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TRE NABOLANDE I DET ØSTLIGE PARTNERSKAB:
UKRAINE, MOLDOVA OG HVIDERUSLAND

EU's Østlige Partnerskab, der blev iværksat i 2009, omfatter seks tidligere
sovjetstater: Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine.
Det blev oprettet for at støtte de politiske, sociale og økonomiske reformbestræbelser
i disse lande med henblik på at øge demokratisering og god regeringsførelse,
energisikkerhed, miljøbeskyttelse samt økonomisk og social udvikling. Alle
medlemmer med undtagelse af Hviderusland deltager i Den Parlamentariske
Forsamling Euronest.

UKRAINE

De dramatiske begivenheder, der har udspillet sig i Ukraine siden november 2013,
begyndte som en demonstration for EU imod den daværende præsident Victor
Yanukovychs beslutning om ikke at undertegne associeringsaftalen med EU, som var
blevet paraferet i marts 2012. Denne bevægelse førte i sidste ende til et regeringsskifte
og til et parlamentsvalg i oktober 2014, som bragte EU- og reformvenlige partier til
magten.
Som følge af Euromaidan-bevægelsen annekterede Rusland ulovligt Krim i marts
2014, og den østlige del af Ukraine kastede sig ud i en væbnet konflikt tilskyndet af
russiskstøttede separatister. Ifølge FN var der i februar 2020 over 13 000 mennesker
(blandt dem mindst 3 350 civile), der er blevet dræbt i Ukraine, siden konflikten opstod.
Dette tal indbefatter de 298 personer, der den 17. juli 2014 rejste med Malaysian
Airlines' fly MH17, som styrtede ned i et område, der var kontrolleret af separatisterne.
Ifølge Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har der været en
nedadgående tendens i antallet af civile ofre siden 2017.
På trods af Minskaftalerne, der blev forhandlet på plads i 2015, og oprettelsen
af forhandlingsstrukturer såsom den trilaterale kontaktgruppe (OSCE, Rusland og
Ukraine) og Normandietkvartetten (Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig), har
regelmæssige udbrud af kampe rejst tvivl om våbenhvilens holdbarhed. EU har knyttet
sine økonomiske sanktioner mod Rusland til kravet om, at Moskva skal overholde
Minskaftalerne fuldt ud. Sanktionerne er fortsat i kraft, da der sidenhen har været
regelmæssige fornyelser.
Den 11. juni 2017 trådte visumfri indrejse til EU i op til 90 dage i kraft for ukrainske
statsborgere med biometriske pas, eftersom Ukraine havde opfyldt benchmarks i
handlingsplanen for visumliberalisering. Denne kortfristede visumfri ordning sigter mod

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_EN.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/469734.pdf


Emneblade om Den Europæiske Union - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/da

at fremme mellemfolkelig kontakt og styrke erhvervsmæssige, sociale og kulturelle
bånd mellem EU og Ukraine.
Associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september 2017 og er blevet anvendt
midlertidigt og delvist siden den 1. november 2014. En af hjørnestenene i aftalen, det
vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA), blev fuldt operationelt den 1. juli 2016.
Associeringsaftalen giver nye økonomiske muligheder for både EU og Ukraine. EU
har forstærket sin stilling som Ukraines vigtigste handelspartner. I 2019 nåede den
bilaterale handel op på 43,3 mia. EUR, og EU tegnede sig for over 40 % af Ukraines
samlede handel.
