MENNESKERETTIGHETER I HVITERUSSLAND:
Ikke spill på lag med diktatoren!

Ishockey-VM i Minsk 9. – 25. mai 2014

”Makta i Minsk drep nesten aldri folk. Ho nøyer seg med å arrestere, slå, truge og skremme. Det
er ein grå, rutinemessig, byråkratisert vald, men han verkar”
Fra Fanden på flat mark, (2009) Per Anders Todal
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INTRODUKSJON
Fredag 9. mai 2014 starter de første kampene i is-hockey-VM i Minsk i Hviterussland.
Hviterussland, Europas siste diktatur, har blitt styrt med jernhånd av President Aleksander
Lukasjenko de siste tjue år.
Hviterussland er et land midt i Europa som ikke har hatt frie valg på 20 år, hvor Sovjettidens KGB
fremdeles heter KGB, den største polititettheten per kapita selv blant tidligere sovjetstater, hvor
man kan arresteres bare for å stå i flokk på offentlig sted og miste jobben hvis man ønsker en
annen enn Lukasjenko som president.
Flere av Hviterusslands opposisjonelle og menneskerettighetsaktivister sitter eller har sittet i
fengsel med lange fengselsdommer, og journalister må velge mellom å enten bli del av den
statlige propagandaen, eller jobbe med knappe ressurser under trusler og press i små
uavhengige medier.
Lukasjenko er også Hviterusslands største ishockey-fan og spiller selv kamper han oftest vinner.
Lukasjenko og hans regime har vært gjenstand for omfattende kritikk fra FN og vestlige land. EU,
med støtte fra Norge, og USA har aktive sanksjoner mot representanter for regimer og flere av
deres bedrifter. Over 200 personer er i dag nektet innreise til EU, Norge og USA fra
Hviterussland, mange av disse er ansvarlige for undertrykkelsen av det sivile samfunn og dets
demokratiforkjempere.
19. desember 2010 ble et veiskille for Hviterussisk samfunn, da den største demonstrasjonen på
mange år i protest mot Lukasjenkos tyveri av presidentvalget samme dag, ble brutalt angrepet
av politi og sikkerhetsstyrker etter få timer. Fredelige demonstranter ble banket opp og mer
enn 600 ble arrestert, blant dem nærmest en samlet politisk opposisjonsledelse og kandidater
til presidentvalget. I tillegg til at mange av dem fikk lange fengselsstraffer, fulgte en periode på
flere måneder med arrestasjoner, oppsigelser og rassiaer mot avisredaksjoner, NGOer og
partikontorer. Inntil i dag, har sivilsamfunnet i Hviterussland ikke helt kommet på fote igjen, og
selv mindre tilløp til protestaksjoner har nærmest tatt slutt. Regimets hånd ligger tungt over
samfunnet. Derfor trenger hviterussere under Lukasjenko vår oppmerksomhet.
Denne håndboken er for journalister som skal dekke Ishockey-VM i Hviterussland, enten planen
er å reise til Hviterussland, eller jobben skal gjøres med base i Norge. Håndboken er blitt til i
samarbeid mellom Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation, Norsk PEN
og Amnesty International Norge.
Det hviterussiske journalistlaget har laget denne guiden:
Online guide for journalister som skal til Hviterussland:
http://www.forjournalists.belarusinfocus.info/page_about_belarus_in_focus
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OM HVITERUSSLAND:

Litt historie

Hviterussland, som fikk uavhengighet fra Sovjetunionen etter 70 år i 1991, ligger mellom de
Baltiske statene i vest, Russland i øst, og Ukraina og Polen i sør. I likhet med Ukraina, har landet
en lang tradisjon for kontakt både i vestlig og østlig retning. Landområdet var befolket av
østslaviske og baltiske folkeslag, og på 13. århundre, da de mongolske hordene fra steppene
langt øst førte til en oppløsning av Kiev-Rus-herredømmet, overtok Det litauiske
storhertugdømmet landområdene til dagens Hviterussland og innledet en tohundreårsperiode
med stor innflytelse og kulturell blomstring for folkeslagene i dagens Hviterussland og deler av
Ukraina. Det ble også snakket et språk som er forløperen til dagens hviterussisk og ukrainsk
språk. Så ble en ny stormakt dannet, da Polen dannet union med Det litauiske
storhertugdømmet i 1569. Denne unionen, som senere er kalt Den polske republikk, var preget
av et styresett som etter datidens målestokk var preget av en viss maktbalanse og det var
relativt etnisk, språklig og religiøst tolerant. I 1795 gikk Unionen i oppløsning, og Russland
annekterte Hviterussland.
Til tross for aktiv russifisering og ensretting
mot ortodoks kristendom på bekostning av
katolisisme og andre religioner, var dette
også en periode med hviterussisk
nasjonsbygging. I 1919 ble Hviterussland
delt i en polsk, vestlig del mens resten
inngikk som en av de første republikkene i
Sovjetunionen. 30-årene ble en katastrofe
for
hviterussere,
nærmest
hele
intelligentsiaen
ble
henrettet
i
Sovjetrepublikken. Svært mange av dem
mistet livet i Kurapati like utenfor Minsk.
Det er mulig å finne minnesmerker etter
tragedien i dette området nå, til tross for
at det ble besluttet å bygge en motorvei
akkurat her, til store protester fra
befolkningen.
Under 2. verdenskrig etablerte nazistene
en samarbeidsregjering i 1941 etter at de hadde okkupert hele Hviterussland. Hitler fortsatte
imidlertid det Stalin hadde begynt, og brente tusenvis av landsbyer, deportere og henrettet
hundretusenvis, og en stor jødisk populasjon ble så godt som utryddet. Eksessene er beskrevet i
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filmen «Kom og se» av Sovjet-russiske Elem
Klimov. Minsk og andre byer var så godt som
jevnet med jorden ved krigens slutt, en fjerdedel
av befolkningen hadde mistet livet.

