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Declarație

Pe data de 9 august 2020 în Republica Belarus s-au desfășurat alegeri prezidențiale.
Majoritatea cetățenilor au crezut în puterea votului liber exprimat, în forța instituțiilor și a
mecanismelor democrației, în capacitatea socială de reformă profundă și în inițierea unui
proces de tranziție spre o societate prosperă, bazată pe principiile statului de drept și ale
echilibrului între puterile statului.
Din păcate, aceste alegeri nu pot fi apreciate ca fiind libere și corecte. Organizația
pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliul Europei, precum și alte organizații
internaționale cu atribuții în monitorizarea scrutinelor electorale nu au putut trimite
observatori internaționali la aceste alegeri prezidențiale. Nici organizațiile nonguvernamentale internaționale nu au reușit să obțină pentru experții și observatorii lor
acreditările necesare pentru a putea fi admiși pe teritoriul Republicii Belarus. În aceeași
situație s-au regăsit și mulți jurnaliști.
Pe toată durata campaniei electorale, liderii opoziției au fost persecutați. Unii dintre ei
au fost reținuți de către forțele de ordine și condamnați sub acuzații false, încălcându-se astfel
principiile directoare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Oponenții regimului
dictatorial din Belarus au fost constrânși să părăsească țara și să-și găsească protecție
internațională. Mulți cetățenii care au decis să iasă și să manifeste pașnic pentru susținerea
opoziției, jurnaliști și activiști civici, precum și mai mulți observatori independenți au fost
intimidați de către autorități.
Potrivit Centrului Viasna, o organizație non-guvernamentală din Belarus, aproximativ
420 persoane au fost reținute doar în perioada campaniei electorale pentru că au manifestat
susținere pentru opoziția politică și au promovat organizarea de alegeri libere și corecte. Acest
lucru dovedește încă odată faptul că autoritățile de la Minsk manifestă un total dispreț față de
drepturile inviolabile ale cetățenilor, limitează exercitarea deplină a dezvoltării materiale și
sociale a fiecărei persoane prin negarea exclusivității exercitării drepturilor social-politice.
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Candidatul unic al opoziției, Svetlana Tihanovskaya, o speranță pentru cei care își
doreau un Belarus „altfel”, o țară în care votul fiecărui cetățean să conteze, să fie luat în
considerare, să fie respectat de către actorii politici aflați la guvernare, a devenit principalul
inamic al regimului, persecuțiile și metodele de intimidare folosite de către aparatul de stat
amintindu-ne de practicile regimurilor totalitare din Europa de Est. Astăzi, Svetlana
Tihanovskaya a fost obligată să-și găsească liniștea într-un exil forțat, departe de patria sa,
luptând în continuare pentru democratizarea Belarusului.
De la închiderea secțiilor de vot și până în prezent, organizațiile non-guvernamentale
din Belarus au relatat despre un număr de aproximativ de 7.000 persoane reținute ilegal de
către autoritățile belaruse, fiind acuzate de organizarea unor manifestații neautorizate în masă.
Acest lucru încalcă principiile fondatoare ale unei democrații veritabile, demonstrându-ne că
regimul condus de Aleksandr Lukașenko este un regim eminamente nedemocratic, gata să
recurgă la orice formă de intimidare pentru a se păstra la putere.
Conform datelor prezentate oficial de către autoritățile de la Minsk, cel puțin două
persoane și-au pierdut viața în confruntările cu forțele de ordine, alte zeci fiind date dispărute
de către rudele lor. Aceste acțiuni ale poliției și cele ale trupelor speciale de acțiune din
Belarus sunt menite să consolideze puterea discreționară a Președintelui Lukașenko și să
anihileze orice formă de opoziție.
Majoritatea celor reținuți încă se află în detenție până la data de 14 august 2020, iar cei
care au fost eliberați din arest confirmă prin mărturiile lor abuzurile morale, psihice și fizice la
care au fost supuși de către reprezentanții structurilor de forță.
În România europeană a anului 2020, profund atașată valorilor democratice și angajată
în lupta pentru apărarea statului de drept, lipsa unei poziții oficiale, care să condamne ferm și
categoric folosirea brutală a forței fizice împotriva protestatarilor pașnici, a represaliilor
îndreptate împotriva liderilor politici ai opoziției și gravele probleme în desfășurarea
scrutinului prezidențial este inacceptabilă.
Domniile Voastre reprezentați instituțiile democratice ale statului român însărcinate cu
promovarea intereselor naționale și a obiectivelor de politică externă, motiv pentru care aveți
obligația să reacționați ori de câte ori stabilitatea regională este amenințată, formulând poziții
favorabile satisfacerii necesarului de securitate națională și a intereselor legitime ale
României.
Este nevoie ca țara noastră să se alinieze pozițiilor exprimare de partenerii noștri
europeni, care cer sancțiuni împotriva celor care au prejudiciat valorile democratice și au
exercitat abuzuri împotriva drepturilor omului în Belarus, însușindu-vă pe deplin acțiunea
pro-activă pentru limitarea oricăror derapaje de la normele de drept internațional.
Asociația Expert for Security and Global Affairs, înființată la data de 28.10.2014, a
fost creată sub forma unei platforme online, care reunește cercetători, experți, analiști,
jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, specializați în studierea politicilor sociale și
economice.
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De la fondarea Asociației, experții noștri au efectuat multiple cercetări de teren în
spațiul ex-sovietic și au elaborat analize, recomandări și luări de poziție care să contribuie la
misiunea noastră, cea de promovare a României în calitate de actor coerent în regiune prin
creșterea capacității de a influența agenda publică europeană și transatlantică.
Obiectivul urmărit de această Declarație publică este încurajarea actorilor publici
relevanți și responsabili cu formularea și implementarea strategiilor, politicilor și
recomandărilor de politică externă pentru România, să adopte o poziție responsabilă, coerentă
și clară, de condamnare a abuzurilor care au loc în aceste zile în Belarus. Lipsa unei reacții
oficiale ne aliniază statelor care susțin tacit victoria furată la acest scrutin electoral de către
președintele în exercițiu al Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko.
Suntem fermi convinși că România secolului XXI, poate să demonstreze suport ferm
în apărarea drepturilor cetățenilor din Republica Belarus, să susțină democrația și promovarea
libertăților fundamentale ale omului, precum și promovarea intereselor strategice ale țării
noastre. Cerem ca în virtutea drepturilor și obligațiilor constituționale să adoptați neîntârziat o
poziție oficială, asumată pe deplin.
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