Ved præsidentvalget i april 2019 blev præsident Petro Porosjenko besejret af
nytilkomne Volodymyr Zelenskyj. Præsident Zelenskyj opløste parlamentet og
indkaldte til et tidligt valg i juli 2019. Ved disse parlamentsvalg vandt hans parti »Servant
of the People« en jordskredssejr, der resulterede i et absolut flertal på 254 pladser i
Parlamentet ud af 424 pladser. Som følge heraf fik medlemmer af Servant of the People
stillingen som både formand for parlamentet (Dmytro Razumkov) og premierminister
(Oleksyi Honcharuk). På trods af et solidt parlamentarisk flertal iværksatte præsident
Zelenskyj i marts 2020 en større regeringsomdannelse (Denys Sjmyhal overtog som
premierminister): En række yderligere regeringsomlægninger fulgte i 2021 som følge af
covid-19-pandemien og præsident Zelenskyjs vilje til at gennemføre reformer i et støt
tempo. I 2021 styrkede præsident Zelenskyj også Ukraines nationale sikkerheds- og
forsvarsråds rolle og begyndte i stigende grad at forlade sig på institutionen i forbindelse
med vigtige beslutninger og politiske initiativer. De ukrainske lovgivere afløste også
formand Razumkov efter striden om vedtagelsen af loven om afvikling af oligarkier,
som præsidenten endelig underskrev i begyndelsen af november 2021.
Ud over politisk støtte har EU og dets finansielle institutioner siden 2014 mobiliseret
mere end 15 mia. EUR i bistand og lån til støtte for reformprocessen i Ukraine.
Dette omfatter EU-overførsler under det europæiske naboskabsinstrument (1,365
 mia. EUR), Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (116 mio. EUR) og EU's
rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine,
116 mio. EUR) samt meget betydelige lån fra Den Europæiske Investeringsbank og
investeringer fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (over 4 mia.
 EUR hver) og EU's eksterne investeringsplan, et centralt EU-initiativ til mindskelse af
finansielle risici gennem EU's garantifond (1,5 mia. EUR) og ved at blande EU-tilskud
med lån fra EU’s finansielle institutioner gennem den europæiske investeringsplatform
for naboskabsområdet.
I henhold til den reformdagsorden, der er blevet fastlagt i fællesskab, overvåger EU nøje
de fremskridt, der gøres på en række prioriterede områder: bekæmpelse af korruption,
reform af retsvæsenet, forfatningsmæssige reformer og valgreformer, forbedring af
erhvervsklimaet, energieffektiviteten og reform af den offentlige forvaltning. Den
tredje og sidste rate på 600 mio. EUR af den makrofinansielle bistand blev
annulleret den 18. januar 2018 på grund af Ukraines manglende overholdelse af
de fastsatte betingelser. I juli 2018 accepterede EU imidlertid et nyt program om
makrofinansielbistand på 1 mia. EUR. Den første rate (500 mio. EUR) af denne pakke
blev udbetalt i november 2018 efter Ukraines opfyldelse af de politiske forpligtelser, der
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er aftalt med EU. EU udbetalte den anden tranche på 500 mio. EUR under det fjerde
makrofinansielle bistandsprogram den 10. juni 2020. Med denne frigivelse nåede den
samlede værdi af EU's makrofinansielle bistandsoverførsler til Ukraine siden 2014 op
på 3,8 mia. EUR (ud af de 4,4 mia. EUR, der er indgået forpligtelser for), hvilket er det
største beløb af denne type bistand, der gives til et enkelt partnerland. Desuden har
EU også stillet lån fra det makrofinansielle bistandsprogram på op til 1,2 mia. EUR til
rådighed for Ukraine for at bidrage til at begrænse de økonomiske konsekvenser af
covid-19-pandemien. Første rate blev udbetalt den 9. december 2020. Anden og sidste
rate blev udbetalt den 25. oktober 2021, hvorved programmet blev afsluttet på vellykket
vis.
I efteråret 2014 oprettede Kommissionen en særlig støttegruppe for Ukraine, der
omfatter eksperter fra EU-institutionerne og medlemsstaterne, som fungerer som
koordinatorer og rådgivere for de ukrainske myndigheder på centrale reformområder.
EUAM Ukraine, der har været aktiv i Ukraine siden december 2014, koordinerer den
internationale støtte til den civile sikkerhedssektor og yder, i tillæg til operationelle
aktiviteter, strategisk rådgivning, herunder uddannelse, til de ukrainske myndigheder
om, hvordan man udvikler en bæredygtig, ansvarlig og effektiv sikkerhedstjeneste, der
kan styrke retsstaten.
