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TRE LÄNDER I DET ÖSTLIGA PARTNERSKAPET:
UKRAINA, MOLDAVIEN OCH BELARUS

EU:s östliga partnerskap, som inrättades 2009, omfattar sex före detta sovjetiska
delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.
Det inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden
i dessa länder i syfte att stärka demokratiseringen och en god samhällsstyrning,
energitryggheten, miljöskyddet och den ekonomiska och sociala utvecklingen. Alla
medlemmar utom Belarus ingår i den parlamentariska församlingen Euronest.

UKRAINA

De dramatiska händelser som har pågått i Ukraina sedan november 2013 började
som EU-vänliga demonstrationer i protest mot dåvarande president Victor Janukovytjs
beslut att inte underteckna det associeringsavtal med EU som hade paraferats i mars
2012. Denna rörelse ledde sedan till regeringsskifte och till parlamentsval i oktober
2014, vilket resulterade i att EU- och reformvänliga partier kom till makten.
Som en följd av Euromajdanrörelsen annekterade Ryssland på olaglig väg Krim i
mars 2014, och i den östra delen av Ukraina utbröt en väpnad konflikt som drevs på
av ryskstödda separatister. I februari 2020 hade enligt FN fler än 13 000 människor
(däribland minst 3 350 civila) dödats i Ukraina sedan konfliktens början. Siffrorna
omfattar även de 298 personer som den 17 juli 2014 reste med Malaysian Airlines
flyg MH17, som störtade i ett separatistkontrollerat område. Enligt Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har siffran över antalet dödsfall bland civila
uppvisat en nedåtgående trend sedan 2017.
Trots Minskavtalen, som förhandlades fram 2015, och inrättandet av sådana
förhandlingsformat som trepartsgruppen (OSSE, Ryssland och Ukraina) och
Normandiekvartetten (Ryssland, Ukraina, Tyskland och Frankrike) har strider ändå
regelbundet blossat upp och hotat vapenvilans stabilitet. EU har kopplat sina
ekonomiska sanktioner mot Ryssland till kravet att Moskva fullt ut respekterar
Minskavtalen. Sanktionerna, som regelbundet uppdateras, är fortfarande i kraft.
Sedan den 11 juni 2017 har ukrainska medborgare med biometriska pass kunnat
resa utan visum till EU i upp till 90 dagar, eftersom Ukraina sedan dess uppfyller
riktmärkena i handlingsplanen för viseringsliberalisering. Detta system för kortare
vistelser utan visum syftar till att underlätta de direkta personkontakterna och stärka de
affärsmässiga, sociala och kulturella banden mellan EU och Ukraina.
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Associeringsavtalet trädde i kraft den 1 september 2017, men vissa delar har
tillämpats provisoriskt sedan den 1 november 2014. Det djupgående och omfattande
frihandelsområdet, som är en av avtalets grundvalar, började fungera fullt ut
den 1 januari 2016.
Associeringsavtalet innebär nya ekonomiska möjligheter för både EU och Ukraina. EU
har stärkt sin ställning som Ukrainas viktigaste handelspartner. År 2019 uppgick den
bilaterala handelsvolymen till 43,3 miljarder euro och EU stod för över 40 procent av
Ukrainas sammanlagda handelsvolym.
I presidentvalet i april 2019 slogs president Porosjenko ut av nykomlingen Volodymyr
Zelenskyj. President Zelenskyj upplöste parlamentet och utlyste extraval i juli 2019.
I detta parlamentsval vann hans parti ”Folkets tjänare” en jordskredsseger som gav
partiet absolut majoritet med 254 av de totalt 424 mandaten i parlamentet. Tack
vare detta gick såväl befattningen som parlamentets talman (Dmytro Razumkov) som
befattningen som premiärminister (Oleksij Hontjaruk) till ledamöter av Folkets tjänare.
Trots en kompakt parlamentarisk majoritet inledde president Zelenskyj i mars 2020
en omfattande regeringsombildning (Denys Shmyhal tog över som premiärminister).
