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Gripandet av politiska meningsmotståndare i Vitryssland 

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2008 om gripandet av politiska 
meningsmotståndare i Vitryssland   

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, framför allt 
resolutionen av den 21 februari 20081,

– med beaktande av kommissionens förklaring i av den 21 november 2006 om Europeiska 
unionens beredvillighet att inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken förnya 
sina förbindelser med Vitryssland och det vitryska folket,

– med beaktande av EU:s ordförandeskaps förklaring av den 28 mars 2008 om Vitryssland,

– med beaktande av EU:s ordförandeskaps uttalande av den 29 april 2008 om att politiska
meningsmotståndare i Vitryssland på nytt börjat sättas i fängelse och utsättas för 
trakasserier,

– med beaktande av EU:s ordförandeskaps uttalande av den 6 maj 2008 om den senaste 
tidens utveckling av förhållandet mellan Vitryssland och Förenta staterna,

– med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Två vitryska förkämpar för demokrati, nämligen Andrej Kim och Sjarhei Parsjukevitj, 
dömdes till stränga straff för att de deltagit i fredliga företagardemonstrationer den 10 och 
21 januari 2008.

B. Att Aliaksandr Kazulin fortfarande kvarhålls i fängsligt förvar är ytterligare ett exempel 
på hur Vitryssland åsidosätter sina skyldigheter att respektera Organisationens för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) principer och åtaganden, fastän Vitryssland är 
medlem av denna organisation.

C. Parlamentet har uppmanat rådet och kommissionen att komma med förslag om att inom 
internationella organisationer utöva ytterligare påtryckningar på Lukasjenkoregimen samt 
krävt att det läggs fram ett fullständigt paket med särskilda målinriktade sanktioner, som 
strängt bestraffar förtryckarna, utan att för den skull öka de vitryska medborgarnas 
lidanden.

D. Parlamentet har fördömt våldsmetoderna och arresteringarna av talrika deltagare då 
frihetsdagen firades i Minsk och andra vitryska städer den 25 mars 2008.

E. Vitrysslands regerings beslut att förklara tio diplomater från Förenta staterna för icke 
önskvärda samt tvångsutvisningen av Förenta staternas ambassadör i Vitryssland är 
omotiverade och skadar det vitryska folkets intressen.
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1. Europaparlamentet beklagar djupt att det inte sker någon förbättring av situationen för 
demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Parlamentet påpekar att de 
fortsatta godtyckliga gripandena av medlemmar av det civila samhället och av aktivister 
inom oppositionen, framför allt som när Aleksander Milinkevitj nyligen tillfälligt satts i 
fängsligt förvar och ställts inför rätta, tillsammans med tillslaget mot oberoende 
massmedier, talar emot Vitrysslands regerings bedyranden på senaste tiden om att landet 
vill ha bättre relationer med Europeiska unionen.

2. Europaparlamentet fördömer de stränga domarna mot Sjarhei Parsjukevitj och Andrei 
Kim den 22 och 23 april 2008 i Minsk för att de deltagit i företagarnas demonstration den 
10 januari 2008 och beklagar samtidigt att Vitrysslands säkerhetsstyrkor, efter vad det 
berättas, utövat onödigt våld mot samt gripit fredliga medborgare som samlats i Minsk 
den 25 mars 2008 för att fira nittioårsdagen av att den oberoende folkrepubliken 
Vitryssland grundats, samt uppmanar de vitryska myndigheterna att ovillkorligen avhålla 
sig från allt våld mot företrädarna för den demokratiska oppositionen. 

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att omedelbart och 
ovillkorligen frige den politiska fången Aliaksandr Kazulin som fortfarande sitter 
fängslad och sluta upp med skrämseltaktiken, trakasserierna, de godtyckliga 
frihetsberövandena och förföljelsen med politiska motiv, vilka alla inriktar sig på 
aktivisterna inom den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Vitryssland.

4. Europaparlamentet upprepar att det är en absolut förutsättning för normaliserade 
förbindelser med Vitryssland att landet rättar sig efter de principer som gäller för en 
demokrati.

5. Europaparlamentet fördömer att journalister inom oberoende massmedier tagits i fängsligt 
förvar, utsatts för husrannsakningar i sina hem och fått sin utrustning förstörd eller 
konfiskerad av Vitrysslands säkerhetstjänst (KGB) och fördömer också de vitryska 
myndigheternas försök att kränka mediernas frihet.

6. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ge omfattande stöd till dem 
som fallit offer för brotten mot de mänskliga rättigheterna i Vitryssland och anser att det 
behövs ett ökat ekonomiskt stöd till organisationerna inom det civila samhället, framför 
allt till de fria massmedierna, för att främja de mänskliga rättigheterna i landet.

7. Europaparlamentet erinrar om att Europeiska unionen den 21 november 2006 förklarat sin 
beredvillighet att förnya sina förbindelser med Vitryssland och det vitryska folket inom 
ramen för den europeiska grannskapspolitiken, så fort landets regering visar prov på 
respekt för demokratiska värderingar och det vitryska folkets grundläggande rättigheter.

8. Europaparlamentet understryker att Vitryssland inte kan inleda någon mer omfattande 
dialog med EU förrän landet uppfyllt de återstående villkoren i kommissionens icke-
officiella dokument med titeln ”What the European Union could bring to Belarus”, bland 
vilka det ingår att alla politiska fångar ska friges, dödsstraffet avskaffas, fria massmedier 
och yttrandefrihet tillförsäkras, liksom också ett oberoende rättsväsen och respekt för 
demokratiska värderingar och det vitryska folkets grundläggande rättigheter.

9. Europaparlamentet fördömer att Vitryssland som enda land i Europa har kvar 
dödsstraffet, vilket strider mot europeiska och universella värderingar.



10. Europaparlamentet beklagar djupt att 2002 års lag om religionsfrihet och religiösa 
organisationer strider mot de internationella principerna om religionsfrihet och mänskliga 
rättigheter, bland annat de principer som knäsatts i den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter och erkänner att denna lag resulterat i att många 
religiösa samfund drabbats av begränsningar för sin verksamhet och deras ledare utsätts 
för ständiga trakasserier, åtal, böter och fängelsestraff.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att fullt ut genomföra 
OSSE:s normer då de kommande parlamentsvalen som planeras hösten 2008 organiseras 
och skapa villkor för fria och rättvisa val. Parlamentet uppmanar den vitryska regeringen 
att låta företrädarna för den demokratiska oppositionen få fritt tillträde till 
distriktsvalnämnderna, att låta alla som ställer upp i parlamentsvalen få registrera sig, 
liksom också observatörerna och inte lägga hinder i vägen för ett omfattande och 
fullständigt valobservatörsuppdrag.

12. Europaparlamentet uppmanar Vitrysslands regering att hålla fast vid och garantera 
skyddet för alla de grundläggande mänskliga rättigheterna och se till att landet följer 
internationella normer och framför allt artikel 18 i den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

13. Europaparlamentet uppmanar Vitrysslands regering att se över lagen av 2002 om 
religionsfrihet och religiösa organisationer och återinföra förfaranden som garanterar 
respekten för religionsfriheten.

14. Europaparlamentet uttrycker solidaritet med Vitrysslands förenade demokratiska 
opposition och alla vitryska medborgare som arbetar för ett oberoende, öppet och 
demokratiskt Vitryssland grundat på rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmuntrar 
oppositionsledarna att visa prov på enighet och beslutsamhet i de kommande 
parlamentsvalen.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att 
underlätta och liberalisera viseringsförfarandena för vitryska medborgare, eftersom det 
här är det enda sättet att nå huvudsyftet med EU:s politik gentemot Vitryssland, nämligen 
att underlätta och intensifiera mellanmänskliga kontakter och att demokratisera landet. 
Parlamentet uppmanar dem med kraft att i detta sammanhang överväga om det skulle gå 
att sänka kostnaderna för viseringar för vitryska medborgare som reser in till 
Schengenområdet, eftersom detta är det enda sättet att hindra att Vitryssland och dess 
medborgare blir alltmer isolerade.

16. Europaparlamentet beklagar att de vitryska myndigheterna upprepade gånger vägrat 
bevilja viseringar till ledamöter av Europaparlamentet och de nationella parlamenten 
under de senaste två åren. Parlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att inte skapa 
några fler hinder för att Europaparlamentets delegation för förbindelserna med 
Vitryssland besöker landet för att observera de kommande allmänna valen och få 
förstahandserfarenheter av Vitryssland.

17. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med Förenta staterna och dess diplomatiska 
tjänst och uppmanar Vitrysslands regering att ompröva sitt beslut och vidta omedelbara 
åtgärder för en normalisering av förbindelserna mellan Vitryssland och Förenta staterna, 
på grundval av ett samarbete till ömsesidigt gagn.



18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, 
OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar samt Vitrysslands regering.
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