A. Europa-Parlamentets holdning
Under den ottende valgperiode (2014-2019) vedtog Europa-Parlamentet 19
beslutninger om Ukraine, herunder en om gennemførelsen af associeringsaftalen med
Ukraine i 2018. Den 11. februar 2021 vedtog Europa-Parlamentet en central beslutning
om gennemførelsen af associeringsaftalen med et stærkt fokus på den igangværende
reformproces og korruptionsbekæmpelsesstrukturen.
I 2018 tildelte Europa-Parlamentet også Sakharovprisen for tankefrihed til den
ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov, som er blevet idømt 20 års fængsel i Rusland
for at protestere mod Ruslands ulovlige besættelse af Krim. Oleg Sentsov blev løsladt i
september 2019 og var i stand til at modtage prisen i Strasbourg i november samme år.
B. Interparlamentarisk samarbejde
Under Europa-Parlamentets demokratifremmende virksomhed i Ukraine er det også
i færd med at gennemføre et omfattende kapacitetsopbygningsprogram for det
ukrainske parlament, Verkhovna Rada. Denne indsats bygger på de henstillinger, der
blev udarbejdet som led i den behovsvurderingsmission, som den tidligere formand for
Europa-Parlamentet, Pat Cox, gennemførte mellem september 2016 og februar 2017.
Europa-Parlamentet er også ansvarligt for at lede en mæglingsproces, Jean Monnet-
dialogen, som samler formanden for Verkhovna Rada og lederne af de politiske
grupperinger for at følge op på gennemførelsen af disse henstillinger.
De retlige rammer for Europa-Parlamentets støtte og kapacitetsopbygning er det
aftalememorandum, der blev undertegnet med Verkhovna Rada den 3. juli 2015, samt
den administrative samarbejdsaftale, som blev undertegnet af generalsekretærerne for
de to lovgivende organer i marts 2016.
Det tiende møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine fandt sted i
december 2019 i Strasbourg, mens der blev afholdt telemøder via videokonference
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den 7. december 2020 og den 10. november 2021. Udvalget gentog regelmæssigt
sin stærke støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet inden for dets
internationalt anerkendte grænser og gjorde status over de igangværende reformer og
den lovgivningsmæssige dagsorden samt gennemførelsen af associeringsaftalen. Det
understregede også, at en effektiv bekæmpelse af korruption er af afgørende betydning
for en vellykket gennemførelse af hele reformprocessen, samtidig med at der stræbes
efter en ambitiøs og troværdig gennemførelse af reformen af retsvæsenet.
C. Valgobservation
Europa-Parlamentet har udsendt observationsmissioner i 2014 og 2015 til præsident-,
parlaments- og lokalvalg og i 2019 til præsident- og parlamentsvalg.
Det seneste valg til den russiske Duma fandt sted mellem den 17. og 19. september
2021, herunder på hele Krims område. I sin erklæring af 20. september 2021
gav næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udtryk for EU's beklagelse over, at OSCE's
Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) ikke
havde gennemført en overvågningsmission, noterede sig de uafhængige og
pålidelige kilder, der rapporterede om alvorlige valgrelaterede overtrædelser, og
gentog EU's dybe bekymring over det stadig mindre råderum for oppositionen,
civilsamfundet og uafhængige røster i hele Rusland. I erklæringen understregedes
det, at EU ikke anerkender det såkaldte valg på den besatte Krimhalvø, og
bemærkede, at Den Russiske Føderations beslutning om at inddrage beboerne i de
ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine i valget var i strid
med ånden i og målene i Minskaftalerne.

REPUBLIKKEN MOLDOVA

Den 27. juni 2014 undertegnede EU og Moldova en associeringsaftale, herunder et
vidtgående og bredt frihandelsområde, der trådte i kraft i juli 2016. Associeringsaftalen
styrkede Moldovas politiske og økonomiske forbindelser med EU. Den fastsætter
en reformplan på områder, der er afgørende for god regeringsførelse og økonomisk
udvikling samt styrket samarbejde inden for en række sektorer. Ved at underskrive
aftalen har Moldova forpligtet sig til at reformere landets nationale politikker
med udgangspunkt i EU's lovgivning og praksis. Køreplanen for gennemførelsen
af associeringsaftalen blev fastlagt i den reviderede associeringsdagsorden for
2017-2019 med 13 nøgleprioriteter, som Kommissionen evaluerede sidste gang i
oktober 2021. En ny associeringsdagsorden for 2021-2027 er ved at blive færdiggjort.
