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Krav om stans i undertrykkelsen av uavhengige fagforeninger i 
Hviterussland 

Kjære Igor Sergejenko 

 

Kjære Roman Golovtsjenko 

 

Vi skriver til dere på vegne av Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), Norges største 

fagforening for ingeniører og teknologer med nesten 100 000 medlemmer. 

 

Vi er dypt bekymret over det nylige utilslørte angrepet på den uavhengige fagbevegelsen i 

Hviterussland. 7. april 2022 besluttet Komiteen for statssikkerhet i Hviterussland å stemple De 

hviterussiske radio- og elektronikkindustriarbeideres union (REP) som en ekstremistorganisasjon og 

forby dens aktiviteter. 

 

De hviterussiske radio- og elektronikkindustriarbeideres union (REP) ble grunnlagt i 1990, og har 

siden da kjempet for arbeidstakeres rettigheter i Hviterussland. Unionen har lokallag over alle 

regioner av Hviterussland, inkludert Minsk, og den har blitt anerkjent som en uavhengig fagforening 

av den internasjonale fagbevegelsen. 

 

Hviterussland legger seg på galt spor ved å undertrykke sine demokratiske 

arbeidstakerorganisasjoner og dermed bryte sine internasjonale forpliktelser, inkludert ILOs 

konvensjon 87 om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten, som Hviterussland har 

ratifisert. 

 

I de siste månedene har vi fått vite at fagforeningsledere, aktivister og ordinære medlemmer av de 

hviterussiske uavhengige fagforeningene De hviterussiske radio og elektronikkindustriarbeideres 

union (REP), Den hviterussiske uavhengige fagforening (BITU) og Den frie fagforening av 

metallarbeidere (SPM) forblir under vedvarende press og represalier fra myndighetene og 

arbeidsgivere for sine aktiviteter i forsvar av arbeidstakeres rettigheter. 
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Over 200 av REPs medlemmer har blitt utsatt for diverse administrative straffer, og mange har blitt 

idømt fengselsstraffer. Nylig har det vært en økning i forhør av fagforeningsaktivister og den ulovlige 

installasjonen av video- og avlyttingsutstyr i fagforeningenes kontorer, og press på medlemmer av 

foreningene for å melde seg ut av foreningene har blitt utbredt. 

 

Dette skjedde for eksempel i bedriftene Minsk traktorfabrikk og BELLIS, i regionene Gomel, Mogilev, 

Orsja og Bobruisk. 

 

Enda et angrep på den uavhengige fagforeningen REP fant sted i Brest. Politiet brøt seg inn i huset 

til Zinaida Mikniuk, sjef for fagforeningens regionale avdeling i Brest, veteran i fagbevegelsen og 

tidligere formann i unionen REP, og ransaket hennes hjem og fagforeningens Brest-kontor. Zinaida 

Mikniuk ble også varetektsfengslet. 

 

Hoved-justisavdelingen i Brest regionale utøvende komité rapporterte at REPs regionale avdeling i 

Brest ble ekskludert fra registeret over fagforeninger i regionen. 

 

Disse angrepene må stoppe umiddelbart. 

 

Derfor krever vi at administrasjonen til presidenten av Republikken Hviterussland og Rådet av 

ministre av Republikken Hviterussland handler raskt for å stoppe undertrykkelsen av uavhengige 

fagforeninger, deres ledere og medlemmer. Videre er det avgjørende at De hviterussiske radio- og 

elektronikkindustriarbeideres union blir fjernet fra listen over ekstremistorganisasjoner og får fortsette 

å utføre sine fagforeningsaktiviteter. 

 

Vi forventer deres raske svar og handling 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Trond Markussen 

President 

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon 

(NITO) 

Audun Bøhn 

Fungerende generalsekretær 

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon 

(NITO) 
 

 

  

 


