
BELARUSISKA OPPOSITIONSLEDAREN 
MARYIA KALESNIKAVA GRIPEN

VAD KAN DU GÖRA?

Maryia Kalesnikava har tillsammans med två andra kvinnor varit ledande i protesterna mot pres-
ident Lukashenko. Efter att de två andra har tvingats lämna landet har Maryia blivit den främsta 
frontfiguren för den Belarusiska oppositionen. 

Maryia försvann den 7 september. Det dröjde två dygn innan myndigheterna delgav var de höll 
henne - då hade de redan hunnit försöka tvinga henne lämna landet. Maryia undvek exil genom 
att riva sönder sitt pass. Sedan den 9 september är Maryia häktad och anklagas för “Uppman-
ingar till undergrävande av nationell säkerhet”. För detta riskerar hon fem års fängelse. Myn-
digheterna försöker skynda på hennes fall för att använda det som prejudikat och varningsklocka 
gentemot andra demonstranter. Det är därför mycket bråttom att vi agerar - Maryia måste släp-
pas genast!

Det är viktigt att vi lyckas stoppa Maryias fall innan det går till domstol. Därför riktar vi oss mot den 
allmänna åklagaren, som har makt att se till att fallet läggs ner.

För att våra krav ska nå åklagaren så snabbt som möjligt, är det du kan göra att mejla honom. Kopi-
era även in Maryias advokatteam, som sammanställer breven och använder det för Maryias frigivning.

I andra hand vill vi uppmana er att skicka brev till åklagaren samt den belarusiska ambassaden i 
Sverige.
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BAKGRUND
Maryika Kalesnikava är musiker och tidigare konstnärlig ledare på ett kulturcenter. Inför det belar-
usiska presidentvalet den 9 augusti engagerade hon sig i kampanjen för presidentkandidaten Viktar 
Babaryka. När Babaryka, tillsammans med andra presidentkandidater, greps i somras klev Maryia 
tillsammans med sina två kollegor Svyatlana Tsikhanouskaya and Veranika Tsapkala fram som ledare 
för oppositionen. Både Svyatlana och Veranika tvingades dock lämna landet i dagarna kring valet den 
9 augusti, vilket gjorde Maryika till en tydlig frontfigur. Maryika är dessutom en av sju ledare för det 
så kallade övergångsrådet, som är ett partipolitiskt obundet råd som arbetar för ett fredligt maktöver-
lämnande. Idagsläget har sex av sju ledare för rådet blivit gripna eller tvingats lämna landet.

Som ni vet är Maryia långt ifrån ensam om att gripas i anslutning till protesterna. Redan före valda-
gen hade flera oppositionella gripits. Sedan demonstrationerna började efter att Lukashenko påstod 
sig ha vunnit den 9 augusti, har fredliga demonstranter bemötts av våld. Gummikulor, chockgranater 
och vattenkanoner har använts och cirka 7000 demonstranter har gripits. Många av dessa har blivit 
slagna, förödmjukade och torterade.

För tusentals demonstranter har Maryia blivit en symbol för motstånd, värdighet och mod. När 
Lukashenkos regim nu påskyndar hennes rättsfall är det för att skrämma andra demonstranter. Att 
åtalet mot Maryia släpps är därmed viktigt inte bara för Maryias fri- och rättigheter, men för hela den 
belarusiska motståndsrörelsen.

Vill du göra mer för Belarus? 
Sprid och skriv under för att kräva rätt till fredliga demonstrationer i Belarus här!

Studentgruppen i Umeå agerar för ett fritt Belarus varje söndag. Agera du med!

https://www.amnesty.se/agerahub/fredliga-demonstranter-i-belarus-maste-skyddas-fran-polisens-overvald-skriv-under-nu/


EXEMPELBREV
Dear Prosecutor General,
I am writing concerning the ongoing detention and unfounded prosecution of Maryia Kalesnikava 
under article 361 of the Criminal Code (“Calls to actions seeking to undermine national security”).
Maryia Kalesnikava has committed no internationally recognised crime and is being prosecuted sole-
ly for exercising her human rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly. Her 
prosecution has no basis under national law and violates Belarus’s international obligations. Criti-
cising the authorities, taking part in peaceful protest or organising peaceful demonstrations is every 
person’s human right and not a crime against the state.

As you, no doubt, know, Maryia Kalesnikava went missing in Minsk on 7 September. It promptly 
transpired that she was abducted by masked men in plainclothes and taken to the border where she 
resisted expulsion to Ukraine by tearing up her passport. She was detained, and on 16 September 
officially charged with a crime she did not commit.

Maryia Kalesnikava’s case is emblematic of dozens of persons in Belarus prosecuted under trumped-
up charges for peacefully exercising their human rights. They are all prisoners of conscience, and 
they all must be released immediately and unconditionally.

In the light of the above, I urge you:
- End the criminal proceedings against Maryia Kalesnikava and all other Belarusian prisoners of
conscience, and ensure their immediate and unconditional release;
- Instigate a prompt, effective and impartial investigation into all reported violations of human
rights, including Maryia Kalesnikava’s abduction, all instances of unlawful deprivation of liberty
and arbitrary arrests, unlawful use of force by law enforcement officials, and fabrication of
criminal charges against political activists, and ensure that anyone found responsible for these
violations is held accountable in fair trial proceedings.

Yours sincerely,

ADRESS
Andrey Shved
Prosecutor General of the Republic of Belarus
Vul. Internatsianalnaya, 22
220030 Minsk, Belarus
Email: info@prokuratura.gov.by
Twitter: https://twitter.com/prokuraturaby
Facebook: https://www.facebook.com/prokuraturaby
Instagram: https://www.instagram.com/prokuraturaby

Kopior till: kolesnikova.urgentaction@gmail.com (Maryia Kalesnikavas advokatteam)