Under 2021 skedde ytterligare ett antal regeringsombildningar, som en följd av
covid-19-pandemin och president Zelenskyjs beredvillighet att i stadig takt genomföra
reformer. Under 2021 stärkte president Zelenskyj även Ukrainas nationella säkerhets-
och försvarsråds roll och började att i allt större utsträckning förlita sig på denna
institution för viktiga beslut och politiska initiativ. Ukrainska lagstiftare ersatte också
talman Razumkov efter kontroversen i samband med antagandet av lagen för
avveckling av oligarksystemet, som presidenten i början av november 2021 slutligen
undertecknade som lagtext.
Utöver politiskt stöd har EU och dess finansinstitut sedan 2014 mobiliserat över
15 miljarder euro i bidrag och lån för att stödja reformprocessen i Ukraina. Detta
innefattar överföringar från EU inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet
(1,365 miljarder euro), tjänsten för utrikespolitiska instrument (116 miljoner euro)
och EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina
(EUAM Ukraina, 116 miljoner euro) och även mycket betydelsefulla lån från Europeiska
investeringsbanken och investeringar av Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling (över 4 miljarder euro var) samt EU:s yttre investeringsplan, ett viktigt EU-
initiativ för att mildra finansiella risker genom EU:s garantifond (1,5 miljarder euro),
och genom en kombination av EU-bidrag och lån från EU:s finansinstitut genom
investeringsplattformen för grannskapsländer.
Enligt en gemensamt fastställd reformagenda övervakar EU noga vilka framsteg
som görs inom en rad prioriterade områden: korruptionsbekämpning, reformer av
rättsväsendet, konstitutionella reformer och valreformer, förbättring av affärsklimatet,
energieffektivitet samt reformer av den offentliga förvaltningen. Den tredje och sista
utbetalningen på 600 miljoner euro av det makroekonomiska stödet ställdes in
den 18 januari 2018 eftersom Ukraina inte uppfyllde de fastställda villkoren. I juli
2018 fattade EU emellertid ett beslut om ett nytt makroekonomiskt stödprogram på
1 miljard euro. Den första delen (500 miljoner euro) av detta stödpaket betalades ut
i november 2018 efter att Ukraina fullgjort de politiska åtaganden som man kommit
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överens med EU om. Den 10 juni 2020 betalade EU ut den andra delen om 500 miljoner
euro enligt det fjärde makroekonomiska stödprogrammet. I och med denna utbetalning
uppgår det totala makroekonomiska stöd som har betalats ut till Ukraina sedan
2014 till 3,8 miljarder euro (av de 4,4 miljoner euro som det har gjorts åtaganden
för). Detta är det mest omfattande makroekonomiska stöd som har betalats ut till
ett enskilt partnerland. Inom ramen för det makroekonomiska stödet har EU även
tillgängliggjort lån på upp till 1,2 miljarder euro till Ukraina för att hjälpa till att begränsa
de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Den första delen betalades ut
den 9 december 2020. Den andra och sista delen betalades ut den 25 oktober 2021,
varmed programmet framgångsrikt avslutades.
Hösten 2014 inrättade kommissionen en särskild stödgrupp för Ukraina bestående
av sakkunniga från EU-institutionerna och medlemsstaterna, som bistår de ukrainska
myndigheterna med samordning och rådgivning inom viktiga reformområden.
EUAM Ukraina, som inledde sin verksamhet i Ukraina i december 2014, samordnar
internationellt stöd till den civila säkerhetssektorn och bistår, utöver sin operativa
verksamhet, de ukrainska myndigheterna med strategisk rådgivning, däribland
utbildning, om hur man ska utveckla hållbara, ansvarstagande och effektiva
säkerhetstjänster som stärker rättsstatsprincipen.
A. Europaparlamentets ståndpunkt
Under den åttonde valperioden (2014–2019) antog Europaparlamentet nitton
resolutioner om Ukraina, bl.a. en om genomförandet av associeringsavtalet med
Ukraina 2018. Den 11 februari 2021 antog parlamentet en viktig resolution
om genomförandet av associeringsavtalet, med starkt fokus på den pågående
reformprocessen och korruptionsbekämpningsstrukturen.
