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SHRNUTÍ 
 
Tato monitorovací zpráva byla připravena běloruskými nevládními organizacemi a jejich 
mezinárodními partnery.1 Jejím záměrem je poskytnout detailní informace o aktuální situaci v 
Bělorusku všem zodpovědným činitelům, kteří revidují rozhodnutí EU o pozastavení sankcí vůči 
Bělorusku.  
 
Zpráva vyvozuje následující závěry: 
 

� Změny, které běloruské státní orgány provedly během počátečního období obnoveného 
dialogu, byly převážně kosmetického rázu a jsou snadno odvolatelné. Malé množství 
organizací z nich sice profitovalo, ale nepomáhají žádným významným způsobem podpoře 
občanské společnosti ani nezávislým médií.  
 

� Tyto nepatrné změny nesměřují k jádru problémů, kterým občanská společnost v dnešním 
Bělorusku čelí. Pokračující omezování lidských práv a základních svobod je znepokojující. 
Ukazuje, že Bělorusko stále ještě nezapočalo smysluplný proces demokratizace. 
 

� Přestože jsou nedávné kroky běloruské vlády vítány, mohou být považovány pouze za 
minimální projev snahy prokázat alespoň trochu dobré vůle a ochoty pokračovat v dialogu s 
EU. 

 
Klíčové události ve sledované době: 
 

� Běloruské úřady zveřejnily „non-paper“, který předestřel menší okruh problémů, k jejichž 
řešení došlo v rámci pokračujícího dialogu s EU. Dvoje nezávislé noviny (Naša Niva a 
Narodnaja Volja) dostaly povolení k návratu do oficiálního oběhu a distribučních seznamů. 
Ve spolupráci s OBSE byl uspořádán kulatý stůl na téma nového mediálního zákona a byla 
učiněna nabídka k pořádání podrobných diskuzí s ODIHR/OBSE o zlepšení volebního 
zákona. 
 

� Běloruské úřady podnikly množství „dodatečných kroků“ k liberalizaci země, které nebyly 
specificky představené v „non-paperu“. Byly jimi: 
� Registrace nevládní organizace Za svobodu; 
� Registrace homelské pobočky BNF, opoziční politické strany; 
� Presidentská administrativa zřídila veřejný poradní výbor pro lidská práva, jehož členy 

budou zástupci Běloruského helsinského výboru, nevládní organizace Za svobodu a 
opoziční politické strany OGP.2 

 
� V oblasti svobody tisku, i přes výše zmíněné udělení přístupu do státní distribuční sítě pro 

dvě periodika, byly další čtyři podobné žádosti zamítnuty nebo nezodpovězeny a celkem 11 
oficiálně registrovaných nezávislých novin je v prodejních stáncích stále nedostupných.  

                                                 
1 Sestavena Výborem na ochranu politicky pronásledovaných Solidarita, Běloruskou asociací novinářů (BAJ), 

Koordinační radou pro soukromé podnikatele (the Cooperating Council for Individual Entrepreneurs), 
ekonomickými novinami Belarusi i Rynok, Institutem pro privatizaci a management (IPM), Asociací běloruských 
prodemokratických nevládních organizací a Běloruským institutem strategických studií ve spolupráci s BIIM 
(skupinou mezinárodních implementářů běloruských projektů). 

2 BelaPAN, 26. ledna 2009. N.B. Všechny tyto organizace jsou oficiálně registrované, ostatní opoziční strany a 
neregistrované neziskové nevládní organizace nebyly pozvány k účasti.  



 
� V oblasti svobody sdružování byly zamítnuty žádosti o registraci nejméně dvou nevládních 

organizací a jedné odborové organizace. Dále čekají na projednání žádosti o opětovnou 
registraci řady prominentních nezávislých nevládních organizací včetně Centra pro ochranu 
lidských práv Viasna a Asociace běloruských prodemokratických nevládních organizací. 

 
� Byla vznesena obvinění proti několika opozičním aktivistům. Aliaksandr Barazenka byl 

odsouzen k ročnímu trestu „omezené svobody“ za účast na opozičním protestu. 
 

� Několik žádostí o veřejné shromáždění a demonstrace bylo zamítnuto, včetně těch, které 
připomínaly 60. výročí přijetí Všeobené deklarace lidských práv. 

