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W maju 2020 r. uzbrojeni mężczyźni przypuścili szturm na klinikę położniczą w stolicy
Afganistanu, Kabulu, zabijając na masową skalę.
Strzelano do położnych, kobiet w ciąży i noworodków. Dwadzieścia pięć osób straciło
życie, a wiele innych zostało rannych. Tragedia ta wstrząsnęła całym narodem.
W obliczu eskalacji przemocy w całym kraju,101 East udaje się do Afganistanu, gdzie
nawet noworodki stały się celem wojny.
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Od czasu wojskowego zamachu stanu w lutym nad Myanmarem zapanowała atmosfera
terroru.
Tysiące osób zostały aresztowane, a setki rzekomo zabite przez władze w następstwie
szeroko zakrojonych protestów przeciwko przejęciu władzy przez wojsko.
Zaginięcia, aresztowania bez postawienia zarzutów, domniemane tortury i tajemnicze
zgony to tylko niektóre z działań, które znalazły się w centrum uwagi.
Dochodzenie 101 East korzysta z zeznań świadków, analizy kryminalistycznej i przecieków
dokumentów, by ujawnić, jak armia Myanmaru tworzy stan strachu.
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Przez dziesięciolecia przestępcy zarabiali miliony na przemycie narkotyków ze Złotego
Trójkąta, przez Tajlandię, aż do reszty świata. W odpowiedzi na to, prawo w Tajlandii stało
się tak surowe, że kraj ten zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Azji pod względem liczby
osadzonych w więzieniach.
Jednak niedawno rząd pod przywództwem wojskowych zaszokował świat, ogłaszając
plany legalizacji medycznej marihuany. Zwolennicy obiecują, że roślina ta może
zmniejszyć ubóstwo, a nawet wyleczyć raka.
W czasie, gdy nowe przepisy wchodzą w życie, 101 East bada, czy medyczna marihuana
może przynieść nadzieję ubogim i uzdrowienie chorym.

