
Deklaratsioon Balti riikide solidaarsuse kohta Valgevene rahvaga 
 
25. märtsi eelõhtul, kui valgevenelased tähistavad lühikest aega püsinud Valgevene Rahvavabariigi 
iseseisvusdeklaratsiooni 103. aastapäeva, püüdlevad valgevenelased demokraatliku ja suveräänse riigi 
poole, nagu 103 aastat tagasi. Väljendame oma täielikku toetust ja imetlust valgevenelaste suhtes, kes on 
seitse kuud järjest suutnud hoida selle võitluse rahumeelsena. 25. märtsi iseseisvuspäev on saanud ka 
Valgevene rahva vastupanu sümboliks 26 aastat võimu usurpeerinud diktaator Aljaksandr Lukašenka 
režiimi vastu, 
 
Mõistame hukka Valgevene julgeolekujõudude jätkuvad jõhkrad ja vägivaldsed repressioonid rahumeelsete 
meeleavaldajate, sõltumatute ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, juristide, ametiühingute ja poliitiliste 
aktivistide vastu. Praegu on Valgevenes 300 poliitilist vangi, 2500 poliitiliselt motiveeritud kohtuasja, üle 
1000 piinamisjuhtumi, 32 000 inimest on arreteeritud poliitilistel põhjustel.  
 
Balti riigid on koos rahvusvahelise kogukonnaga pühendunud Valgevene demokraatia ja suveräänsuse 
toetamisele. Meie riigid on pidanud läbi tegema raske võitluse demokraatia ja iseseisvuse taastamise eest, 
seepärast mõistame me täielikult oma naabrite põhjendatud taotlusi ja sihikindlust. Koos oma Euroopa ja 
Euro-Atlandi partneritega oleme igati valmis tugevdama Valgevene rahumeelset üleminekut demokraatiale 
ilma tema iseseisvust nõrgestamata. 
 
25. märtsi eelõhtul, solidaarselt oma kodumaa vabaduse ja iseseisvuse eest võitleva Valgevene rahvaga, 
Balti riigid: 
 

• kinnitavad, et Aljaksandr Lukašenkal ei ole ei riigisisest ega rahvusvahelist legitiimsust ega õigust 
esindada Valgevene rahvast. Toetame Valgevene demokraatliku opositsiooni juhtide üleskutseid 
korraldada vabad ja õiglased valimised rahvusvaheliselt vahendatud läbirääkimiste teel ja 
rahvusvaheliste vaatlejatega; 

• nõuavad vägivalla viivitamatut lõpetamist, kõigi praegu oma põhiõigustest ilma jäetud poliitiliste 
vangide ja kinnipeetute tingimusteta vabastamist ning turvaliselt naasmise võimalust kodumaalt 
pagendusse põgenema sunnitud Valgevene kodanikele; 

• kinnitavad sõltumatu meedia, inimõiguste kaitsjate ja Valgevene demokraatia tugevdamiseks 
elulise tähtsusega kodanikuühiskonna organisatsioonide rahvusvahelist kaitset ja toetust; peame 
tagama, et rahaline abi jõuab kohapealsete inimesteni, keda praegu nende ametialase tegevuse või 
arvamuste pärast taga kiusatakse; 

• rõhutavad, et sanktsioonid on samm õiges suunas ning et on vaja täiendavaid sanktsioone nende 
vastu, kes osalesid valimiste võltsimises või süsteemsetes inimõiguste rikkumistes, tegutsedes 
seega kuritahtliku režiimi tööriistadena (võttes sihikule režiimi rahaallikad, presidendi 
ametkonnaga tihedalt seotud ettevõtted), kuni nõudmised on täidetud; 

• kutsuvad kõiki demokraatlikke riike üles toetama Valgevene ühiskonda nende pingutustes kasutada 
ära võimalust kujundada oma tulevikku ja võtma endale kohustuse neid nende jõupingutustes 
aidata. Kutsume Euroopa poliitikakujundajaid üles jätkama tegevust vahendite otsimisel, mis on 
vajalikud, et aidata kaasa Valgevene kodanikuühiskonna arenemisele tõeliseks poliitiliseks jõuks 
oma kodumaal, pakkudes ruumi laiaulatuslikeks aruteludeks poliitika ja ideede üle, mis aitaksid 
edendada uut nägemust Valgevene tulevikust. 
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