 
� Nebyly podniknuty žádné kroky k posouzení kontroverzních článků3 běloruského trestního 

zákona, které vážně poškozují pracovní prostředí a brání aktivitě nezávislých občanských 
iniciativ. Rovněž nebyl odvolán článek 533 Prezidentského dekretu, který reguluje 
využívání kancelářských prostor nevládními organizacemi a politickými stranami. Odvolání 
nebo úprava této legislativy by naznačovala upřímný závazek ke zlepšení klimatu pro 
nezávislé nevládní organizace. 

 
 
1. ÚVOD 
 
13. října 2008 se Rada Evropské unie rozhodla pozastavit současné sankce proti čelním 
představitelům Běloruska na dobu šesti měsíců.4 Toto rozhodnutí ze srpna 2008 následovalo po 
propuštění Aliaksandra Kazulina, Siarheje Parsiukeviče a Andreje Kima, kteří byli pokládáni za 
politické vězně.  
 
Rada sdělila, že toto rozhodnutí bude přezkoumáno za šest měsíců a bude následovat po zhodnocení 
pokroku Běloruska v řadě specifických oblastí, týkajících se dodržování „základních svobod, včetně 
svobody projevu a sdělovacích prostředků a práva na shromažďování a politické sdružování.“ 
  
19. listopadu obdrželi představitelé EU v Bruselu non-paper, ve kterém podala běloruská vláda tři 
konkrétní přísliby uvolnění situace v Bělorusku, „aby ukázala závažnost svého úmyslu 
normalizovat vztahy s EU“.5 
 
Návrh obsahoval tyto tři kroky: svolání mezinárodního kulatého stolu na téma legislativa regulující 
internet a média se zástupcem OBSE pro svobodu médií a s kanceláří OBSE v Minsku, pod záštitou 
a s aktivní spoluprací Ministerstva informací; dále souhlas s návratem dvou nezávislých tiskovin 
(Naša Niva a Narodnaja Volja) do novinových stánků a distribučních sítí, které jsou provozovány 
státem; a ujištění o připravenosti k podrobným jednáním o doporučeních ODIHR/OBSE týkajících 
se reformy běloruského volebního zákona. 
 
Evropský parlament přijal od října 2008 dvě rezoluce, které mají přispět k jednotné společné 
strategii EU ve vztahu k Bělorusku. Oba texty, první z 9. října a druhý z 24. ledna, zdůrazňují, že 
běloruská vláda stále výrazně nedosahuje mezinárodních standardů demokracie a respektování 
lidských práv.  
 
Rezoluce ukazují, že Evropský parlament pozorně sleduje, zda jsou aktivity běloruských státních 
orgánů známkami skutečných změn, a že se nehodlá spokojit s pouhými prohlášeními.  
                                                 
3 Část 2 čl. 367 – Hanobení prezidenta Běloruské republiky; Část 1 čl. 368 – Urážka prezidenta Běloruské republiky; Čl. 369-1 – Poškození dobré 

pověsti Běloruské republiky; Čl. 193-1 týkající se jednání jménem nezaregistrované organizace. 
4 Závěr z dvoutisícího osmistého devadesátého sedmého setkání v otázce vnějších vztahů Rady Evropské unie.  

5 BelaPAN, 21. listopadu 2008; Běloruský non-paper, 19. listopadu 2008 



 
Tato monitorovací zpráva byla sestavena s cílem zajistit dostatek podrobných informací o skutečné 
situaci na místě pro ty představitele EU, kteří budou rozhodovat o revizi sankcí za šest měsíců. 
Zprávu se rozhodli sepsat účastníci setkání implementátorů běloruských mezinárodních projektů 
(Belarusian International Implementers Meeting [BIIM]), který se konalo ve Varšavě, v říjnu 2008. 
Vychází z pozorování a zkušeností mezinárodních expertů a nezávislých organizací v Bělorusku.  
 
Setkání BIIM se konají pravidelně dvakrát ročně od roku 2002. Propojují ty donory a nevládní 
organizace z Evropy a USA, kteří se zabývají lidskými právy a rozvojem demokracie v Bělorusku. 
Cílem těchto setkání je výměna zkušeností, vytvoření společné strategie a lepší koordinace 
mezinárodního úsilí zaměřeného na pomoc Bělorusku. Setkání se účastnilo čtyřicet osm nevládních 
a donorských organizací z České republiky, Německa, Dánska, Litvy, Norska, Polska, Slovenska, 
Švédska i USA a Evropské komise.  
 
