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Razmere v Belorusiji  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o razmerah v Belorusiji po 

parlamentarnih volitvah 28. septembra 2008  

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Belorusiji, zlasti tiste z dne 22. maja 

20081, 

– ob upoštevanju izjave Komisije z dne 21. novembra 2006 o pripravljenosti Evropske unije 

za obnovo odnosov z Belorusijo in njenim ljudstvom v okviru evropske sosedske politike, 

– ob upoštevanju izjave predsedstva Sveta v imenu EU z dne 26. avgusta 2008 o izpustitvi 

Sergeja Parsjukeviča in Andreja Kima, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o Belorusiji z dne 15. in 16. septembra 2008, 

– ob upoštevanju predhodnih ugotovitev misije OVSE za opazovanje volitev v Belorusiji z 

dne 29. septembra 2008, 

– ob upoštevanju izjave predsedstva Sveta Evropske unije z dne 30. septembra 2008 o 

parlamentarnih volitvah v Belorusiji, 

– ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika, 

A. ker od tedaj, ko so beloruske oblasti 16. in 20. avgusta 2008 izpustile politične zapornike 

Aleksandra Kazulina, Sergeja Parsjukeviča in Andreja Kima, v Belorusiji ni več 

mednarodno priznanih političnih zapornikov, 

B. ker EU šteje izpustitev političnih zapornikov za pomemben korak k temu, da bi Belorusija 

sprejela temeljne demokratične vrednote, začela spoštovati človekove pravice in pravno 

državo, kar je bil tudi eden glavnih pogojev za revizijo ostrih ukrepov, ki zaenkrat veljajo 

proti vodilnim beloruskim političnim osebnostim, in za postopno obnovo odnosov s to 

državo, 

C. ker je predsednik Aleksander Lukašenko 10. julija 2008 javno pozval, naj volitve potekajo 

odprto in demokratično, ter to ponovil v svojem televizijskem nastopu 29. avgusta 2008, ko 

je obljubil, da bodo volitve bolj poštene kot kdajkoli prej, 

D. ker je EU demokratično ravnanje in pluralistične vidike parlamentarnih volitev, predvidenih 

za 28. september 2008, jemala kot še eno priložnost, da Belorusija dokaže spoštovanje 

demokratičnih vrednot in evropskih standardov, 

E. ker je EU v zvezi s tem pozdravila napotitev opazovalcev urada OVSE za demokratične 

institucije in človekove pravice (ODIHR), poudarila, da jim je pomembno zagotoviti 
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učinkovit dostop do vseh faz volilnega postopka, tudi štetja glasov, še zlasti pa, da je 

pomembno zagotoviti pravice tudi opoziciji, in sicer tako glede kandidiranja kot dostopa do 

nadzornih volilnih odborov in medijev, 

F. ker je bila EU v primeru gladko potekajočih volitev pripravljena začeti revizijo ostrih 

ukrepov proti beloruskim voditeljem in sprejeti pozitivne in oprijemljive ukrepe, ki bi 

privedli do postopne oživitve odnosov s to državo, 

G. ker ni bila upoštevana zahteva Združenih demokratičnih sil Belorusije, naj vlada sodeluje 

pri odprtem dialogu o volilnem postopku; ker so bili opozicijski kandidati zaskrbljeni glede 

poštenosti volilnega postopka, pri čemer so se nanašali na pomanjkanje zaupanja v postopek 

volitev in pričakovano izvedbo štetja glasov, 

H. ker je bilo v poročilu misije OVSE-ja za opazovanje volitev zapisano, da čeprav je bilo 

nekaj manjših izboljšav, volitve 28. septembra 2008, ki so se odvijale pod strogim 

nadzorom s komaj opazno volilno kampanjo in sta jih zaznamovala pomanjkanje 

preglednosti pri štetju glasov ter združevanje izidov z več volišč, niso izpolnile mednarodno 

priznanih demokratičnih standardov, 

I. ker je opozicija, ki ni dobila niti enega od 110 sedežev, volitve označila za farso in izrazila 

bojazen, da je spogledovanja predsednika Lukašenka z demokracijo konec, EU in ZDA pa 

poziva, naj izidov teh volitev ne priznajo, 

J. ker je Lidija Jarmošina, vodja beloruske državne volilne komisije, izjavila, da so bile volitve 

svobodne in poštene, 

K. ker je v Minsku na dan volitev protestiralo približno 800 podpornikov opozicije, 

1. izraža zadovoljstvo, da so bili politični zaporniki Aleksander Kazulin, Sergej Parsjukevič in 

