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Emil Ostrowko (Emil Astrauko w jęz. białoruskim) czekał 
na swoją dziewczynę przy przystanku autobusowym na 
obrzeżach Mińska w kwietniu 2018 r. Zamierzali spędzić 
razem dzień. Nagle pojawili się funkcjonariusze policji 
– pobili Emila i aresztowali go za rozprowadzanie 
zakazanych substancji. Chłopak miał 17 lat.

W 2018 r. Emil pracował dorywczo dla sklepu 
internetowego jako kurier. Pracodawca poinformował go, iż 
paczki, które będzie dostarczał zawierają legalne mieszanki 
do palenia.

Po spędzeniu wielu miesięcy w areszcie, Emil został 
skazany na 10 lat więzienia za handel narkotykami.   
Wyrok skrócono do 8 lat po rezygnacji z części zarzutów. 
Śledczy nigdy nie szukali właściciela firmy ani nikogo 
innego. Oskarżony został jedynie Emil.

Zanim został aresztowany, Emil był energicznym, 
troskliwym młodym człowiekiem, który uwielbiał się uczyć, 
czytać i opiekować młodszą siostrą. W więzieniu nie 
pozwolono skończyć szkoły średniej i jego plany pójścia na 
studia legły w gruzach.

Emil jest jednym z około 15 000 ludzi odsiadujących        
w białoruskich więzieniach długie wyroki za drobne 
wykroczenia narkotykowe. Są traktowani  o wiele gorzej niż 
inni przestępcy i zmuszani do wielogodzinnej ciężkiej pracy 
fizycznej. Emilowi nie zezwolono na zabranie do więzienia 
leku na astmę. Ma odmrożone dłonie z powodu 
odśnieżania gołymi rękami. Jego sytuacja poprawiła się 
nieznacznie, gdy został przeniesiony do więzienia dla 
dorosłych, ale jego młodość i potencjał marnują się.

Wezwij Białoruś do uwolnienia Emila.
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NAPISZ DO WŁADZ 
BIAŁORUSI JUŻ DZIŚ

Nalegaj, by natychmiast 
uwolnili Emila i oczyścili 
jego kartotekę oraz zażądaj, 
by żadne dziecko nie 
było więzione za drobne 
wykroczenia narkotykowe.
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OKAŻ WSPARCIE EMILOWI

Napisz do niego, aby wiedział, 
że nie jest sam.

Emil Vadimovich Ostrovko 
Correctional Colony Number 2 
Ul. Sikorskogo 1, otryad 1 
Bobruisk 
Mogilevskaya oblast 
213800  
Belarus
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