Europaparlamentet tilldelade 2018 års Sacharovpris för tankefrihet till den ukrainske
filmregissören Oleg Sentsov, som hade dömts till ett tjugoårigt fängelsestraff i Ryssland
för att ha protesterat mot Rysslands olagliga ockupation av Krim. Oleg Sentsov släpptes
fri i september 2019 och kunde hämta priset i Strasbourg i november samma år.
B. Interparlamentariskt samarbete
Inom ramen för sin demokratistödjande verksamhet i Ukraina genomför
Europaparlamentet också ett omfattande kapacitetsuppbyggnadsprogram för Ukrainas
parlament, Verchovna Rada. Dessa insatser bygger på de rekommendationer som
utarbetats som ett led i det behovsbedömningsuppdrag som Europaparlamentets
tidigare talman Pat Cox genomförde mellan september 2016 och februari 2017.
Europaparlamentet ansvarar också för att leda ett medlingsförfarande, Jean Monnet-
dialogen, som sammanför Verchovna Radas talman och ledarna för de politiska
grupperna för att följa upp genomförandet av dessa rekommendationer.
Den rättsliga ramen för Europaparlamentets stöd och kapacitetsuppbyggnad utgörs
av det samförståndsavtal som undertecknades med Verchovna Rada den 3 juli 2015
och som förnyades för den nya valperioden, och avtalet om administrativt samarbete,
som undertecknades av de två lagstiftande församlingarnas generalsekreterare i mars
2016.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua_en
https://www.euam-ukraine.eu/


Faktablad om EU - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

Det tionde mötet i den parlamentariska associeringskommittén EU-Ukraina ägde rum
i december 2019 i Strasbourg, och den 7 december 2020 och den 10 november
2021 hölls det möten på distans via videokonferens. Kommittén upprepade
regelbundet sitt kraftfulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet inom
landets internationellt erkända gränser och bedömde de pågående reformerna och
lagstiftningsagendan liksom genomförandet av associeringsavtalet. Den underströk
också att effektiv korruptionsbekämpning är avgörande för ett framgångsrikt
genomförande av hela reformprocessen liksom fullföljandet av en ambitiös och
trovärdig reform av rättsväsendet.
C. Valövervakning
Europaparlamentet skickade valövervakningsuppdrag 2014 och 2015 i samband
med president-, parlaments- och lokalvalen, liksom i samband med president- och
parlamentsvalen 2019.
Det senaste valet till den ryska duman ägde rum den 17–19 september 2021,
inbegripet över hela Krim. I sitt uttalande från den 20 september 2021 beklagade
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik avsaknaden av ett valövervakningsuppdrag från OSSE:s kontor
för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR), noterade
rapporter från oberoende och tillförlitliga källor om allvarliga oegentligheter i samband
med valet och upprepade EU:s djupa oro över det stadigt krympande utrymmet
för oppositionen, det civila samhället och oberoende röster runt om i Ryssland. I
uttalandet betonades att EU inte erkänner de så kallade val som ägde rum på
den ockuperade Krimhalvön och noterades att Ryska federationens beslut att låta
invånarna i territorierna Donetsk och Luhansk i Ukraina, som inte kontrolleras av
regeringen, omfattas av valet strider mot andan och målen i Minskavtalen.

MOLDAVIEN

Den 27 juni 2014 undertecknade EU och Moldavien ett associeringsavtal, inklusive
ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, som trädde i kraft i juli 2016. Avtalet
stärkte Moldaviens politiska och ekonomiska band med EU. Det fastställde en
reformplan på områden som är av avgörande betydelse för god samhällsstyrning
och ekonomisk utveckling och stärkte samarbetet inom flera sektorer. Genom att
underteckna avtalet har Moldavien åtagit sig att reformera sina nationella strategier
på grundval av EU:s lagstiftning och praxis. Färdplanen för genomförandet av
associeringsavtalet fastställdes i den reviderade associeringsagendan 2017–2019,
med 13 huvudprioriteringar, som kommissionen senast utvärderade i oktober 2021. En
ny associeringsagenda för perioden 2021–2027 håller på att slutföras. För att kunna
genomföra denna ambitiösa agenda erhåller landet omfattande stöd från EU. EU är
Moldaviens absolut största handelspartner och står för 56 procent av landets totala
handel. EU är också den största investeraren i landet.
