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ЗАЯВА 

 

Керівний комітет Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства підтримав заяву Координаційного комітету Білоруської національної 

платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та звернувся до 

міжнародної спільноти щодо ситуації з правозахисниками та журналістами в Білорусі. 

16 лютого 2021 року відбулись обшуки та затримання понад 30 правозахисників та журналістів 

Білорусі, серед яких члени Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

(Правозахисний центр “Вясна” та Білоруська Асоціація Журналістів). Обшуки пройшли в офісах 

цих організацій, а також у квартирах понад 30 правозахисників та журналістів по всій країні. 

Керівний комітет Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства вимушений висловити своє однозначне засудження ситуації з правами 

людини в Білорусі: 

 Вимагаємо припинити переслідування і тиск на правозахисників і журналістів в Білорусі. 

 Закликаємо міжнародну спільноту використати всі можливі засоби, щоб зупинити 

порушення прав людини в Білорусі. 

 Просимо міжнародну спільноту максимально поширити інформацію про ситуацію з 

правами людини, положенням правозахисників і журналістів в Білорусі. 

 Закликаємо відповідні структури ООН (UN Human Rights Council, United Nations Human 

Rights) негайно надати реакцію на захист правозахисників та журналістів. 

 

 

Члени Керівного комітету Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства 
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Заява Білоруської національної платформи ФГС СхП (англійською) 

EMERGENCY STATEMENT of Coordinating Committee of the Belarusian National Platform of the Eastern 

Partnership Civil Society Forum Human rights defenders and independent journalists in Belarus under attack 

Minsk 16.02.2021 

From morning of Tuesday, February 16, 2021, in Belarus began searches and detentions of human rights 

defenders and journalists. 

Searches took place in the human rights center Viasna, the public association Belarusian Association of 

Journalists (BAJ), the independent trade union REP and member of the BNP Coordination Committee Nikolai 

Kvantaliani. At the moment, there are more than 40 human rights defenders and journalists in Minsk, Mogilev, 

Brest, Vitebsk and Gomel on the lists of those who have been or have been searched. 

According to the information available at the moment, the searches were carried out as part of a criminal case 

under Art. 342 of the Criminal Code of Belarus (Organization and preparation of actions that grossly violate 

public order, or active participation in them). 

In connection with the foregoing and based on the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, 

Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental 

Freedoms: 

- We demand an end to the persecution and pressure on human rights defenders and journalists in Belarus. 

- We appeal to the UN structures and urge to take immediate response measures, in accordance with all special 

procedures to protect human rights defenders and journalists; 

- We appeal to the Eastern Partnership Civil Society Forum and ask for the maximum dissemination of information 

about the human rights situation, the situation of human rights defenders and journalists, and take measures to 

comprehensively support the democratic structures of the Belarusian civil society. 

We call on representatives of embassies and international organizations to publicly express their condemnation 

of the most recent episode of repressions against Belarusian human rights defenders and civic activists, and to 

use all possible means to stop the persecutions and violations of human rights. 

 

 

 

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП) – це 

мережа з понад 150 громадських організацій України, створена у 2011 р., що відстоює українські інтереси в рамках 

Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства – 

об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, а 

також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх 

країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями 

громадянського суспільства  регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства. 
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