Andrej Kim spuščeni; še vedno pa pričakuje, da jim bodo omogočene vse državljanske 

pravice, ki jih vsem beloruskim državljanom zagotavlja ustava; 

2. obžaluje, da ni prišlo do pomembnega napredka pri demokratičnem razvoju Belorusije, na 

katerega je v interesu beloruskega ljudstva upala EU, in da parlamentarne volitve 

28. septembra 2008 v Belorusiji kljub manjšim izboljšavam niso izpolnile mednarodnih 

standardov; 

3. meni, da ima parlament, ki je bil izvoljen v Belorusiji, vprašljivo demokratično legitimnost; 

4. je zaskrbljen, ker je notranje ministrstvo shod, ki ga je pripravila opozicija 28. septembra 

2008 v Minsku, označilo kot grobo kršitev javnega reda, prav tako pa tudi zaradi poročil, da 

bodo informacije o shodu posredovane uradu državnega tožilca v pravno oceno; poziva 

beloruske oblasti, naj spoštujejo temeljni pravici svobode zbiranja in svobode izražanja, kot 

sta opredeljeni v beloruski ustavi; 

5. poudarja, da je bila EU seznanjena z nedavno izpustitvijo aktivistov demokratične opozicije 

in je upala na boljšo organizacijo volitev, vendar bo nenehen neuspeh pri organizaciji 

svobodnih in poštenih volitev dodatna ovira za Belorusijo, ki bo še naprej ogrožala njene 

odnose z Evropsko unijo; 

6. poziva belorusko vlado, naj potrdi svojo izjavo, da je pripravljena izboljšati sodelovanje z 



EU in ustvariti ugodnejše razmere za začetek razprav med EU in Belorusijo; 

7. v zvezi s tem poziva belorusko vlado, naj se v prihodnje usmeri v resnično demokratične 

volitve, skladne z mednarodnimi demokratičnimi standardi, ter v volilno zakonodajo in 

prakso uvede nekatere spremembe, na primer: 

(a) vzpostavi poštene razmere in omogoči priložnosti, da bi lahko vsi kandidati pripravili 

resnično volilno kampanjo, 

(b) zagotovi, da bodo vse stranke, ki nastopajo na volitvah, zastopane na vseh ravneh 

volilnih komisij, zlasti v okrajnih volilnih komisij, 

(c) zagotovi, da bo pri oddanih glasovih izključen vsak dvom o morebitni goljufiji pri 

postopkih, 

(d) odpravi predčasni volilni postopek ali vsaj zagotovi, da bo za oddane predčasne volilne 

glasove veljal drug postopek kot za splošno glasovanje in da bodo tako pridobljeni izidi 

v volilnih protokolih zabeleženi v ločenem registru; 

8. poziva beloruske oblasti, naj spoštujejo človekove pravice in: 

(a) izvedejo potrebne spremembe beloruskega kazenskega zakonika ter črtajo člene 193, 

367, 368, 369-1, kajti nekateri od njih, zlasti člen 193, se po navedbah organizacije 

Amnesty International pogosto zlorabljajo kot sredstvo represije, 

(b) se vzdržijo groženj s kazenskimi postopki, med drugim za izogibanje služenju vojaškega 

roka ali proti študentom, ki so bili izključeni z univerz zaradi svojega državljanskega 

nazora in so bili prisiljeni študij nadaljevati v tujini, 

(c) odpravijo vse ovire, ki v Belorusiji onemogočajo dejansko registracijo nevladnih 

organizacij, 

(d) izboljšajo obravnavanje in spoštovanje manjšin, vključno s priznanjem legitimno 

izvoljenega organa Unije Poljakov, ki ga vodi Angelika Boris, kulture, cerkva, vzgojno-

izobraževalnega sistema ter zgodovinske in materialne dediščine; 

da bi se končala samoizolacija države od ostale Evrope in da bi se znatno izboljšali odnosi 

med EU in Belorusijo; 

9.  opozarja, da je Evropska unija 21. novembra 2006 izjavila, da je pripravljena v okviru 

evropske sosedske politike obnoviti odnose z Belorusijo in njenim narodom takoj, ko bo 

beloruska vlada začela spoštovati demokratične vrednote in temeljne pravice beloruskega 

naroda; 

