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Europaparlamentets resolution om Rysslands uppförande av tyska icke-statliga 
organisationer på listan över ”icke önskvärda organisationer” och frihetsberövandet av 
Andrej Pivovarov
(2021/2749(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, bland annat sin resolution av 
den 29 april 2021 om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den 
ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien1, och sin resolution av den 12 maj 2016 
om Krimtatarerna2,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, särskilt 
artikel 10 om rätten till yttrandefrihet och artikel 11 om rätten till frihet att delta i 
fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter,

– med beaktande av Ryska federationens konstitution och de internationella skyldigheter 
på människorättsområdet som Ryssland har åtagit sig att uppfylla i egenskap av medlem 
av Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och 
Förenta nationerna (FN),

– med beaktande av yttrande nr 814/2015 från Europarådets Venedigkommission av den 
13 juni 2016 om den federala lagen nr 129-FZ om ändring av vissa lagar (federal lag om 
icke önskvärd verksamhet som bedrivs av utländska och internationella icke-statliga 
organisationer),

– med beaktande av uttalandet från vice ordföranden/unionens höga representant, på EU:s 
vägnar, av den 1 maj 2021 om införandet av restriktiva åtgärder mot åtta 
EU-medborgare,

– med beaktande av uttalandet från vice ordföranden/unionens höga representant, på EU:s 
vägnar, av den 15 maj 2021 om offentliggörandet av en förteckning över s.k. fientliga 
stater,

– med beaktande av uttalandet från Europeiska utrikestjänstens talesperson av 
den 27 maj 2021 om uppförandet av tyska icke-statliga organisationer på listan över 
”icke önskvärda organisationer”,

1 Antagna texter, P9_TA(2021)0159.
2 EUT C 76, 28.2.2018, s. 27.
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– med beaktande av uttalandet från Europeiska utrikestjänstens talesperson av 
den 1 juni 2021 om frihetsberövandet av Andrej Pivovarov,

– med beaktande av uttalandet från Europeiska utrikestjänstens talesperson av 
den 4 juni 2021 om lagen om s.k. extremistorganisationer,

– med beaktande av uttalandet från ordföranden för delegationen till den parlamentariska 
samarbetskommittén EU-Ryssland av den 3 juni 2021 om frihetsberövandet av 
Andrej Pivovarov, direktör för den upplösta icke-statliga organisationen Öppna 
Ryssland på ett kommersiellt flygplan från EU som var på väg att starta från Sankt 
Petersburgs flygplats,

– med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Utövandet av åsikts-, yttrande- och mötesfriheten och friheten att delta i fredliga 
sammankomster är en grundläggande rättighet som är förankrad i Ryska federationens 
konstitution, liksom i ett stort antal internationella rättsliga instrument, däribland den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen 
om medborgerliga och politiska rättigheter och den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna, som Ryssland har förbundit sig att följa. Folkrättens 
företräde utgör en skyldighet för Ryssland, som inte kan ändras eller frångås genom de 
senaste ändringarna av konstitutionen.

B. Ryska federationen har nyligen antagit repressiva lagar som drastiskt utvidgat antalet 
enskilda personer och grupper som kan betecknas som ”utländska agenter” och som har 
skärpt både restriktionerna och kraven som påläggs dem, och sanktionerna för brott mot 
dessa.

C. Icke-statliga organisationer spelar en avgörande roll i moderna demokratiska samhällen 
eftersom de gör det möjligt för medborgarna att samarbeta för att främja olika legitima 
mål, som en form av nödvändigt offentligt engagemang som kompletterar, förbereder 
och övervakar formellt politiskt beslutsfattande. Icke-statliga organisationer har därför 
en viktig politisk roll och måste, samtidigt som de följer lagen, behålla sitt oberoende 
från otillbörlig inblandning från offentliga myndigheter.

D. Den federala lagen om icke önskvärd verksamhet som bedrivs av utländska och 
internationella icke-statliga organisationer gör det möjligt att betrakta utländska och 
internationella icke-statliga organisationers verksamhet som icke önskvärd på Ryska 
federationens territorium. Organisationer som förklarats icke önskvärda av de ryska 
myndigheterna utsätts för begränsningar av sin föreningsfrihet då deras verksamhet 
förbjuds och genom att administrativa och straffrättsliga påföljder införs i samband med 
denna verksamhet. Denna lag har använts av de ryska myndigheterna för att underlätta 
ingripanden mot oberoende organisationer i civilsamhället, som är verksamma i 
Ryssland.