Dagens samfunnsliv
Dagens Hviterussland har 9.6 millioner
innbyggere. 84% er hviterussere, drøye 8% er
russere, 3% polakker. Mer enn 80% hører til den
russisk-ortodokse kirken, men mange er også katolikker.
Hviterussland kalles ofte «Den siste Sovjetrepublikk». Det er flere grunner til dette, på grunn av
de store ødeleggelsene under 2. verdenskrig er hele landet bygget opp i tung, sovjetisk
arkitektur, samfunnsstrukturene er i stor grad beholdt som i sovjettiden, KGB heter fremdeles
KGB, og privatiseringen av eiendom
gikk sakte sammenlignet med andre,
post-sovjetiske stater. For eksempel,
er mer enn 90% av landbruket
fremdeles drevet som statlige
kollektivgårder.
Lukasjenko selv, som tidligere leder av
et jordbrukskollektiv, en kolkhoz, og
nidkjær kommunist under sovjettiden,
spiller ofte på sovjetnostalgien som er
sterk i Hviterussland.
På arbeidsmarkedet er det også flere
ordninger som minner sterkt om sovjettid: En stor andel av arbeidsmarkedet er ansatt i offentlig
sektor eller i statseide virksomheter1. Dette gir anledning til kontroll, blant annet har Lukasjenko
gjennom dekret i 2004 tvunget de ansatte over på korttidskontrakter, hvilket gjør at ulydige
elementer risikerer å miste jobben2. Ikke nok med det, de velkjente «arbeidslørdagene» –
subbotniki - lever i beste velgående i Hviterussland. Lærere, arbeidsledige og studenter er blant
grupper som kan kalles inn til en lørdags gratis arbeid for staten til feiing av gater eller annet
vedlikeholdsarbeid. ILO definerer dette som slavearbeid.3 Det er offisielt knapt arbeidsledighet,
mens det reelle nivået kan langt høyere, fordi de fleste ikke melder seg ledige.4 På grunn av
1

http://belstat.gov.by/
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http://freeales.fidh.net/fidh-viasna-report-forced-labor-belarus/
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http://belarusdigest.com/story/lie-full-employment-7661
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manglende gjennomsiktighet i Hviterussland, er korrupsjonsnivået vanskelig å vurdere sikkert,
men det har vært sterkt økende. Europarådets GRECO –rapport om korrupsjon i Hviterussland
er nylig publisert. 5
En kort analyse av hviterussisk økonomi er publisert av Belarus Digest.6
Sikkerhetspolitiet er tallrikt i Hviterussland. De er synlige, slik som de fryktede OMON-styrkene
under demonstrasjoner; men sivilkledde, usynlige sikkerhetspoliti er også til stede overalt.
Hviterussere kjenner dem lett igjen, de fleste utlendinger gjør det ikke. Avlytting av telefoner og
dataovervåking, inklusive innholdsmessig overvåking av eposttrafikk, Skype-kontakt og
internettbruk er vanlig. Omfanget av dette har blitt tydelig for arresterte opposisjonelle der de
under avhør ble forelagt utskrifter av hele sin elektroniske aktivitet.
Likevel, det er grunnleggende forskjeller mellom Sovjetunionen og Hviterussland: Lukasjenko er
helt uten politisk ideologi, og Per Anders Todals beskrivelse i sin bok Fanden på flat mark,
(2009), er svært dekkende:
”Makta i Minsk drep nesten aldri folk. Ho nøyer seg med å arrestere, slå, truge og
skremme. Det er ein grå, rutinemessig, byråkratisert vald, men han verkar”

