Aan de minister van Buitenlandse Zaken,
De heer S.A. Blok

Amsterdam, 13 augustus ’20

Geachte heer Blok,
De Wit-Russische bevolking ondergaat momenteel een brute aanval op hun grondrechten, bovenop
een presidentsverkiezing, waarvan het bekendgemaakte resultaat zeer kwestieus is en waarbij de
oppositiekandidaat in ballingschap heeft moeten gaan.
De gewelddadige aanval in Wit-Rusland is onder meer rechtstreeks gericht op de media, waarbij de
afgelopen dagen minstens 65 journalisten door de autoriteiten zijn aangehouden en een veelvoud
hiervan fysiek is aangevallen. Ook een Nederlandse correspondent, Emilie van Outeren van NRC, is
slachtoffer geworden van dit geweld en eerder deze week noodgedwongen teruggekeerd naar ons
land.
Journalisten en vrije media hebben te maken met extreem moeilijke omstandigheden om in WitRusland te werken. De lokale onafhankelijke journalistenorganisatie, de Wit-Russische
Journalistenvereniging (BAJ), werkt in een risicovol klimaat en rapporteert talloze aanvallen en
incidenten. Ze hebben nog nooit eerder zulke extremiteiten jegens onze beroepsgroep meegemaakt.
In onderstaande link kunt u meer lezen over de actuele stand van zaken, onze beroepsgroep
aangaande: https://europeanjournalists.org/blog/2020/08/13/65-journalists-arrested-in-belarussince-sunday-efj-calls-on-eu-leaders-to-impose-sanctions/
Ondergetekenden vragen wij u dringend om:
• namens Nederland en de Nederlandse regering de aanvallen op journalisten in Wit-Rusland
officieel en publiekelijk te veroordelen;
• de situatie in Wit-Rusland de hoogste prioriteit te geven op de internationale agenda van
Nederland, zowel via de EU, de Raad van Europa, de OVSE als de UNESCO;
• om concrete steun te bieden aan journalisten in nood in Wit-Rusland via onze organisaties in
samenwerking met de Wit-Russische Vereniging van Journalisten.
Wij komen graag met u in gesprek om bovenstaande verder te bespreken.
Hoogachtend,
Mede namens de Europese Federatie van Journalisten (EFJ)
en Free Press Unlimited (FPU)

Wilma Haan en Renske Heddema, plv. voorzitter en vice-voorzitter Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ)
Thomas Bruning, Algemeen secretaris NVJ
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