E. Genom att anta dessa lagar har Ryska federationen gett myndigheterna nästan 
fullständig kontroll över oberoende organisationer i civilsamhället och gett Rysslands 
federala medievakthund (Roskomnadzor) befogenhet att blockera onlineresurser. De 
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ryska myndigheterna har förbjudit massmöten på offentliga platser, inskränkt rätten att 
delta i enpersonsdemonstrationer och infört ytterligare restriktioner för journalister som 
bevakar dessa demonstrationer.

F. Det senaste lagförslag som antogs av statsduman och det federala rådet i maj 2021 
begränsade avsevärt rättigheter och friheter i Ryssland genom att införa hårda 
restriktioner för personer som kritiserar regeringen, och hindrar dem från att delta i det 
offentliga livet och ställa upp i val på alla nivåer, inbegripet parlamentsvalet 2021, om 
de har grundat, lett, arbetat för eller på annat sätt deltagit i verksamheten i en 
organisation som i detta lagförslag betecknas som ”extremistisk” eller ”terroristisk”.

G. Lagen ska även kunna tillämpas retroaktivt och riktar sig mot Aleksej Navalnyjs 
antikorruptionsstiftelse, som redan har förklarats vara en ”utländsk agent” och nu är på 
väg att få beteckningen ”extremistorganisation”.

H. Ryssland har även utvidgat tillämpningsområdet för lagen om ”icke önskvärda 
organisationer” genom att införa ett förbud mot deltagande i deras verksamhet 
utomlands och ge statusen ”icke önskvärd” till organisationer som tros vara mellanled i 
finansiella transaktioner med dem som redan förbjudits.

I. Ryssland har pekat ut internationella och utländska icke-statliga organisationer som 
”icke önskvärda”, särskilt genom den ryske riksåklagarens beslut av den 26 maj om att 
klassificera tre tyska icke-statliga organisationer som ”icke önskvärda”, nämligen 
Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH 
and Deutsch-Russischer Austausch e.V..

J. Ett aktivt civilsamhälle är en avgörande beståndsdel i ett demokratiskt och öppet 
samhälle och även för att slå vakt om de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

K. Genom att anta dessa lagar, som bland annat innebär omedelbar tillämpning av 
straffrättsligt ansvar, har statsduman riktat in sig på medborgarrörelsen Öppna 
Ryssland, en nätverksstruktur för demokrati och mänskliga rättigheter, som därmed 
tvingades att upplösas för att skydda sina aktivister och anhängare mot ytterligare åtal.

L. Den 27 maj 2021 tillkännagav Öppna Ryssland att det skulle upphöra med sin 
verksamhet för att skydda sin personal mot åtal enligt den ryska lagstiftningen om ”icke 
önskvärda organisationer”.

M. Den 31 maj 2021 hämtades den förre ledaren för Öppna Ryssland, Andrej Pivovarov, 
från ett LOT-plan som höll på att taxa ut i Sankt Petersburg. Han frihetsberövades på 
godtyckliga grunder och häktades två dagar senare, en häktning som ska vara i två 
månader, anklagad för att ”bedriva verksamhet i en icke önskvärd organisation”. 
Michail Josilevitj, en aktivist från Nizjnij Novgorod, tillhör också dem som just nu står 
åtalade och har frihetsberövats på samma grunder.

N. Dessa åtgärder ska läggas till den uppsjö av politiskt motiverade åtal som Ryssland 
inlett mot personer som uttrycker avvikande åsikter eller som har tillkännagett sina 
avsikter att kandidera i det ryska parlamentsvalet i september 2021. Hit hör fängslandet 
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av korruptionsmotståndaren och oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och den 
femåriga villkorliga fängelsedomen mot oppositionsbloggaren och vänsterpolitikern 
Nikolaj Platosjkin. Man kan även nämna de senaste målen mot oppositionspolitikern 
Dmitrij Gudkov, medieföretag som Radio Free Europe/Radio Liberty, Meduza och 
VTimes, och ett antal journalister som anklagas för att vara ”utländska agenter”. Till 
och med studentmagasin är måltavlor för de repressiva åtgärderna. Enligt 
människorättscentrumet Memorial har de ryska myndigheterna för närvarande närmare 
400 politiska fångar, i strid med Rysslands förpliktelser.