Tato zpráva zkoumá nedávný vývoj situace v Bělorusku s ohledem na dodržování základních 
svobod: svobody sdělovacích prostředků a svobody sdružovací a shromažďovací. Zabývá se také 
tím, zda jsou lidé pronásledováni či svévolně zatýkáni za politickou aktivitu a informuje o represích 
proti občanským aktivistům v Bělorusku a o vývoji liberalizace běloruské ekonomiky. 
 
 
2. SVOBODA SDĚLOVACÍCH PROST ŘEDKŮ 
 
V běloruském non-paperu z 25. a 26. listopadu 2008 bylo stanoveno, že nezávislé noviny Narodnaja 
Volja a Naša Niva získávají povolení znovu být zahrnuty ve státní síti předplatného Belpošta a že 
mohou být znovu prodávány ve státem vlastněných novinových stáncích Belsajuzdruk.6 Tyto dvě 
tiskoviny byly vyloučeny ze státních monopolů v roce 2005, v období před prezidentskými volbami 
2006.7 Jsou nyní považovány za volně dostupné v novinových stáncích po celém Bělorusku, i když 
ve skutečnosti je často těžké je nalézt. Tato periodika nemohou plně využít nových výhod kvůli 
špatné finanční situaci, kterou částečně způsobila ekonomická diskriminace ze strany státních 
orgánů v minulých letech. V prosinci však, nehledě na nový statut těchto registrovaných novin, byli 
v Brestu zadrženi dva mladí aktivisté za distribuci bezplatných propagačních výtisků Narodnoj 
Volji. 8  
 
Přes pozitivní změny je stále odepírán vstup do státní distribuční sítě dalším 11 registrovaným 
nezávislým novinám.9 Během sledovaného období oslovily čtyři z těchto publikací Belsajuzdruk a 
Belpoštu s žádostí o obnovení jejich smluv o předplatném a prodeji. Tři obdržely negativní 
odpověď a jedna na reakci čeká.10 
 
Všechny nezávislé noviny musí projít oficiálním přeregistrováním na základě nového zákona o 
sdělovacích prostředcích, který vešel v platnost 8. února 2009.11 Tento proces je zdrojem vážných 
obav mezi nezávislými médii, protože v minulosti byla přeregistrace používána k drastickému 
snížení počtu nezávislých publikací. Nový zákon byl silně kritizován organizacemi pro práva 
sdělovacích prostředků, včetně Reportérů bez hranic (RSF), Article 19, Výboru na ochranu 

                                                 
6 Naša Niva, 25. listopadu 2008.  

7 Výroční zpráva 2006, Novináři bez hranic; Sdělovací prostředky v Bělorusku 2006, sledováno Asociací běloruských novinářů  

8 Centrum pro ochranu lidských práv Viasna, 9. prosince, http://spring96.org/en/news/26404 (citace Radio Racyja).  

9 Noviny Tovarišč, Novy Čas, Bobrujski Kurjer, Borisovskije Novosti, Vitebskij Kurier M, Volnaje Hlybokaje, Hazeta dlia Vas, Hazeta 
Slonimskaja, Hanzavicki Čas, Intex-press a Niasvižski Čas nemohou být distribuovány přes Belsajuzdruk. Noviny Tovarišč, SNPlus, Svobodnyje 
novosti pljus, Novy Čas, Borisovskje Novosti, Vitebskij Kurjer M, Volnaje Hlybokaje, Hazeta Slonimskaja, Hanzavicki Čas a Intex-press rovněž 
nejsou dostupné skrze státní předplatné.  

10 Odpovědi od Belsajuzdruk obdržely noviny Tovarišč a Novy Čas 17. prosince 2008, Intex-press 12. ledna 2009. Hazeta Slonimskaja ještě 
oficiální odpověď na žádost nedostala. Dne 11. listopadu 2008 obdržel také negativní odpověď od Belpošty Tovarišč.. Informace od Asociace 
běloruských novinářů (BAJ), 17. listopadu 2008. BAJ Zpráva o činnosti médií.  

