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SPEAKING NOTES Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV, Manifestatie Wit Rusland, 4 September, 13.00 uur  

Groot Hertoginnelaan 26, Den Haag 

------------------- 

Fijn dat jullie hier allemaal zijn gekomen vandaag. 

We staan hier uit solidariteit met onze broeders en zusters in Wit-Rusland die op dit moment 
dagelijks strijden voor hun rechten, democratische rechten, mensenrechten, vakbondsrechten! 

We staan hier ook om te tonen dat onze broeders en zusters in Wit Rusland er niet alleen voor staan.  

Deze week organiseert de internationale vakbeweging overal in de wereld manifestaties om te laten 
zien dat wij met onze collega’s in Wit Rusland samen strijden voor rechten die gelden voor iedereen! 

De afgelopen weken ging er geen dag voorbij of we hebben kunnen zien in de media wat er zich 
afspeelt in Wit Rusland. Demonstraties van de Wit-Russische bevolking tegen vervalste uitslagen van 
de laatste verkiezingen, tegen een dictatoriaal regime, tegen een machthebber die weigert op te 
stappen.  

Maar we hebben ook het antwoorden van de Wit Russisch regering kunnen zien, bruut en repressief 
geweld. Ook onze collega vakbondsleiders werden gearresteerd en mishandeld. Velen zitten nog 
steeds vast.  Dit is onacceptabel! 

We staan hier vooral als vakbond en steunen de spontane stakingen die overal zijn ontstaan in Wit -
Rusland. Werknemers uiten daarmee dat er verandering moet komen, om te beginnen eerlijke 
verkiezingen, waarbij de bevolking haar eigen leiders kan kiezen. 

De FNV steunt het recht van de Wit-Russische werkenden om zonder angst voor vergelding te 
kunnen staken. Met de onafhankelijke vakbeweging van Wit-Rusland eisen wij daarom: 

1. Stop het geweld, de vervolging en de arrestaties, 
2. Laat alle gevangengenomen vakbondsleiders en andere activisten vrij; en 
3. Zorg voor eerlijke verkiezingen met een onafhankelijke verkiezingscommissie en 

internationale waarnemers. 

FNV staat voor respect voor de universele principes van democratie, waaronder vrijheid van 
organisatie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van toegang tot informatie als fundamentele 
voorwaarden voor een democratische samenleving. 

We vragen de Wit-Russische autoriteiten om de eisen van de werknemers en de rest van de 
bevolking voor vrije en democratische verkiezingen te respecteren.  

We vragen alleen respect voor het Wit-Russische volk! 

Vandaag willen we deze boodschap overbrengen aan de ambassadeur van Wit Rusland hier in Den 
Haag. Daarom staan we hier tegenover de ambassade. Helaas is de ambassadeur vandaag niet bereid 
om ons te ontvangen en met ons in gesprek te gaan. 

Daarom wil ik de brief die we voor hem hebben graag hier voorlezen: 
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<Inhoud brief> 

Dear Excelency Yeudachenka, 

On behalf of FNV, the Dutch National Trade Union, and its almost 1 million members, I would like to 
share our statement with your excellency, as the highest representative of the republic of Belarus in 
the Netherlands.  

For the last 3 weeks we have been following with increasing concern the oppressive response of the 
Belarus regime to the protests of the Belarus population since the outcome of the national elections 
the 9th of august. 

Despite these repressive measures there are widespread actions now undertaken in the whole of 
Belarus. The independent trade union movement of Belarus has called for a strike to underline its 
protest against the sabotage of the election results.  The increasing number of labour strikes that are 
occurring at this very moment show the growing political activity of the workers. We can only respect 
this. 
 
It is impressive to see the wave of spontaneous work stoppages that has been organised across the 
country. Workers started to form strike committees to prepare for a nationwide general strike in 
support of democratic change.  

The security forces have responded with an unprecedented terror: mass arrests, beatings and torture 
of protesters.  

The strikers demands are clear! They want the Belarus government to recognise the results of the 
presidential elections as invalid, to release all political prisoners and demonstrators, to prevent the 
persecution of the strike participants and to cancel the system of short term contracts.  

The administration and security services are putting tremendous pressure on the strikers, members 
of the strike committee and their families. Many are threatened with dismissal. Activists are being 
arrested and detained by security services. We want the Belarus authorities to stop the wave of 
violence. 

We the members of the FNV support the right of the Belarusian workers to be able to go on strike 
without fear of reprisal or detriment. We support the independent trade movement of Belarus in 
their demands to: 

1. Stop the violence, persecution and arrests, and release all imprisoned union leaders, activists, and 
civil society representatives; and 

2. Re-run the election with an independent election commission and international observers. 

 FNV stands for respect of the universal principles of democracy, including freedom of association, 
freedom of speech and freedom of access to information as the fundamental prerequisites of a 
democratic society. 

We ask you to respect the demands of the workers and the people for free and democratic elections. 
We just ask respect for the Belarus people! 
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Tuur Elzinga 

Vicepresident FNV 

Netherlands 

 

 