Landet nyder godt af betydelig EU-støtte for at iværksætte denne ambitiøse dagsorden.
EU er Moldovas langt vigtigste handelspartner og tegner sig for 56 % af landets
samlede handel. Det er også den største investor i landet.
Siden visumliberaliseringen trådte i kraft for kortvarige ophold i april 2014, er mere
end 2,5 mio. moldoviske statsborgere med et biometrisk pas rejst til Schengenområdet
uden visum, hvilket har fremmet turisme, forretningsforbindelser og mellemfolkelige
kontakter.
Forringelsen af de demokratiske standarder i Moldova i de seneste år (navnlig
valgreformen i juli 2017, der blev vedtaget i strid med henstillingerne fra OSCE/ODIHR
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og Venedigkommissionen, den uberettigede ugyldiggørelse af borgmestervalget i
Chişinău i juni 2018, de manglende fremskridt i retsforfølgningen af de ansvarlige
for banksvindlen på 1 mia. USD i 2014 og det stigende antal rapporter om
menneskerettighedskrænkelser) førte til, at EU suspenderede udbetalingen af sin
makrofinansielle bistand i 2018.
EU besluttede efterfølgende at genoptage sin budgetstøtte og udbetalte en første
rate på 30 mio. EUR i makrofinansiel bistand i 2019 i lyset af Moldovas fornyede
tilsagn om at reformere retssystemet og opretholde retsstatsprincippet. Når det er
sagt, er udbetalingen af anden rate af makrofinansiel bistand fortsat underlagt strenge
konditionalitetskriterier.
EU og Moldova afholdt det femte møde i associeringsrådet den 30. september
2019. På det tidspunkt fungerede Maia Sandu, nu Moldovas præsident, som
premierminister. Deltagerne understregede, at dette var en historisk mulighed for EU
og Moldova for at forny deres forbindelser og foretage reelle strukturelle ændringer,
der ville muliggøre stabilitet og vækst. Associeringsrådet noterede sig Moldovas
harmoniseringsbestræbelser (mere end 25 000 tekniske EU-standarder er allerede
gennemført i landets nationale lovgivning og regler) og opfordrede til en yderligere
indsats med hensyn til reform af retsvæsenet, den visumfri ordning og bekæmpelsen
af korruption og hvidvaskning af penge. Det drøftede også de fremskridt, der
er gjort inden for rammerne af det vidtgående og bredt frihandelsområde, med
fokus på sektorsamarbejde, herunder på energiområdet. Desuden drøftede parterne
politisk associering, herunder samarbejde og konvergens i den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik.
Den 2. juni 2021 offentliggjorde Kommissionen EU's økonomiske genopretningsplan
for Moldova, som øremærker 600 mio. EUR til at støtte landets socioøkonomiske
genopretning efter covid-19, fremme den grønne og digitale omstilling og frigøre
landets uudnyttede økonomiske potentiale.
Præsident Maia Sandus EU-venlige parti, Handling og Solidaritet (PAS), vandt en
kraftig sejr ved det tidlige parlamentsvalg den 11. juli 2021, som satte en stopper
for flere måneders politisk og forfatningsmæssig uro. Det PAS-dominerede parlament
godkendte derfor den 6. august Natalia Gavrilița som premierminister og godkendte
hendes ambitiøse program for at trække det tidligere sovjetiske land ud af en langvarig
politisk og økonomisk krise. Hendes program har også til formål at bringe Moldova
tættere på EU — dets vigtigste udenrigspolitiske prioritet — ved fuldt ud at gennemføre
associeringsaftalen mellem EU og Moldova.
Som følge af denne positive udvikling bebudede Kommissionen under premierminister
Gavriliţas besøg i Bruxelles den 27. og 28. september udbetalingen af anden rate af
EU's makrofinansielle bistand til et beløb på 50 mio. EUR i begyndelsen af oktober og
den øjeblikkelige udbetaling af et tilskud på 36,4 mio. EUR til Moldova for fortsat at
støtte landets reformbestræbelser af politiet og dets bekæmpelse af covid-19.