Sedan systemet för kortare vistelser utan visum trädde i kraft i april 2014 har fler än
2,5 miljoner moldavier med biometriska pass rest till Schengenområdet utan visum,
vilket har stärkt turismen, affärsförbindelserna och de direkta personkontakterna.
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De senaste årens försämring av de demokratiska standarderna i Moldavien (i
synnerhet den valreform som antogs i juli 2017 i strid med OSSE/ODIHR:s och
Venedigkommissionens rekommendationer, den omotiverade ogiltigförklaringen av
borgmästarvalet i Chişinău i juni 2018, bristen på framsteg i åtalet mot de ansvariga
för bankbedrägeriet på 1 miljard US-dollar 2014 och det ökande antalet rapporter
om kränkningar av de mänskliga rättigheterna) medförde att EU 2018 ställde in
utbetalningen av sitt makroekonomiskt stöd.
EU beslutade senare att återuppta sitt budgetstöd och gjorde en första delbetalning på
30 miljoner euro i makroekonomiskt stöd 2019, mot bakgrund av Moldaviens förnyade
åtagande om att reformera rättsväsendet och upprätthålla rättsstatsprincipen. Trots
detta måste strikta villkor uppfyllas för att en andra del av det makroekonomiska stödet
ska betalas ut.
EU och Moldavien höll sitt femte möte i associeringsrådet den 30 september
2019. Moldaviens nuvarande president, Maia Sandu, var då landets premiärminister.
Deltagarna underströk att detta var ett historiskt tillfälle för EU och Moldavien att förnya
sina förbindelser och verka för faktiska strukturförändringar som skulle möjliggöra
stabilitet och tillväxt. Associeringsrådet noterade Moldaviens harmoniseringsinsatser
(fler än 25 000 tekniska EU-standarder har redan införlivats i landets nationella
lagstiftning och bestämmelser) och efterlyste ytterligare insatser vad gäller reformen
av rättsväsendet, systemet för visumfritt resande och bekämpningen av korruption
och penningtvätt. Associeringsrådet tog också upp de framsteg som gjorts
inom ramen för det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, med fokus på
sektorssamarbete, bl.a. på energiområdet. Dessutom diskuterade parterna den
politiska associeringen, bl.a. samarbete och konvergens inom den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken.
Den 2 juni 2021 offentliggjorde kommissionen EU:s ekonomiska återhämtningsplan för
Moldavien, vilken avsätter 600 miljoner euro för att stödja landets socioekonomiska
återhämtning efter covid-19, främja den gröna och digitala omställningen och frigöra
landets outnyttjade ekonomiska potential.
President Maia Sandus EU-vänliga parti Handling och solidaritet (PAS) vann en
rungande seger i det tidigarelagda parlamentsvalet den 11 juli 2021, vilket innebar
slutet på flera månader av politiskt och konstitutionellt kaos. Senare, den 6 augusti,
bekräftade det PAS-dominerade parlamentet Natalia Gavrilița som premiärminister
och godkände hennes ambitiösa program för att lyfta det postsovjetiska landet ur en
utdragen politisk och ekonomisk kris. Hennes program har också som målsättning att
närma Moldavien till EU – vilket är hennes främsta utrikespolitiska prioritering – genom
att genomföra alla delar av associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.
Mot bakgrund av denna positiva händelseutveckling meddelade kommissionen i
samband med premiärminister Gavrilițas besök i Bryssel den 27 och 28 september att
man skulle betala ut den andra delen av EU:s makroekonomiska stöd med ett belopp
på 50 miljoner euro i början av oktober och därefter betala ut ett bidrag på 36,4 miljoner
euro så att Moldavien skulle kunna fortsätta sina politiska reforminsatser och insatserna
för att bekämpa covid-19.