YTRINGSFRIHET
Medielandskapet i Hviterussland er dypt splittet med proLukasjenko, statlige medier på den ene siden, de
uavhengige og opposisjonelle på den andre. TV-mediene
styres i praksis av staten, enten ved direkte eierskap eller
ved innflytelse, hvilket betyr at de er pro-Lukasjenko.
President Alexander Lukasjenko bruker aktivt statlige
medier som sitt eget propaganda –organ, og opposisjonen slipper stort sett til bare for å få
negativ omtale. Parabolantenner er lett tilgjengelige og mye brukt, og russiske TV - kanaler er
spesielt populære. BELSAT TV, satelittsendinger fra Polen finansiert gjennom EU-midler er ment
å balansere statlig TV.
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http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval12%282013%291_Summary_Belarus_EN.pdf
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http://belarusdigest.com/story/what-policy-can-belarusian-economy-sustain17211?utm_source=Belarus+Digest+Newsletter&utm_campaign=ef859e2be9mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_55c14693e3-ef859e2be9237303973&ct=t%28466_27_2013%29
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Hviterussland har et stort antall trykte medier, flere hundre er registrert. Imidlertid har statlig
styrte medier også her en stor markedsandel. Noen av disse avisene har opplag av flere hundre
tusen per dag, hvilket er flere ganger flere enn alle uavhengige avisers opplag til sammen. Blant
de mange avisene i Hviterussland, er det bare noen få titalls som er uavhengige eller støtter
opposisjonen.
Hviterussere har høy Internett- kompetanse og en høy andel av faste brukere. Det finnes flere
gode web -sider, også enkelte med base i utlandet som er myntet på et hviterussisk publikum.
Nettjournalistikken er stadig viktigere for lesere som oppsøker alternativ informasjon, men sliter
med å nå ut til det virkelig brede publikum. Også redaksjonene til nettsider blir jevnlig
trakassert, i likhet med andre uavhengige medier . Anbefalte sider inkluderer: Det hviterussiske
journalistlaget www.baj.by; www.charter97.org (landets mest leste nyhetsnettsider, med klar
menneskerettighetsprofil, har nå base i eksil, med journalister i virksomhet inne i
Hviterussland), nettstedet til menneskerettighetsorganisasjonen Viasna www.spring96.org,
nyhetsportalene www.belapan.by, www.naviny.by og www.tut.by.
Lovgivning
Siden 2005 har alle medier på papir vært tvunget til å trykke og distribuere via statlige trykkeriog distribusjonsnettverk, og samtidig ble uavhengige medier i stor grad fjernet fra denne
distribusjonslisten. Etter stort internasjonalt press ble to av de viktigste opposisjonsmediene,
Narodnaya Volya og Nasha Niva, inkludert i 2008, men flertallet av uavhengige medier er
fortsatt ikke inkludert. Lovgivning innført i 2009 krevde at alle medier, inkludert nettsider, måtte
registreres på nytt. Kravet innebar at media ikke lenger kunne omgå sensur ved å publisere på
nettet.
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Ærekrenkelse er straffbart i Hviterussland. Mer enn at denne hjemmelen ble ofte brukt, fører
straffbarheten til effektiv selvsensur blant journalistene. Det gjelder i særlig grad omtalen av
Lukasjenko selv, men også hans nærmeste familie og krets av støttespillere i politikk og
næringsliv. Det medfører også selvsensur at medier til enhver tid kan være gjenstand for
skatteinspeksjoner, gjennomsøk og beslag som ofte resulterer i bøter, advarsler og tap av
registrering. For uavhengige medier i Hviterussland, har dette blitt rutine, særlig etter desember
2010.
Strafforfølgning og fengsling av journalister
Under og etter at politi og sikkerhetsstyrker satte et voldelig punktum for
massedemonstrasjonene i Minsk 19. desember 2010, ble også mange journalister berørt. Minst
27 journalister ble pågrepet, mer enn 20 journalister ble utsatt for vold fra politiet, 10
journalister ble idømt såkalte administrativ arrest i 10 til 15 dager. Seks hviterussiske
journalister ble siktet for ‘organisering av og deltakelse i masse ordensforstyrrelser. De seks var:
Natallia Radzina, en prisbelønt journalist og redaktør for nettsiden Charter 97. Natallia ble
løslatt og satt i husarrest i sin fødeby Kobryn. Da hun ble innkalt til nye avhør, besluttet hun å
forlate landet. Hun bor nå i Polen og fortsetter sitt arbeid, sammen flere Charter97 – ansatte.

Iryna Khalip, en annen prisbelønt
journalist og korrespondent for
russiske Novaja gazeta i
Hviterussland. Irina er gift med
opposisjonslederen Andrej
Sannikov. Den 19. desember
2010 ble Iryna arrestert, utsatt for
vold og satt i KGBs fengsel. Men
hun satt i varetekt prøvde
myndighetene å ta fra henne
omsorgen for hennes og Sannikovs felles barn. Iryna ble senere dømt til betinget fengsel med
sterkt nedsatt bevegelsesfrihet.
Aliaksandr Fiaduta, redaktør i avisen Tovarisj. Dømt til to års betinget fengsel.
Sergey Vozniak, journalist, dømt til to års betinget fengsel.
Pavel Seviarynets, aktivist og medlem av det hviterussiske journalistlaget. Pavel ble dømt til tre
års internering med tvangsarbeid.
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Dzmitry Bandarenka, aktivist og medlem av det hviterussiske journalistlaget. En av
grunnleggerne av www.charter97.org. Valgkampmedarbeider for Andrei Sannikov i 2010. Dømt
til to år i straffekoloni. Han hadde svært dårlig helse da han ble løslatt.

