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Om kränkningarna av fackliga rättigheter i 
Belarus  

Herr Ambassadör, vi som ordföranden för de svenska fackförbunden inom offentlig sektor, skriver 
till er med anledning av förföljelsen av fria fackförbund i Belarus och vi kräver att ni släpper de 
arresterade fackliga ledarna fria. 

Vi har nåtts av nyheten att ledningen för den fria federationen för fackförbund BKDP och ledare 
för enskilda fackförbund som SPB och SPM arresterats tillsammans med kollegor den 19 april. 
Situationen för fria fackförbund och fackliga rättigheter har gått från alarmerande till katastrofal. 

Ordförande för den fackliga federationen: Belarusian Congress of Democratic Trade Unions 
(BKDP) Alexander Yaroshuk och vice ordföranden för BKDP Siarhei Antusevich, Ordföranden för 
Free Trade Union of Metal Workers (SPM) Aliaksandr Bukhvostau, samt Ordföranden för Free 
Trade Union of Belarus (SPB) Mikalaj Sharakh har alla arresterats av KGB. Vi har också nåtts av 
information om att ytterligare personer däribland följande har arresterats: Yana Malash, Vitali 
Chychmarou, Hanna Dus, Vadzim Payvin, Mikhail Hromau, Ihar Komlik, Yury Beliakou, Vasil 
Berasneu, Hennadz Fiadynich, Dzmitry Barodka, Miraslau Sabchuk, Iryna Bud-Husaim och vi 
misstänker att även den internationella sekretetaren för BKDP Aleh Padalinski och 
förbundsjuristen Alena Yaskov arresterats. 

Vi har även nåtts av information om att flera av fackförbundens lokaler och hem genomsökts och 
att deras personliga dokument, mobiltelefoner och andra ägodelar beslagtagits.  

Det inträffade är inget annat än en omotiverad förföljelse av människor som organiserat sig för att 
arbeta för goda arbetsvillkor. Något den belarusiska staten borde välkomna snarare än bestraffa. 
Vi beklagar att fackliga och andra demokratiska rättigheter länge har hotats eller lyst med sin 
frånvaro i Belarus. Dessa intensifierade attacker på fria fackförbund och arbetstagare bidrar 
dessutom till att försvaga och isolera Belarus från omvärlden. Vi ber er att omedelbart uppmana 
er regering att frisläppa de arresterande fackliga ledarna och avstå från alla former av våld eller 
hot mot det belarusiska folket och det belarusiska civilsamhället. 

Vi kommer alltid agera när demokratiska och fackliga rättigheter kränks. Liksom vi står upp för 
våra kollegor förväntar vi oss att Belarus regering står upp för sina egna medborgares 
grundläggande rättigheter.  
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