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Det sjätte mötet i associeringsrådet EU–Moldavien ägde rum den 28 oktober 2021.
Utbrytarregionen Transnistrien, som ensidigt förklarade sig självständig 1990, innebär
fortfarande en stor utmaning för Moldavien. EU deltar som observatör i 5+2-
förhandlingarna om en lösning av konflikten i Transnistrien, och fortsätter att stödja en
övergripande och fredlig lösning grundad på Moldaviens suveränitet och territoriella
integritet, med särskild status för Transnistrien. Dessutom blossar politiska spänningar
mellan Chișinău och Comrat (huvudstad i den autonoma regionen Gagauzien) upp
emellanåt.
A. Europaparlamentets ståndpunkt
Den 4 juli 2017 antog Europaparlamentet en ståndpunkt som understödde
kommissionens förslag att bevilja högst 100 miljoner euro i makroekonomiskt stöd
till Moldavien. Tyvärr har den tredje och sista utbetalningen inte kunnat göras
eftersom Moldavien inte hade uppfyllt alla de överenskomna villkoren innan den
avtalsenliga tidsfristen löpte ut i juli 2020. EU godkände 2020 ett nytt makroekonomiskt
krisstödpaket för Moldavien.
I sin resolution av den 14 november 2018 om genomförandet av EU:s associeringsavtal
med Moldavien uttryckte parlamentet mycket djup oro över att demokratiska standarder
frångås i Moldavien och att landet är en stat som blivit byte för oligarkers intressen.
I sin resolution av den 20 oktober 2020 om samma ämne konstaterar man dock att
det har skett förbättringar i landet, även om parlamentet upprepar sin uppmaning till
myndigheterna att fortsätta med korruptionsbekämpningsinsatserna och att säkerställa
rättsväsendets oberoende och opartiskhet. Parlamentet betecknar också valet i
november 2020 som ett test för demokratin och rättsstatsprincipen i landet.
Europaparlamentet hade inte möjlighet att observera detta val till följd av covid-19-
restriktioner.
B. Interparlamentariskt samarbete
Genom artikel 440 i EU:s associeringsavtal med Moldavien inrättades det en
parlamentarisk associeringskommitté. Det första mötet i den parlamentariska
associeringskommittén hölls den 16 oktober 2014 och det nionde mötet hölls på distans
den 22 mars 2021. I sitt slutliga uttalande och i sina rekommendationer konstaterade
den parlamentariska associeringskommittén det mänskliga lidande som covid-19-
pandemin förorsakat och förespråkade att vaccin snabbt skulle fördelas till hela
befolkningen under 2021. Den parlamentariska associeringskommittén välkomnade
det sektorsuppdelade budgetstöd och makroekonomiska stöd som tillhandahålls
av EU och uttryckte förhoppningar om att ekonomin skulle få ett nytt uppsving,
med särskilt fokus på unga människor. Den parlamentariska associeringskommittén
förespråkade att den nya associeringsagendan skulle antas. Den uttryckte också oro
över den långsamma takten i det rättsliga förfarandet avseende det mycket omfattande
bankbedrägeriet 2014 och påminde om att Moldaviens strävanden att närma sig EU
först och främst måste vara rotade i efterlevnad av de värden och principer som utgör
grundvalen för EU. Den parlamentariska associeringskommittén förespråkade även att
den extrema politiska polariseringen i Moldavien skulle minska.
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C. Valövervakning
Europaparlamentet har bjudits in att övervaka alla de senaste valen i Moldavien.
