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Дарагія таварышы!
З радасцю інфармую вас, што
Беларуская сацыял-дэмакратычная
партыя (Грамада) працягвае працу над
выпрацоўкай свайго бачання адносна
таго, у якім напрамку павінна рухацца
будучая дэмакратычная Беларусь.
Пасля выдання “Праграмы дзеянняў
БСДП”, у якую ўвайшло 120 сучасных
тэзісаў сацыял-дэмакратаў, паўстала
патрэба ў пацвярджэнні і абгрунтаванні
гэтых тэзісаў як для сябраў партыі,
так і для больш шырокай аўдыторыі.
Часопіс “Пазіцыя” акурат
ставіць перад сабой гэтую мэту. У
часопісе вы знойдзеце 17 артыкулаў,
якія раскрываюць сутнасць больш
за 20 найбольш актуальных тэзісаў
сучаснасці.
Адметна, што на падставе
аднаго з тэзісаў і яго аналітычнага
абгрунтавання ўжо распрацаваны
праект канцэпцыі і закона “Аб
судавытворчасці”. Праца над іншымі
праектамі законаў працягваецца.
Некаму можа падасца, што ва
ўмовах аўтарытарызма ўсё гэта
марная справа, аднак з гэтым
сцвярджэннем немагчыма пагадзіцца.
У выніку дэмакратычных пераменаў
усе праекты законаў спатрэбяцца
дэмакратычным сілам і наколькі яны
будуць сучаснымі і арыентаванымі
на чалавека будзе залежыць ці
ўтрымаюцца дэмакаты (у тым ліку
наша партыя) ва ўладзе.
Заклікаю актыўна крытыкаваць
і абмяркоўваць наша бачанне
дэмакратычнай будучыні, бо толькі ў
выніку дыскусіі могуць нарадзіцца новыя
прынцыпы і падыходы, узняты новыя
праблемы і прапанаваны новыя шляхі іх
вырашэння.
З павагай,
Ігар Барысаў.
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«Пазіцыя», часопіс Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада).
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Беларусь у эру
лічбавай эканомікі
Ігар БАРЫСАЎ,
старшыня БСДП

Уводзiны.
Месца Беларусi
у “Iндустрыi 4.0”
Самі
таго
не
заўважаючы,
апынуліся ў будучыні, якую нам
прадказвалі шматлікія фантасты і
рэжысэры
навукова-фантастычных
фільмаў. Чалавецтва паступова ідзе
па шляху аблягчэння свайго існавання
з дапамогай разнастайных віджэтаў і
гаджэтаў, а таксама іншых разумных
прылад. З улікам развіцця сучасных
тэхналогій чалавецтва ў хуткім часе
зробіць вялікі крок і ў даследаванні
космасу. Усё гэта было б немагчыма
без кампутараў і інтэрнэта.

Што такое “Індустрыя 4.0”?
Індустрыя 4.0 — гэта чацвёртая прамысловая рэвалюцыя. Дадзены тэрмін быў уведзены ў 2011 годзе
ў межах Hi-Tech стратэгіі Нямеччыны. Індустрыя 4.0
звязаная са з’яўленнем глабальных прамысловых сетак, Інтэрнэта рэчаў, з пераходам на аднаўляльныя
крыніцы энергіі, пераходам ад металургіі да кампазітных
матэрыялаў, са з’яўленнем 3D прынтараў, вертыкальных фермаў, сінтэзу ежы, самакіраванага транспарту,
нейрасетак, геннай мадыфікацыі, біятэхналогій і штучнага інтэлекту.

Беларусь на дадзены момант з’яўляецца перыферыйнай краінай, да якой усе сучасныя тэхналогіі і распрацоўкі
даходзяць з пэўнай затрымкай з прычыны яе закрытасці,
асаблівасці палітычнага рэ
жыму, адарванасці ад еўра
інтэграцыйных працэсаў і
постсавецкай кансервацыі гра
мадска-палітычнага жыцця.
Фактычна краіна ўяўляе
сабой паўфеадальнае (у сельскай мясцовасці), паўіндуст
рыяльнае (у гарадах) княства
з адзінаасобным кіраваннем,
якое знаходзіцца пад культурным і палітычным уплывам
апошняй імперыі з Усходу.
Сучасная Беларусь — гэта
краіна, у якой рэалізаваўся адзін
з не самых лепшых сцэнароў
таго, што магло быць, калі б
СССР не разваліўся, а працягваў
сваё існаванне: адхіленне пар
тыі ад кіравання краінай, адсутнасць сацыяльных ліфтоў,
псеўдаідэалогія, рэпрэсіўнасць
рэжыму ва ўсіх сферах жыцця
дзейнасці, дзяржаўная ўлас
насць, фармальная сацыяльная
дзяржава і неймаверна нізкая
аплата працы рабочым. На
прыкладзе Беларусі можна казаць, што кіраўніцтва краіны не
тое што не дарасло да ідэялаў
Вялікай Французскай рэвалюцыі

