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Nyvalg nødvendig i Hviterussland  
– SV fordømmer overgrepene 

Vedtatt av SVs landsstyre 19. september 2020.  
 
Situasjonen i Hviterussland er dramatisk etter valget 9. august. Den sittende president 
Alexander Lukasjenko, vant ifølge den offisielle valgkommisjonen med over 80% av 
stemmene. Opposisjonskandidaten Svetlana Tikhanovskaja fikk kun 10 %. Flere mener 
Tikhanovskaja egentlig var den som fikk flest stemmer og burde vært erklært som 
valgvinner. Som en følge av valget har det brutt ut flere demonstrasjoner og streiker over 
hele landet. Myndighetene har møtt disse med bruk av grov vold og massearrestasjoner. 
Flere melder også om mishandling og tortur av de som er fengslet.  
 
SV mener situasjonen i Hviterussland er kritisk og at voldsbruken mot fredelige 
demonstranter er helt uakseptabel.  
 
Det hviterussiske folket må få avgjøre sin egen framtid gjennom demokratiske valg og frihet 
fra undertrykking. Da må de også slippe å bli en brikke i maktkampen mellom øst og vest. 
Både Russland, EU og NATO må gi hviterusserne rom til selv å bestemme sin økonomiske og 
politiske kurs. Eventuell internasjonal støtte til demokratibygging må gis gjennom 
organisasjoner som ikke er en del av den geopolitiske stormaktsrivaliseringa, som for 
eksempel FN og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). 

SV krever derfor: 

 
● At det gjennomføres et nytt valg under internasjonal observasjon. Valget 9. august er 

ikke gyldig. 
 

● At myndighetene øyeblikkelig stanser voldsbruken mot fredelige demonstranter, 
journalister og streikende arbeidere. 

 
● At norske myndigheter 

o protesterer overfor myndighetene i Hviterussland, og samtidig tar opp 
situasjonen i landet i relevante fora. 

o krever at forsamlingsretten respekteres og beskyttes.  
o krever umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av opposisjonelle og andre som 

er fengslet uten lov og dom. 
o krever uavhengig gransking av påstandene om politivold, tortur og overgrep 

overfor aktivister, opposisjonelle og andre som er blitt arrestert.  
o vurderer bruk av sanksjoner som rammer enkeltpersoner i maktapparatet 

som er ansvarlige for overgrepene mot fredelige demonstranter og 
journalister.  
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