I februari 2019 övervakade Europaparlamentet parlamentsvalet och framhöll att
valet hade ägt rum utan större incidenter och på det stora hela hade varit väl
genomfört. Parlamentet uttryckte dock vissa betänkligheter avseende uppgifterna
om att medborgare betalats för att rösta på vissa partier i samband med en
organiserad insats där väljare bussats från Transnistrien. På grund av pandemin kunde
Europaparlamentet inte skicka ett valobservatörsuppdrag till presidentvalet i november
2020, men enligt resultaten från OSSE/ODIHR:s (reducerade) valuppdrag fanns det
olika politiska alternativ för väljarna att rösta på och de grundläggande mötes- och
yttrandefriheterna hade respekterats, trots en negativ och splittrande kampanj och en
polariserad medierapportering.
Eftersom smittläget i Moldavien då var stabilt skickade Europaparlamentet en
delegation till det OSSE/ODIHR-ledda internationella valobservatörsuppdrag som
övervakade parlamentsvalet den 11 juli 2021. Övervakarna noterade att valet överlag
var väl genomfört, fritt och konkurrensutsatt, trots vissa kvarvarande brister som måste
åtgärdas inför framtida val. Det nybildade parlamentet och regeringen har fått ett starkt
mandat från de moldaviska medborgarna för att genomföra långtgående reformer och
närma landet till EU.

BELARUS

Under de senaste årtiondena har EU:s förbindelser med Belarus tidvis varit ansträngda
på grund av ständiga kränkningar av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna
i landet. Mellan 2014 och 2020 såg det dock ut som om Belarus hade intagit en
öppnare hållning gentemot EU och det östliga partnerskapet. Dess förbindelser med
länder i västvärlden hade i vissa avseenden förbättrats och landet spelade en viktig
roll som värd för de EU-ledda samtalen om krisen i Ukraina. I gengäld åtog sig EU
att föra en politik präglad av ”kritiskt engagemang” gentemot Belarus, i enlighet med
rådets slutsatser av den 15 februari 2016. Enligt dessa slutsatser förblir de konkreta
steg som Belarus vidtar för att respektera grundläggande friheter, rättsstatsprincipen,
mänskliga rättigheter – inbegripet yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mediefrihet – och
arbetstagarrättigheter avgörande för utformningen av EU:s framtida politik gentemot
detta land.
Den 25 februari 2016 beslutade rådet att inte förlänga de restriktiva åtgärderna mot 170
personer och tre företag, vilka hade hävts redan i oktober 2015. Rådet förlängde dock
de andra befintliga åtgärderna, däribland ett vapenembargo, frysningen av tillgångar
och reseförbudet för de fyra personer som uppfördes på förteckningen i samband
med de ouppklarade försvinnandena av två oppositionspolitiker, en affärsman och en
journalist. Rådet förlängde de restriktiva åtgärderna till den 28 februari 2020.
Människorättsdialogen mellan EU och Belarus återupptogs 2016, på initiativ av den
belarusiska sidan, och den sjätte rundan ägde rum i juni 2019. I syfte att skapa
ett forum för politisk dialog mellan ledande experter inrättades samordningsgruppen
EU-Belarus 2016. Det huvudsakliga syftet med detta organ är att styra samarbetet
mellan EU och Belarus och att övervaka den fortsatta utvecklingen av förbindelserna.
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I december 2019 sammanträdde gruppen för åttonde gången: EU:s delegation till
Belarus bekräftade att den var öppen för en vidare utveckling av förbindelserna
mellan EU och Belarus till fromma för Belarus invånare och i syfte att stärka det
belarusiska samhällets motståndskraft och stödja Belarus suveränitet och oberoende.
Delegationen upprepade dock också att det behövdes en omfattande reform av
vallagstiftningen, uttryckte en rad farhågor avseende de grundläggande friheterna,
särskilt mediefriheten, åsiktsfriheten och mötesfriheten, och påminde om sitt orubbliga
motstånd mot dödsstraffet.
Belarus deltog proaktivt i det östliga partnerskapets såväl bilaterala som multilaterala
format. Förhandlingar om ett partnerskap för rörlighet avslutades 2017 och avtal om
förenklade viseringsförfaranden liksom återtagandeavtal trädde i kraft den 1 juli 2020
med målet att främja direkta personkontakter. Bägge parter håller för närvarande
på att förhandla om partnerskapsprioriteringarna, vilka kommer att utgöra ramen för
samarbetet mellan EU och Belarus under de kommande åren.
