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Pela detenção de um jornalista através da infracção das normas da aviação 
internacional

O jornalista Roman Protasevich afirma enfrentar a pena de morte, por ser um dos vários opositores 
do regime da Bielorússia. Após ser detido num voo entre países europeus que foi desviado para 
Minsk, por ordem do presidente Lukashenko, o jornalista bielorusso é acusado de “atividades 
terroristas”.
Protasevich, de 26 anos, é ex-chefe de redação do influente canal Nexta, que se tornou a principal 
fonte de informação nas primeiras semanas de protestos antigovernamentais após as eleições 
presidenciais de agosto de 2020.

Dando como motivo a ameaça de bomba a bordo conseguiram, com esta operação, forçar a 
aterragem do avião e aprisionar um indivíduo que voava em Céu Aéreo Europeu e que inclusive já 
possui residência na Polónia.
Esta prisão gerou reações da EU, nomeadamente o aviso de evitar espaço aéreo bielorusso, a 
criação de medidas para banir a entrada no espaço aéreo europeu de companhias aéreas da 
Bielorrússia e o impedimento de acesso dessas transportadoras aos aeroportos da EU.

Os 27 exigem ainda uma “investigação urgente” por parte da Organização da Aviação Civil 
Internacional ao incidente, bem como a “libertação imediata” de Roman Protasevich e da sua 
namorada, e ainda a sua “liberdade de circulação”.

Mais que um caso de desvio contra as normas de aviação internacionais é uma situação de ataque á 
livre circulação e um atentado aos direitos básicos e seus valores numa democracia, sendo também 
uma invasão ao Céu Aéreo Europeu. Foi um exemplo claro da prepotência e incapacidade de aceitar 
a liberdade individual, a liberdade de informação e a democracia, própria de países Socialistas, num 
dejás vu da vivência dos países da ex-URSS.

Pelo exposto e pela importância da luta pela democracia, a Assembleia da República reunida em 
sessão plenária, vem condenar a detenção de Protasevich, o desvio de um voo comercial e este 
atentado à democracia num país europeu.
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