11 Čl. 54 Zákona o hromadných sdělovacích prostředcích.  



novinářů (CPJ) a Mezinárodní novinářské federace (IFJ) a také několika mezinárodními subjekty 
včetně OBSE.12 1. července Evropská komise odsoudila přijetí tohoto zákona. Benita Ferrero-
Waldner, komisařka pro vnější vztahy, prohlásila: „Odsuzuji přijetí nového zákona o médiích, který 
ještě více omezuje svobodu tisku v Bělorusku. Svoboda tisku je základním předpokladem 
demokracie.“13 
 
Dle návrhu běloruského non-paperu se 24. listopadu uskutečnila diskuse kolem kulatého stolu na 
téma „Internet: Výzva 21. století“. Konala se pod záštitou běloruského Ministerstva informací, 
zástupců OBSE pro svobodu tisku a kanceláře OBSE v Minsku. Tato akce svedla dohromady 
mezinárodní experty, státní úředníky a nezávislé mediální odborníky.14 Nezávislá Běloruská 
asociace novinářů (BAJ) hodnotí setkání kladně zvláště proto, že účast státních úředníků byla 
vzhledem k nedávné praxi průlomem. 
 
Diskuze u kulatého stolu se soustředily na rozdílné pohledy v záležitosti nového mediálního 
zákona, který měl vejít v platnost 8. února 2009. Nezávislí novináři se obávají, že platné mediální 
zákony budou rozšířeny na Internet, s cílem omezit přístup k informacím. Běloruské úřady tvrdí, že 
jejich snahy směřují k prevenci nelegálního obsahu, například dětské pornografie. Nezávislá média 
se ale bojí, že zmíněná ochrana bude pouze záminkou pro další omezování přístupu k informacím.15  
 
Zdá se, že výsledkem setkání bylo nalezení kompromisu ve formě dobrovolné registrace, přijatelné 
pro obě strany. Tato alternativa by umožnila vládě dostát požadavkům mediálního zákona a zároveň 
by umožnila internetovým médiím, která o to mají zájem, získat oficiální statut médií. 25. ledna 
v návaznosti na toto setkání přislíbil ministr informací Uladzimir Rusakevič, že žádná oficiální 
registrace pro internetové zdroje informací nebude zavedena.16  
 
Dne 26. listopadu se konalo setkání představitelů BAJ a Usevalada Jančeuskeho, vedoucího 
Hlavního odboru ideologie prezidentské administrativy. Ačkoli nemělo setkání žádný konkrétní 
závěr, bylo zástupci BAJ považováno za pozitivní, hlavně proto, že bylo první svého druhu.  
 
Nicméně otázka novinářské akreditace médií sídlících v zahraničí zůstává problematická. Dva polští 
novináři sice získali dočasnou akreditaci, ale žádosti dalších zahraničních médií, včetně Evropského 
rádia pro Bělorusko a Rádia Racyja, nebyly úspěšné.17 Třem korespondentům Rádia Racyja byla 
v lednu 2009 odmítnuta akreditace na základě toho, že v minulosti pracovali v Bělorusku bez 
akreditace.18 
 
V listopadu podal žádost o registraci na běloruské Ministerstvo zahraničních věcí BelSat, satelitní 
kanál Polské televize vysílající v běloruštině. BelSat byl ale požádán o vysvětlení svých 
předchozích neautorizovaných zpravodajských aktivit.19 Tento požadavek může negativně ovlivnit 
průběh registrace a akreditace ostatních zahraničních médií. Žádost BelSatu je v projednávání a 
někteří navrhují její přijetí už jen proto, aby byli její reportéři pod státním dohledem.20 
 

                                                 
12 Tisková zpráva OBSE, 7. července 2008, http://www.OBSE.org/item/31898.html; NB mediální zákon byl původně navržen v roce 2002, 

následovala ho četná kritika, původní memorandum OBSE připravila organizace Article 19, bylo vydáno 3. prosince 2003 - 
http://www.OBSE.org/documents/rfm/2003/12/1601_en.pdf. CPJ letter to President Lukashenka - http://cpj.org/2008/07/belarus-considers-
restrictive-media-law.php.  