1789 года з яе лозунгамі “Свабода! Роўнасць! Братэрства!”, яно
даўно не дацягвае да ідэялаў
расійскага кастрычніка 1917 года
“Фабрыкі — рабочым, землі —
сялянам!”.
Варта аддаць належнае —
прэзідэнт краіны сапраўды
стрымаў сваё абяцанне і не
павёў Беларусь за ўсім цыві
лізаваным светам. А яго адмысловы шлях развіцця і створаны ім грамадска-палітычны
лад так і не здолеў паказаць ні
найлепшую прадукцыйнасць
працы, ні шырыню грамадскапалітычных правоў і свабод
грамадзян.
У сувязі з дадзенымі
асаблівасцямі, Беларусь, з
прычыны свайго геаграфіч
нага становішча, можа прэтэндаваць толькі на статус
транзітнай краіны, мэта якой –
абслугоўванне
транспартных патокаў паміж Масквой і
Берлінам. Калі пашанцуе, то
і транспартных патокаў з Кі
тая ў Еўропу ў межах новага
шоўкавага шляху. Пра транспартныя патокі з Поўначы на

Вынікам індустрыі 4.0 павінна стаць размеркаванне вытворчасці, размеркаванне энергетыкі, сецевы
калектыўны доступ і спажыванне, замена пасярэднікаў на
размежаваныя сеткі, прамы доступ вытворцы да спажыўца,
эканоміка сумеснага доступу.
Калі зазірнуць у гісторыю, то можна ўбачыць, што Першая
прамысловая рэвалюцыя адбылася ў канцы XVIII — пачатку
XIX стагоддзя і суправаджалася вынаходніцтвам вадзяных і
паравых рухавікоў, ткацкіх станкоў, з’яўленнем разнастайных механічных прылад, развіццём транспарту і металургіі.
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Поўдзень пакуль гутарка не ідзе.
Статус транзітнай краіны не
можа гарантаваць таго, што Беларусь выйдзе ў эканамічныя
лідэры рэгіёна і стане цэнтрам
тэхналогій, навукі і прагрэсу.
Пакуль што Беларусі наканавана быць краінай, якая аб
слугоўвае ось “Берлін-Масква”.
Высокатэхналагічнаму Берліну,
які задае тэмп развіцця Еўропы,
патрэбна ўся магчымая сыравіна
Масквы, яе рынкі збыту,
стабільнасць у рэгіёне і ўмоўны
буфер паміж ЕС і Кітаем. Узамен на безперабойныя па
стаўкі сыравіны Берлін гатовы
ўкладаць сродкі ў мадэрнізацыю
расійскай вытворчасці і інфра
структурныя праекты, нават у
абыход санкцый.
Прыняты прэзідэнцкі Дэкрэт № 8 “Аб развіцці лічбавай
эканомікі” і размова пра магчымае стварэнне Міністэрства
лічбавай эканомікі пакуль застаюцца планамі, рэалізацыя якіх
будзе адбывацца ў абмежаваным
сектары эканомікі, для забеспячэння абслугоўвання ўжо пазначанай осі “Берлін-Масква”.

Другая прамысловая рэвалюцыя распачалася ў другой палове XIX — пачатку ХХ стагоддзя. Ёй было характэрна вынаходніцтва электрычнай энергіі,
з’яўленне высокаякаснай сталі, развіццё
нафтавай і хімічнай прамысловасці, а таксама з’яўленне тэлеграфа і тэлефона.
Трэцяя прамысловая рэвалюцыя ўзяла
старт у 1970 годзе і прынесла з сабой
лічбавізацыю, развіццё электронікі, ужы-
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ванне ў вытворчасці інфакамунікацыйных
тэхналогій і праграмнага забеспячэння.
З’яўленне кожнага пераломнага моманту ў гісторыі суправаджалася пераразмеркаваннем рынкаў збыту, выхадам
у эканамічныя лідэры новых краін, а таксама з’яўленнем беспрацоўя, бо ў сілу
развіцця новых тэхналогій лішнім заўсёды
заставаўся чалавек, на месца якога
прыходзілі новыя прылады і механізмы, а
калі казаць пра сучаснасць, то робаты.
На вялікі жаль, у сілу тых ці іншых
прычын свет развіваецца нераўнамерна
і існуюць краіны, у якіх вестэрнізацыя
сумяшчаецца з першабытна-грамадскім
ладам, дзе разам з высокімі тэхналогіямі
існуе традыцыйны племянны лад жыцця.

