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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

 

 

Retningslinjer for aktiviteter i Hviderusland 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 
 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at under hensyntagen til de synspunkter, som fremkommer i  
denne betænkning (B 286/præsidiet), gennemføre retningslinjerne 
for aktiviteter i Hviderusland som beskrevet i forslaget 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordisk Ministerråd (NMR) noterer, at Nordisk Råd støtter NMR’s aktivite-
ter, som er rettet mod at bidrage til en demokratisk samfundsudvikling i 
Hviderusland, og at der er tale om en fortsættelse af de hidtidige retnings-
linjer, som udløb med udgangen af 2013. De nye retningslinjer er sat i 
kraft per 1. januar 2014. Endvidere noterer NMR, at dialogen med Nordisk 
Råd vedrørende NMR’s Hvideruslandsaktiviteter fortsættes. 
 
Nordisk Ministerråd anser for sin del, at rekommandationen kan afskrives. 

3. Præsidiets betænkning 

Desværre har der ikke generelt været en samfundsudvikling i Hviderus-
land de seneste år i retning af større grad af demokrati, men Nordisk Mi-
nisterråd har i det mindste bidraget med bl.a. støtte til ngo’er og til EHU, 
det hviderussiske universitet i eksil i Vilnius. Nordisk Råd har også haft 
glæde af tæt samarbejde med Nordisk Ministerråds kontor i Vilnius om-
kring de årlige arrangementer for oppositionspolitikere og ngo’er fra Hvi-
derusland. Nordisk Råd var generelt positive overfor de nye retningslinjer 
for aktiviteter i Hviderusland, og kan derfor bifalde at rekommandationen 
afskrives.  
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På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser  
Rek. 22/2013/præsidiet som færdigbehandlet for rådets vedkom-
mende. 
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