
Music For Belarus is een project van de Nederlandse pianiste Hanna Shybayeva, geboren en op-
gegroeid in Minsk (Belarus), componiste Alexandra Danshova en politieke activiste Tatsiana Kho-
mich. Music for Belarus is opgericht om, middels concerten, musici in diverse landen te verenigen
en de samenleving te informeren over de huidige politieke situatie in Belarus. 

Met het genereren van inkomsten van deze live én online concerten wil Music For Belarus de poli-
tieke gevangenen in Belarus, en hun families, fnancieel ondersteunen. 
Op de interactieve bijeenkomst op 6 oktober a.s. zullen niet alleen diverse composities worden 
uitgevoerd, maar ook worden videoprojecties vertoond en vinden korte gesprekken plaats met 
speciale gasten, zoals Tatiana Khomich, Viktar Babaryka Teamcoördinator en de zuster van op-
positieleider, musicus en politiek gevangene, Maria Kalesnikova.  

Achtergrond:
Toen in augustus 2020 duidelijk werd dat de presidentsverkiezingen in Belarus waren vervalst, 
gingen honderdduizenden mensen de straat op om hiertegen te protesteren. Het regime reageer-
de fel en viel met gebruik van excessief geweld de oppositie en demonstranten aan. Velen van 
hen werden gemarteld en gevangen gezet zonder enige vorm van een eerlijk proces. Door dit ge-
weld, vervolging en repressie zijn publieke protesten in Belarus nauwelijks nog mogelijk. Vele kun-
stenaars proberen echter nog steeds hun mening sterk uit te drukken in hun werk en uitvoeringen.

Op dit moment zijn er meer dan 1050 politieke gevangenen in Belarus en dit aantal blijft groeien. 
Onze collega, de fuitiste Maria Kalesnikova, is een van hen. Ze is een van de leiders van de 
Belarussische oppositie, maar in de eerste plaats - zelf een muzikant, die 13 jaar in Duitsland 
(Stuttgart) studeerde en actief deelnam aan vele internationale muziekprojecten.

Op 7 september 2020 werd Maria in Minsk ontvoerd door vertegenwoordigers van de 
Belarussische autoriteiten en op 6 september 2021 werd ze door het regime veroordeeld tot 11 
jaar gevangenisstraf voor misdaden die ze nooit had begaan. In slechts een paar maanden tijd 
werd Maria een symbool van het streven naar vrijheid in Belarus en daarbuiten. Het is niet ver-
wonderlijk dat Maria als lid van de culturele gemeenschap een inspirator werd van de beweging 
voor verandering: in de kunst manifesteert de vrijheid van de mens zich als nergens anders! Pro-
ject en beweging #MusicForBelarus wordt georganiseerd in samenwerking met Tatsiana Homich, 
de zus van Maria Kalesnikova.

Wij, de muzikanten, kunnen niet aan de kant blijven staan wetende dat al deze mensen in de ge-
vangenissen van Belarus lijden onder onmenselijke behandeling en mensenrechtenschendingen. 
Velen worden tot het uiterste gedreven: er zijn talloze gevallen van hongerstakingen en zelfs zelf-
moord. We vinden dat het niet moet worden toegestaan dat de situatie nog erger wordt en dat we
getuige moeten zijn van meer ondenkbare feiten zoals: de dood van een politieke gevangene Vi-
told Ashurok onder onbekende en niet onthulde omstandigheden, de ontvoering van de journalist 
Roman Protasevich, de zelfdoding van de 17-jarige wees Dmitri Stakhovski die onder druk werd 
gezet door de onderzoeksautoriteiten van Belarus. Al deze incidenten vonden plaats in slechts 
één week in mei 2021... 

Wij zijn van mening dat een reeks concerten in verschillende internationale concertzalen ons in 
staat zal stellen meer aandacht van de wereldmaatschappij te vestigen op de situatie in Belarus. 
Door middel van muziek vertellen wij welke prijs het Belarussische volk moet betalen voor de 
wens om te leven in een liberaal en democratisch land. Met behulp van deze concerten kunnen 
we mensen vertellen hoe ze de slachtofers van de politieke repressie en hun families kunnen hel-
pen.



Persoonlijk bericht van Hanna Shybayeva:
Ik wil opstaan voor alle mensen, overal ter wereld, die vechten voor hun grondrechten; mensen 
die opstaan en protesteren tegen dictatuur en onrechtvaardigheid, tegen geweld en machtsmis-
bruik. Iets waarvan wij ons in dit deel van Europa niet zo bewust zijn en waarvan wij vaak verge-
ten, dat het niet zo heel ver van ons vandaan gebeurt.

Ik ben geboren in de Sovjet-Unie. Twaalf jaar later heette mijn geboorteland ineens Wit-Rusland 
en in augustus 2020 werd het Belarus. Met aan het hoofd een president die gezien wordt als de 
‘laatste dictator van Europa’ en die al sinds 1994 aan de macht is. Vele landgenoten protesteren 
al jaren tegen oneerlijke en frauduleuze verkiezingen en tegen het enorme geweld dat tegen het 
eigen volk wordt gebruikt. Slechts een jaar geleden kwam er eindelijk aandacht buiten Belarus 
voor deze opstanden en werd er wereldwijd over gesproken en gepubliceerd. 
Daarna gebeurde er eigenlijk niet veel, het bleek dat Belarus toch haar eigen problemen moest 
zien op te lossen. Vele moedige landgenoten bleken bereid zich op te oferen; duizenden trokken 
de afgelopen maanden vreedzaam de straat op, terwijl zij wisten dat de kans groot was dat zij 
hierdoor in een gevangenis zouden belanden waar zij zouden worden gemarteld. Strijdend voor 
eerlijke verkiezingen, kwam hen slechts onvoorstelbaar geweld en misbruik tegemoet. Honderden
van mijn landgenoten zitten zonder enige vorm van proces gevangen. 
Wij, in ons comfortabele bestaan hier in Nederland, raken helaas aan dit soort nieuws gewend. 
Aan dat uit Belarus, net als uit vele andere landen. 
Dat zit mij dwars! Men raadt mij sterk af om op dit moment naar mijn geboorteland af te reizen om
mijn familie te bezoeken, aangezien de kans groot is dat ik van de straat wordt geplukt of in de 
gevangenis beland. 
Ik voel dat wij niet mogen wegkijken van dat wat er om de hoek gebeurt. Niet alleen in Belarus…

Voor meer informatie: 
www.musicforbelarus.com
Hanna Shybayeva: hshybayeva@hotmail.com
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