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Norske myndigheters reaksjoner på manglende arbeidstakerrettigheter og 
menneskerettighetsbrudd i Belarus 

Med dette ønsker Unio å formidle bekymring for domfellelsene og fengslingen av BKDP-presidenten og 
ILO-styremedlem Aliaksandr Yarashuk, BKDPs visepresident Siarhei Antusevich og 
fagforeningsrepresentanten Iryna But-Husaim. 

De tre fagforeningslederne ble 26. desember 2022 domfelt for «lovbrudd mot offentlig orden» knyttet til 
fredelige demonstrasjoner og arbeidsplassprotester mot autoritær og ansatte-fiendtlig politikk i Belarus. I 
realiteten ble de arrestert og domfelt for utøvelse og praktisering av organisasjonsfrihet og 
menneskerettigheter.  

Belarusiske myndigheters brudd på organisasjonsfrihet og andre ILO-konvensjoner har vært en gjenganger 
i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. ILOs siste styremøte (november 2022) fordømmer 
arrestasjonene og fengslingen av fagforeningsrepresentantene. ILO krever løslatelse og at anklagene 
frafalles.  

Til tross for ILOs tydelige budskap og bredt engasjement internasjonalt, ble rettssakene mot Yarashuk, 
Antusevich og But-Husaim gjennomført. De tre ble dømt til henholdsvis 4, 2 og 1,5 års fengsel. Også andre 
fagforeningsledere ble stilt for retten «for lukkede dører» og har fått lange fengselsstraffer. 

Sammen med den internasjonale fagbevegelsen krever Unio at Aliaksandr Yarashuk, Siarhei Antusevich, 
Iryna But-Husaim og andre fagforeningsrepresentanter løslates. Fagorganisasjoners kamp for anstendige 
arbeidsforhold og for demokrati fortjener respekt og støtte fra alle som står for rettssikkerhet og 
demokratiske verdier. 

Unio ber den norske regjeringen uttrykke støtte til den uavhengige fagbevegelsen i Belarus. Unio ber også 
om at det iverksettes tiltak som kan bidra til at belarusiske myndigheter løslater 
fagforeningsrepresentantene sammen med andre menneskerettighetsforkjempere og politiske fanger.  

Unio oppfordrer norske myndigheter til å sende observatører til Aliaksandr Yarashuk, Siarhei Antusevich 
og Iryna But-Husaims ankesak, som antas å komme opp i Minsk mot slutten av januar. 
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