
 

Brev till svenska ishockeyförbundet angående ishockeyvärldsmästerskapen 2021 i 
Minsk  

Stockholm, 25 november 2020 
 
Till Svenska Ishockeyförbundet 
Till ordförande Anders Larsson 
 
Vi, de undertecknade Europaparlamentariska ledamöterna, skriver med anledning av 2021 års 
ishockey-VM, vilket är planerat att arrangeras i ett medvärdskap mellan Belarus och Lettland, 
i Minsk och Riga.  
 
Situationen i Belarus, styrt av diktatorn Aleksandr Lukasjenko, har det senaste året eskalerat i 
samarbete med det illegitima belarusiska valet den 9 augusti. Med stort mod har det 
belarusiska folket dagligen organiserat sig i protester och demonstrationer mot landets 
orättmätiga regim. Belarusiska auktoriteter har svarat med grovt övervåld, förtryck och hot, 
även mot fredliga demonstranter. 
 
Djupt bekymrande är också att Dzmitryj Baskau, ordförande för det Belarusiska 
ishockeyförbundet, är en aktiv förespråkare för diktatorn Lukasjenko, med vilken han har ett 
djupgående samarbete. Vittnen har bekräftat Baskaus medverkan i övergrepp och våld mot 
belarusiska demonstranter, och har utpekat honom som deltagande i bortförandet av och den 
senare dödliga misshandeln av den fredliga demonstranter Raman Bandarenka i Minsk den 
11 november.  
 
Det svenska ishockeyförbundet har genom sitt medlemskap i Internationella 
Ishockeyförbundet (IIHF) möjlighet att påverka förbundet. Vi uppmanar därmed att 
omedelbart påbörja åtgärder för att påverka IIHF att dra tillbaka det Belarusiska värdskapet 
av 2021 års ishockey-VM.  
 
Vi uppmanar också Svenska ishockeyförbundet att inte på något vis samarbeta med det 
Belarusiska ishockeyförbundet, så länge det är under ledning av Dzmitryj Baskau, en aktiv 
förespråkare för förtrycket mot det belarusiska folket.  
 
Skulle Belarus kvarstå som medvärd för mästerskapen, och skulle Aleksandr Lukasjenkos 
illegitima diktatorskap kvarstå, är det vår starkaste rekommendation att det svenska 
ishockeyförbundet avstår sitt deltagande. Att inte avstå skulle vara en indirekt legitimering av 
den belarusiska regimen och det dagliga grova våldet Belarus befolkning utsätts för.  
 
Vänligen, 
 
 
Karin Karlsbro (L) 
 
 



 

 

 

Abir Al-Sahlani (C) 

Arba Kokalari (M) 

Charlie Weimers (SD) 

David Lega (KD) 

Fredrick Federley (C) 

Jessica Stegrud (SD) 

Jytte Guteland (S) 

Peter Lundgren (SD) 

 


