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B9-0164/2023

Resolutie van het Europees Parlement over de aanhoudende onderdrukking van de 
bevolking van Belarus, met name de zaken van Andrzej Poczobut en Ales Bjaljatski
(2023/2573(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Belarus,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 21-22 oktober 2021,

– gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep 
Borrell van 25 maart 2021 over tegen de Bond van Polen in Belarus gerichte acties en 
van 17 januari 2023 over de processen tegen oppositieleiders en journalisten,

– gezien de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 van 4 
november 2022 over Belarus,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Belarussische regime de bevolking van Belarus blijft 
onderdrukken, waarbij vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, 
mensenrechtenactivisten, journalisten, activisten van de oppositie en vele anderen om 
politieke redenen worden vervolgd; overwegende dat strafrechtelijke vervolging een 
van de ernstigste vormen van onderdrukking blijft en nog altijd wijdverbreid is;

B. overwegende dat er in maart 2023 meer dan 1450 mensen staan op de lijst met 
Belarussische politieke gevangenen die wordt bijgehouden door het 
mensenrechtencentrum Vjasna; overwegende dat er in februari 2023 69 namen aan de 
lijst zijn toegevoegd; overwegende dat er bij weten van Vjasna ten minste 2900 mensen 
zijn veroordeeld in politiek gemotiveerde strafzaken;

C. overwegende dat er nog steeds mensen willekeurig worden gearresteerd omdat zij hun 
burgerrechten uitoefenen; overwegende dat Vjasna in februari 2023 melding heeft 
gemaakt van 258 willekeurige arrestaties en van 195 gevallen van politiek gemotiveerde 
administratieve vervolging; overwegende dat rechters in dezelfde periode 
31 administratieve gevangenisstraffen en 11 geldboeten hebben opgelegd;

D. overwegende dat Ales Bjaljatski, een vooraanstaande mensenrechtenactivist van het 
mensenrechtencentrum Vjasna, op 12 februari 2022 werd gearresteerd en in voorlopige 
hechtenis werd gesteld; overwegende dat zijn politiek gemotiveerde proces op 5 januari 
2023 begon en eindigde op 3 maart 2023, waarbij hij werd veroordeeld tot tien jaar in 
een strafkolonie en een hoge geldboete kreeg opgelegd; overwegende dat hij schuldig 
was bevonden aan “smokkelen” en “ernstige schending van de openbare orde”;

E. overwegende dat Andrzej Poczobut, journalist en plaatsvervangend voorzitter van de 
Bond van Polen in Belarus, op 25 maart 2021 werd gearresteerd en later tot drie jaar 
gevangenisstraf werd veroordeeld op beschuldiging van “het publiekelijk beledigen van 
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de president van Belarus” en “het aanzetten tot etnische haat”; overwegende dat de 
regionale rechtbank van Hrodna hem op 8 februari 2023 schuldig heeft bevonden aan 
het aanzetten tot acties die gericht zijn op het schaden van de nationale veiligheid van 
de Republiek Belarus en het aanzetten tot etnische vijandigheid, en hem heeft 
veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf in een streng beveiligde strafkolonie;

F. overwegende dat de aanklachten tegen Andrzej Poczobut en Ales Bjaljatski algemeen 
worden beschouwd als politiek gemotiveerd en bedoeld om onafhankelijke stemmen het 
zwijgen op te leggen en de vrijheid van meningsuiting en vereniging te onderdrukken;

G. overwegende dat Belarussische democratische politieke krachten nog altijd worden 
vervolgd; overwegende dat het politiek gemotiveerde proces bij verstek tegen het hoofd 
van het Verenigd Overgangskabinet, Svjatlana Tsichanowskaja, en tegen leden van de 
Coördinatieraad, onder wie Maryja Maroz, Volha Kavalkova, Pavel Latoesjka en 
Sjarhej Dylewski, op 17 januari 2023 is begonnen; overwegende dat op 6 maart 2023 
Svjatlana Tsichanowskaja is veroordeeld tot 15 jaar, Pavel Latoesjka tot 18 jaar en 
Maryja Maroz, Volha Kavalkova en Sjarhej Dylewski tot 12 jaar gevangenisstraf;

