PEN-CENTRE VERDEN OVER FORDØMMER ARRESTATIONEN
AF MEDLEMMER OG ANSATTE I HVIDERUSSISK PEN
PEN-centre over hele verden fordømmer arrestationen af medlemmer af
hviderussisk PEN i går. Det øger bekymringen over de igangværende
angreb på ytringsfriheden og retten til fredelig protest i kølvandet på valget

i Hviderusland den 9. august 2020, som er eskaleret de seneste dage.
Tirsdag den 8. september blev hviderussiske PEN-medlemmer og ansatte
tilbageholdt mens de deltog i en fredelig protest i Minsk. De tilbageholdte
er sekretær, digter og oversætter Hanna Komar; projektleder, digter og
oversætter Uladzimir Liankievic; og oversætter Siarzh Miadzvedzeu.
Anholdelsen af dem og hundredvis af andre, der deltager i de fredelige

protester, er en krænkelse af deres ret til ytringsfrihed og foreningsfrihed.
De skal løslades med det samme.
Baggrund
Siden valget den 9. august er den voldelige undertrykkelse af
demonstranternes protester over præsidentvalget fortsat. Ifølge FNs
menneskerettighedseksperter er der dokumenteret 450 tilfælde af tortur
siden masseprotesterne begyndte. Vi står i solidaritet med dem der
fredeligt protesterer, og med det hviderussiske civilsamfund.

Vi har også set en bekymrende nedlukning af landets uafhængige medier.
Journalister, der forsøger at dække protesterne, er blevet tilbageholdt,
chikaneret og udsat for vold. Udenlandske journalister og hviderussiske
journalister, der skriver for internationale medier, er blevet frataget deres
akkreditering, og mindst én journalist er efter sigende blevet deporteret og
har fået forbud mod at vende tilbage til Hviderusland i fem år. Desuden

har myndighederne blokeret adgangen til snesevis af nyhedswebsider og
forhindret cirkulationen af trykte medier.
Journalister og andre skribenter er blandt de tusinder, der er blevet
tilbageholdt i den måned, der er gået siden valget fandt sted. Alene i løbet
af den sidste uge er mindst otte hviderussiske journalister tilbageholdt for
at have deltaget i 'ulovlige demonstrationer'.
Også hviderussiske kunstnere og kulturarbejdere, der har bidraget aktivt til
de fredelige protester med deres virke og værker til forsvar for
ytringsfriheden, har som konsekvens været udsat for vold og
undertrykkelse.
Vi er ligeledes bekymrede over anklagerne mod medlemmer af det
hviderussiske Koordineringsråd, (Каардынацыйная рада) herunder
præsidenten for Hviderussisk PEN, den verdenskendte forfatter og
nobelpristager Svetlana Alexievich, der for øjeblikket fortsat er på fri fod.

Vi opfordrer myndighederne til at droppe alle anklager mod Alexievich og
andre medlemmer af Koordineringsrådet.
Vi tror på og støtter fuldt ud retten til ytringsfrihed i overensstemmelse
med PENs charter og retten til at deltage i fredelige demonstrationer.

PEN International
Danish PEN
English PEN
Estonian PEN
Ethiopian PEN
French PEN
German PEN

Irish PEN /PEN na hÉireann
PEN America
PEN Croatia
PEN Latvia
PEN Norway
PEN Moscow
PEN Romania
PEN Turkey
PEN Ukraine
San Miguel de Allende PEN
Scottish PEN

Suisse Romand PEN Center
Swedish PEN
Wales PEN Cymru