13 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1065&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

14 Novináři bez hranic (RSF), 27. listopadu 2008 

15 BAJ, Zpráva o činnosti médií. 

16 BelaPAN, 25. ledna 2009  

17 BAJ, 25. ledna 2009; Radio Racyja, 28. května 2008.  

18 Radio Racyja, 23. ledna 2009 

19 Tiskové centrum Asociace běloruských novinářů, 27. listopadu 2008.  

20 BelaPAN, 3. ledna 2009 



Konečně, používání zákona „na obranu proti extremismu“21 brání v uplatňování svobody 
sdělovacích prostředků. V listopadu KGB v Brestu zažádala soud o zničení deseti kopií nezávislého 
intelektuálního magazínu Arche, které byly 24. října zabaveny celními úředníky na polsko-
běloruské hranici. KGB tvrdilo, že časopis obsahuje „vyzývání k extremistické aktivitě a propaguje 
ji“. 22 
 
Podobně také oblastní soudce v Hrodně jako extremistický označil dokumentární film polského 
režiséra Lekce běloruštiny. Seznam materiálů považovaných za extremistické obsahuje mimo jiné 
Kroniku porušování lidských práv z roku 2004 a tři CD kolekce písní vybraných polskou 
iniciativou „Solidarita s Běloruskem“.  
 
Tyto incidenty ukazují, že zákon „na ochranu proti extremismu“ je uplatňován selektivně, a to proti 
opozičním aktivistům k zastrašení svobodných občanských iniciativ. 
 
 
4. SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ  
 
Od října 2008 získalo několik nezávislých struktur od běloruských úřadů formální registraci. Jiným 
však byla registrace zamítnuta nebo ještě neobdržely rozhodnutí o svých žádostech. Nelze tedy 
s jistotou říci, že se postoj běloruských představitelů důsledně změnil. 
 
Hnutí Za Svobodu (Ruch Za Svabodu) v čele s bývalým prezidentským kandidátem Aliaksandrem 
Milinkevičem bylo zaregistrováno 17. prosince 2008. Byl to čtvrtý pokus této nevládní organizace o 
registraci; všechny předchozí pokusy byly zamítnuty běloruským Ministerstvem spravedlnosti. Po 
ročním úsilí získala 18. prosince registraci také homelská pobočka opoziční strany BNF. 
 
Množství dalších nezávislých organizací podalo žádost o obnovení registrace. Mezi nimi byla také 
Asociace běloruských prodemokratických nevládních organizací (zamítnuto v roce 2003)23, Strana 
pro svobodu a pokrok (zamítnuto třikrát),24 Centrum pro ochranu lidských práv Viasna 
(zlikvidováno 2003)25 a občanské sdružení Pro Svobodný rozvoj podnikání (zamítnuto 2007).26 
Dodnes nebyly podniknuty žádné další kroky v těchto žádostech. 
 
V říjnu 2008 byla registrace odmítnuta Občanské organizaci běloruských penzistů Naša 
Pakalennie27 a organizaci Haryzantal.28V listopadu posedmé odmítl mohilevský Výkonný výbor 
registraci Nezávislé odborové organizaci v radio-elektronickém průmyslu. Po zvažování tohoto 
případu od srpna se Výkonný výbor rozhodl neudělit registraci a zdůvodnil své rozhodnutí tím, že 
organizace nemá adresu sídla.  
 
Na projednání běloruským Vrchním soudem čekají dvě odvolání proti zamítnutí registrace. 
Nevládní Centrum pro podporu černobylských iniciativ a organizace Haryzantal se odvolávají proti 
zamítavému rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti.29 
 
V říjnu 2008 se Uladzimier Kacora odvolal k Vrchnímu soudu, aby v souladu s rezolucí Rady pro 
lidská práva OSN umožnil znovu obnovit činnost nevládní organizace Občanské iniciativy. 
                                                 
21 Vstoupilo v platnost 21. ledna 2007. Podle tohoto zákona jsou extremistickými materiály informační produkty, které obsahují vybízení k 

extremistickým činnostem, propagují je nebo jsou považovány za extremistické rozhodnutím soudu.  
22 „Skutečná svoboda médií je ještě daleko“ BelaPAN, 28. listopadu 2008.  

23 Dne 24. února 2003 zrušil Vrchní soud Běloruska rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o odmítnutí opětovné registrace Sdružení 

24 Shromáždění zakladatelů se konalo 22. listopadu 2003, 29. května 2004 a 29 května 2005.  

25 28. října 2003, Centrum bylo zlikvidováno Ministerstvem spravedlnosti.  

26 Centrum pro ochranu lidských práv Viasna, 13. listopadu 2008.  

27 Rozhodnutí soudu ze 17. října 2008 (druhé zamítnutí).  

28 Rozhodnutí soudu z 23. října 2008 (druhé zamítnutí v jednom roce).  

29  www.telegraf.by.  