H. overwegende dat de autoriteiten in Belarus herhaaldelijk inbreuk hebben gemaakt op de 
mensenrechten van de burgers van Belarus, waaronder hun recht op vrijheid van 
meningsuiting, vreedzame vergadering en vereniging; overwegende dat alle geledingen 
van de samenleving, waaronder de academische wereld, de media en 
mensenrechtenactivisten, de dupe zijn van onderdrukking; overwegende dat de 
vervolging van personen wordt voortgezet onder het mom van de bestrijding van 
extremisme en terrorisme;

I. overwegende dat politieke gevangenen nog eens extra worden onderdrukt; overwegende 
dat zij bijvoorbeeld worden vastgehouden in omstandigheden die op grond van de 
internationale verplichtingen van Belarus verboden zijn, om valse redenen 
tuchtmaatregelen krijgen opgelegd of worden opgesloten in strafcellen, en dat het 
beveiligingsniveau van bepaalde politieke gevangenen wordt verhoogd of de duur van 
hun gevangenisstraf willekeurig wordt verlengd, hun recht op correspondentie wordt 
geschonden en bezoek van familieleden hun onder vergezochte voorwendselen wordt 
ontzegd;

J. overwegende dat het regime zijn onderdrukking van advocaten voortzet als vergelding 
voor het feit dat zij hun standpunt uiten over rechtenkwesties, cliënten 
vertegenwoordigen in politiek gemotiveerde zaken en zich uitspreken tegen de oorlog in 
Oekraïne; overwegende dat sinds augustus 2020 ten minste zeventig advocaten hun 
vergunning hebben verloren na arbitraire beslissingen van het ministerie van Justitie of 
politiek gemotiveerde schrappingsprocedures; overwegende dat in 2022 zeven 
advocaten werden geconfronteerd met politiek gemotiveerde strafrechtelijke 
aanklachten en nog steeds te maken hebben met administratieve aanklachten, 
aanhoudingen, huiszoekingen en intimidatie;

K. overwegende dat de Belarussische autoriteiten maatregelen blijven nemen waarmee de 
rechten van in het buitenland wonende Belarussen worden ingeperkt; overwegende dat 
in 2022 en 2023 58 mensen na terugkeer in Belarus zijn gearresteerd wegens hun 
deelname aan de protesten in 2020 of wegens het delen van “extremistisch” geachte 
inhoud op sociale media;
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L. overwegende dat het Loekasjenka-regime steeds onderdrukkender maatregelen treft 
tegen nationale minderheden, met name de Poolse minderheid – zoals het sluiten van 
scholen die in de nationale minderheidstaal onderwijzen – en tegen organisaties die de 
Poolse minderheid vertegenwoordigen, zoals de Bond van Polen in Belarus; 
overwegende dat het Loekasjenka-regime het historisch besef en de waarheid verdraait 
door leugens te verspreiden over vermeende wreedheden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en vlak daarna door het Poolse ondergrondse verzet tegen Belarussen 
zouden zijn gepleegd; overwegende dat er al vele jaren sprake is van stelselmatige 
discriminatie van de Poolse nationale minderheid;

M. overwegende dat de officiële zetel van democratisch Belarus op 1 maart 2023 in Brussel 
is geopend in bijzijn van Svjatlana Tsichanowskaja;

N. overwegende dat het onwettige regime de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
blijft beperken; overwegende dat het regime diensten in de kerk Nieuw Leven in Minsk 
heeft verboden en de predikant van de kerk Vjatsjaslau Hantsjarenka, evenals de 
predikant Antoni Bokun, heeft aangehouden; overwegende dat de erfgoedinstantie van 
Minsk, die het gebouw van de katholieke Rode Kerk beheert, de parochie op 26 
september 2022 heeft gelast al haar eigendommen uit het gebouw te verwijderen nadat 
er onder onduidelijke omstandigheden brand was uitgebroken;

O. overwegende dat er volgens de Coördinatieraad alleen al in 2022 acht rooms-katholieke, 
drie Grieks-katholieke en zes orthodoxe priesters evenals zeven protestantse dominees 
op verschillende manieren door het onwettige regime onder druk zijn gezet, waarbij zij 
geldboeten maar soms ook lange gevangenisstraffen kregen opgelegd, bijvoorbeeld in 
het geval van Sjarhej Rezanovitsj, die veroordeeld werd tot 16 jaar gevangenisstraf in 
zeer strenge omstandigheden in een strafkolonie; overwegende dat politieke gevangenen 
stelselmatig de toegang wordt ontzegd tot religieuze geschriften en bezoeken van 
priesters of dominees;