O. De ryska myndigheterna har slagit till hårt mot fredliga demonstranter som begett sig ut 
på gatorna i hela landet för att visa sitt stöd för Aleksej Navalnyj och protestera mot 
korruptionen och orättvisorna. Enligt den ryska övervakningsorganisationen OVD-Info 
greps över 11 000 demonstranter under de tre dagar långa protesterna i januari och 
februari, däribland tiotals oberoende journalister och människorättsförsvarare som 
bevakade eller övervakade protesterna. Tusentals administrativa käromål och över 100 
brottmål har inletts runt om i landet, och ytterligare gripanden och kvarhållanden efter 
falska anklagelser sker fortlöpande.

P. Enligt ett flertal rapporter har fredliga demonstranter som dömts till ”administrativt 
förvar” utsatts för misshandel, bland annat placerats i kraftigt överbefolkade 
förvarsanläggningar, förvägrats mat och vatten i flera timmar och tvingats tillbringa 
lång tid (flera timmar, ofta nattetid) i polispiketer i samband med förflyttningar. 
Människor som deltagit i protester har också rapporterat att de hotats med avstängning, 
eller blivit avstängda, från universitet eller högskolor eller förlorat sina arbeten. Fredliga 
demonstranter, däribland äldre och barn, har också utsatts för övervåld av 
kravallpolisen.

Q. Det är avgörande att i en övergripande EU-strategi gentemot Ryssland säkerställa att 
kontakterna med Ryssland inte äventyrar värden som demokrati och skydd av 
mänskliga rättigheter.

R. Regimen i Kreml gör allt vad den kan för att isolera Rysslands folk från det 
internationella samfundet och beröva folket hoppet om en demokratisk framtid, bland 
annat genom att på olika sätt förbjuda oppositionskandidater att från att delta i 2021 års 
parlamentsval i Ryssland.

S. Forskning från Levada Center visar att det styrande partiet Enade Ryssland har 
historiskt låga opinionssiffror efter att ha ställt sig bakom en impopulär pensionsreform 
och drivit igenom antagandet av ett förslag till konstitutionella ändringar, bland annat en 
som kan göra det möjligt för president Vladimir Putin att stanna kvar på sin post till 
2036. De ryska myndigheternas tilltagande repression mot civilsamhället och den 
politiska oppositionen avslöjar deras rädsla för folkligt missnöje med landets svaga 
socioekonomiska resultat och korruptionen bland den härskande klassen.

1. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att:
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a) Frige Andrej Pivovarov omedelbart och villkorslöst och dra tillbaka alla anklagelser 
mot honom och alla andra som åtalats enligt lagen om ”icke önskvärda organisationer”, 
eller som på annat sätt har godtyckligt frihetsberövats.

b) Upphöra med alla repressalier mot politiska motståndare och andra kritiska röster i 
landet. Garantera alla politiska partier lika tillträde och lika möjligheter under val.

c) Upphöra med lagföringen mot människorättsförsvarare och människorättsaktivister 
enligt lagen om ”utländska agenter” och lagen om ”icke önskvärda organisationer”, 
upphäva denna diskriminerande lagstiftning, och ändra den ryska riksåklagarens 
avgörande att klassificera tre tyska icke-statliga organisationer som ”icke önskvärda”.

d) Upphäva den nyligen antagna lagstiftningen och upphöra med att utarbeta ny 
speciallagstiftning eller missbruka andra konventionella straffrättsliga eller 
förvaltningsrättsliga lagar som inför nya genomgående begränsningar för det oberoende 
civila samhället, rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och föreningsfrihet, 
och tillgången till information online, samt att se över och anpassa sin lagstiftning till 
sina internationella skyldigheter, den internationella människorättslagstiftningen och sin 
egen författning.

