САЦЫЯЛДЭМАКРАТ

Свабода!
Справядлівасць!
Салідарнасць!

Бюлетэнь БСДП, г. Магілёў, №7, жнівень 2013г.
Мы – Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) – партыя справядлівасці і раўнапраўя.
Мы верым, што кожны беларус мае права на годны ўзровень жыцця і вялікія эканамічныя магчымасці.
Дасягнуць таго ўзроўню, якога мы заслугоўваем, можна толькі праз справядлівасць і раўнапраўе для ўсіх: жанчын
і мужчын, маладых і пажылых, працадаўцаў і людзей наёмнай працы, чыноўнікаў і простых грамадзян.
Замест гэтага мы бачым усё менш справядлівасці, усё горшыя стандарты ў сферы жыллёвай гаспадаркі,
аховы здароўя і адукацыі. Мы бачым усё больш і больш непавагі працадаўцаў да наёмных работнікаў, чыноўнікаў
– да простых грамадзян.
Гэта адбываецца таму, што ўлада і тыя, хто пры падтрымцы ўлады стаў багатым, вышэй за ўсё ставяць свае
інтарэсы, адкідваюць прынцыпы справядлівасці, роўнасці і салідарнасці.
Мы, сацыял-дэмакраты, выступаем за Беларусь, у якой кожнаму будзе забяспечана павага да яго чалавечай
годнасці, высокі жыццёвы ўзровень, ахова здароўя і адукацыя. Мы выступаем за справядлівую Беларусь, у якой
складуцца раўнапраўныя і справядлівыя адносіны паміж жанчынамі і мужчынамі, маладымі і пажылымі,
працадаўцамі і людзьмі наёмнай працы, чыноўнікамі і простымі грамадзянамі.
Далучайцеся да нас у барацьбе за лепшую Беларусь!

Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) Ірына Вештард адказала на
пытанні прэс-службы БСДП.
Таварыш Вештард, ці вызначылася БСДП адносна свайго
ўдзелу ў выбарах?
Натуральна, што так і зроблена
гэта ўжо было даволі даўно. Мы
прынялі рашэнне адназначна
ўдзельнічаць ва ўсіх выбарчых
кампаніях, будзь то выбары ў
мясцовыя Саветы дэпутатаў, ці то
прэзідэнцкія выбары. Мы разумеем, што самога панятку “выбары” у нас у Беларусі не існуе ад 1996
года, аднак, варта разумець, што ва
ўмовах дыктатуры нельга разлічваць на перамогу. Тым не менш,
выбары можна скарыстоўваць у
іншых мэтах. Напрыклад, для таго,
каб пазнаваемасць нашай партыі і
колькасць яе прыхільнікаў дынамічна ўзрастала.
Паводле лютаўскага рэйтынгу незалежнага інстытута НІСЭПД
пазнаваемасць нашай партыі сярод
насельніцтва склала 9%, што адносна не самы дрэнны вынік у параўнанні з іншымі партыямі. Калі б у
нас былі дэмакратычныя выбары і
галасы бы на іх лічыліся адкрыта, то
думаю, што мы бы былі адной з

найбольш уплывовых і вядомых
партый Беларусі, электарат якой бы
складаў болей за 50% выбаршчыкаў. Невыпадкова ж з'явіліся
чуткі пра тое, што “Белая Русь” хоча
стаць сацыял-дэмакратычнай
партыяй. Чаму ж не ліберальнай ці
кансерватыўнай? Адказ просты –
наша ідэалогія самая блізкая для
чалавека сярэдняга класа.
Якімі чалавечымі рэсурсамі валодае БСДП, каб удзельнічаць у
выбарчых кампаніях і колькі
яна можа выставіць сваіх
кандыдатаў на выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў?

Пра магчымасці сацыялдэмакратаў удзельнічаць у выбарчых кампаніях на усіх узроўнях, у
тым ліку збіраць подпісы і займацца
агітацыйнай кампаніяй цудоўна
ведаюць не толькі ў апазіцыйным
асяродку. Дастаткова прыгадаць
прэзідэнцкія выбарчыя кампаніі
мінулых гадоў, дзе актывісты БСДП
рабілі ільвіную працу па збору
подпісаў. Мы адзіная партыя ў
Беларусі, якая самастойна ў 2006
годдзе сабрала болей за 160 тысяч
подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты,
нашага тагачаснага старшыню
Аляксандра Казуліна. Думаю, што ў
2010 годдзе працу нашых актывістаў здолелі ацаніць экс-кандыдаты ў прэзідэнты Ўладзімір Някляўе, Мікола Статкевіч і Андрэй Саннікаў. Пераканана, што без актывістаў
БСДП яны бы не здолелі сабраць
неабходную колькасць подпісаў для
свайго вылучэння. Подпісы мы
збіраць умеем. Свае партыйныя
структуры і прысутнасць сябраў
нашай партыі ў рэгіёнах мы здолелі
захаваць у 89 раёнах Беларусі.
Адносна надыходзячых выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў

магу сказаць, што БСДП у самым
лепшым выпадку можа выставіць
каля 100 кандыдатаў у дэпутаты.
Калі ўлічыць, што ў краіне болей за
12 тысяч дэпутацкіх месцаў у
мясцовых Саветах дэпутатаў, то
гэтая колькасць невялікая, аднак,
варта разумець сітуацыю – балатуюцца ў нас тыя людзі, хто незалежны ад дзяржавы ў пытаннях
працаўладкавання альбо вучобы.
Гэта людзі правераныя і вядомыя
дзякуючы таксама і сваёй палітычнай актыўнасці. Пры самых песімістычных прагнозах нашых кандыдатаў будзе каля 50. Каб неяк
матываваць людзей мы рэкамендавалі ўсім членам Цэнтральнага
Камітэта БСДП выставіць свае
кандыдатуры ў якасці кандыдатаў на
выбары.
Вы зараз імкліва працуеце над
партыйным рэбрэндынгам,
што зараз новага ў БСДП?
Сапраўды, за апошнія паўтары
гады было шмат што зроблена і
пераасэнсавана. Аднак, яшчэ больш
трэба зрабіць у бліжэйшы час. Калі
неяк падсумаваць, то ў нашай партыі
з'явіўся мэсадж, якім усе кандыдаты
БСДП мусяць карыстацца падчас
надыходзячай выбарчай кампаніі.
Дзякуючы яму будзе нейкая цэласнасць і агульная пазнаваемасць
партыі. Вызначаны канкрэтныя
мэтавыя групы, якія з'яўляюцца
асноўнымі і прыарытэтнымі пры
працы з выбаршчыкамі – гэта людзі
наймальнай працы (кваліфікаваныя
рабочыя), настаўнікі, лекары, хатнія
гаспадыні і інваліды. Гэта тыя
групы, якія ва ўсіх дэмакратычных
краінах складаюць аснову электарату сацыял-дэмакратаў.
Больш-менш адладзілася праца ў
інфармацыйным напрамку. Гатовы
новы сайт партыі. Зараз ідуць
апошнія штуршкі па яго напаўненню, так што ў самы бліжэйшы час
зойдзячы па адрасу bsdp.org вы
зможаце знайсці шмат чаго цікавага
і новага. Акрамя таго ў нас выходзіць
бюлетэнь “Сацыял-дэмакрата”, жаночы дыскусійны часопіс “Адлюстраванне”, праходзяць разнастайныя трэнінгі, працуе аналітычная
група, у рэгіёнах праходзяць лакальныя інфармацыйныя кампаніі.
Наперадзе ў нас стратэгічнае планаванне – у самы бліжэйшы час будзем
вызначаць стратэгічныя і тактычныя напрамкі працы БСДП на
бліжэйшыя тры гады, а таксама

змены ў Праграме і Статуце партыі,
якія наспелі за апошні час.
Мы аправіліся пасля падзей 2011
года, калі новаабранае кіраўніцтва
БСДП на чале з Анатолем Сідарэвічам не было прызнанае Міністэрствам юстыцыі, што паставіла
пытанне аб выжыванні нашай партыі
і захаванні яе ў легальным статусе.
Ці павялічваюцца шэрагі
БСДП?
Адкажу шчыра, што кадравае
пытанне вельмі войстрае для нас і
гэта выклікана тымі ўмовамі ў якіх
знаходзяцца ўсе апазіцыйныя партыі
краіны. Тым не менш, за апошні год
колькасць нашых сябраў павялічылася амаль на 30 чалавек.
Канешне, некаторыя людзі не
пацвярджаюць сваё сяброўства ў
партыі штогадовай сяброўскай
складкай і мы вымушаны, нажаль, з
імі развітвацца. Некалькі сябраў
БСДП адыйшлі ад нас у лепшы свет –
гэта археолаг і адзін з заснавальнікаў
Грамады Міхась Чарняўскі, кіраўнік
Шклоўскай раённай арганізацыі
БСДП Аляксандр Шчарбак… Аднак,
партыя паступова аднаўляецца.
Шкада, што новыя актывісты не
бачаць сапраўднага палітычнага
працэсу ў адпаведнасці з дэмакратычнымі прынцыпамі і працэдурамі. Калі б гэта было, колькасць
нашых актывістаў і прыхільнікаў
узрасло бы ў некалькі разоў.
Як складваюцца ўзаема-адносіны з іншымі лідэрамі палітычных партый?
Думаю, што кожны разумее, што ў
палітыцы няма ворагаў і сяброў –
ёсць толькі агульныя інтарэсы. Шмат
з якімі палітычнымі лідарамі яны
супадаюць і мы знаходзім поўнае
паразуменне і гатовы працаваць з
гэтымі палітычнымі суб'ектамі.
Аднак, ёсць і такія лідары, не буду
называць іх прозвішчы, каб не
паклёпнічаць, хто часам спрабуе
прыхаваць інфармацыю, даць яе
несвоечасова, знянацку падсунуць на
подпіс нейкі графік ці дакумент,
альбо проста не запрасіць на
сустрэчу, дзе бы мы мусілі быць. Калі
мы ідзем у адным шэрагу да
дэмакратыі, то такія метады супрацы
проста непрымальныя.
За апошнія паўтары гады мы
цалкам аднавілі свой статус ва ўсіх
дэмакратычных аб'яднаннях. Мы
ўваходзім у “сямёрку”, а таксама ў