Dødsfall og forsvinninger blant hviterussiske journalister.
I 2003 forsvant kameramannen for TV-kanalen ORT Dmitry Zavadsky, og ble en av de fire
opposisjonelle til å forsvinne siden 1999. Det antas at Dmitry ble drept og at myndighetene på
et eller annet nivå var involvert i drapet. Dessverre var det ikke siste gang en journalist ble drept
i Hviterussland.
Rett før parlamentsvalget i 2004 ble journalisten Veronika Cherkasova, fra den uavhengige
avisen Solidarnost skutt og drept i sin egen trapp. Motivet bak drapet har aldri blitt avslørt, men
hun arbeidet med avslørende artikler om maktapparatet. I 2005, ble Vasily Grodnikov av
opposisjonsavisen Narodnaya Volya drept - også med uklart motiv. Den siste saken er knyttet til
presidentvalget i 2010: Aleh Byabenin, daværende redaktør for den populære
www.charter97.org ble funnet hengt under uklare omstendigheter. Selv om undersøkelser
konkluderte med selvmord, har ingen som sto ham nær akseptert denne konklusjonen. Det var
nok av motiver; nettsiden var populær, støttet opposisjonskandidaten Andrei Sannikov, og
Byabenin hadde akkurat takket ja til å være Sannikovs kampanjeleder.
I en helt nylig sak, ble journalisten Aliaksandr Haniseuski funnet druknet den 18. mars i år. Han
hadde vært savnet 28. desember i fjor. I en lignende sak forsvant journalisten Yury Yurko i 2009
og ble funnet druknet tre måneder senere. Hans ektefelle var overbevist om at dødsfallet hadde
sammenheng med hans arbeid, men ingenting er dokumentert.
Se siden til Det hviterussiske journalistlaget (Belarusian
Association of Journalists) for mer informasjon om brudd på
ytringsfrihet i Hviterussland: http://baj.by/en
Eksempler på hvordan ulike kritiske stemmer blir
kneblet i Hviterussland:
Minst to hviterussiske fotballfans er dømt for å ha uttrykt seg
om situasjonen i Hviterussland, 7. februar 2014 http://spring96.org/en/news/68863.
Hviterussisk lege tvunget til psykiatrisk sykehus etter kritikk av landets helsevesenet, 12
september 2013, http://spring96.org/en/news/65584
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ORGANISASJONSFRIHET/FORSAMLINGSFRIHET I HVITERUSSLAND
Det finnes en rekke juridiske og praktiske restriksjoner som forhindrer uavhengige
organisasjoner og enkeltindivider i å arbeide effektivt og fritt for å fremme menneskerettigheter
i Hviterussland. Enhver form for møte eller protest krever myndighetenes tillatelse for å kunne
finne sted. Det er kun registrerte organisasjoner som kan drive med organisert aktivitet og
utallige organisasjoner er blitt stengt de senere årene. Det finnes et bredt spekter av grunner og
lover til å nekte registrering av ikke-statlige organisasjoner (NGO). Enkeltpersoner risikerer
opptil 2 års fengsel for å engasjere seg gjennom uregistrerte grupper og organisasjoner
(Straffelovens § 193,1). Uregistrerte organisasjoner og grupper er ikke i stand til å leie
kontorlokaler offisielt og er ofte trakassert av sikkerhetsfolk.
Human Rights Centre Viasna er ikke registrert til
tross for at FNs menneskerettighetskomité har
slått fast at hviterussiske myndigheter bryter
internasjonal lov ved å nekte organisasjonen
registrering. Myndighetene har pålagt NGOene
unødig tyngende rapporteringskrav og foretar
stadig offisielle og uoffisielle inspeksjoner. Alt
dette tvinger det sivile samfunnet til å fungere på
kanten av loven. På grunn av den begrensede forsamlingsfriheten gikk flere hviterussiske
menneskerettighetsorganisasjoner
sammen
og
etablerte
Det
hviterussiske
menneskerettighetshuset i eksil i Vilnius i 2007. Organisasjonene har likevel fortsatt å operere
inne i landet. Etter presidentvalget i 2010 ble kontorene til blant annet Human Rights Center
Viasna, Belarusian Helsinki Committee og Hviterussiske Pen ble utsatt for razziaer fra
sikkerhetsstyrkene.
Etter å ha sett en liten liberalisering
av det politiske rommet fram mot
presidentvalget i 2010, kom
massearrestasjonene
etter
presidentvalget i desember 2010
uventet på både internasjonale og
nasjonale organisasjoner. Den 19.
desember
2010
arresterte
hviterussiske myndigheter mer enn
600 personer som protesterte mot
utfallet av valget. Flere hundre
mennesker
fikk
15
dagers
fengselsstraff, mens 25 personer
fikk lengre fengselsstraffer.
Endringer i lovverket fra 2011 begrenset ytterligere muligheter for å arrangere demonstrasjoner
eller har forsamlinger i offentlige rom. Her forbys det ”tilstedeværelse av mennesker i
9