Det sjette møde i Associeringsrådet EU-Moldova fandt sted 28. oktober 2021.
Udbryderregionen Transdnestrien, som ensidigt erklærede uafhængighed i 1990,
er fortsat en stor udfordring for Moldova. EU deltager som observatør i 5 + 2-
forhandlingesprocessen om bilæggelse af konflikten i Transdnestrien, og EU fortsætter
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med at støtte en omfattende og fredelig løsning, der har udgangspunkt i Republikken
Moldovas suverænitet og territoriale integritet med en særlig status for Transdnestrien.
Dertil kommer, at de politiske spændinger mellem Chișinău og Comrat, hovedstaden i
den autonome region Gagausien, dukker op fra tid til anden.
A. Europa-Parlamentets holdning
Den 4. juli 2017 vedtog Europa-Parlamentet en positiv holdning til Kommissionens
forslag om ydelse af makrofinansiel bistand på højst 100 mio. EUR til Moldova.
Desværre kunne tredje og sidste rate ikke udbetales, da Moldova ikke havde opfyldt
alle de aftalte betingelser inden den kontraktlige frist i juli 2020. Der blev i 2020 opnået
enighed om en ny EU-nødpakke for makrofinansiel bistand til Moldova.
Europa-Parlamentet udtrykte stor bekymring over tilbagegangen i de demokratiske
standarder i landet og »staten, der er fanget« af oligarkiske interesser i sin beslutning af
14. november 2018 om gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Moldova.
I sin beslutning af 20. oktober 2020 om samme emne anerkender Parlamentet imidlertid
de forbedringer, der er sket i landet, samtidig med at det gentager sin opfordring til
myndighederne om at fortsætte bestræbelserne på at bekæmpe korruption og sikre
retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed. Det definerer også præsidentvalget i
november 2020 som en test for demokratiet og retsstaten i landet.
Europa-Parlamentet var ikke i stand til at være observatør ved dette valg på grund af
covid-19-relaterede restriktioner,
B. Interparlamentarisk samarbejde
Ved associeringsaftalen mellem EU og Moldova blev der nedsat et Parlamentarisk
Associeringsudvalg i artikel 440. Det første møde i Det Parlamentariske
Associeringsudvalg blev afholdt den 16. oktober 2014, og det niende møde blev
afholdt online den 22. marts 2021. I sin sluterklæring og i sine henstillinger anerkendte
Det Parlamentariske Associeringsudvalg de menneskelige smerter forårsaget af
covid-19-pandemien og opfordrede til en hurtig distribution af vacciner til hele
befolkningen i 2021. Det Parlamentariske Associeringsudvalg udtrykte tilfredshed
med sektorbudgettet og den makroøkonomiske støtte, som EU har ydet, og udtrykte
håb om, at økonomien kan genaktiveres, og at der lægges særlig vægt på
unge. Det Parlamentariske Associeringsudvalg opfordrede til vedtagelse af den
nye associeringsdagsorden. Det udtrykte også bekymring over det langsomme
tempo i retssagerne om den massive banksvindel i 2014 og mindede om, at
Moldovas europæiske engagement først og fremmest skal baseres på overholdelsen
af de værdier og principper, der ligger til grund for EU. Det Parlamentariske
Associeringsudvalg opfordrede også til, at Moldovas ekstreme politiske polarisering
mindskes.
C. Valgobservation
Europa-Parlamentet er blevet indbudt til at observere alle de seneste valg i Moldova.
I februar 2019 observerede Europa-Parlamentet det moldoviske parlamentsvalg og
oplyste, at afstemningen havde fundet sted uden større hændelser og generelt var
godt styret. Der var imidlertid bekymring over forlydender om, at borgere blev betalt
for at stemme på bestemte partier i en organiseret flytning af vælgerne med bus fra
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Transdnestrien. På grund af pandemien kunne Europa-Parlamentet ikke sende en
valgobservationsmission til præsidentvalget i november 2020, men OSCE/ODIHR's
(reducerede) mission anerkendte i konklusionerne, at vælgerne havde et valg mellem
politiske alternativer, og at de grundlæggende forsamlings- og ytringsfriheder, på
trods af negative og kontroversielle kampagner og polariserende mediedækning, blev
overholdt.