“чацвёрку”, аб'яднанне, якое журналісты празвалі “НЯМ і Вештард”
(маецца на ўвазе “Гавары праўду”,
БНФ, “Рух за свабоду” і БСДП –
заўвага прэс-службы), а таксама у
“Саюз левых сіл”. Шмат хто нас не
хацеў бачыць разам у гэтых
аб'яднаннях і жадаў, каб мы
перасталі існаваць як партыя, аднак
на зло ўсім мы выжылі і цяпер усім з
гэтым прыходзіцца мірыцца.
Не так даўно на “Еўрарадыё”
быў рэпартаж аб тым, на якіх
аўто ездзяць апазіцыйныя
лідары, у тым ліку Аляксандр
Мілінкевіч, Анатоль Лябедзька, Аляксей Януковіч,
Андрэй Дзмітрыеў і Алег Гайдукевіч, што скажаце пра сваё
аўто?
У мяне ўжо аднойчы спыталіся,
калі я прыехала на важную сустрэчу, дзе я прыпаркавалася і ці не
будзе маё аўто замінаць іншым
машынам. Я сказала, што цягнік
метро і аўтобус разам з машыністам
і вадзіцелем я адпусціла.
Працуючы на дзяржаўнай працы я так і не разбагацела, каб
набыць сабе аўтамабіль. Некаторыя
злыя языкі паклёпнічаюць, што ў
маёй кватэры еўрарамонт, што я
зрабіла такі ж самы еўрарамонт у
сваёй сястры і што ў мяне грошы
“куры не клююць”.
Хачу разчараваць – жыву я
даволі сціпла, па-сацыялістычнаму.
Вось у мяне сапраўды лад жыцця не
разыходзіцца з каштоўнасцямі, дзе
грошы і заможнасць не з'яўляюцца
першаасновай. Я ў гэтым пытанні
як Папа Рымскі Францішак, які
перад тым як стаць папай, будучы
ўжо на дастаткова высокай царкоўнай пасадзе, ездзіў у звычайным
метро.
Хачу сказаць, што такая язда дае
свае плюсы – ведаеш пра што людзі
размаўляюць і як яны рэагуюць на
падзеі, якія адбываюцца ў нашай
краіне.
Карацей, пафанабэрыцца аўто,
катэджам ці еўрарамонтам у кватэры не магу. У гэтым плане я самы
звычайны чалавек. У мяне бывае не
хапае часу на тое, каб пыл з мэблі
сцерці, бо партыйная праца займае
ўвесь мой вольны час, не кажучы
пра тое, каб зрабіць рамонт.
Кінуць кліч сярод партыйцаў, як
гэта зрабіў Гайдукевіч малодшы,
каб людзі скінуліся і набылі мне
аўто я не магу – у нас у партыі няма

такой колькасці бізнэсменаў і дзяржаўных службоўцаў,
хто валодае празмернымі грашовымі рэсурсамі. Адно
скажу – партыйцы абяцалі скінуцца і набыць мне
планшэт, каб была даступная ў сетцы калі я ў дарозе.
Да наступнага XIV з'езда БСДП засталося амаль
паўгады, ці будзеце вы вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні ў другі раз?
Пакуль я прыхаваю інтрыгу і не буду адказваць на
гэтае пытанне. Тым не менш, мне хочацца, каб
узгадненне ўсіх кандыдатур у сябры Цэнтральнага
Камітэта, а таксама на пасады старшыні і намеснікаў
старшыні БСДП адбыліся загадзя, каб мы ведалі расклад
тых, хто прэтэндуе на гэтыя пасады. Гэта важна, каб
абараніцца ад выпадковых некампетэнтных людзей,
якія ў сілу сваёй недасведчанасці ў партыйных справах