forhåndsbestemte offentlige rom på et bestemt tidspunkt til å utføre forhåndsbestemte
handlinger organisert et offentlig uttrykk av samfunnets politiske interesser eller protest”, og
som naturlig nok sterkt begrenser mulige steder for å arrangere forsamlinger.
På forsommeren 2011 ble det likevel holdt flere
”stille” demonstrasjoner i protest mot president
Lukasjenko og hans regjering i flere byer, hvor folk
bare stoppet opp på gaten og klappet. Dette
resulterte i at hundrevis ble anholdt og dømt til opp
15 dager av administrative forvaring for
”hooliganisme”.
De siste årene har flere fått
administrative bøter for å arrangere ikke-autoriserte
protestaksjoner. I mars 2014 ble to personer dømt til
5 og 15 dagers fengsel for å ha deltatt i en
demonstrasjon på Frihetsdagen med plakater med påskriften «For Ukraina» og «Bandera er en
helt – Ukraina, vi er med dere»7.

Mer om forsamlingsfrihet i Hviterussland:
http://www.article19.org/resources.php/resource/2787/en/new-legislative-amendmentslimiting-freedom-of-assembly-and-association-and-imposing-new-restrictions-on-civil-societygroups-in-belarus
Det er utnevnt en FN Spesialrapportør for situasjonen for menneskerettigheter i Hviterussland,
Miklos Haraszti. Han første samlerapport kan lastes ned her. http://daccessods.un.org/TMP/9673264.02664185.html.
Årsrapporten til Viasna for 2013: https://spring96.org/files/reviews/en/2013_review_en.pdf

POLITISKE FANGER I HVITERUSSLAND
Menneskerettighetsforkjemperen Ales Bialiatski
Ales
Bialiatski
er
leder
av
menneskerettighetssenteret “Viasna”, og har flere
ganger vært favoritt til å bli tildelt Nobels fredspris.
Han er velkjent og internasjonalt anerkjent
menneskerettighetsforkjemper fra Hviterussland.
Viasna
er
Hviterusslands
viktigste
7 http://spring96.org/en/news/70199
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menneskerettighetsorganisasjon, kjent for å ha gitt juridisk og materiell hjelp til ofre for
regimets overgrep. Organisasjonen har vært den viktigste kilde til informasjon om overgrepene
som i en årrekke har blitt stadig intensivert i det som kalles ’Europas siste diktatur’. Som en
represalie for arbeidet sitt, har Viasna i årevis blitt nektet registrering og deres aktiviteter har
blitt tvunget under jorden. Ales er også en av grunnleggerne av det hviterussiske
menneskerettighetshuset i Vilnius.
Den 4. august 2011 ble Ales Bialiatski arrestert i Minsk mistenkt for skatteunndragelse, da han
hadde brukt midler fra egen privat konto for å finansiere Viasnas arbeid i Hviterussland. Dette
gjorde han fordi Viasna er nektet registrering av myndighetene, og organisasjon ikke kunne
arbeide offisielt. Høsten 2011 ble han dømt til 4,5 års fengsel, med inndragning av all sin
eiendom, herunder eiendom registrert på andre personer.
Saken mot Ales Bialiatski viser hvordan hviterussiske myndigheter forsøker å kvele de viktigste
kritiske stemmene i Hviterussland. Ales har i en årrekke kjempet mot dødsstraff, gitt juridisk
hjelp til politiske fanger og protestert mot lovgivning som gjør menneskerettighetsarbeid
ulovlig. Nå er han selv blitt en politisk fange, fengslet for sitt arbeid. Ales har vunnet flere priser,
blant annet Vaclav Havels menneskerettighetspris i 2013, Den norske forfatterforeningens pris i
2011 og Andrei Sakharovs frihetspris i 2006 fra Den norske Helsingforskomité.
http://nhc.no/no/vart_arbeid/sakharovs_frihetspris/Andrej+Sakharovs+Frihetspris+2006.9UFRz
U3W.ips
Mer informasjon om Ales Bialiatski og
http://freeales.fidh.net/introducing-ales-bialiatski/

kampanjen

for

å

sette

han

fri:

Se relaterte artikler:
NHC, HRHF og andre menneskerettighetsorganisasjoner nektet visum for rettsmøtet til Ales
Bialiatski:
http://nhc.no/no/nyheter/Stenger+grensene+f%C3%B8r+rettssak+mot+menneskerettighetsfors
varer.9UFRDOWK.ips
Ales Bialiatski mishandlet i varetekt, 20 juni 2012
http://humanrightshouse.org/Articles/18244.html -

Aktivisten Vasil Parfiankou
Vasil Parfiankou (født 1983) har gjentatte ganger
blitt arrestert og dømt for sin politiske aktivitet.
Ved presidentvalget i 2010 arbeidet han
gjennom Tell the Truth kampanjen med
valgkampen til presidentkandidaten Vladimir
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Niakliayeu, en tidligere leder for hviterussisk PEN. Han har vært medlem av Det hviterussiske
Frihetspartiet, og deltok i fellesarrangementer med ungdomsbevegelsen Young Front. Han deltok
19. desember 2010 i demonstrasjonen etter valget. Han ble pågrepet 4. januar 2011, og var den
første til å stilles for retten for å ha deltatt under den store demonstrasjonen. Han ble dømt til 4 års
fengsel i høysikkerhetskoloni. Han ble benådet, men dømt til ny fengselsdom etter å ha brutt vilkår
da han demonstrerte i solidaritet med gjenværende fanger.

Aktivisten Eduard Lobau
Eduard Lobau (født 1988) er en hviterussisk
aktivist fra landets demokratibevegelse, og
har spesielt vært aktiv i gruppen Young
Front. Han har tidligere ledet Young Front
kontoret i Minsk. Ble arrestert 18 desember
2010 sammen med Young Front lederen
Zmitser Dashkevich. Han ble dømt etter § 3
artikkel
339
av
straffeloven
for
”hooliganisme” til fire år i en arbeidsleier.
Amnesty International anerkjenner Eduard
Lobau som samvittighetsfange.

Politikeren Mikalai Statkevitsj
Mikalai Statkevitsj (født 1956) er en
hviterussisk politiker som var kandidat ved
presidentvalget i 2010. Statkevitsj ble
pågrepet og satt i varetekt i KGB fengsel på
valgdagen, der han sultestreiket fra 19.
desember til 12. januar. I mai 2011 ble han
dømt til 6 år i høysikkerhetskoloni.
I 1991 var han den eneste militære offiser i
Hviterussland som fordømte sovjetisk
forsøk på statskupp i Litauen. Fra 1991 var
han ledende i sosialdemokratiske partiet
Folkefronten. I 2005 ble han dømt til 3 års
fengsel for å ha iscenesett en gateprotest
mot de offisielle resultatene fra 2004 parlamentsvalget.
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Se liste over alle politiske fanger i Hviterussland og korte dokumentarfilmer:
http://nhc.no/no/vart_arbeid/aktuelt/Support+political+prisoners+in+Belarus%3A+List+of+the+
accused+and+convicted+in+Belarus..9UFRvYYo.ips
Amnesty
International
om
politiske
fanger
i
Hviterussland:
http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/hviterussland-én-løslatt-mange-fortsatt-fengslet
Press og trusler mot liv og helse – nyheter om politiske fanger, 7 februar 2012
http://humanrightshouse.org/Articles/17582.html

LØSLATTE FANGER
Ungdomsaktivisten Zmitser Dashkevitsj

Studenten Zmitser Dashkevitsj har vært den
yngste politiske fangen som har sittet lengst i
fengsel, i til sammen 6 år. Zmitser Dashkevitsj
(født
1981)
er
medlem
av
ungdomsbevegelsen
Young
Front
ungdomsbevegelse i Hviterussland og sto bak
en rekke pro-demokratiske arrangementer.
18
desember
2010,
dagen
før
masseprotestene, ble Dashkevitsj anholdt igjen sammen med Eduard Lobau og anklaget for
kriminell ”hooliganisme”. 28 mars 2011ble han dømt til 2 års arbeidsleier. 28 juni 2012 ble
Dashkevitsj dømt til ett ekstra år med forvaring for ”dårlig oppførsel” under sonnig. Han ble
endelig løslatt etter flere år i fengsel 2. september 2013.

Ungdomsaktivisten Andrei Kim
Andrei Kim (født 1986) er en hviterussisk
ungdomsaktivist og leder av den uregistrerte
ungdomsorganisasjonen Inicyjatyva. Han ble arrestert
etter å ha deltatt i en demonstrasjon 10.januar 2008
mot innføring av presidentdekret om restriktive
skatter og regelverk for små bedrifter. Han ble
anklaget for å ha slått ned en politimann og 22 april
2008 ble han dømt til 1,5 års fengsel.
Andrei Kim har ved flere anledninger beskrevet de
inhumane forholdene i de hviterussiske fengslene. Han
besøkte Norge i 2012 og sammen med tidlige presidentkandidat Anatoly Lebedko i 2013:
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http://nhc.no/no/land_og_regioner/europa/hviterussland/108+døgn+i+Lukasjenkos+fangehull.
b7C_wljMWU.ips