10. poziva Svet in Komisijo, naj nadaljujejo dialog z Belorusijo ter naj oblikujejo politiko do te 

države, in sicer z vključitvijo strogega pozitivnega pogojevanja, ki bo temeljilo na 

postopnem pristopu, ki bo vseboval cilje, časovne načrte, klavzulo o reviziji ter ustrezne 

finančne vire; 

11. poziva Svet in Komisijo, naj preučita možnost selektivne revizije in morebitne začasne 

odprave obstoječih omejevalnih ukrepov, z namenom, da imajo od tega koristi navadni 

državljani, ter da se spodbudi razvoj svobodne družbe; 



12. poziva Svet in Komisijo, naj ne odpravita vizumske prepovedi za tiste, ki so neposredno 

vpleteni v nespoštovanje standardov demokratičnih volitev in kršitve človekovih pravic; 

poziva k preučitvi možnosti šestmesečne delne odprave te sankcije za druge uradnike pod 

pogojem, da bo v tem obdobju spremenjen restriktivni zakon o medijih, ki je bil sprejet 

konec junija 2008, še preden se bo začel v celoti izvajati; 

13. poziva Svet in Komisijo, naj poskusita z dodatnimi ukrepi olajšati in liberalizirati vizumske 

postopke za beloruske državljane, saj lahko le tako pripomoreta k izpolnitvi glavnega cilja 

politike Evropske unije do Belorusije, tj. olajšanja in okrepitve stikov med ljudmi ter 

demokratizacije države; v zvezi s tem ju poziva, naj preučita možnost znižanja vizumskih 

stroškov ob vstopu v schengensko območje za državljane Belorusije, saj je to edini način, 

kako preprečiti čedalje večjo osamitev Belorusije in njenih državljanov; poziva beloruske 

oblasti, naj prenehajo prakso izdajanja izstopnih vizumov za svoje državljane, zlasti otroke 

in študente; 

14. poziva Svet in Komisijo, naj razmislita o možnosti selektivne uporabe Evropskega 

instrumenta sosedstva in partnerstva1 ter Evropskega instrumenta za demokracijo in 

človekove pravice2 tako, da se ponudi več pomoči beloruski civilni družbi in se zlasti 

poveča finančna pomoč neodvisnim medijem, nevladnim organizacijam in beloruskim 

študentom, ki študirajo v tujini; pozdravlja finančno pomoč Komisije beloruski Evropski 

univerzi za humanistične vede v izgnanstvu v Vilni (Litva); poziva Svet in Komisijo, naj 

pozoveta belorusko vlado, naj v znak dobre volje in pozitivnih sprememb omogoči 

beloruski Evropski univerzi za humanistične vede v izgnanstvu v Vilni, da se zakonito vrne 

v Belorusijo in se ponovno ustanovi v Minsku v razmerah, ki so primerne za njen prihodnji 

razvoj; poziva Svet in Komisijo, naj dodelita finančno pomoč beloruski neodvisni 

televizijski postaji Belsat; 

15. poziva Svet in Komisijo, naj razmislita o ukrepih za izboljšanje gospodarske klime, 

trgovine, vlaganj, energetske in prometne infrastrukture ter čezmejnega sodelovanja med 

EU in Belorusijo, da se tako prispeva k dobremu počutju in blaginji državljanov Belorusije, 

v zvezi s tem pa tudi k njihovi možnosti, da komunicirajo z EU in vanjo prosto potujejo; 

16. obžaluje odločitev beloruskih oblasti, ki zadnjih nekaj let poslancem Evropskega 

parlamenta in nacionalnih parlamentov vztrajno zavračajo vstopne vize; poziva beloruske 

oblasti, naj za delegacijo Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo ne ustvarjajo 

dodatnih ovir, ki bi ji preprečevale obisk države; 

17. pozdravlja voljo beloruskega naroda, da zaščiti neodvisnost in ozemeljsko celovitost 

države; 

18. pozdravlja dosedanje stališče beloruskih oblasti, da kljub ogromnemu pritisku ne priznajo 

enostransko izraženo neodvisnost Južne Osetije in Abhazije; 

19. obsoja dejstvo, da je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvaja smrtno kazen, kar 

je v nasprotju z evropskimi vrednotami; 

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in 

vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, parlamentarnim 
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skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope, sekretariatu 

Skupnosti neodvisnih držav ter parlamentu in vladi Belorusije. 

 