P. overwegende dat het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 7 september 
2022 de secretaris-generaal van de Raad van Europa heeft verzocht een contactgroep 
voor Belarus op te zetten in samenwerking met vertegenwoordigers van de 
Belarussische democratische krachten en het maatschappelijk middenveld;

1. betuigt nogmaals zijn solidariteit met de burgers van Belarus, die blijven strijden voor 
een soeverein, vrij en democratisch Belarus, waarbij zij hun vrijheid en steeds vaker ook 
hun leven op het spel zetten, en eist onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van 
alle politieke gevangenen en alle personen die willekeurig worden vastgehouden, 
gearresteerd of veroordeeld op politieke gronden, evenals intrekking van alle 
aanklachten tegen hen, alsmede hun volledige rehabilitatie en financiële compensatie 
voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van hun onwettige detentie; eist dat 
een einde wordt gemaakt aan staatsgeweld;

2. blijft in de sterkst mogelijke bewoordingen de aanhoudende onderdrukking van het 
maatschappelijk middenveld veroordelen, evenals die van mensenrechtenactivisten, 
journalisten en politieke activisten in Belarus, onder meer via politiek gemotiveerde 
processen; veroordeelt de systematische onderdrukking van burgers door het 
Loekasjenko-regime, waardoor duizenden Belarussen sinds de gestolen verkiezingen 
van 9 augustus 2020 het land hebben moeten ontvluchten; herhaalt dat deze 



RE\1274338NL.docx 5/7 PE744.077v01-00

NL

aanhoudende campagne van systematische onderdrukking en de gedwongen 
ontheemding van burgers ernstige mensenrechtenschendingen vormen;

3. veroordeelt de opsluiting en veroordeling van Andrzej Poczobut en Ales Bjaljatski; 
hekelt de talloze schendingen van hun recht op een eerlijk proces en pleit voor hun 
onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating, alsook voor hun volledige rehabilitatie 
en schadeloosstelling;

4. hekelt het feit dat politiek gemotiveerde processen achter gesloten deuren en zonder 
behoorlijke rechtsgang worden gevoerd, waardoor de internationale verplichtingen en 
verbintenissen van het land worden geschonden en oppositieleiders strenge en 
ongerechtvaardigde straffen krijgen opgelegd;

5. veroordeelt de vervolging van de Poolse nationale minderheid in Belarus en van haar 
vertegenwoordigers; roept de Belarussische autoriteiten op alle maatregelen tegen de 
Poolse nationale minderheid te staken en haar rechten, waaronder het recht op onderwijs 
in het Pools, te eerbiedigen;

6. spreekt nogmaals zijn krachtige veroordeling uit van de betrokkenheid van Belarus bij 
de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en 
van de steun die het land verleent, onder meer via het zogenaamde referendum dat de 
nucleaire status van het land herstelt, maar ook door het toestaan van troepen- en 
wapenverplaatsingen, het gebruik van het luchtruim van het land, bijtanken en de opslag 
van militaire munitie; stelt vast dat Belarus medeplichtige is van een staat die terrorisme 
sponsort en die terroristische middelen gebruikt;

7. veroordeelt de oorlogszuchtige retoriek van de Belarussische leiders ten opzichte van 
Oekraïne en de massale verspreiding van propaganda en desinformatie over de 
aanvalsoorlog; herhaalt dat Loekasjenka en andere Belarussische functionarissen 
medeverantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaden die in Oekraïne zijn begaan en ter 
verantwoording moeten worden geroepen voor de bevoegde internationale rechtbanken 
en het voorgestelde speciale tribunaal voor de misdaad van agressie tegen Oekraïne; 
betuigt zijn steun aan de Belarussische vrijwilligers en partizanen die strijden voor de 
onafhankelijkheid van Belarus en Oekraïne helpen bij de verdediging tegen de 
Russische aanvalsoorlog;

8. roept de EU en haar lidstaten op de EU-sancties tegen personen en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de stelselmatige onderdrukking in Belarus aan te scherpen, 
ervoor te zorgen dat deze sancties naar behoren worden gehandhaafd en lacunes in de 
uitvoering ervan aan te pakken; dringt erop aan dat alle sancties die tegen Rusland zijn 
uitgevaardigd, ook voor Belarus strikt worden uitgevoerd;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten steun en bescherming te bieden aan 
mensenrechtenactivisten en het maatschappelijk middenveld in Belarus, die te maken 
zullen krijgen met ernstige repressie, onder meer door noodvisa af te geven om Belarus 
zo nodig te verlaten;