Podobné žádosti byly směřovány také na Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo 
spravedlnosti, ale žádné nebyly úspěšné. 
 
Vládní představitelé učinili symbolický krok k zlepšení pracovních podmínek občanských iniciativ 
vydáním Prezidentského dekretu #689 z 19. prosince. Tento dekret na šest měsíců suspenduje 
inspekce a audity všech právnických osob, včetně občanských a nevládních organizací.30 Nicméně 
další formy pronásledování jako například protiprávní domovní prohlídky přetrvávají.31 
 
Dne 22. ledna udělily běloruské státní orgány povolení Asociaci běloruských prodemokratických 
nevládních organizací k uspořádání VI Kongresu, který je plánován na 6–7. března 2009 v Minsku. 
Tradičně na tento Kongres přijedou stovky občanských organizací z celého Běloruska i zahraniční 
hosté. 
 
 
 
5. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K VOLEBNÍ LEGISLATIV Ě 
 
Ve dnech 22. a 23. ledna 2009 se uskutečnilo setkání zástupců ODIHR/OBSE, Prezidentské 
administrativy Běloruské republiky, běloruské Ústřední volební komise, Národního centra pro 
legislativní a právní výzkum a Ministerstva zahraničních věcí, aby hovořili o závěrech Zprávy 
volební pozorovatelské mise ODIHR/OBSE na parlamentních volbách v září 2008. Bylo 
dohodnuto, že první kolo konzultací mezi ODIHR/OBSE a běloruskými odborníky bude provedeno 
v únoru 2009.32  
 
Ve stejné době připravil pracovní kolektiv opozičních Spojených demokratických sil (UDF) vlastní 
návrh změn a úprav volebního zákona. Tento návrh byl předán Prezidentské administrativě, 
ODIHR/OBSE a Benátské komisi Rady Evropy.  
 
Tato pracovní skupina také požádala o svolání schůzky k prodiskutování navrhovaných změn, ale 
přestože kontaktovala 12 různých míst, nedostala žádnou pozitivní odpověď. Její představitelé tedy 
požádali o možnost open air setkání 8. února.33 
 
 
 
6. SVOBODA OD POLITICKÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ A SVÉVOLNÉ HO ZATČENÍ 
 
Počet zatčených demokratických aktivistů se ve srovnání se stejným obdobím 2007 snížil. Oproti 
44 z doby mezi říjnem a prosincem 2007 je to pouze 16 v roce 2008. Počet aktivistů, kteří byli 
pokutování za politickou aktivitu, byl však přibližně stejný: 16 v období říjen – prosinec 2007 a 12 
ve stejném období 2008.34 
 
Dne 1. prosince bylo zastaveno trestní stíhání občanských aktivistů Michaila Šarameta a Jurije 
Karetnikaua, kteří byli zatčeni ve spojitosti s výbuchem v Minsku 4. července 2008. Jiní aktivisté 
zadržení v souvislosti s tímto incidentem ale zůstávají ve vazbě a jejich případy ještě nebyly 
uzavřeny. 
 

                                                 
30 „Monitoring dodržování návrhů evropských struktur k normalizaci podmínek v oblasti nevládních organizací a svobody sdružování běloruskými 

státními orgány,“ Asociace běloruských prodemokratický nevládních organizací, leden 2009. 
31 Ibid. Konkrétní případy zahrnují prohlídku a zabavení vybavení v kancelářích Hnutí Za Svobodu 18. listopadu a násilný vstup do soukromého 

bytu člena opoziční strany BNF a následné zabavení nezávislého neregistrovaného výtisku Tut i Cjapjer. 
32 Tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky, 23. ledna 2009  

33 Informace od Spojených demokratických sil.  

34 Centrum pro lidská práva Viasna, monitorovací zpráva, www.Spring96.org.  



Začátkem října bylo zahájeno trestní stíhání proti Artjomu Dubskému kvůli porušení čl. 415 
trestního zákona Běloruské republiky (vyhýbání se výkonu trestu). Byl obviněn ze tří přestupků. 
Krátce po zahájení stíhání Dubskij požádal o politický azyl na Ukrajině.35 
 
V prosinci 2008 byl Aliaksandr Barazenka, poslední ze 14 mladých účastníků zadržených po 
protestech v lednu 2008,36 odsouzen k ročnímu „omezení svobody“ (domácímu vězení), které 
vyžaduje setrvávání pouze doma nebo na pracovišti. Již dříve bylo dalších devět účastníků 
odsouzeno k dvouletému trestu omezení svobody.37 Další, včetně jednoho nezletilého,38 obdrželi 
tresty omezení svobody na jeden a 1, 5 roku a zbylí dva byli pokutováni.39 
 