Навуковы прагрэс
і лішнія людзі
Пад
час
любой
прамысловай
рэвалюцыі, якую зазнавала чалавецтва,
лішнім заўсёды заставаўся чалавек. Чалавек пратэставаў супраць з’яўлення новых
механізмаў, шкодзячы пры гэтым машыны
і абсталяванне (пратэстны рух Лудзітаў),
а таксама выступаў супраць выцяснення
чалавека з вытворчасці.
Развіццё новых тэхналогій і чарговая прамысловая рэвалюцыя ў Беларусі
можа паставіць кропку на сотнях тысяч

працоўных месцаў, дзе замест чалавека працу будуць выконваць робаты.
І гэта ўжо не прагназаваная будучыня — гэта будучыня, якая наступіла, бо ўжо існуе вялікая колькасць
прыкладаў цалкам аўтаматызаваных прадпрыемстваў,
дзе калі не ўсю, то значную частку працы выконваюць
робаты, а людзі толькі сочуць за тым, як яны працуюць
(заводы Tesla і Amazon, прамысловыя робаты ABB і Kuka).
У Беларусі з года ў год скарачаецца колькасць
працоўных месцаў. Дзяржаўная прапаганда не кажа, але
з 2011 года Беларусь згубіла 351 тыс. працоўных месцаў,
і на дадзены момант у эканоміцы краіны занята 4.352 тыс.
чалавек.
Вялікія прадпрыемствы праходзяць мадэрнізацыю, на
іх з’яўляюцца новыя аўтаматычныя лініі і канвееры, якія
не маюць патрэбу ў вялікай колькасці чалавек. Новыя
заводы маюць значна меншую ў параўнанні з савецкімі
заводамі колькасць работнікаў.
Пакуль што лішнія людзі, якія не задзейнічаны ў
эканоміцы Беларусі, знаходзяць сабе працу ў Расіі і
Еўропе. Па падліках экспертаў іх колькасць складае больш
за 1 млн. чалавек. Гэта яскравае сведчанне таго, як стагнуе беларуская эканоміка і наколькі краіна запаволілася ў
сваім развіцці.
Тым часам варта разумець, што колькасць працоўных
месцаў пры сітуацыі, якая склалася ў краіне, будзе
зніжацца. Размова ідзе не толькі пра заводы – праз новыя тэхналогіі скарачэнні адбываюцца таксама і сярод
чыноўнікаў, работнікаў сельскай гаспадаркі і іншых бю
джэтных сфераў.
З прычыны эканамічнай стагнацыі дзяржава не ў стане забяспечваць сацыяльную абарону сваіх грамадзян у
поўным аб’ёме і ў якасці хоць нейкай прапановы прыняла

прэзідэнцкі Дэкрэт № 7 “Аб развіцці прадпрымальніцтва”,
які дае пэўныя свабоды прыватнаму бізнесу і самазанятым грамадзянам, аднак якім скарыстаўся мізерны адсотак грамадзян.

Тэхнасацыялізм
Эканамічная стагнацыя Беларусі не сведчыць пра
тое, што краіна скаціцца ў феадалізм або спыніць сваё
існаванне. Нават у такім стане яна можа існаваць вельмі
доўга і, незалежна ад палітычнага кіраўніцтва, паццягвацца ў эканамічным развіцці за кошт агульнасусветнага
развіцця. Як ніяк, але ў 2018 годзе беларусы яшчэ жывуць
на 15% лепш сярэднестатыстычнага зямляніна, нягле
дзячы на тое, што гэты дабрабыт імкліва скарачаецца з
1991 года. Тады мы жылі лепш за сярэднестатыстычнага
зямляніна на 40%.
Навукоўцы адзначаюць, што індустрыялізацыя ў
СССР, якую праводзіў Сталін у 1930-х гадах, была не поспехам, а заканамернасцю, бо ў той час эканоміка ўсяго
света паспяхова ішла ў рост і за кошт гэтага паццягвала
і эканоміку СССР. Так адбываецца зараз і ў сучаснай
Беларусі.
Прафесія рабочага ў бліжэйшай будучыні ўжо не будзе
насіць масавы характар, бо функцыю рабочых рук будуць
выконваць аўтаматызаваныя канвееры, лініі, склады, а
фізічная праца будзе хутчэй выключэннем, чым правілам.
Пытанне замены людзей робатамі пакуль што заключаецца ў сабекошце працы, але з цягам часу праз перавытворчасць робатаў і іх удасканаленне яны стануць прамымі
канкурэнтамі людзей.
Навуковы прагрэс і развіццё чалавецтва паступова мяняюць мэтавую групу сацыял-дэмакратаў. Колькасць рабо-