10. roept de Commissie op de steun voor capaciteitsopbouw aan de onafhankelijke 
vakbonden, de vrije media, het maatschappelijk middenveld en de prodemocratische 
activisten in Belarus en in ballingschap op te voeren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten steun te blijven verlenen aan het maatschappelijk middenveld in Belarus, de 
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onafhankelijke media en de democratische politieke groeperingen en structuren, 
waaronder de Coördinatieraad en het verenigd overgangskabinet; roept de Belarussische 
democratische krachten op de eenheid te handhaven en te bevorderen ter 
verwezenlijking van hun doelstelling van een vrij, democratisch en onafhankelijk 
Belarus;

11. benadrukt dat er een uitgebreid onderzoek nodig is naar de misdaden die het regime van 
Loekasjenka tegen de bevolking van Belarus heeft gepleegd; roept de lidstaten op het 
beginsel van universele rechtsmacht actief toe te passen en rechtszaken voor te bereiden 
tegen Belarussische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor of medeplichtig zijn 
aan systematisch geweld en onderdrukking en misdaden tegen de menselijkheid, onder 
wie Aljaksandr Loekasjenka;

12. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de Europese Dienst voor extern optreden met 
internationale partners, zoals het Moskou-Mechanisme van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa en de VN-Mensenrechtenraad, alsook met 
mensenrechtenactivisten en maatschappelijke organisaties ter plaatse samen te werken 
om ervoor te zorgen dat mensenrechtenschendingen worden gemonitord, 
gedocumenteerd en gemeld, dat de daders ter verantwoording worden geroepen en dat 
er gerechtigheid komt voor de slachtoffers;

13. verzoekt de EU-instellingen om alle nodige stappen te ondernemen om binnen het kader 
van internationale instellingen en procedures en bij het Internationaal Strafhof of andere 
geschikte internationale tribunalen of rechtbanken steun te verlenen aan het onderzoek 
naar en de vervolging van de daden in verband met de Russische aanvalsoorlog tegen 
Oekraïne die gepleegd zijn door de politiek verantwoordelijken in Belarus, in het 
bijzonder Aljaksandr Loekasjenka, als zijnde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid;

14. verzoekt de Commissie een taskforce op te richten die een beleidsdialoog met de 
vertegenwoordigers van democratisch Belarus zal aangaan om te werken aan een breed 
multisectoraal akkoord dat de basis zal vormen voor samenwerking met een 
democratisch Belarus zodra het huidige regime niet meer aan de macht is; herhaalt dat 
dit gepaard moet gaan met een plan voor financiële en administratieve middelen, dat 
moet worden uitgevoerd om, zodra het kan, de noodzakelijke hervormingen in het land 
door te voeren en te financieren; benadrukt de essentiële rol van de onlangs geopende 
zetel van democratisch Belarus in Brussel, die dienst zou moeten doen als een feitelijke 
diplomatieke vertegenwoordiging;

15. wijst er andermaal op hoe belangrijk het is de betrekkingen tussen de Belarussische 
democratische krachten en het Parlement te formaliseren om de Belarussische 
vertegenwoordiging op het internationale toneel en bij de werkzaamheden van 
internationale organisaties te versterken; vestigt in dit verband de aandacht op de 
instelling van het Verenigd Overgangskabinet van Belarus en de Coördinatieraad als 
betrouwbare en constructieve partners voor het aanpakken van de uitdagingen die de 
regionale en bilaterale betrekkingen tussen de EU en Belarus beïnvloeden; pleit daarom 
voor hernieuwde deelname van de officiële democratische vertegenwoordigers van 
Belarus aan de Parlementaire Vergadering Euronest en de Delegatie voor de 
betrekkingen met Belarus;
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16. veroordeelt nogmaals het recente besluit van het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC) om Belarussische sporters toe te staan onder een neutrale vlag deel te nemen aan 
de kwalificaties voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, hetgeen haaks staat op 
de vrijwel totale boycot van Belarus door de internationale gemeenschap, en door het 
regime voor propagandadoeleinden zal worden gebruikt; roept de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op druk uit te oefenen op het IOC om dit besluit, dat een 
schande is voor de internationale sportwereld, terug te draaien en bij andere culturele, 
wetenschappelijke of sportevenementen hetzelfde standpunt in te nemen;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de 
autoriteiten van de Republiek Belarus en de vertegenwoordigers van de Belarussische 
democratische oppositie.