Trots att Belarus antog en handlingsplan för mänskliga rättigheter för 2016–2019
har landet tyvärr inte levt upp till sina åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter.
Det är det enda landet på den europeiska kontinenten som fortfarande verkställer
dödsstraff, vilket de jure utesluter det ur Europarådet. Diskussioner om ett moratorium
för dödsstraffet med sikte på ett eventuellt avskaffande nämns regelbundet, men det
hela förefaller vara ett spel för gallerierna eftersom inga konkreta åtgärder hittills har
vidtagits.
EU fördömde kraftfullt det våldsamma tillslaget mot fredliga demonstranter i
februari och mars 2017. Det tidigarelagda parlamentsvalet den 18 november 2019
kännetecknades av en rad fel och brister, till följd av vilka oppositionen inte
fick någon representation i parlamentet. Enligt det internationella samfundet var
presidentvalet den 9 augusti 2020 varken fritt eller rättvist. Det föregicks av systematisk
förföljelse av oppositionsmedlemmar och följdes sedan av ett brutalt tillslag mot
fredliga demonstranter, representanter för oppositionen och journalister i en omfattning
som aldrig tidigare förekommit i landets historia. Till följd av detta införde EU
fyra sanktionsrundor (den senaste i juni 2021) mot 88 personer och sju enheter som
är ansvariga för eller medskyldiga till valfusket och det våldsamma förtrycket. EU
har även sagt sig vara redo att vidta ytterligare restriktiva åtgärder mot regimens
enheter och högt uppsatta tjänstemän, inbegripet mot Aljaksandr Lukasjenka, som inte
längre betraktas som Belarus rättmätige president. EU har dessutom dragit ner på
det bilaterala samarbetet med de belarusiska myndigheterna på central nivå, ökat sitt
stöd till det belarusiska folket och civilsamhället samt justerat sitt bilaterala ekonomiska
bistånd till Belarus i överensstämmelse härmed.
Som en motåtgärd har den belarusiska regimen formellt ställt in sitt deltagande i det
östliga partnerskapet liksom i sådana strukturer som människorättsdialogen mellan EU
och Belarus och samordningsgruppen EU–Belarus.
A. Europaparlamentets ståndpunkt
Europaparlamentet har antagit ett antal resolutioner i vilka Belarus kritiseras på grund
av landets politiska fångar, begränsningarna av mediefriheten och restriktionerna
gentemot det civila samhället, underlåtenheten att respektera mänskliga rättigheter,
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inbegripet genom bibehållande av dödsstraffet, samt bristfälliga parlamentsval. I sin
resolution av den 19 april 2018 uttryckte Europaparlamentet sitt stöd för EU:s kritiska
engagemang gentemot Belarus, så länge som en förutsättning för detta är att konkreta
åtgärder vidtas för att få till stånd demokratisering och respekt för grundläggande
friheter och mänskliga rättigheter. I synnerhet uppmanade parlamentet Belarus att
ansluta sig till ett världsomfattande moratorium för dödsstraffet som ett första steg på
vägen mot dess definitiva avskaffande. I sin resolution av den 4 oktober 2018 fördömde
Europaparlamentet ännu en gång trakasserierna mot och gripandet av journalister och
företrädare för oberoende medier och upprepade på nytt att respekten för demokratiska
principer, rättsstaten samt de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna
måste stärkas.
