабодна да ўсялякага неналежнага абыходжання з
выказваць іх погляды. Дзеянні міліцыі і спецслужбаў цалкам беларускай дэмакратычнай апазіцыяй”, –
непрымальныя”, – заявіў сп. Дол. Тое, што здзейсніў рэжым гаворыцца ў заяве Я.Сарыюша-Вольскага.
Лукашэнкі, дэманструе, што беларускія ўлады не гатовыя прыняць
план нармалізацыі адносінаў, акрэслены Еўрасаюзам. Адзін з
ключавых элементаў гэтага плану – вызваленне палітычных вязняў
і павага да правоў чалавека. “Я быў глыбока шакаваны, калі
Аляксандр Мілінкевіч і яго жонка Іна Кулей былі збітыя міліцыяй”,
– заявіў Джозэф Дол.

У мінулым годзе Аляксандр Мілінкевіч атрымаў прэмію імя Андрэя Сахарава,
найвышэйшую ўзнагароду Еўрапейскага Парламента ў галіне абароны правоў чалавека.

Еўразвяз зрабіў заяву з
нагоды акцыі 25
сакавіка ў Мінску
Прэзідэнцтва Еўразвязу зрабіла
заяву напярэдалні акцыі 25
с а кав ік а ў М ін ск у. “ М ы
н а с т ой л ів а п а тр а б у е м а д
кіраўніцтва Беларусі забяспечыць грамадзянам Беларусі
рэалізацыю іх права на свабоду
слова і мірныя сходы”, гаворыцц а
ў
з а я в е .
П р э з ід энц тв а Е З т а кс а ма
заклікае беларускія ўлады не
ўмешвацца ў гэты працэс і “не
да п у с к ац ь н а па ду н а
дэманстрантаў з боку сілавых
структур”. У заяве таксама выказваецца занепакоенасць станам
палітвязняў у Беларусі і патрэбаванне іх неадкладнага вызвалення.
24/03/2007

24/03/2007

Представитель ОБСЕ подверг критике белорусский закон
о печати
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харашти подверг критике закон Беларуси о печати и
других средствах массовой
информации. Соответствующие высказывания содержатся в докладе М. Харашти
"Регистрация средств массовой информации в регионе
ОБСЕ", представленном на
официальном сайте организации. М. Харашти, в частности, критикует требование
статьи 11 данного закона о
необходимости перерегистрации предприятий в случае
изменения учредительных
данных или названия издания, а также в случае принятия государственными орга-

нами в течение одного года двух
решений о прекращении действия издания. "СМИ должны не
просто представить измененные
данные для обновления сведений - от них требуется повторение всего процесса регистрации,
который может занять месяц, и в
течение этого времени они не
имеют права выходить в свет",
— отмечается в докладе.
Примером произвольного характера такой системы, по мнению
М. Харашти, могут служить
события после выхода в июне
2005 года президентского декрета, запрещающего использовать
слово "белорусский" в названиях неофициальных изданий.

Газеты вынуждены были перерегистрироваться.
"Необходимо отметить, что эти
требования привели к перерегистрации только негосударственных изданий", — подчеркнул представитель ОБСЕ.
М. Харашти отметил, что наличие произвольных требований
к регистрации и перерегистрации в любой момент может
угрожать критически настроенным СМИ.

30/03/2007

Навіны для Беларусі
Кіраўнік ПАРЕ – за палёгку ў выдачы віз
беларускім студэнтам

Старшыня Парламенцкай Асамблеі Рады
Еўропы (ПАРЕ) Рэнэ ван дэр Ліндэн
ізноў заклікаў спрасціць працэдуру выдачы віз, каб актывізаваць студэнцкія
абмены паміж Беларуссю і іншымі
еўрапейскімі краінамі. Як паведамляе
прэс-служба Рады Еўропы, з такім
заклікам кіраўнік ПАРЕ выступіў 28
лютага ў Бруселі на канферэнцыі аб
стварэнні візавага кодэкса Еўрапейскай
супольнасці. Канферэнцыю праводзіў
к а м іт э т
Еўрапарламента
па
грамадзянскіх свабодах, правасуддзі і
ўнутраных справах. Рэнэ ван дэр Ліндэн
выказаўся за адмену ў доўгатэрміновай
перспектыве віз на еўрапейскім кантыненце. “Візавыя абмежаванні не павінны
быць прычынай нацыянальнай альбо
міжнароднай напружанасці, – сказаў ён.
– Еўрапейскія грамадзяне не павінны
сутыкацца з непрыемнасцямі і
цяжкасцямі, спрабуючы пераадолець
гэтыя візавыя абмежаванні ” .
Кіраўнік ПАРЕ адзначыў, што пакуль
існуе візавая сістэма з прычыны
небяспекі нелегальнай міграцыі,
злачыннасці і іншых правамерных прычын, працэдура атрымання віз павінна
быць “хуткай, эфектыўнай і зручнай”.
“Працэдура атрымання візы для
індывідуальнага заяўніка павінна быць
паслядоўнай і празрыстай”, – сказаў Рэнэ
ван дэр Ліндэн. Пры гэтым ён адзначыў,
што грамадзяне Усходняй Еўропы, якія
выязджаюць за мяжу, сутыкаюцца з ўсё
большымі цяжкасцямі і абмежаваннямі.
01/03/2007
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Нямеччына падтрымлівае беларускіх
палітвязняў
Амбасадар Нямеччыны ў Беларусі Марцін
Хекер наведаў 1 сакавіка, палітвязня, лідэра
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі
(Народная Грамада), каардынатара
Еўрапейскай Кааліцыі Мікалая Статкевіча.
Палітык адбывае два гады абмежавання волі
на так званай “хіміі” ў вёсцы Блонь
Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. Лідэр
сацыял-дэмакратаў быў асуджаны за
арганізацыю ў 2004 годзе мірных акцый
пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў
рэферэндуму, які дазволіў Аляксандру Лукашэнку балатавацца ў прэзідэнты ў трэці раз.
Як паведаміў Мікалай Статкевіч, падчас
сустрэчы нямецкі дыпламат заявіў пра занепакоенасць Нямеччыны існаваннем у
Беларусі палітычных зняволеных. “Спадар
Хекер запэўніў мяне, што Нямеччына будзе
пільна сачыць за становішчам беларускіх
палітвязняў і нязменна патрабаваць іх вызвалення”, – адзначыў лідэр сацыялдэмакратаў. У сваю чаргу Мікалай Статкевіч
заклікаў амбасадара Нямеччыны надаць
больш увагі палітычным зняволеным, якія
цяпер знаходзяцца ў калоніях Беларусі. Гаворка ідзе пра экс-кандыдата ў прэзідэнты
Беларусі Аляксандра Казуліна, які адбывае