чых спецыяльнасцяў з ліку кваліфікаваных
людзей наёмнай працы (рабочых у традыцыйным разуменні) паступова скарачаецца, аднак з’яўляецца новая мэтавая група
з ліку высокакваліфікаваных работнікаў
ІТ-індустрыі.
Гэта праграмісты, якія распрацоўваюць
і тэстуюць праграмнае забеспячэнне,
ствараюць кампутарныя гульні, а таксама тыя, хто займаецца праектаваннем робатаў і штучнага інтэлекту. Яшчэ
адна новая мэтавая група — гэта тэхнікі,
высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія
займаюцца адладкай, усталёўкай і рамонтам робатызаваных прыладаў.
Вось гэта і ёсць новыя мэтавыя групы
сацыял-дэмакратаў, якія будуць паступова замяшчаць рабочых індустрыяльнага
перыяду.

ІТ-індустрыя шмат
для каго прывабная
тым, што забяспечвае
высокі ўзровень
прыбыткаў. Тым часам
мы бачым, што прафесіі
медыкаў, выкладчыкаў
і навукоўцаў — адны з
самых нізкааплачваемых у
краіне. Гэта несправядліва,
бо гэтыя людзі працуюць
у галіне развіцця
чалавечага патэнцыялу,
лечуць, вучаць і
развіваюць навуку, якой
карыстаюцца ў тым ліку і
ІТ-спецыялісты.
Пакуль жа “айцішнікі” займаюцца самалюбаваннем і паказваюць сваю
ўнікальную выключнасць, памыляючыся ў
тым, што менавіта яны рухаюць прагрэс.
Яны яго проста абслугоўваюць. Прагрэс
рухаюць філосафы, палітыкі і бізнесмэнэджары.
Пытанне высокіх заробкаў у ІТіндустрыі часовае, бо сваё слова яшчэ не
сказалі ўсё тыя ж медыкі, выкладчыкі і
навукоўцы. Менавіта яны мусяць адкрыць
дзверы ў новую эру бія- і нанатэхналогій,
імплантантаў і чалавечых органаў, іншых
сфер, якія займаюцца развіццём чалавечага патэнцыялу.
Гісторыя паказвае, што высокія заробкі
ў розных сектарах эканомікі — з’ява часовая. Трымаецца яна да таго моманту, пакуль не адбудзецца ці тое прарыву, ці тое
эканамічнага стымулявання іншага сектару.
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Дастаткова прыгадаць перыяды беларускай гісторыі, калі высокааплачваемымі
былі
рабочыя
прадпрыемстваў,
міліцыянеры,
чалночнікі,
банкіры
і
чыноўнікі. Цяпер гэта — ІТ-спецыялісты.
Паступова мы прыходзім да пытання:
на каго будзе арыентаваны канчатковы
прадукт прадпрыемстваў, калі амаль усё
будуць рабіць робаты?
Вось тут напрошваецца адказ: людзям
неабходна мець гарантаваны прыбытак,
дастатковы для іх дастойнага існавання,
які ім павінна забяспечваць і гаранта-

ваць дзяржава. Тыя, хто маюць магчымасці і здольнасці
працаваць, мусяць мець адпаведны заробак, які будзе
суміравацца з гарантаваным прыбыткам.
У любым выпадку чалавецтва ідзе да зніжэння
колькасці працоўных гадзін і павелічэння вольнага часу,
які ў ідэале яно мусіць траціць на развіццё асобы. Што
рабіць з тымі, хто не жадае развівацца і ўпадае ў наркатычную, алкагольную ці гульнявую залежнасць, пакуль
адказу няма.
Яшчэ адзін выклік для чалавецтва — кантроль
нараджальнасці. Каб колькасць так званых лішніх людзей не была крытычнай і прэкарыят не пагражаў зменай
існуючай сістэме ўлады.
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Мечислав ГРИБ,
генеральный секретарь БСДП,
заслуженный юрист
Республики Беларусь,
председатель Верховного Совета депутатов XII созыва