DØDSSTRAFF I HVITERUSSLAND
Hviterussland er det eneste landet i Europa som fortsatt utfører dødsstraff. Henrettelsene
utføres ved skudd i bakhodet. Verken den dømte eller slektninger blir informert om den
planlagte datoen for henrettelsen, og de pårørende får ikke vite i etterkant hvor kroppen har
blitt gravlagt.
Hviterussland har ikke signert den andre tilleggsprotokollen til FN-konvensjonen om sivile og
politiske rettigheter fra 15. desember 1989 og har heller ikke skrevet under noen internasjonal
eller regional traktat som forbyr dødsstraff. Dette er en av grunnene til at Hviterussland er ikke
er medlem av Europarådet. 8
I 2006 vedtok regjeringen en endring av straffeloven som skulle tilsi et moratorium på
dødsstraff. Til tross for dette, har henrettelser blitt idømt og gjennomført.
Andrei Burdyka og Aleh Hryshkautsou ble henrettet en gang mellom 14. og 19. juli 2011, til
tross for at deres saker skulle bli vurdert av FNs menneskerettighetskomité.
Menneskerettighetskomiteen hadde eksplisitt bedt Hviterussland om å utsette henrettelsen
inntil resultatene av FNs vurdering hadde blitt sendt.
Eduard Lykau dømt til døden 26. november 2013,
http://humanrightshouse.org/Articles/19890.html
Eduard Lykau var tiltalt for fem drap som ble begått i 2002, 2004 og 2011. Han ble arrestert i
september 2011 etter det femte drapet som skal ha skjedd i landsbyen Zhdanovich, nær Minsk.
Lykau ble dømt til døden 26.november 2013, men informasjonen om dette ble kjent først en
måned senere. Dette er et tydelig tegn på hvordan dødsstraff i Hviterussland prøves å holde
hemmelig for omverden.
Amnesty Internationals aksjon for Lykau: http://www.amnesty.no/aksjon/står-i-fare-for-å-blihenrettet
Flere kilder:
Hviterussland: eneste land i Europa som henretter, Amnesty International:

8

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=752651&Site=COE
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http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/hviterussland-eneste-land-i-europa-somhenretter
To hviterussere dømt for terror på Minsk Metro, henrettet 17. mars 2012,
http://humanrightshouse.org/Articles/17792.html
Amnestys rapport om dødsstraff i verden 2013: http://www.amnesty.org/en/deathpenalty/death-sentences-and-executions-in-2013
10 oktober – verdens dag mot dødsstraff og hviterussere mot dødsstraff:
http://humanrightshouse.org/Articles/19654.html
FNs ekspertpanel ber Hviterussland om å stoppe dødsstraffen etter siste rettsavgjørelser;
http://humanrightshouse.org/Articles/19627.html

INTERNASJONALE RELASJONER OG MENNESKERETTIGHETER
Hviterussland har et elsk-hat forhold til FN. På den ene siden er landet en av de grunnleggende
medlemsstatene og stolt av å være det, og var en av kandidatene til Sikkerhetsrådet i 2001. På
den
annen
side
anklager
den
hviterussiske
regjeringen
FN
og
dens
menneskerettighetsmekanismer for å være politisert og avviser FNs konklusjoner i forhold til
menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland. Fordi Hviterussland ikke er et medlem i
Europarådet er beskyttelsen gjennom FNs mekanismer spesielt viktige for landet innbyggerne.
FNs Spesialrapportør for Hviterussland, Miklos Haraszti, har ikke fått mulighet til å besøke
landet siden sin utnevnelse i 2012.
Landet er deltakerstat i Organisasjon for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), men etter at
OSSE kritiserte presidentvalget i 2010 ble OSSEs sendelagskontor i Minsk stengt.
Den europeiske Union har et anstrengt forhold til Hviterussland. Hviterussland er omfattet av
naboslapspolitikken, men i mangel av fremgang på menneskerettighetsfeltet er det ingen aktive
bilaterale avtaler innenfor naboskapspolitikken. I stedet føres en «kritisk engasjementspolitikk»,
blant annet med økonomisk støtte til sivilsamfunnet til «modernisering» av samfunnet. EU har
publisert
en
sammenfatning
av
sin
hviterusslandspolitikk
her:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132836.pdf
I tillegg er Hviterussland underlagt sanksjoner fra EU, med støtte fra Norge samt USA. Det
kreves at Hviterussland bedrer sin menneskerettighetspolitikk på en rekke felt, blant annet
løslatelse av politiske fanger og gjennomføring av demokratiske valg. Sanksjonene i sin helhet
kan finnes her:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:288:0069:0124:EN:PDF
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NGOer, blant annet Den norske Helsingforskomité, har vært opptatt av at sanksjonene skal være
effektive, og frykter en uthuling gjennom stadige unntak.
http://nhc.no/no/nyheter/NHC+urges+the+EU+to+make+its+restrictive+measures+against+Bela
rus+effective.b7C_wljMYW.ips
Norsk UD har følgende hviterusslandsstrategi (Fra 2007).
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2007/belarusstrategi.htm
l?regj_oss=1&id=476589

