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Hetwordtmoeilijk omLoekasjenko
internationaal tot de orde te roepen

N
adeondemocratisch enhardhan-
dig verlopen verkiezingen van zon-
dag inWit-Rusland, is het de vraag
of dedoordeEuropeseUnie aange-
kondigde sancties tegenpresident
AleksandrLoekasjenkoen zijn

entouragewel het gewenste effect zullenhebben.
In 2010 legdedeEULoekasjenko sancties op

voor schendingen vande internationalenormen
voor verkiezingenbij depresidentsverkiezingen
inWit-Rusland van2006 en2010, alsmede van-
wegehet hardhandig optreden tegenmaatschap-
pelijke organisaties endedemocratischeopposi-
tie.De situatie van toen is dus vergelijkbaarmet
dehuidige situatie.

Eventuele tegoeden indeEUvanLoekasjenko,
zijn zoonennog170aanhet regimegerelateerde
personenwerdenbevroren. Tevenswerd een in-
reisverbodaanhenopgelegd.Het beoogdedoel
vande sanctieswas: gedragsverandering, het res-
pecteren vandemensenrechten enbevordering
vandedemocratie.

In februari 2016werdendeze sancties tegen
Loekasjenkoen zijn vriendenen familie opgehe-
ven.Dit hadduidelijk politieke redenen; als ver-
klaringwerd aangevoerddat Loekasjenko
politieke gevangenenhad vrijgelaten ende
betrekkingenmetdeEUhad verbeterd.

GEEN SANCTIES TEGEN BEVOLKING
Vier jaar later speelt binnendeEUwederomde
vraagof sancties tegenLoekasjenko ende zijnen
zullenwordenopgelegd.Dehoge vertegenwoor-
diger voorbuitenlandse zaken vandeEU, Josep
Borrell, heeft dinsdag in een verklaringbevestigd
dat eventuele sancties zichniet zullen richten
tegendebevolking.

WatdeEUdus resteert, is eenpakket aan
maatregelengericht opdepresident zelf en zijn
omgeving, net als in 2010.Helaasbevestigende
actuelenieuwsbeeldendat dit soortmaatregelen
opdezepresident geen langetermijneffect heb-
ben. Als Loekasjenkoal pijnheeft gevoeld ten

gevolge vande sancties van2010, dan ishij die
binnenenkele jaren vergeten.

Bovendien roept deEUal enige tijddat ermo-
gelijk sanctieswordenafgekondigd.Dit betekent
dat het verrassingseffectweg is. Eventuele te-
goeden indeEUzullendoordepresident en zijn
vriendenal ruimschoots zijn veiliggesteld.

Ophet eerste gezicht lijkende sancties uitge-
put.Welkemogelijkheden staandeEUdanwel
tendienste?Het veelbeproefdemiddel vanhet
Internationaal Strafhof inDenHaag zal dat niet
zijn.Wit-Rusland is geenpartij bij het Statuut
vanRome (1998)waarmeehet Strafhof is opge-
richt.Dit betekent datWit-Ruslandhet Strafhof
niet zal enhoeft te erkennen.

VN-VERDRAG
Watwel zoukunnenwerken ishetVN-verdrag
tegen corruptie (2003).Wit-Ruslandheeft dit ver-
drag geratificeerd.
Artikel 17 vandit verdragbepaalt dat verduis-
tering vanoverheidstegoedendoor eenover-
heidsfunctionaris strafbaar is. Artikel 18bepaalt
dat ongeoorloofdebeïnvloeding vaneenover-
heidsfunctionaris ook strafbaar iswanneerdeze
onverschuldigd voordeel aanneemtdoor zijn
of haar invloed temisbruiken. Indien inde af te
kondigen sanctieregelingkomt te staandat Loe-
kasjenko en zijn entouragehebbengehandeld
in strijdmet artikel 17 en18 vandit VN-verdrag,
zoudit dus ‘hetmogelijkehaakje’ kunnen zijn.

Maardeweg via eenVN-verdragduurt al snel
eendecennium.Wettig enovertuigendbewijs uit
Wit-Rusland zelf zal lastig te verkrijgen zijn
zolangLoekasjenkoaandemacht is.

Wekunnendus concluderendat sancties geen
afschrikwekkendewerkinghebben, het Strafhof
geen rol kan vervullen enhetVN-verdragopkor-
te termijn geeneffectievemogelijkhedenbiedt.
Loekasjenkoheeft bovendiengeenbelangbij
zijn eigen vertrek. Almet al eenweinighoopge-
vende situatie voordebevolking vanWit-Rus-
land, en eenhoofdpijndossier voor deEU.

d
HeleenoverdeLinden
is advocaat teAmster-
damenwetenschap-
pelijk onderzoeker
naarEU-sancties.
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$ EU-sancties
uit 2010 bleken
opdepresident
vanWit-Rusland
geen effect te
hebben

$ Bij het
Internationaal
Strafhof isWit-
Ruslandgeen
partij

$ VN-verdrag
biedtwellicht
mogelijkheden
op lange termijn
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