Dne 20. prosince zjevně došlo k nelegálnímu zadržení Artura Finkeviče, někdejšího politického 
vězně a vůdce neregistrovaného opozičního hnutí Mladé Bělorusko. Podle nezávislých výpovědí 
byl násilně odvlečen od svého domu osobami v civilním oděvu, zmlácen, byly mu odebrány osobní 
doklady a peníze a byl opuštěn v lese za Minskem.40 
 
 
7. SVOBODA SHROMAŽĎOVÁNÍ 
 
Výsledky žádostí o veřejné demonstrace jsou od zahájení rozhovorů v říjnu minulého roku 
proměnlivé. 
 
BNF získala povolení ke konání průvodu Dziady, který se každoročně koná 2. listopadu.41 Tato akce 
je věnována památce předků, zejména obětem politických represí během sovětské nadvlády. 
Konzervativně křesťanská strana společně s neregistrovanou Stranou svobody, Běloruskou 
křesťanskou demokratickou stranou a Mladým Běloruskem paralelně zorganizovala pochod, který 
nebyl oficiálně povolen. Těchto akcí se dohromady zúčastnilo kolem 1 000 občanů a policie do 
žádné z nich nezasahovala. Podobně bylo povoleno také shromáždění podnikatelů občanské 
organizaci Perspektiva, které bylo pořádáno na protest proti změnám legislativy, které omezují 
pracovní příležitosti.42 
 
Zároveň však představitelé Běloruska zamítli přes 12 žádostí o uspořádání shromáždění k 
šedesátému výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Dne 7. listopadu se konaly oficiální oslavy k 
výročí Říjnové revoluce, ale konkurenční demonstrace proti komunistické ideologii pořádaná 
Mladou frontou byla zakázána. Pět zástupců Mladé fronty bylo potrestáno třemi dny vazby za 
pořádání nepovoleného protestu.43 
 
Dne 31. října zamezili běloruští činitelé Dzianisu Karnou, aktivistovi z Mladé fronty, v konání 
charitativní akce „Běloruská kniha každému dítěti“ na okraji Minsku, bez udání jakéhokoli 
oficiálního důvodu.44 
 
Dne 20. ledna 2009 potvrdil oblastní soud v Minsku rozhodnutí kleckého oblastního soudu o 
udělení pokuty Siarheji Panamarou, vedoucímu nezávislého sdružení, které se věnuje ochraně 

                                                 
35 European Belarus, 16. října, 2008; http://www.europeanbelarus.org/be/news/2008/10/16/244.  

36 14 mladých aktivistů bylo obviněno za organizaci a účast na akci považovanou za rušení veřejného pořádku (čl. 342.1 trestního zákona – 
Organizování skupinových aktivit rušících veřejný pořádek, nebo aktivní účast na takových akcích) za účast na nenásilném pouličním protestu 
podnikatelů v Minsku.  

37 Paškevič M., Krivau M., Ciškevič T., Černušou A., Bondar A., Dubskij A., Subač M., Vinagradau P., Stralcou A. 

38 Dašuk M.  

39 Světová zpráva 2009 – Bělorusko, Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN.  

40 BelaPAN, 20. prosince 2008.  

41 BelaPAN, 20. prosince 2008 

42 http://www.telegraf.by/in_belarus/8654.html.  

43 Za porušení článku 23.34 část 1 Správního zákona Běloruské republiky 

44 Centrum pro lidská práva Viasna, 31. října 2008.  



historických a kulturních památek, za organizaci nepovoleného shromáždění 7. listopadu 2008. 
Krajský výkonný výbor v Klecku předtím Siarhej Panamarou oznámil, že setkání tohoto druhu 
nevyžadují oficiální povolení.45 

 
 

8. SVOBODA OD PRONÁSLEDOVÁNÍ ZA OB ČANSKOU AKTIVITU 
 
Podle Centra pro lidská práva Viasna bylo od října do prosince 2008 zaznamenáno 142 případů 
státního útlaku proti prodemokratickým aktivistům. Od července do září 2008 to bylo 42 případů.46 
 
Přestože EU volá po ukončení nátlaku na politicky aktivní studenty, běloruská vláda setrvává v 
utlačování mladých demokratických aktivistů, vylučuje politicky aktivní studenty z univerzit a 
mladé muže i přes rozhodnutí lékařů či další zákonné důvody odvádí do armády. 
 