Da den epidemiologiske situation i Moldova på daværende tidspunkt var stabil,
sendte Europa-Parlamentet en delegation til den OSCE-ODIHR-ledede internationale
valgobservationsmission, der overvågede parlamentsvalget den 11. juli 2021.
Observatørerne bemærkede, at disse valg generelt var veladministrerede, frie og
konkurrencedygtige på trods af nogle resterende mangler, der skal afhjælpes ved
fremtidige valg. Det nydannede parlament og regering har fået et stærkt mandat fra
moldoviske borgere til at gennemføre ambitiøse reformer og bringe landet tættere på
EU.

HVIDERUSLAND

I løbet af de seneste årtier har EU's forbindelser med Hviderusland ad flere
omgange været vanskeliggjort af konstante krænkelser af menneskerettighederne
og de borgerlige rettigheder i landet. Hviderusland har dog mellem 2014 og 2020
tilsyneladende udvist en mere åben holdning over for EU og politikken for Det
Østlige Partnerskab. Landets forbindelser med de vestlige lande er blevet noget
forbedret, og det spillede en vigtig rolle som vært for de EU-formidlede drøftelser
om krisen i Ukraine. Som reaktion herpå forpligtede EU sig til en politik med »kritisk
engagement« med Hviderusland som skitseret i Rådets konklusioner af 15. februar
2016, ifølge hvilke de konkrete skridt, Hviderusland har taget for at værne om
de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet, menneskerettighederne —
herunder tale-, ytrings- og mediefriheden — og arbejdstagerrettighederne fortsat vil
være afgørende kriterier for udformningen af EU's fremtidige politik over for dette land.
Rådet besluttede den 25. februar 2016 ikke at forlænge de restriktive foranstaltninger
over for 170 personer og tre virksomheder, som allerede var blevet suspenderet i
oktober 2015. Rådet forlængede imidlertid de andre foranstaltninger, der allerede var
på plads, herunder en våbenembargo, en indefrysning af aktiver samt et rejseforbud
mod fire personer i forbindelse med to oppositionspolitikeres, en forretningsmands og
en journalists uopklarede forsvinden. Rådet forlængede de restriktive foranstaltninger
indtil 28. februar 2020.
Menneskerettighedsdialogen mellem EU og Hviderusland blev genoptaget i 2016 på
Hvideruslands initiativ, og den sjette runde fandt sted i juni 2019. EU-Hviderusland-
koordinationsgruppen blev oprettet i 2016 med henblik på at tilvejebringe et
forum for politisk dialog på seniorekspertniveau. Hovedformålet med dette organ
er at styre samarbejdet mellem EU og Hviderusland og føre tilsyn med den
videre udvikling i forbindelserne. I december 2019 trådte gruppen sammen for
ottende gang: EU-delegationen i Hviderusland bekræftede sin åbenhed over for
den videre udvikling af forbindelserne mellem EU og Hviderusland til fordel for
hviderussiske borgere og med henblik på at styrke det hviderussiske samfunds
modstandsdygtighed og støtte Hvideruslands suverænitet og uafhængighed, men
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gentog også behovet for en omfattende reform af valglovgivningen, gav udtryk for
en række bekymringer vedrørende grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig medie-,
ytrings- og forsamlingsfrihed, og mindede om sin stærke modstand mod dødsstraf.
Hviderusland deltog proaktivt i Det Østlige Partnerskabs både bilaterale og multilaterale
strukturer. Forhandlingerne om et mobilitetspartnerskab blev afsluttet i 2017, og
visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler trådte i kraft den 1. juli 2020 med det
formål at fremme mellemfolkelige kontakter. Begge parter forhandler i øjeblikket om
prioriteterne for partnerskabet, som vil udgøre rammen for samarbejdet mellem EU og
Hviderusland i de kommende år.