альбо ў сілу асабістых амбіцый могуць прыйсці да ўлады
ў партыі і, як кажуць, “нарубіць дроваў”.
З'езд мусіць мець дэкаратыўны характар, як гэта
адбываецца ў еўрапейцаў. Хаця ніхто не абаронены ад
таго, што ўсе дамоўленасці паміж сябрамі БСДП могуць
быць парушаны ў апошні момант і нехта на з'ездзе
выраша балатавацца на тую ці іншую пасаду.
Такі выпадак не так даўно адбыўся ў Соцінтэрне.
Падчас апошняга з'езду Сацыялістычнага інтэрнацыяналу ў парушэнне ўсіх дамоўленасцяў на пасаду
Генеральнага сакратара арганізацыі была вылучана ў
якасці альтэрнатывы Луісу Аяле кандыдатура Моны
Салін. Яна, канешне, не заняла гэтую пасаду, аднак,
паказала, хто за ёй стаіць у гэтай інтрызе і чаму выгадна
гэтай сіле, каб яна заняла важную пасаду.
Пажывем, паглядзім, на ўсё ў нас воля партыйцаў.
Прэс-служба БСДП

Как сообщил лидер могилевских социал-демократов Игорь Борисов, представляющий БСДП в
суде, судья Ленинского суда Могилева Андрей Юрченко принял решение возобновить сроки
подачи кассационной жалобы социал-демократов, недовольных отказом в удовлетворении иска о
защите чести, достоинства и деловой репутации к руководителю общежитий
"Могилевоблсельстроя" Павлу Шишову.
Как сообщил лидер могилевских социал-демократов Игорь
Борисов, представляющий БСДП
(Грамаду) в суде, судья Ленинского
суда Могилева Андрей Юрченко
принял решение возобновить сроки
подачи кассационной жалобы
социал-демократов, недовольных
отказом в удовлетворении иска о
защите чести, достоинства и деловой
репутации к руководителю общежитий "Могилевоблсельстроя"
Павлу Шишову.
Напомним, в середине июля
Могилевский областной суд не
принял к рассмотрению жалобу
социал-демократов на решение суда
Ленинского района Могилева,
отказавшего им в защите чести,
достоинства и деловой репутации,
поскольку они, по мнению судьи
Андрея Юрченко, пропустили сроки
кассационного обжалования. Социал-демократы подали заявление в
Ленинский суд с просьбой восстановить сроки обжалования, так как,
по их подсчетам, время на подачу

жалобы упущено не было. Рассмотрение заявления проходило 29 июля
в виде судебного заседания, которое
вел судья Юрченко.

"На заседание не пришел тот,
кто нас обзывал бандой, и судья
принял решение рассмотреть заявление без его участия. Он выслушал
нашу аргументацию, что срок подачи кассационной жалобы истекал 13
июня, когда мы отправили бумагу, а
не 10 июня, согласился с ней и
постановил возобновить сроки пода-

Прокуратура внесла предписание в адрес председателя Речицкого районного Совета депутатов
М. З. Боярина об устранении
нарушений
законодательства об обращениях граждан и
юридических лиц.
Мы уже писали на нашем сайте http://bsdp.org,
что обратились в прокуратуру, так как депутат не

чи жалобы", — рассказал Борисов.
По его словам, у противоположной стороны имеется 10 дней
на обжалование данного решения.
Ранее сообщалось, что 31 мая
судья Андрей Юрченко не удовлетворил иски БСДП (Грамада) и
социал-демократа Николая Залозного о защите чести, достоинства и
деловой репутации к руководителю
общежитий "Могилевоблсельстроя"
Павлу Шишову. Суд встал на сторону
ответчика, который отказывался от
того, что называл "Грамаду" бандой
в комментарии о Залозном, несмотря на наличие аудиозаписи его слов,
размещенной на сайте БелаПАН 28
марта 2013 года. Шишов также
утверждал, что аудиорепортаж с
оскорбительными словами в адрес
БСДП, который подготовил журналист Алесь Асипцов, является
подделкой. 13 июня решение было
обжаловано в Могилевский областной суд, однако жалоба не была
принята.