V lednu 2009 byl Aliaksej Zmuško, člen opoziční Běloruské křesťanské demokracie, vyloučen z 
Běloruské státní zemědělské akademie v Horki.47  
 
Tři přední členové opozičních mládežnických skupin, Franak Viačorka (Mládež BPF), Ivan Šyla a 
Zmicer Fedaruk (oba z Mladé fronty), byly odvedeni do armády v lednu 2009. Podobný osud potkal 
v minulém roce více než dvanáct mladých demokratických aktivistů. 48 
 
Jacek Protasiewicz, předseda Delegace EP pro vztahy s Běloruskem, jednoznačně odsuzuje toto 
konání běloruské vlády a dožaduje se konce „všech forem útlaku aktivistů mládežnických 
organizací...“49 Protasiewicz poznamenal, že „otázka upuštění od používání odvodu pro účely 
politické represe zůstane jedním z klíčových faktorů v hodnocení lidskoprávní situace v Bělorusku 
během šestiměsíčního období částečného pozastavení cestovních omezení některých činitelů 
běloruské vlády“.50 
 
Centrum pro ochranu lidských práv Viasna udává, že během tohoto období tři aktivisté z 
občanských organizací ztratili zaměstnání z politických důvodů. Přetrvávají obavy, že pokud platí 
systém zaměstnávání na dobu určitou, ve kterém zaměstnavatel nemusí odůvodnit zamítnutí 
obnovení smlouvy, bude tento systém zneužíván jako prostředek útlaku proti občanským 
aktivistům.51 
 
Aliaksej Šydlovski, mladý aktivista, který byl v posledních deseti letech opakovaně vězněn, a jeho 
žena získali v prosinci politický azyl v České republice.52 
 
9. VÝVOJ VE SVÉŘE EKONOMIKY / EKONOMICKÉ LIBERALIZACE  
 
Pokojné protesty proti nadměrným státním zásahům do ekonomiky a podnikání jsou stále 
potlačovány soudy a soudními procesy. Dne 9. prosince byla k šesti letům vězení odsouzena 
podnikatelka z Novopolotsku Jevgenija Bočurna. Předpokládá se, že Bočurna byla žalována proto, 
že její společnost blokovala velkou investici ruské společnosti. Během vyšetřování byl případ 
nezákonně převeden od hospodářského k trestnímu soudu.53 

                                                 
45 Otevřené vyjádření Běloruské asociace dobrovolníků na zachování historických a kulturních památek, 22. ledna 2009.  

46 Viz databáze Centra pro lidská práva Viasna, http://spring96.org/persecution.  

47 BelaPAN, 16. ledna 2009 

48 BelaPAN 30. ledna 2009 

49 BelaPAN, 31. ledna 2009 

50 BelaPAN, 26. ledna 2009 

51 Viz komentáře Viasna, www.spring96.org.  

52 BelaPAN, 5. prosince 2008 

53 Podle Koordinační rady soukromých podnikatelů (CCIE).  



 
Dne 10. prosince drobní podnikatelé z celé země stávkovali, zavřeli trhy a obchody. Přibližně 60 
procent podnikatelů protestovalo proti zrušení slev na daních a clech na zboží z Ruska.54 Dne 15. 
prosince se konal státem povolený protest, organizovaný sdružením drobných podnikatelů 
Perspektiva, které přivedlo na náměstí Bangalore v Minsku asi 3 000 drobných podnikatelů. Policie 
do protestu nezasahovala. 
 
K souvisejícímu vývoji – ačkoli existuje seznam 519 státem vlastněných společností, které mají být 
privatizovány do roku 2010, a 176 z nich do konce roku 2008, k 1. listopadu běloruská vláda 
privatizovala pouze jednu z nich. Většina ekonomiky je tedy i nadále ovládaná státem.55 
 

                                                 
54 BelaPAN, 10. prosince 2008; podle organizace Za svobodný vývoj podnikání, které stávku organizovala, podpořilo stávku 80–90 % prodejců, 

ibid, rozhovor s Viktarem Harbačovem  
55 Výzkumné centrum IPM Bělorusko 