På trods af vedtagelsen af en handlingsplan for menneskerettigheder for 2016-2019
har Hviderusland desværre ikke levet op til sit engagement med hensyn til
menneskerettigheder. Det er fortsat det eneste land på det europæiske kontinent, der
stadig anvender dødsstraf, hvilket retligt udelukker det fra Europarådet. Drøftelser om
et moratorium for dødsstraf med henblik på afskaffelse heraf er regelmæssigt blevet
nævnt, men lader til at være et røgslør, da der indtil videre ikke er blevet truffet nogen
konkrete tiltag.
EU fordømte på det kraftigste den voldelige undertrykkelse af fredelige demonstranter
i februar og marts 2017. Det tidlige parlamentsvalg den 18. november 2019 blev
skæmmet af en række uregelmæssigheder og mangler, som førte til, at oppositionen
blev frataget enhver form for parlamentarisk repræsentation. Præsidentvalget den
9. august 2020 blev hverken anset for frit eller retfærdigt af det internationale
samfund og blev efterfulgt af systematisk forfølgelse af oppositionsmedlemmer
efterfulgt af brutale overgreb på fredelige demonstranter, oppositionsrepræsentanter
og journalister af hidtil uset omfang i landets historie. Som følge heraf indførte EU fire
runder med sanktioner (den sidste i juni 2021) over for 88 personer og syv enheder,
der er ansvarlige for eller meddelagtige i valgsvindel og voldelig undertrykkelse,
og erklærede sig rede til at træffe yderligere restriktive foranstaltninger over for
regimets enheder og højtstående embedsmænd, herunder Aleksandr Lukasjenko, som
ikke længere er anerkendt som Hvideruslands legitime præsident. EU har ydermere
nedtrappet det bilaterale samarbejde med de hviderussiske myndigheder på centralt
plan, øget sin støtte til det hviderussiske folk og civilsamfund og korrigeret sin bilaterale
finansielle bistand i overensstemmelse hermed.
Som repressalier har det hviderussiske regime formelt suspenderet sin
deltagelse i østpartnerskabspolitikken samt i eksisterende strukturer såsom
menneskerettighedsdialogen mellem EU og Hviderusland og koordinationsgruppen
EU-Hviderusland.
A. Europa-Parlamentets holdning
Europa-Parlamentet har vedtaget en række beslutninger, hvori det kritiserer
Hviderusland på grund af landets politiske fanger, begrænsningerne for så
vidt angår mediefriheden og civilsamfundet, den manglende overholdelse af
menneskerettighederne, herunder landets stop for dødsstraffen, og de mangelfulde
parlamentsvalg. I en beslutning af 19. april 2018 udtrykte Europa-Parlamentet sin støtte
til EU's kritiske engagement med Hviderusland, så længe den er betinget af konkrete
skridt i retning af demokratisering og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder
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og menneskerettigheder. Det opfordrede navnlig indtrængende Hviderusland til at
tilslutte sig et globalt moratorium for dødsstraf som et første skridt hen imod en
permanent afskaffelse af dødsstraffen. I sin beslutning af 4. oktober 2018 fordømte
Europa-Parlamentet endnu engang chikanen og tilbageholdelsen af journalister og
uafhængige medier og opfordrede igen til, at det er nødvendigt at styrke respekten
for de demokratiske principper, retsstatsprincippet og menneskerettighederne og de
grundlæggende frihedsrettigheder.
Som reaktion på det svigagtige præsidentvalg den 9. august 2020 og den efterfølgende
brutale undertrykkelse af oppositionsmedlemmer, uafhængige medier og fredelige
demonstranter vedtog Europa-Parlamentet beslutninger om situationen i Hviderusland
den 17. september 2020 og igen den 26. november 2020. I disse beslutninger noterede
medlemmerne sig, at valget blev gennemført i åbenbar modstrid med alle internationalt
anerkendte standarder, og at et flertal af hviderusserne anså den forenede
oppositionskandidat, Sviatlana Tsikhanouskaja, for at være Hvideruslands egentlige
valgte præsident. De opfordrede til hurtige EU-sanktioner mod de embedsmænd,
der var ansvarlige for valgsvindel og -undertrykkelse, herunder tidligere præsident
Aleksandr Lukasjenko. De gav udtryk for deres støtte til det koordinationsråd, som
Sviatlana Tsikhanouskaja har oprettet som en midlertidig repræsentation for folket, der
kræver demokratiske forandringer. Medlemmerne gentog disse principielle holdninger
i deres henstilling af 21. oktober 2020 om forbindelserne med Hviderusland.