ответил на наше обращение о бюджете Речицкого
района на 2013 год. Надеемся, что после предписания
прокуратуры нам вышлют бюджет Речицкого района
для ознакомления.
На национальном
правовом портале, куда
прокурор Речицкого А. В. Дроздов посоветовал
обратиться, бюджета Речицкого района нет.

Как сообщил первый заместитель председателя БСДП и активист “Говори правду” Игорь Масловский, Брестский горисполком запретил проведение пикета против бездорожья в микрорайоне
Южный.
Участ
ники акции
намеревали
сь выразить
протест в
с в я з и с
игнорирова
нием чиновниками требований,
изложенных в коллективном обращении граждан, а
также привлечь внимание властей и
обще-ственности к проблеме плохих
дорог в городе.
Масловский напомнил, что в
марте этого года представители "Говори правду!" начали проводить
кампанию "Тысяча и одна ямка". В
горисполком, городской совет депутатов и областную Госавтоинспекцию было направлено обращение
более 1.100 жителей микрорайона

Южный с требованием отремонтировать одну из улиц в этой части
города. Речь шла о неудовлетворительном состоянии дорожного
покрытия на улице Рокоссовского и
дороге, соединяющей эту улицу с
улицей Жукова. На данном участке
протяженностью около 500 метров
активисты насчитали более тысячи
повреждений дорожного полотна —
ям, рытвин и неровностей, размеры
которых превышают установленные
требования к эксплуатационному
состоянию.
Активисты кампании "Говори
правду!" добились частичного решения проблемы — ремонта дорожного полотна между улицами Рокоссовского и Жукова, однако прокладывать там тротуар местные власти
отказались, посчитав это нецелесообразным.
Двухчасовой пикет против
бездорожья с участием 30 человек

планировалось провести 12 августа
возле супермаркета "Евроопт" в
микрорайоне Южный. Местные
власти запретили акцию на том
основании, что в этом месте проведение подобных мероприятие не
предусмотрено.
"Однако мы считаем, что
поднимать проблемы жителей
микрорайона Южный в других
местах города, где проведение
акций разрешено, не имеет смысла,
— заявил Масловский. — Отказ в
проведении пикета расцениваем как
стремление чиновников спрятать
нерешенную ими проблему".
Активисты "Говори правду!"
продолжат добиваться укладки тротуара вдоль дороги между улицами
Рокоссовского и Жукова, который
соединяет многотысячный микрорайон с остановкой общественного
транспорта.

Ко мне в субботу приехала подруга из Калинковичей. Она захотела прогуляться, и мы пошли по
дорожке, ведущей к заводу, где всю жизнь проработал ее отец, решив посетить места, родные и
знакомые ей с детства.
Речицкий гидролизный завод. Еще недавно
предприятие производило экстракт дубовый дубильный, фурфурол. А в настоящее время завод закрыт и
представляет собой унылое зрелище, когда проходишь
мимо. Пустые корпуса, здания. А вокруг, среди зарослей
травы (вровень с человеком), голубые ели и сосны,
заросшие дорожки, когда-то ведшие к клубу и столовой.
И всё бы ничего, думаем мы, может, ещё когда-нибудь
пригодятся эти пустующие и приходящие в упадок, но
совсем ещё не старые здания… Но только до боли
обидно, что вместе с этими зданиями в густой траве
притаился и приходит в забвение такой же, никому не
нужный памятник героям войны!
От проходящего мимо человека, который живет в
этом районе (там осталось три дома), мы узнали, что
раньше памятник
находился на балансе данного
завода. А так как завод ликвидируется, то памятник стал
никому не нужен. А люди, которые там похоронены?
Память о них тоже оказалась никому не нужна.
Хочется задать вопрос: Кто достоин нашего
внимания из героев, а кто нет ?
Человек жив, пока его помнят. Помним ли мы

Галоўны рэдактар
ВІТОЛЬД НЯЎРЫДА

Героев, чьи
имена написаны на гранитной стене?
Помним ли мы
об их подвиге?
Глядя на этот
памятник, этого не скажешь.
Мы, активисты кампании «Говори
правду» и члены Белорусской социал-демократической партии
(Грамады), постараемся исправить несправедливость и
сделать всё, что в наших силах, чтобы героям было
оказаны надлежащие почести. Сегодня мы как могли,
привели в порядок мемориал. А также , написали
заявления в Речицкий райисполком и в Речицкий РВК с
вопросами: кто должен содержать памятник героям в
надлежащем виде и на чьем балансе он находится в
данный момент?
Бюлетэнь Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады)
Надрукавана ў Магілёве на ксераксе. Наклад 299 асобнікаў
Распаўсюд бясплатны.
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