Som en reaktion på det riggade presidentvalet den 9 augusti 2020 och det våldsamma
tillslaget efter valet mot medlemmar av oppositionen, oberoende medier och fredliga
demonstranter antog Europaparlamentet en resolution om situationen i Belarus
den 17 september 2020 och ytterligare en den 26 november 2020. I dessa resolutioner
noterade ledamöterna att valet genomfördes i uppenbar strid med alla internationellt
erkända normer och att en majoritet av belarusierna ansåg att den enade oppositionens
kandidat, Svjatlana Tsichanouskaja, var Belarus verkliga tillträdande president. De
efterlyste snabba EU-sanktioner mot de tjänstemän som bär ansvaret för valfusket och
förtrycket, inbegripet den före detta presidenten Aljaksandr Lukasjenka. De uttryckte sitt
stöd för det samordningsråd som inrättats av Svjatlana Tsichanouskaja som en tillfällig
företrädare för folket med krav på demokratisk förändring. Ledamöterna upprepade
dessa principiella ståndpunkter i sin rekommendation av den 21 oktober 2020 om
förbindelserna med Belarus.
Dessutom har ordföranden för Europaparlamentets delegation för förbindelserna
med Belarus (D-BY) och den ständiga föredraganden för Belarus gjort ett
flertal gemensamma uttalanden i vilka de beklagar den fortsatta försämringen av
människorättsläget i landet och kritiserar Lukasjenkas fortsatta maktmissbruk. I
december 2020 genomförde Europaparlamentet ett informationsuppdrag om Belarus,
i syfte att bedöma de belarusiska demokratiska krafternas behov och utvärdera
hur Europaparlamentet skulle kunna stödja dem, på både administrativ och politisk
nivå. Detta uppdrag sammanföll symboliskt med 2020 års Sacharovprisvecka, som
hedrade den demokratiska oppositionen i Belarus. Europaparlamentet har till följd
av detta lanserat ett plattform mot straffrihet för människorättskränkningar i Belarus
under överinseende av parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter och
i samarbete med utskottet för utrikesfrågor och D-BY. Dessutom har gruppen
för demokratistöd och valsamordning föreslagit en lång rad demokratistödjande
åtgärder som utformats utifrån de belarusiska demokratiaktivisternas behov. I sin
resolution av den 10 juni 2021 om det systematiska förtrycket i Belarus och
dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-
flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna fördömde Europaparlamentet
de omfattande människorättskränkningarna i Belarus och Aljaksandr Lukasjenkas
skandalösa utnyttjande av olaglig migration för att destabilisera EU.
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B. Interparlamentariskt samarbete
Europaparlamentet har inga officiella förbindelser med Belarus parlament, på
grund av landets upprepade misslyckanden att anordna fria och rättvisa val och
fullgöra de internationella standarderna för demokrati och rättsstatsprincipen, vilket
illustreras av de nya proteströrelserna och det omfattande förtrycket efter det riggade
parlamentsvalet den 18 november 2019 och presidentvalet den 9 augusti 2020.
Belarusiska parlamentsledamöter har ännu inte heller bjudits in att delta i den
parlamentariska församlingen Euronest eftersom en förutsättning för tillträde är att
landet uppfyller OSSE:s valnormer.
Europaparlamentet för dock en aktiv och nära dialog med företrädare för
landets politiska krafter, oberoende icke-statliga organisationer och aktörer i det
civila samhället, som har varit företrädda i samordningsrådet sedan det senaste
presidentvalet. D-BY håller regelbundna möten i Bryssel och Strasbourg – och på
distans så länge covid-19-pandemin varar – för att diskutera utvecklingen av EU:s
förbindelser med Belarus och bedöma landets politiska och ekonomiska situation
liksom den senaste utvecklingen vad gäller demokrati, människorättskränkningar och
rättsstatsprincipen. D-BY reste också till Minsk i juni 2015 och juli 2017, och i oktober
2018 och i februari 2020 reste delegationens presidium dit.
C. Valövervakning
Belarus har inte bjudit in Europaparlamentet att övervaka val sedan 2001. Såsom
är brukligt i sådana fall förlitar sig Europaparlamentet på de utvärderingar som
görs i landet av Europarådets parlamentariska församling och OSSE/ODIHR:s
parlamentariska församling. Tyvärr bjöds inte heller dessa internationella observatörer
in att övervaka presidentvalet den 9 augusti 2020, trots att den belarusiska regimen
tidigare förbundit sig att göra så.

Florian Carmona / Levente Csaszi
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