Desuden har formanden for Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne
med Hviderusland og den faste ordfører om Hviderusland fremsat en
række fælles erklæringer, hvori de beklagede den fortsatte forværring
af menneskerettighedssituationen i landet og kritiserede Lukasjenkos
fortsatte magtmisbrug. I december 2020 gennemførte Europa-Parlamentet en
undersøgelsesmission om Hviderusland for at vurdere behovene hos de hviderussiske
demokratiske kræfter og evaluere, hvordan Europa-Parlamentet kunne støtte dem,
både på administrativt og politisk plan. Denne mission faldt på symbolsk vis sted
på samme tidspunkt som Sakharovprisugen 2020, der hædrede Hvideruslands
demokratiske opposition. Som følge heraf har Europa-Parlamentet lanceret
en platform mod straffrihed for menneskerettighedskrænkelser i Hviderusland
under ledelse af Underudvalget om Menneskerettigheder og i samarbejde med
Udenrigsudvalget og Delegationen for Forbindelserne med Belarus. Desuden
har Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering foreslået en bred vifte
af demokratistøtteaktiviteter, der er skræddersyet til hviderussiske demokratiske
aktivister. I sin beslutning af 10. juni 2021 om den systematiske undertrykkelse i
Hviderusland og konsekvenserne heraf for EU's sikkerhed efter bortførelsen af et civilt
EU-fly, der blev standset af hviderussiske myndigheder, fordømte Europa-Parlamentet
desuden de udbredte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland og
Alyaksandr Lukasjenkos regimes uhyrlige instrumentalisering af irregulær migration for
at destabilisere EU.
B. Interparlamentarisk samarbejde
Europa-Parlamentet har ikke officielle forbindelser med Hvideruslands parlament på
grund af landets gentagne undladelse af at afholde frie og retfærdige valg og opfylde
internationale standarder for demokrati og retsstatsprincippet, hvilket illustreres af de
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nye bølger af protester og massiv undertrykkelse efter svindelen ved parlamentsvalget
den 18. november 2019 og præsidentvalget den 9. august 2020. Ligeledes er
medlemmer af Hvideruslands parlament endnu ikke blevet indbudt til at sidde i Den
Parlamentariske Forsamling Euronest, da opfyldelse af OSCE's valgstandarder er en
forudsætning for optagelse.
Når det er sagt, opretholder Europa-Parlamentet en aktiv og tæt dialog med
repræsentanter for landets politiske kræfter, uafhængige ikke-statslige organisationer
og civilsamfundsaktører, som har været repræsenteret i koordineringsrådet
siden det seneste præsidentvalg. Der afholdes regelmæssige møder i Europa-
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland i Bruxelles og
Strasbourg — og fjernmøder under covid-19-pandemien — for at drøfte
udviklingen i forbindelserne mellem EU og Hviderusland og for at vurdere den
politiske og økonomiske situation i landet samt den seneste udvikling med
hensyn til demokrati, menneskerettighedskrænkelser og retsstatsprincippet. Europa-
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland rejste også til Minsk i
juni 2015 og juli 2017, og det samme gjorde dets præsidium i oktober 2018 og februar
2020.
C. Valgobservation
Hviderusland har ikke indbudt Europa-Parlamentet til at overvåge valg siden 2001. Som
det er sædvane i sådanne tilfælde, baserer Europa-Parlamentet sig på den evaluering,
som Europarådets Parlamentariske Forsamling og OSCE/ODIHR's Parlamentariske
Forsamling har foretaget i landet. Beklageligvis blev disse internationale observatører
ikke inviteret til at observere præsidentvalget den 9. august 2020 på trods af det
hviderussiske regimes forudgående tilsagn om at indbyde dem.

Florian Carmona / Levente Csaszi
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