e) Avstå från att anta den ytterligare lagstiftning som håller för närvarande på att utarbetas, 
som förbjuder personal eller anhängare av organisationer som godtyckligt förtecknas 
som ”icke önskvärda” att ställa upp i val.

f) Erkänna det positiva bidraget från ett dynamiskt och aktivt civilt samhälle till 
demokratin och samhället och garantera en gynnsam miljö där det civila samhällets 
organisationer och aktivister fritt kan bidra till att främja och skydda mänskliga 
rättigheter, grundläggande friheter och socialt välbefinnande.

g) Se över annan lagstiftning som används för att begränsa yttrandefriheten, däribland 
Rysslands lagstiftning om desinformationskampanjer, extremism och 
terrorismbekämpning och anpassa den till internationell människorättslagstiftning.

h) Omedelbart och villkorslöst frige alla fredliga demonstranter och andra aktivister och 
politiker inom civilsamhället, däribland Aleksej Navalnyj, och de som har gripits och 
frihetsberövats på grund av falska administrativa ”överträdelser” eller åtalats för falska 
anklagelser enbart för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrandefrihet och frihet att delta i 
fredliga sammankomster, bl.a. journalister, advokater, oppositionsaktivister, 
människorättsförsvarare och andra aktörer i civilsamhället, däribland Aleksej Navalnys 
personal och medhjälpare och hans antikorruptionsstiftelse.

i) Bidra till att främja direkta personkontakter till fördel för både Ryska federationen och 
Europeiska unionen.

2. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, EU:s delegationer, 
medlemsstaterna och kommissionen att i förberedandet av EU:s övergripande strategi 
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gentemot Ryssland och reaktionen på urholkandet av rättsstaten, de grundläggande 
friheterna och de mänskliga rättigheterna i Ryssland fokusera på följande:

a) Införa nya villkor i förbindelserna mellan EU och Ryssland i syfte att sätta stopp för 
internt förtryck i Ryssland av politiska aktivister och aktivister inom det civila 
samhället, människorättsförsvarare och advokater, oppositionspolitiker, journalister, 
oberoende medier, fackföreningar och icke-statliga organisationer, och om denna 
situation inte avhjälps genom att nya EU-sanktioner införs, såsom att ryska oligarker 
och tjänstemän som är ansvariga för människorättskränkningar hindras från att köpa fast 
egendom och finansiella produkter, inte beviljas visum osv. i EU.

b) Vidta åtgärder i förbindelserna mellan EU och Ryssland och i alla dialoger med 
Ryssland för att ta upp de mänskliga rättigheterna för att bättre återspegla hur allvarliga 
tillslagen mot de mänskliga rättigheterna är i Ryssland, särskilt under perioden sedan 
januari 2021. Fortsätta att visa solidaritet och enighet i handling, för att samordna sina 
ståndpunkter gentemot Ryssland för att begränsa de negativa effekterna av nyligen 
antagna restriktiva lagar i Ryssland, och överväga tanken om att dela bördan av de 
ekonomiska sanktionerna mot den ryska regimen bland medlemsstaterna som ett tecken 
på rättvisa, stoppa fortsättningen av strategiska projekt såsom Nord Stream 2, och 
komplettera det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter med 
ett liknande system för korruptionsbekämpning.

c) Vidta samordnade åtgärder för att motverka och begränsa de negativa effekterna av 
nyligen antagna restriktiva lagar i Ryssland och prioritera strategiska kontakter med 
demokrati- och människorättsaktivister i Ryssland, särskilt genom att integrera 
mänskliga rättigheter, inbegripet jämställdhet, och samråd med det civila samhället i 
alla dialoger och områden för samarbete mellan EU och Ryssland, bland annat genom 
samarbete kring digitalisering och klimatförändringar, samt utbildnings- och 
kultursamarbetsprogram, samtidigt som man regelbundet genomför 
konsekvensbedömningar avseende mänskliga rättigheter för att se över detta samarbete.

d) Bedöma vilka institutioner, organisationer och medieföretag med nära kopplingar till 
den ryska regeringen som bör övervakas med tanke på deras verksamhet i EU.

