
Rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje 

Lietuvos socialdemokratų partija, 

atsižvelgdama į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas žmogaus teisių konvencijas, 

kurias Baltarusija yra pasirašiusi, 

pažymėdama, jog po 2020 metų rugpjūčio 9 dieną įvykusių suklastotų Baltarusijos prezidento 

rinkimų, kurių teisėtais nepripažįsta daugybė tarptautinių organizacijų ir institucijų, tarp kurių ir 

Europos Parlamentas, jau 9 mėnesius vyksta protesto akcijos, į kurias atsakoma grubiais 

smurtiniais veiksmais iš Baltarusijos jėgos struktūrų, 

atkreipdama dėmesį į tai, jog skaičiuojama, kad daugiau nei 34 000 baltarusių tam tikru metu 

buvo sulaikyti už protestus prieš režimą; jog iškelta daugiau nei 3000 politinio pobūdžio 

baudžiamųjų bylų ir pateikta virš 4600 skundų dėl kankinimo, smurto ir netinkamo elgesio; jog 

kiekvieną dieną šalyje sulaikomi ir ilgiems laikotarpiams įkalinami žmonės, bet nei viena byla 

nepradėta prieš jėgos struktūrų atstovus, 

remdamasi 2021 metų gegužės 6 dieną žmogaus teisių gynėjų paskelbta informacija, jog bent 

369 asmenys pripažinti politiniais kaliniais ir jų sąrašas vis dar pildosi, 

atkreipdama dėmesį, kad politinių represijų taikiniu tapo ir vaikai, o Europos Parlamento 

teigimu šiuo metu 7 nepilnamečiai yra politiniais kaliniais, tarp kurių Nikita Zolotariovas, 

Vitalijus Prochorovas, Sergejus Gackevičius, Denisas Chazei ir Deivydas Zbaranskis, tačiau 

tikslus nepilnamečių sulaikytų dėl politinių priežasčių skaičius nėra žinomas, nes tokia 

statistika yra slepiama Baltarusijos prokuratūros, o vaikai taip pat yra naudojami kaip politinio 

spaudimo priemonė režimui nepalankiems žmonėms valdyti, 

atkreipdama dėmesį, kad Baltarusijoje yra persekiojamos su pažeidžiamomis visuomenės 

grupėmis (neįgaliaisiais, vaikais, terminalinės būklės pacientais)  dirbančios nevyriausybinės 

organizacijos, 

atkreipdama dėmesį, kad režimas sistemingai atima licencijas iš teisininkų, gynusių protesto 

dalyvius ir opozicijos lyderius, 

pabrėždama, kad dar prieš rinkimus prieš opozicinę socialdemokratų partiją „Narodnaja 

Gramada“ imtos taikyti represijos, kurių metų atsisakyta registruoti iniciatyvines grupes, 

pradėti baudžiamieji persekiojimai, jos lyderis Nikolajus Statkevičius kalinamas nuo praėjusių 

metų gegužės 31 dienos, jam gresia 15 metų kalėjimo, o generalinis sekretorius Sergejus 

Sparišas 2020 metų birželio 25 dieną nežinomų asmenų buvo prievarta išvestas iš savo namų 

ir kalinamas iki šiol, 

konstatuodama, kad Baltarusijos valdžios institucijos toliau vykdo represijas prieš 

nepriklausomus Baltarusijos žurnalistus bei juos persekioja ir sąmoningai stengiasi trukdyti 

objektyviems reportažams;  kad suimti šimtai žurnalistų, tarp jų ir du televizijos kanalo „Belsat“ 

žurnalistai, kurie vėliau buvo nuteisti; kad dešimtys žurnalistų sulaikyti administracine tvarka 

ir patyrė smurtą, o keliems paskirtos baudos; kad žurnalistams skiriamas kardomasis 

kalinimas ir reiškiami baudžiamieji kaltinimai; kad gauta daug pranešimų, jog valdžios 



institucijos naikina žurnalistų, įskaitant užsienio žiniasklaidos priemonių korespondentus, 

akreditaciją, o keletas jų buvo suimti ir išsiųsti iš Baltarusijos; kad 2021 m. gegužės 18 d. 