Кароткія высновы
Сусветны навуковы прагрэс, новыя тэхналогіі і агульны эканамічны рост паццягваюць эканоміку
Беларусі. Праз існуючы палітычны рэжым і неразваротлівую сістэму адміністрацыйнага кіравання
дзяржаўнымі прадпрыемствамі Беларусь заганяе сябе ў рэйтынг краін, якія маюць праблемы не
толькі з дэмакратыяй, грамадзянскімі свабодамі, аднак і з перспектывамі свайго далейшага развіцця.
Беларускі аўтарытарны рэжым не з’яўляецца прагрэсіўным і ўсе свае высілкі накіроўвае выключна на захаванне сённяшняга дзяржаўнага ладу. Усё гэта не можа гарантаваць Беларусі магчымасць стаць “Усходняй Швейцарыяй”, “Усходняй Аўстрыяй”, ці “Паўднёвай Швецыяй”. Адносна
невялікімі, аднак вельмі заўважнымі ў еўрапейскай палітыцы краінамі са сваімі тварамі і сацыяльнаэканамічнай сістэмай, арыентаванай на чалавека.
У Беларусі ў межах “Індустрыі 4.0” пакуль будзе развівацца толькі лагістыка, транспарт
і камунікацыі — усё, што патрэбна для абслугоўвання осі “Берлін-Масква” і, магчыма, будучага
шаўковага шляху, які злучыць Еўропу з Кітаем. А для ўсяго гэтага дастаткова аднаго “Парка высокіх
тэхналогій” з сённяшнімі аб’ёмамі заказаў і колькасцю спецыялістаў ІТ.
У межах наяўнага палітычнага рэжыму заробкі сярод рабочых на дзяржаўных прадпрыемствах
будуць выглядаць выключна дапамогай па беспрацоўю, свайго кшталту гарантаваным малым
прыбыткам, дастатковым для існавання, аднак не дастатковым, каб жыць дастойна. Гэта адзін
са спосабаў трымаць крытычную масу грамадзян прывязанай да сістэмы. Пры больш інтэнсіўнай
робатызацыі ўсе гэтыя грамадзяне будуць пагражаць цяперашняй сістэме ўлады, бо значная частка
з іх стане беспрацоўнымі.
Як беспрацоўныя адрэагавалі на Дэкрэт № 3 “Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства”, бачыла ўся краіна, што прывяло, у канчатковым выніку, да яго адмены. І гэта сведчанне таго,
наколькі дзейная ўлада не зацікаўлена ў рэструктурызацыі
прадпрыемстваў, бо аднаўляючы, мадэрнізуючы і
аддаючы ў прыватную ўласнасць, яна страчвае
кантроль над часткай грамадства. П

О некоторых аспектах
в государственном
преобразований
строительстве
2. Канстытуцыйныя змяненні.
БСДП выступае за
змяненні і дапаўненні ў
Канстытуцыю Беларусі.
Прыняцце дапаўненняў
у Канстытуцыю закладзе новы прынцып
дзяржаўнага кіравання і
арганізацыі грамадства,
скароціць паўнамоцтвы
Прэзідэнта да
прадстаўнічых функцый,
зробіць Беларусь парламенцкай рэспублікай,
у якой інтарэсы народа
прадстаўляюць выбраныя, а не прызначаныя
дэпутаткі і дэпутаты.
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3. Парламенцкая рэспубліка.
На першым этапе мадэрнізацыі палітычнай сістэмы БСДП выступае за абмежаванне паўнамоцтваў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і за ўскладанне большай часткі яго
функцый на Урад. На другім этапе Парламент (магчыма, Рада) становіцца сапраўдным
заканадаўчым органам, а Прэзідэнт краіны выконвае выключна прадстаўнічыя функцыі.
Тэрмін паўнамоцтваў Прэзідэнта абмяжоўваецца двума 4-гадовымі тэрмінамі. Парламент
зацвярджае Прэм’ер-міністра (магчыма, Канцлера) Рэспублікі Беларусь, які з’яўляецца
кіраўніком выканаўчай улады. Толькі Парламент прымае рашэнне аб зацвярджэнні і
адстаўцы Прэм’ер-міністра. На пасаду Прэм’ер-міністра могуць прэтэндаваць толькі патомныя грамадзяне Беларусі, якія пражываюць у краіне не менш за 10 гадоў.

