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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
Országgyűlés  határozata  a  Belarusz  elnökválasztást  követő  erőszakos  cselekményt
elkövetőkkel  szembeni  belépési  tilalomról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

Az Országgyűlés határozata a Belarusz elnökválasztást követő erőszakos cselekményt
elkövetőkkel szembeni belépési tilalomról

Tekintettel  arra,  hogy  a  Belarusz  Köztársaságban  a  2020.  évi  elnökválasztás  tisztasága  és
jogszerűsége egyértelműen megkérdőjeleződött,  Aljakszandr Rihoravics Lukasenka elnök uralma
alatt az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott az emberi jogok helyzete, megszűnt a szabad
választás,  és  ellehetetlenült  a  gyülekezés,  a  véleménynyilvánítás  jogának  gyakorlása,  az
elnökválasztást  követő  lakossági  tiltakozások  során  a  hatalom  a  békés  tüntetőkkel  szemben
indokolatlanul fogva tartást, erőszakot és kínzást alkalmazott, amely során több haláleset, valamint
számtalan  maradandó  sérülés  történt,  büntetőeljárással  fenyegetik  a  legitim,  szabad  választások
követelőit,  az  elnökválasztást  követően  Szvjatlana  Heorhijevna  Cihanovszkaját  az  ország
elhagyására kényszerítették, az Országgyűlés az alábbi Határozatot fogadja el:

1. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy azon személyek vonatkozásában, akik a Belarusz
Köztársaságban a 2020. augusztus 9-ét követő tiltakozások során a lakossággal szemben erőszakot
alkalmaztak,  vagy erre  parancsot  adtak,  illetve  a  belarusz  népet  a  szabad  véleménynyilvánítási
jogában egyéb módon korlátozták, rendeljen el Magyarország területére beutazási tilalmat.

2.  Az  Országgyűlés  felszólítja  továbbá  a  Kormányt,  hogy  abban  az  esetben,  ha  e  személyek
menedékjog iránti kérelmet terjesztenének elő, úgy a kérelmüket utasítsa el, és semmilyen módon
ne  segédkezzen  abban,  hogy  a  belarusz  nép  ellen  elkövetett  cselekményeik  büntetlenül
maradhassanak.

3. Az Országgyűlés kinyilvánítja a szolidaritását a belarusz néppel, és a támogatásáról biztosítja
abban a küzdelmében, hogy végre szabadságban élhessen.
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Általános indokolás

Aljakszandr Lukasenka elnök eddig is diktatórikus eszközökkel vezette Fehéroroszországot, de
az  elmúlt  hetekben  sokkal  keményebb  lépéseket  tett.  Aggasztóak  a  tömeges  választási
csalásokról, a jelöltek és a kampányban dolgozók bebörtönzéséről, valamint a tüntetők elleni
brutális  fellépésről  szóló  hírek,  miképp  az  is,  hogy az  ellenzéki  felmérések  szerint  győztes
ellenzéki jelöltnek külföldre kellett menekülnie biztonsága érdekében.

Magyarországnak ki kell állnia a jogaikért és szabadságukért, a diktatúra ellen küzdő belorusz
emberek  mellett,  és  szolidaritásunkat  kell  kifejeznünk  azok  iránt,  akiket  atrocitások  értek  a
politikai véleményük kifejezése miatt. Elfogadhatatlan, ha egy kormány cenzúrázza a közmédiát,
ha  a  hatalmon lévők nem garantálják a  szabad és  tiszta  választásokat,  ha  az  állam fellép  a
szabadságjogaikért küzdő emberek ellen.

Nem szabad  hagyni,  hogy hasonló  eset  történhessen,  mint  2018  őszén,  amikor  a  Kormány
menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, aki a magyar hatóságok
segítségével  illegálisan  hazánkba  menekült,  hogy  megússza  kiszabott  büntetését,  melyet
korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt kapott. Amennyiben Lukasenka elnök menedékjogot
kap,  az  azt  eredményezi,  hogy  Nikola  Gruevszkihez  hasonlóan  megúszhatja  a  felelősségre
vonást.  Az  Európai  Unió  számos  tagállamához  hasonlóan  Magyarország  Kormányának  is
beutazási  tilalmat  kell  életbe  léptetnie,  valamint  bárminemű  menedékjogi  kérelmet  el  kell
utasítania az atrocitásokat elkövető, illetve az azokat parancsba adó személyek iránt.
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