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Pridržanje političnih nasprotnikov v Belorusiji 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2008 o pridržanju političnih 
nasprotnikov v Belorusiji  

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Belorusiji, zlasti resolucije z dne 21. 
februarja 20081,

– ob upoštevanju izjave Komisije z dne 21. novembra 2006 o pripravljenosti Evropske unije 
za obnovo odnosov z Belorusijo in njenimi prebivalci v okviru evropske sosedske politike,

– ob upoštevanju izjave predsedstva Evropske unije z dne 28. marca 2008 o Belorusiji,

– ob upoštevanju izjave o vnovičnih aretacijah in šikaniranju političnih nasprotnikov, ki jo je 
29. aprila 2008 podalo predsedstvo Evropske unije,

– ob upoštevanju izjave o najnovejših dogodkih v odnosih med Belorusijo in Združenimi 
državami Amerike, ki jo je 6. maja 2008 podalo predsedstvo Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika,

A. ker sta bili Andreju Kimu in Sergeju Parsijukeviču, beloruskima aktivistoma, naklonjenima 
demokraciji, izrečeni visoki kazni za sodelovanje na miroljubnih podjetniških 
demonstracijah 10. in 21. januarja 2008, 

B. ker je Aleksander Kazulin še vedno v priporu, kar je zgolj eden od primerov neupoštevanja 
načel in obveznosti Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), katere 
članica je Belorusija, 

C. ker je pozval Svet in Komisijo, naj za mednarodne organizacije pripravita predlog, ki bo 
Lukašenkov režim podvrgel dodatnemu pritisku, in zahteval, naj se predstavi sveženj 
ciljnih sankcij, ki bi resno prizadele zatiralce, ne da bi dodatno povečale trpljenje 
državljanov Belorusije,

D. ker je obsodil uporabo sile in aretacijo večjega števila udeležencev dneva svobode v 
Minsku in drugih beloruskih mestih 25. marca 2008,

E. ker sta odločitev beloruske vlade, da deseterico ameriških diplomatov uvrsti med 
nezaželene osebe, in prisilni izgon ameriškega veleposlanika iz Belorusije neupravičeni 
dejanji, ki ogrožata interese prebivalcev Belorusije,

1. izraža globoko obžalovanje, ker se stanje glede demokracije, človekovih pravic in pravne 
države v Belorusiji ne izboljšuje; opozarja, da so ponavljajoče se samovoljne aretacije 
članov civilne družbe in aktivistov opozicije, zlasti začasni pripor in sojenje Aleksandru 
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Milinkeviču, ter ukinitev neodvisnih medijev v nasprotju z nedavnimi izjavami beloruske 
vlade, ki je izrazila željo po izboljšanju odnosov z Evropsko unijo;

2. obsoja visoki kazni za Sergeja Parsijukeviča in Andreja Kima, ki so jima jih oblasti izrekle 
22. in 23. aprila 2008 v Minsku, ker sta sodelovala na podjetniških demonstracijah 
10. januarja 2008; hkrati obžaluje, da so beloruske varnostne sile pri aretacijah domnevno 
znova uporabile silo nad miroljubnimi obiskovalci, ki so se 25. marca 2008 zbrali v 
Minsku, da bi obeležili devetdeseto obletnico ustanovitve neodvisne Beloruske ljudske 
republike; poziva beloruske oblasti, naj se vzdržijo uporabe kakršne koli oblike sile nad 
predstavniki demokratične opozicije;

3. poziva beloruske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo političnega zapornika 
Aleksandra Kazulina ter prenehajo ustrahovanje, nadlegovanje, ciljne aretacije in politično 
vodeno preganjanje aktivistov demokratične opozicije in civilne družbe v Belorusiji;

4. znova poudarja, da je spoštovanje demokratičnih načel ključnega pomena za normalizacijo 
odnosov z Belorusijo;

5. obsoja ravnanje beloruske tajne službe, ki je pridržala neodvisne novinarje, preiskala 
njihove domove ter zasegla ali uničila opremo, pa tudi prizadevanja beloruskih oblasti, ki 
so poskusile kršiti svobodo medijev;

6. od Sveta in Komisije zahteva, naj odločno podpreta žrtve kršitve človekovih pravic v 
Belorusiji; meni, da je za promocijo človekovih pravic v državi nujno potrebna finančna 
pomoč organizacijam civilne družbe, še posebej svobodnim medijem;