пакаранне ў Віцебскай выпраўленчай
калоніі, праваабаронцу Кацярыну
Садоўскую, адпраўленую у Гомельскую
жаночую калонію, і лідэра “Маладога
Фронту” Змітра Дашкевіча, які знаходзіцца
ў Шклоўскай калоніі. “Гэтым людзям цяпер
цяжэй за ўсіх. Яны цалкам закрытыя ад
грамадства, мы амаль нічога не ведаем пра
іх стан здароўя, пра ўмовы, у якіх іх
утрымліваюць. Неабходна ўвесь час трымаць на кантролі справы гэтых людзей і
змагацца за іх вызваленне”, – сказаў
Мікалай Статкевіч.

Пазіцыя Еўразвяза застаецца нязменнай
Рада Еўразвяза прадоўжыць
дзеянне санкцый ў
дачыненні Беларусі,
паведамілі ў прэс-службе
вярхоўнага прадстаўніка ЕЗ
па агульнай знешняй
палітыцы і бяспецы Хаўера
Саланы. “Санкцыі ў
дачыненні прадстаўнікоў
беларускіх улад будуць
падоўжаныя”, – паведаміла
прадстаўніца прэс-службы
Саланы. Яна падкрэсліла,
што пазіцыя ЕЗ застаецца
нязменнай. Матывам для
згортвання Еўразвязам
стасункаў з афіцыйным
Менскам сталі
аўтарытарныя, на думку ЕЗ,

тэндэнцыі ўлады Аляксандра Лукашэнкі, ушчымленні
правоў апазіцыі і парушэнні
правоў чалавека ў краіне.
У ЕЗ таксама не прызналі
вынікі прэзідэнцкіх выбараў
у Беларусі ў сакавіку 2006
года, якія па ацэнцы ЕЗ і
АБСЕ, не адпавядалі
міжнародным дэмакратычным нормам.
У красавіку 2006 года ЕЗ
забараніў уезд на тэрыторыю гэтай рэгіянальнай
арганізацыі Аляксандру
Лукашэнку і 30 беларускім
службоўцам. У траўні 2006
года ЕЗ пашырыў санкцыі
супраць кіраўніцтва

Беларусі, замарозіўшы
любыя рахункі беларускага
прэзідэнта і яшчэ 35
функцыянераў у
еўрапейскіх банках. А у
верасні 2006 года Рада ЕЗ
папоўніла спіс “неўяздных”
яшчэ чатырма беларускімі
дзяржслужбоўцамі пасля
абвяшчэння прысуду экскандыдату ў прэзідэнты
Беларусі Аляксандру
Казуліну, якога прысудзілі
да 5,5 гадоў зняволення.

12/03/2007

Нікаля Сарказі накіраваў Аляксандру Мілінкевічу
ліст падтрымкі
Лідэр дэмакратычных сіл Беларусі Аляксандр Мілінкевіч атрымаў ліст са словамі падтрымкі ад кандыдата на пасаду прэзідэнта
Францыі Нікаля Сарказі. У лісце лідэр прэзідэнцкай “гонкі” ў Францыі Нікаля Сарказі адзначае: “Хачу выказаць Вам, гэтак сама, і усім
актывістам дэмакратычных сіл Беларусі мае найлепшыя пажаданні ў 2007 годзе. У Вашай цяжкай барацьбе за перамогу справядлівасці
і дэмакратыі будзьце ўпэўненымі ў маёй самай поўнай падтрымцы.”
Нікаля Сарказі выказаў спадзяванне, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца ў найбліжэйшы час, што дазволіць яму наведаць Мінск.
“Спадзяючыся, што ў хуткім часе ў мяне будзе магчымасць сустрэцца з Вамі ў Мінску, выказваю Вам мае запэўніванні ў найвялікшай
павазе”, — сказаў Нікаля Сарказі
Нагадаем, што Нікаля Сарказі з’яўляецца міністрам унутраных справ Францыі і лідэрам кіруючай партыі Саюз за народны рух.
01/03/2007

