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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
augusztus 9-én rendezett belarusz elnökválasztásról és a választási csalás ellen tiltakozókkal
szembeni megtorló intézkedések elítéléséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

az augusztus 9-én rendezett belarusz elnökválasztásról és a választási csalás ellen
tiltakozókkal szembeni megtorló intézkedések elítéléséről

1.  Az Országgyűlés  fölháborodottan értesült  arról  a  tényről,  hogy az augusztus 9-i  választást  a
belarusz hatóságok látványosan elcsalták,  az ezt követő tiltakozásokat pedig vérbe fojtották.  Az
ellenzéki vezetők közül többen arra kényszerültek, hogy külföldre meneküljenek.

2.  Az Országgyűlés megállapítja,  hogy a Belaruszban történtek Európa hidegháború és délszláv
konfliktus utáni történetének legszégyenletesebb lapjaira tartoznak, és elítéli a Lukasenka-rezsim
által elkövetett atrocitásokat.

3.  Az  Országgyűlés  kijelenti,  hogy  a  választással  és  a  választási  csalás  elleni  tiltakozással
összefüggésben őrizetbe vett és letartóztatott személyeket politikai foglyoknak tekinti és követeli
azonnali  szabadon  bocsátásukat.  Követeli  továbbá  az  emigrációba  kényszerített  ellenzékiek
biztonságának és személyi szabadságának garantálását hazatérésük esetére.

4. Az Országgyűlés ugyancsak követeli a Belaruszban elkövetett erőszakos cselekmények független
kivizsgálását, és új, nemzetközi ellenőrzés mellett zajló választás megrendezését.

5. Az Országgyűlés fölszólítja a kormányt,  hogy hivatalosan tiltakozzék a belarusz vezetésnél a
példátlan terror ellen.

6. Az Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel lépjen
fel a kontinens utolsó poszt-szovjet diktátorával, Alekszander Lukasenkával szemben.

7.  Az  Országgyűlés  fölhívja  a  kormányt,  hogy  kezdeményezze  az  Európai  Tanácsban  komoly
szankciók bevezetését a minszki rezsimmel és annak exponenseivel szemben.

8. Az Országgyűlés fölkéri az Európai Parlament magyarországi képviselőit, hívják föl az Európai
Bizottságot, ilyen tartalmú indítvány előterjesztésére.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az augusztus 9-én Belaruszban rendezett  elnökválasztás előbb bohózatba,  később botrányba,
végül  vérbe  fulladt.  A választók  akarata  értelmében  minden  jel  szerint  az  ellenzéki  jelölt
Cihanouszkajának  kellene  az  elnöki  széket  elfoglalnia,  a  belarusz  választási  szabályok
értelmében viszont a választás ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása kizárólag az állami
apparátus és az annak hivatali alárendeltségébe tartozó személyek joga, abban sem az ellenzék
képviselői, sem független megfigyelők nem vehetnek részt. A belarusz diktátor Lukasenka nem
is  habozott  élni  ennek  a  maga  alkotta  szabálynak  a  lehetőségeivel:  saját,  80  százalékot
meghaladó arányú győzelmét jelentette be. A minszki zsarnok uralmába beleunt belarusz nép
azonban  föllázadt  a  választási  csalás  ellen,  az  ország  minden  nagyobb  városában  békés
tömegtüntetéseken  követeli  a  választás  valóságos  eredményének  elismerését  és  Lukasenka
távozását.  A rezsim  elképesztő  brutalitással  próbálja  leverni  a  lázadást:  a  hatóság  nemcsak
tonfával, gumilövedékkel oszlatja a tömeget, de volt már példa éles lőszer használatára is - az
állami erőszaknak immár halálos áldozatai is vannak. Jelentések szerint a letartóztatottak száma
eléri a hétezret, nem csak békés tüntetőket hurcolnak el, hanem válogatás nélkül bárkit: munkába
igyekvőket,  üzletek  előtt  sorban  állókat,  kutyát  sétáltatókat.  Ellenzéki  vezetők,  köztük  a
választás valószínű győztese, Cihanouszkaja külföldre kényszerültek menekülni. A hírek arról
szólnak, hogy katonák filmezik le,  amint levetik egyenruhájukat,  mert  szégyellik viselni azt,
miután  a  hadsereg  saját  népe  ellen  fordult,  az  állami  propagandagépezetként  működő  tv-
csatornák  munkatársai  pedig  sorozatban  mondanak  föl,  mert  nem  vállalják  tovább  a
félretájékoztatást.

Magyarország  az  Európai  Unió  tagjaként  nem  nézheti  szótlanul,  hogy  határaitól  alig  400
kilométerre lábbal tiporják az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikkében fölsorolt valamennyi
elvet és értéket. A határozat elfogadásával az Országgyűlés tiltakozik a jogtalanul alkalmazott
állami  erőszak ellen,  követeli  az  emberi  méltóság és az emberi  jogok tiszteletben tartását,  a
törvénytelenség  megszüntetését,  következményeinek  lehetséges  fölszámolását,  továbbá
fölszólítja a kormányt és fölkéri az Európai Parlament hazai képviselőit a megfelelő ellenlépések
megtételére, illetve kezdeményezésére.
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