7. opozarja, da je Evropska unija 21. novembra 2006 izjavila, da je pripravljena v okviru 
evropske sosedske politike obnoviti odnose z Belorusijo in njenim ljudstvom takoj, ko bo 
beloruska vlada začela spoštovati demokratične vrednote in temeljne pravice beloruskega 
ljudstva;

8. poudarja, da mora Belorusija za začetek obsežnega dialoga z EU uresničiti preostale 
pogoje, navedene v delovnem dokumentu Komisije z naslovom "Kaj bi EU lahko prinesla 
Belorusiji", ki vključujejo izpustitev vseh političnih zapornikov, odpravo smrtne kazni,
zagotovitev svobode medijev in svobode izražanja, neodvisnost sodnega sistema ter 
spoštovanje demokratičnih vrednot in temeljnih pravic beloruskega ljudstva;

9. obsoja dejstvo, da je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvaja smrtno kazen, kar 
je v nasprotju z evropskimi in univerzalnimi vrednotami;

10. globoko obžaluje zakon o verski svobodi in verskih organizacijah iz leta 2002, ki je v 
nasprotju z mednarodnimi načeli verske svobode in človekovih pravic, vključno s 
pravicami, opredeljenimi v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, in 
ugotavlja, da ta omejuje dejavnosti mnogih verskih organizacij, njihovi voditelji pa so 
stalna tarča šikaniranja, kazenskega pregona, kazni in aretacij;

11. odločno poziva beloruske oblasti, naj med prihajajočimi parlamentarnimi volitvami 
jeseni 2008 v celoti spoštujejo standarde OVSE in ustvarijo razmere za svobodne in 
poštene volitve; poziva belorusko vlado, naj predstavnikom demokratične opozicije 
omogoči prost dostop do območnih volilnih odborov, zagotovi vpis vseh parlamentarnih 



kandidatov in njihovih opazovalcev ter ne ustvarja ovir, ki bi mednarodnim opazovalcem 
onemogočale izčrpno in celostno spremljanje volitev;

12. poziva belorusko vlado, naj podpira in zagotavlja varstvo vseh temeljnih človekovih pravic 
ter zagotovi spoštovanje mednarodnih standardov, zlasti člena 18 Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah;

13. poziva belorusko vlado, naj preuči in spremeni zakon o verski svobodi in verskih 
organizacijah iz leta 2002 ter obnovi postopke, ki zagotavljajo spoštovanje verske svobode;

14. izraža solidarnost z združeno demokratično opozicijo Belorusije in vsemi beloruskimi 
državljani, ki stremijo po neodvisni, odprti in demokratični Belorusiji, temelječi na načelih 
pravne države; poziva voditelje opozicije, naj bodo na prihajajočih parlamentarnih volitvah 
enotni;

15. poziva Komisijo in Svet, naj poskusita z dodatnimi ukrepi olajšati in liberalizirati vizumske 
postopke za beloruske državljane, saj lahko le tako pripomoreta k izpolnitvi glavnega cilja 
politike Evropske unije do Belorusije, tj. olajšanja in okrepitve stikov med ljudmi ter 
demokratizacije države; v zvezi s tem ju poziva, naj preučita možnost, da bi bili državljani 
Belorusije ob vstopu v schengensko območje oproščeni plačila vizumskih stroškov, saj je 
to edini način, kako preprečiti čedalje večjo osamitev Belorusije in njenih državljanov; 

16. obžaluje odločitev beloruskih oblasti, ki zadnjih nekaj let vztrajno zavračajo vstopne 
vizume članom Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov; poziva beloruske 
oblasti, naj delegaciji Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo, ki želi spremljati 
prihajajoče splošne volitve in pridobiti izkušnje o Belorusiji, ne preprečuje vstopa v državo 
in tako ne ustvarja dodatnih ovir; 

17. izraža solidarnost z Združenimi državami Amerike in njeno diplomatsko službo ter poziva 
vlado Belorusije, naj znova pretehta svojo odločitev in nemudoma sprejme ukrepe, ki bodo 
na podlagi obojestransko koristnega sodelovanja normalizirali odnose med Belorusijo in 
Združenimi državami Amerike; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in 
vladam držav članic, generalnemu sekretarju ZN, parlamentarnim skupščinam OVSE in 
Sveta Evrope ter vladi Belorusije.
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