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Situationen for civilsamfundet og de nationale mindretal i Belarus 

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om civilsamfundets og de nationale 

mindretals situation i Belarus 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, navnlig beslutningen 

af 17. december 20091, 

 

- der henviser til de konklusioner om Belarus, som Rådet (almindelige anliggender og 

eksterne forbindelser) vedtog på sit møde den 17. november 2009, og som omfatter fortsat 

suspension af håndhævelsen af visumforbuddet imod visse belarussiske embedsmænd, 

heriblandt præsident Alexandr Lukasjenko, og forlængelse af gyldighedsperioden for de 

restriktive foranstaltninger indtil oktober 2010, 

 

- der henviser til resultaterne af det 2996. møde i Rådet (udenrigsanliggender) den 22. 

februar 2010 og til udtalelsen fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af 16. 

februar 2010 om situationen for UPB (sammenslutningen af polakker i Belarus), 

 

- der henviser til Det Europæiske Råds erklæring af 19. marts 2009 om det østlige 

partnerskab og til den fælles erklæring fra topmødet den 7. maj 2009 i Prag om det østlige 

partnerskab, 

 

- der henviser til Europarådets rammekonvention af 1. februar 1995 om beskyttelse af 

nationale mindretal, 

 

- der henviser til de internationale principper og normer for nationale mindretals 

rettigheder, navnlig dem, der er indeholdt i de internationale 

menneskerettighedskonventioner som f.eks. Helsinkislutakten af 1. august 1975 (afsnit 

1.VII), dokumentet fra mødet i København den 29. juni 1990 om den menneskelige 

dimension og Parischartret for et nyt Europa af 21. november 1990, 

 

- der henviser til sin forhandling om Belarus den 24. februar 2010 og til Parlamentets ad 

hoc-delegations besøg i Belarus den 25.-27. februar 2010 og resultaterne heraf, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4, 

 

A. der henviser til, at 40 aktivister, hovedsagelig medlemmer af sammenslutningen af 

polakker i Belarus (UPB) den 15. februar 2010 blev arresteret i Belarus, heriblandt 

Angelika Borys (formand for UPB), Igor Bancer (talsmand for UPB), Mieczysław 

Jaśkiewicz (næstformand), Andrzej Poczobut (formand for UPB's bestyrelse) og Anatol 

Lebedzka, leder af det oppositionelle Det Forenede Borgerparti i Belarus, for at hindre 

dem i at deltage i retssagen om det polske hus i Ivyanets; der henviser til, at alle 

aktivisterne blev løsladt den 20. februar 2010, 
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B. der henviser til, at UPB under formandskab af Angelika Borys, der to gange er blevet 

valgt demokratisk, i 2005 og 2009, ikke anerkendes af de statslige myndigheder og har 

været udsat for regelmæssig chikane og forfølgelse siden 2005 og til, at dets medlemmer 

løbende bliver anklaget for illegale aktiviteter og retsforfulgt; 

 

C. der henviser til, at de belarussiske myndigheder har indsat politistyrker mod medlemmer 

af UPB i Hrodna i 2005 og i Ivyanets i 2010, 

 

D. der henviser til, at de belarussiske myndigheder har forhindret de repræsentanter for UPB, 

der var indkaldt som vidner for Teresa Sobol, formand for UPB's lokale afdeling i 

Ivyanets, under domsforhandlingerne, i at deltage i retssagen, 

 

E. der henviser til, at forskelsbehandlingen af UPB, den største ngo i Belarus, er 

kendetegnende for den generelle behandling af civilsamfundet og den demokratiske 

opposition i Belarus, 

 

F. der henviser til, at Polonica, en virksomhed i Hrodna under ledelse af Andzelika Borys og 

er UPB's eneste indtægtskilde, er blevet idømt en bøde på 71 mio. rubler for påståede 

overtrædelser af skattelovgivningen og nu risikerer at gå konkurs, 

 

G. der henviser til, at de belarussiske myndigheder betragter Stanisław Siemaszko som den 

legitime leder af UPB og støtter organisationen under hans ledelse, hvilket den polske 

folkegruppe betragter som uretmæssigt, 

 

H. der henviser til, at repræsentanter for EU-institutionerne, bl.a. Jerzy Buzek, formand for 

Europa-Parlamentet, Catherine Ashton, næstformand i Kommissionen/Unionens 

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Cecilia 

Malmström, kommissær for indre anliggender, samt det polske parlament og det franske 

udenrigsministerium har givet udtryk for deres bekymring over de belarussiske 

myndigheders seneste aktioner mod UPB og har fordømt politiets indsættelse mod 

organisationens medlemmer, 

 

I. der henviser til, at disse aktioner fra de belarussiske myndigheders side er i strid med 

internationale normer for beskyttelse af nationale mindretal, fastsat bl.a. i Europarådets 

rammekonvention af 1. februar 1995 om beskyttelse af nationale mindretal, samtidig med 

at Belarus har intensiveret sine aktioner mod medlemmer af denne organisation, 

 

J. der henviser til, at det i punkt 1 i den fælles erklæring fra Pragtopmødet om det østlige 

partnerskab, som Belarus har undertegnet, anføres, at: "Deltagerne i Pragtopmødet er 

enige om, at det østlige partnerskab skal bygge på tilslutning til folkerettens principper og 

til grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstat og respekt for 

menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder", 

 