Mer informasjon:
Internasjonal dag til støtte for torturofre: http://humanrightshouse.org/Articles/19383.html
Hviterussiske myndigheter vil ikke invitere FNs
http://humanrightshouse.org/Articles/19971.html

spesialrapportør

til

Hviterussland:
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VEDLEGG TIL HÅNDBOKA FOR JOURNALISTER
KONTAKT INFORMASJON

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

The president of the Republic of Belarus
Press Service of the President of the Republic of Belarus
43 Kirova Street, Minsk
+375 17 222-35-03

press@president.gov.by
http://president.gov.by/en/
State authority

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus:

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

The Ministry of Justice

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

ul.Lenina, 19, Minsk 220030, Republic of Belarus
(00375 17) 327 29 22

Mail@mfa.gov.by
http://www.mfa.gov.by/en/contacts/
State authority

10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS
+375-17-200-86-87, +375-17-200-97-55
kanc@minjust.by
http://www.minjust.by/en
State authority

The Ministry of Internal Affairs
Gorodskoy Val street 4, Minsk BELARUS
00 375 17 218-78-95
http://mvd.gov.by/
State authority
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Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

The Ministry of Economy
Berson street 14, Minsk
00 375 222-60-48
minec@economy.gov.by
minister@economy.gov.by
http://www.economy.gov.by/
State authority

The Ministry of Information
Prospect Pobediteley 11, Minsk BELARUS
00 375 17 203-92-31
info@mininform.gov.by
http://www.mininform.gov.by/
State authority

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

The Ministry of Sport and Tourism

Name
Contact person

International Ice Hockey Federation
2014 IIHF Ice Hockey World Championship Organizing
Committee
Pobeditelei Ave. 20/3, 220020 Minsk, Belarus
+375 17 254 58 19, 254 54 83, 254 73 13
pr47117@yandex.ru
http://www.iihfworlds2014.com/en/

Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

8/2 Kirova Str.,Minsk, Republic of Belarus, 220050
+375 17 327-72-37

info@mst.gov.by
http://www.mst.by/en
State authority
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Name
Contact person
Address
Telephone
Email

Belarusian Institution for Strategic Studies

Website
Type of
organization

http://www.belinstitute.eu/en

Jogailos Str., 4, 01116 Vilnius, Lithuania
info@belinstitute.eu

SAMARBEIDSORGANISASJONER I HVITERUSSLAND OG I EKSIL

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website

Belarusian Association of Journalists
Zhanna Litvina
Pl. Svabody 17-304, 220030
Minsk, Belarus
+375 17 2036366
baj@baj.by
http://baj.by/en
Non-governmental NGO

Mass Media Charter 97.org
Natallia Radzina
+48226210040
charter97@gmail.com
http://charter97.org/en/news/

Belarusian Helsinki Committee
Oleh Hulak
Karl Liebknecht street 68, office 1201
220036 Minsk, Belarus
+37517 222 48 01
office@belhelcom.org
www.belhelcom.org
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Type of organization Non-governmental NGO

Name
Contact person
Address
Telephone

Human Rights Center “Viasna”
Tatiana Reviaka

+370 5 2127703
+370 60805447
Email
viasna@spring96.org
Website
www.spring96.org
Type of organization Non-governmental NGO not registered in Belarus

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of
organization

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website
Type of organization

The Committee for the Protection of the Repressed
Salidarnasts
Inna Kuley
+375 29 6203487
plosca2006@gmail.com
http://salidarnasc.org/en
Non-governmental NGO

Belarusian Human Rights House
Anna Gerasimova
Latako str 3, LT-01125, Vilnius
Lithuania
+370 5 2127703
+370 60805447
director.belarus@humanrightshouse.org
http://humanrightshouse.org/Members/Belarus/index.html
Non-governmental association, formed by Belarusian
organizations

NORSKE ORGANISASJONER SOM JOBBER MED SITUASJONEN I HVITERUSSLAND
Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website

Den norske Helsingforskomité
Berit Lindeman
Kirkegata 5, 0153 Oslo Norway
90933379
lindeman@nhc.no
www.nhc.no
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Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website

Human Rights House Foundation
Ane Tusvik Bonde
Kirkegata 5, 0153 Oslo, Norway
997 43 907
Ane.bonde@humanrightshouse.org
www.humanrightshouse.org

Name
Contact person
Address
Telephone
Email
Website

Norsk PEN
William Nygaard
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norway
908 92 601
william.nygaard@me.com
www.norskpen.no

Name
Contact person

Amnesty International Norge
Lene Christensen

Address
Telephone
Email
Website

Grensen 3
959 12 715
lchristensen@amnesty.no
www.amnesty.no
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