Baltarusijos valdžios institucijos įsilaužė į didžiausios nepriklausomos Baltarusijos naujienų 

svetainės „Tut.by“ biurus, suėmė daugelį jos darbuotojų ir užblokavo jos interneto svetainę, 

atsižvelgdama į Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją ir Monrealio konvenciją dėl 

kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą, 

primindama neteisėtus Aliaksandro Lukašenkos režimo veiksmus, kuriuos Europos 

Parlamentas įvardino „valstybinio terorizmo aktu“, nutupdant oro linijų „Ryanair“, skridusį 

maršrutu Atėnai – Vilnius, lėktuvą, taip sukeliant pavojų visiems lėktuvo keleiviams ir suimant 

žurnalistą Ramaną Pratasevičių bei kartu su juo keliavusią ir Lietuvoje gyvenusią Sofiją 

Sapegą, 

atkreipdama dėmesį, kad Ramanas Pratasevičius yra įtrauktas į teroristų stebėjimo sąrašą ir 

todėl jam gresia mirties bausmė. 

reaguodama į tai, kad Lukašenkos režimas sąmoningai skatina migrantus kirsti Lietuvos sieną 

ir kolaboruoja bei palaiko pabėgėlių kelionių link Lietuvos sienos organizatorius;  

reikalauja Aliaksandro Lukašenkos režimo nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, 

nutraukti vykdomą terorą ir surengti laisvus rinkimus, 

smerkia smurtą ir nekaltų žmonių, savo piliečių, Baltarusijoje kankinimą, 

smerkia žiniasklaidos ir interneto persekiojimą bei slopinimą, žurnalistų ir tinklaraštininkų 

suėmimus bei persekiojimus, 

kviečia, bendradarbiaujant Liublino trikampio formate, suteikti paramą ir sąlygas veikti 

baltarusių žurnalistams bei ieškoti atsvarų oficialiųjų baltarusiškų-rusiškų valstybinių kanalų 

dezinformacijai, 

pripažįsta kaip diskriminacinius veiksmus, kurių ėmėsi Baltarusijos valdžios institucijos, 

uždrausdamos valstybės piliečiams išvykti iš šalies, 

ragina UNICEF Baltarusijos filialą, kuris šalyje dėl politinių priežasčių persekiojant ir kalinant 

nepilnamečius, toliau aktyviai veikia su režimu, keisti veikimo būdą bei imtis aktyviai rinkti 

informaciją apie kalinamų vaikų skaičių bei psichinę ir fizinę jų būklę, 

kviečia visas Vakarų finansų įstaigas ir ypač paramos ir vystymo programas persvarstyti savo 

lėšų panaudojimą Baltarusijoje, sukuriant griežtus priežiūros mechanizmus, kad Vakarų 

viešieji finansai neprisidėtų prie Baltarusijos režimo finansavimo, o Baltarusijos valdžiai 

nesutinkant su sugriežtintais kontrolės mechanizmais, apskritai atsisakyti finansinio ir 

vystomojo bendradarbiavimo su režimu, 

palaiko Europos Vadovų Tarybos rengiamus naujus sankcijų paketus,  

reiškia susirūpinimą ir ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę imtis efektyvesnių priemonių 

dėl migrantų be dokumentų srautų suvaldymo bei pagalbos suteikimo, aiškiai atskiriant 



neteisėtus Lukašenkos režimo veiksmus nuo galimai teisėtų prieglobsčio reikalavimų ir 

nebloginant pabėgėlių teisių ir galimybių integruotis į mūsų visuomenę, 

ragina kreiptis į tarptautines saugumo institucijas dėl A. Lukašenkos režimo padarytų 

nusikaltimų tyrimo ir įvertinimo, 

ragina Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę bei Prezidentą tęsti bendradarbiavimą su 

Europos Sąjunga, tarptautinėmis organizacijomis ir koordinuoti veiksmus prieš A. Lukašenkos 

režimą bei ieškoti naujų krizės sprendimo būdų, kurie prisidėtų prie Baltarusijos vidaus 

padėties normalizavimo ir spartesnio naujų laisvų rinkimų organizavimo, 

patvirtina savo paramą Nikolajui Statkevičiui, Sergejui Sparišui, Ramanui Pratasevičiui, 

Sofijai Sapegai, Marijai Kalesnikavai, Nikitai Zolotariovui, Vitalijui Prochorovui, Sergejui 

Gackevičiui, Denisui Chazei ir Deivydui Zbaranskiui bei kitiems neteisėtai sulaikytiems 

asmenims. 


