Norge må støtte demokratibevegelsen i Hviterussland

(Oslo 16. september 2020) Årsmøtet i Den norske Helsingforskomité ber den norske
regjeringen om å opprettholde støtten til den hviterussiske demokratibevegelsen ved:

– Ikke å anerkjenne valgresultatet fra 9. august i år. Norge må kreve at det avholdes nye frie
og rettferdige valg, hvor de ulike politiske grupperingene kan konkurrere fritt og hvor
internasjonale valgobservatører kan være til stede;
– Å kreve at tortur og mishandling må opphøre. Norge må engasjere seg for å at de mange
overgrepene blir etterforsket med sikte på å straffe de som utfører og dem som står bak
tortur og andre grove overgrep. Norge bør bidra til å avklare om Hviterussland har begått
forbrytelser mot menneskeheten mot den demonstrerende sivilbefolkningen, for eksempel
ved å bringe dette spørsmålet opp i FNs menneskerettighetsråd;
– Å støtte at Moskvamekanismen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa
(OSSE) blir iverksatt i forbindelse med krisen i Hviterussland, slik en rekke
menneskerettighetsorganisasjoner har bedt om. Mekanismen gjør det mulig for
deltakerlandene å utpeke en uavhengig ekspertgruppe for å rapportere om
menneskerettighetsbrudd;
– Å arbeide for å få President Lukasjenko til forhandlingsbordet og å bistå opposisjonen for å
gi deres stemme den sentrale plass som den fortjener. Forhandlinger kan gjerne skje i
rammen av OSSE.
Årsmøtet er positiv til den støtten den norske regjeringen hittil har gitt til de hviterussiske
demokratiforkjemperne, sist ved at Statsminister Erna Solberg møtte opposisjonens
presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja i eksil i Vilnius. Norge var tidlig ute med å
fordømme maktbruken i Hviterussland etter presidentvalget og be om løslatelse av
demonstrantene. Norge har sluttet opp om EUs sanksjoner mot hviterussiske tjenestemenn
for grove brudd på menneskerettighetene.
– Norge må fortsette å støtte de demokratiske kreftene i landet. De modige
demokratiforkjemperne i Hviterussland trenger vår solidaritet i dag, i morgen og i lang tid
fremover.
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