e) Öka stödet till människorättsförsvarare, oberoende icke-statliga organisationer och 
medier, det civila samhället och försvarare av politiska och medborgerliga friheter i 
Ryssland, bland annat genom att visa ett mer konsekvent engagemang på hög nivå i 
centrala individuella, bekymmersamma fall, såsom förgiftningen av 
Vladimir Kara-Murza, dra full nytta av besök i regionerna av ambassadörer och andra 
företrädare för att ta upp människorättsfrågor och träffa människorättsförsvarare och det 
civila samhället, på ett strategiskt sätt utnyttja sociala medier, debattartiklar och inlägg i 
pressen för att uttrycka stöd för människorättsförsvarare, bland annat på ryska och via 
oberoende ryska kanaler, samt stödja oberoende ryska journalister i Ryssland med 
diplomatiska/konsulära insatser när de är utsatta för risker, bland annat genom en 
flexibel viseringspolitik. Samtidigt poängterar parlamentet att detta samarbete med det 
civila samhället måste vara en pelare i den kommande nya EU-strategin gentemot 
Ryssland och uppmanar medlemsstaterna att överväga att välkomna hotade eller 
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förbjuda icke-statliga organisationer från Ryssland och vid behov låta dem verka från 
EU:s territorium och att öka sitt stöd till människorättsförsvarares arbete och i 
förekommande fall underlätta utfärdandet av nödvisum och ge tillfälligt skydd i EU:s 
medlemsstater.

f) Behovet av att fortsätta samarbetet med det civila samhället i Ryssland och därigenom 
ta upp de allt fler hinder som de ryska myndigheterna reser för mellanmänskliga 
kontakter, samarbete i det civila samhället och stöd till ryska 
civilsamhällesorganisationer.

g) Fördöma de nya formerna av underjordisk repression avsedd att, i huvudstaden och på 
annat håll, bestraffa anställdas, sjukhusläkares, lärares och socialarbetares deltagande i 
demonstrationer eller deras stöd till motståndare till den nuvarande regimen.

h) Behovet av att EU och dess medlemsstater i brådskande ordning i Europarådet tar upp 
frågorna om den senaste tidens antagande av auktoritära lagstiftningsakter från 
Rysslands sida med tanke på landets fullgörande av sina internationella skyldigheter 
gentemot Europarådet.

i) Vidta samordnade åtgärder med likasinnade internationella partner, bland annat 
G7-länder, för att uppmana de ryska myndigheterna att upphöra med den inhemska 
repressionen av demokrati- och civilsamhällesaktivister och människorättsförsvarare, 
vilket även bör inbegripa ingripanden på hög nivå och offentliga ingripanden, 
samordnade initiativ och fortlöpande granskning i internationella och regionala 
människorättsforum, såsom Europarådet, OSSE och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

j) Göra regelbundna konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter för att säkerställa 
att kontakterna med de ryska myndigheterna inte undergräver människorättsmålen och 
inte direkt eller indirekt bidrar till människorättskränkningar.

k) Hörsamma parlamentets uppmaning till EU:s delegation och nationella diplomatiska 
representationer i Ryssland att noga övervaka situationen och rättegångarna mot 
enskilda politiska fångar på plats och att erbjuda dem allt stöd de behöver och arbeta 
tillsammans för att säkra ett skyndsamt frigivande av dem.

l) Undvika att skänka legitimitet åt företrädare som är ansvariga för 
människorättskränkningar och repression; exempelvis bör ambassadörer och besökare 
på hög nivå undvika icke schemalagda möten med företrädare inblandade i repression, 
exempelvis ledamöter i statsduman som varit inblandade i utarbetandet av lagen om 
”utländska agenter”, såsom Andrej Klimov.

3. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för alla personer och organisationer som är 
måltavlor för repression, och uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att upphöra 
med sina trakasserier, hot och angrepp mot civilsamhället, medier, 
människorättsorganisationer och aktivister. Parlamentet fördömer de ryska 
myndigheternas underlåtenhet att skydda dessa aktörer mot angrepp, trakasserier och 
hot från utomstående och att göra opartiska utredningar av sådana angrepp.
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4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Ryska 
federationens president, regering och statsduma.


