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Geachte heer Blok, 

 

Namens de FNV wil ik mijn zorg uitspreken over de recente ontwikkelingen in Wit Rusland. We hebben 

allemaal kunnen zien hoe daar tijdens de verkiezingscampagnes de belangrijkste oppositiekandidaten 

werden geïntimideerd en hun deelname aan de verkiezingen werd gesaboteerd.  Ook zagen we hoe de 

zittende Loekashenko – die sinds 1994 aan de macht is – tot winnaar werd verklaard ondanks de 

overduidelijke aanwijzingen dat een meerderheid van de bevolking tegen hem had gestemd.  

De vreedzame protesten die zich sinds die tijd hebben voorgedaan, zijn beantwoord met excessief 

geweld. Ook twee vakbondsleiders Nikolai Zimin and Maxim Sereda zijn gearresteerd en extreem 

mishandeld nadat ze hadden deelgenomen aan de staking als protest tegen de vervalste verkiezingen. 

Ondank de repressie gaan de protesten van de bevolking door, overal in het land vinden spontane 

stakingen plaats. Wij kunnen de eisen van de Wit Russische bevolking voor eerlijke verkiezingen alleen 

maar respecteren. 

 

Mede namens onze collega’s van de vrije vakbonden in Wit Rusland willen wij u vragen om bij de 

Europese Unie aan te dringen op passende maatregelen richting de Wit Russische autoriteit en de EU-

betrekkingen met Wit-Rusland te herzien. Dit omvat de herinvoering van evenredige sancties voor 

verkiezingsfraude en -geweld, alsook de heroverweging van de samenwerking met het land, ook 

binnen het Oostelijk Partnerschap. Het versterken van de steun aan het Wit-Russische maatschappelijk 

middenveld - met inbegrip van onafhankelijke vakbonden - en het stopzetten van financiële steun van 

de EU aan de regering en door de staat gecontroleerde projecten - ook via multilaterale 

ontwikkelingsbanken - moet ook dringend aan de orde worden gesteld. En tenslotte het vrijlaten van 

iedereen die sinds 9 augustus om politieke redenen is vastgezet. 
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We zien hoe internet en vrije media worden onderdrukt, wegen worden geblokkeerd, er vinden 

continu aanhoudingen en intimidatie van journalisten plaats, zodat de informatie over de situatie in 

het land niet verspreid kan worden, en om de publieke discussie te voorkomen en collectieve actie 

tegen de stembusfraude te voorkomen. 

 

Het is van groot belang dat de internetverbindingen zo snel mogelijk worden hersteld, blokkades van 

wegen worden opgeheven en journalisten vrij hun werk kunnen doen om de bevolking te informeren 

over de situatie in het land en daarbuiten. 

Daarom willen we u vragen al het mogelijk te doen via de u beschikbare kanalen om de zittende 

autoriteiten hier toe te bewegen en van ze te eisen in dialoog te treden met de oppositie om een 

nieuw verkiezingsproces op gang te brengen, onder toezicht van het verkiezingscomité dat door alle 

partijen kan worden vertrouwd, inclusief internationale waarnemers. 

 

Wij kijken uit naar uw spoedige reactie. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Han Busker, 

Voorzitter FNV 

 

 

Cc: Zaakgelastigde  Erik-Jan van Oosterhout, Wit Rusland, msk@minbuza.nl 
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