K. der henviser til, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 17. november 2009 

anerkender, at der er opstået nye muligheder for dialog og udvidet samarbejde mellem EU 

og Belarus med det formål at fremme egentlige fremskridt hen imod demokrati og 

overholdelse af menneskerettighederne, og bekræfter i denne sammenhæng sin vilje til at 

uddybe Unionens forbindelser med Belarus, forudsat at Belarus gør fremskridt med 

hensyn til demokrati, menneskerettigheder og retsstaten, og til at bistå Belarus i 



bestræbelserne på at nå disse mål, 

 

1. udtrykker sin dybe bekymring over de seneste menneskerettighedskrænkelser i Belarus 

mod medlemmer af civilsamfundet, og navnlig mod medlemmer af UPB, og udtrykker sin 

solidaritet med de borgere, der ikke er i stand til fuldt ud at gøre brug af deres civile 

rettigheder; 
 

2. fordømmer politiaktionerne og de retlige aktioner mod UPB og ethvert forsøg fra de 

belarussiske myndigheders side på at påtvinge landets polske befolkning en ny ledelse; 

kræver, at de belarussiske myndigheder på ny legaliserer UPB under ledelse af Angelika 

Borys og sikrer, at organisationens ejendom i Ivyanets snarest muligt bliver givet tilbage 

til organisationen; 

 

3. gentager sin interesse i en åben og struktureret dialog med Belarus, forudsat at 

demokratiseringen af det politiske system i Belarus fører til konkrete resultater og 

afspejler respekt for menneskerettighederne og retsstaten; 

 

4. opfordrer Belarus til at overholde dets OSCE-forpligtelser og internationale forpligtelser 

til at beskytte og fremme rettighederne for landets mindretal; opfordrer desuden 

myndighederne til at forbedre vilkårene for civilsamfundets funktion, navnlig hvad angår 

ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, de uafhængige mediers situation, inklusive adgang til 

internettet og registrering af ngo'er med sigte på at forberede og tillade frie og retfærdige 

kommunalvalg den 25. april 2010; 

 

5. gentager sit krav i nylige beslutninger, navnlig af 15. januar og 17. december 2009, om at 

sikre ytrings- og foreningsfrihed og sikre frihed til at registrere politiske partier som f.eks. 

Belarussiske Kristelige Demokrater (BDC), religionsfrihed og tilvejebringelse af forhold, 

der er fremmende for den virksomhed, der udøves af civilsamfundsenheder, ngo'er (som 

f.eks. "Viasna") og uafhængige medier i Belarus; 

 

6. opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til at løslade politiske aktivister som 

Andrei Bandarenko og samvittighedsfanger som Ivan Mikhailau og Aristyom Dubski, til 

at tilbagekalde de restriktive foranstaltninger mod forkæmpere for det civile samfund som 

Tatiana Shaputsko, der deltager i østpartnerskabets civilsamfundsforum, og til at afstå fra 

foranstaltninger, der sigter mod at kontrollere indholdet på belarussiske websites på 

internettet; 

 

7. understreger, at EU-dialogen med Belarus kan være til gavn for begge parter, og mener, at 

Belarus kan støttes, således at landet opnår de størst mulige fordele ved det østlige 

partnerskab, navnlig med hensyn til den mest effektive anvendelse af midler, der i 

henhold til dette program tildeles til infrastrukturprojekter, energiprojekter og sociale 

projekter, og ved anvendelse af andre EU-instrumenter og -politikker, forudsat at de 

belarussiske myndigheder forpligter sig til reelle ændringer, når det gælder 

frihedsrettigheder, demokrati, retsstatslige principper og respekt for menneskerettigheder, 

og navnlig nationale mindretals rettigheder; 

 

8. minder om, at EU allerede har udvist en betydelig imødekommenhed over en dialog med 

Belarus, hvilket bl.a. fremgår af landets optagelse i østpartnerskabet; minder om, at denne 

dialog kun vil blive vellykket, hvis den belarussiske regering tager skridt til 

demokratisering og håndhævelse af menneskerettighederne, herunder 



 

mindretalsrettigheder; 

 

9. understreger, at Belarus, hvis landets myndigheder overholder kriterier med relation til de 

grundlæggende menneskerettigheder og demokratiet, vil drage fordel af følgende: 

 

 - indgåelse og ratifikation af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og 

Belarus, 

 

 - faktisk anvendelse af EU's finansielle instrumenter som f.eks. værktøjer inden for 

rammerne af Den Europæiske Investeringsbank og det europæiske naboskabs- og 

partnerskabsinstrument (ENPI), 

 

 - udvidet finansiering via Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 

(EBRD) af projekter i Belarus, der inddrager statslige enheder, 

 

 - genindførelse af den generelle toldpræferenceordning (GSP +) i Belarus, 

 

 - udbetaling af en ny tranche af stabiliseringslånet fra Den Internationale Valutafond 

(IMF), 

 

 - genoptagelse af forhandlingerne om Belarus' tiltrædelse af WTO, 

 

 - støtte til udvidelsen af OECD-programmet til at omfatte Belarus; 

 

10. tillægger liberalisering af det politiske liv og samfundslivet i Belarus stor betydning og 

understreger, at yderligere krænkelser af menneskerettighederne og de retsstatslige 

principper i Belarus kan føre til en ændring af EU's holdning over for Belarus, herunder 

genindførelse af sanktionerne; 

 

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, OSCE's 

Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, sekretariatet for 

Fællesskabet af Uafhængige Stater og parlamentet og regeringen i Belarus. 

 