5. Аднапалатны парламент.
Замест дзвюх існуючых палат Парламента БСДП прапануе пакінуць адну. Гэта
спросціць працэдуру прыняцця рашэнняў. Колькасць месцаў у новым Парламенце —
215 чалавек. Выбары ў Парламент адбываюцца па прапарцыйна-мажарытарнай сістэме
(108 дэпутатаў абіраюцца па партыйных спісах, 107 — у аднамандатных акругах). Парог
праходжання ў Парламент для палітычных партый — 3 %. БСДП выступае за ўвядзенне
імператыўнага мандата.
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Беларуская социал-демократическая
партия (Грамада) выступает за конституционные и неконституционные преобразования в области государственного
строительства в Республике Беларусь.
Эти преобразования включают в себя в
первую очередь предотвращение превращения государственных органов власти
в инструмент нарушения прав человека
и торможения социального прогресса в
стране, восстановление принципов демократического государства, повышение
эффективности государственного управления и ограничение коррупции.
В качестве задач, которые необходимо
решить в первую очередь, мы выделяем
задачи, описанные ниже.
Необходимо восстановить принцип
разделения государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную. Функции государственных ветвей
власти вменить независимым друг от друга органам законодательной, исполнительной и судебной власти, которые должны
строить отношения между собой на основе
взаимного контроля и ограничений, сдержек и противовесов.
Высшим, представительным, постоянно действующим и единственным законодательным органом государственной
власти должен быть однопалатный Парламент (возможно, Рада).
Парламент
должен состоять из депутатов, в количестве 215 человек, которые избираются
гражданами Республики Беларусь на четыре года.
Депутаты парламента и местных представительных органов избираются по смешанной пропорционально-мажоритарной
системе, посредством проведения всеобщих, равных, прямых и свободных выборов.
Строгое соблюдение этих принципов будет

способствовать утверждению демократических форм правления в стране.
При проведении политических выборов необходимо
обеспечить в полном объёме соблюдение прав политических партий как конституционных институтов, формирующих политическую волю народа посредством участия в
выборах. Политическим партиям, представленным в выборах органов государственной власти, должна оказываться
определенная законом государственная поддержка.
Парламент должен избирать Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь,
Генерального прокурора Республики Беларусь, Председателя комитета государственного контроля, Председателя
и членов правления Национального Банка Республики Беларусь. По представлению политических фракций, образованных в парламенте, избирается и освобождается от
должностей премьер-министр и его заместители.
По представлению премьер-министра парламент должен утверждать на должностях и давать согласие на освобождения от должностей министров: иностранных дел,
финансов, экономики, обороны, внутренних дел, председателя службы безопасности.
Большая часть функций, которые сейчас возложены
на администрацию президента, должны быть переданы
Совету министров во избежание дублирования работы,
а промышленные и производственные организации, находящиеся в ведении Управления делами президента,
должны перейти в подчинение профильных министерств
и ведомств.
Высшая исполнительная власть в Республике Беларусь должна принадлежать правительству и осуществляться им — Советом Министров Республики Беларусь, который должен являться центральным органом
государственного управления страной. Функции правительства должны быть значительно расширены за счёт
передачи ему части функций, исполняемых в настоящее
время Президентом.
Премьер-министру Республики Беларусь должно быть
предоставлено право назначать на должности и освобождать от занимаемых должностей министров, за исключением тех, назначение которых требует утверждения депутатами парламента. Решения правительства могут быть

Право законодательной инициативы в беларуском парламенте
должно принадлежать депутатам
парламента, Постоянным комиссиям парламента, Президенту Республики Беларусь, Верховному
Суду, Генеральному прокурору,
Председателю государственного контроля, официально зарегистрированным политическим
партиям и гражданам Республики Беларусь, обладающим избирательным правом, в количестве
не менее 30 тысяч человек.
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обжалованы или даже отменены в установленном законом порядке.
Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит и
осуществляется судами во главе с Верховным Судом Республики Беларусь. Вся система судебной власти должна получить дополнительные гарантии самостоятельности и независимости. Основой судебной организации должны стать
судебные округа, не совпадающие с административно-территориальным делением страны.
Окружные суды должны сосредотачиваться на рассмотрении большей части административных, гражданских и уголовных дел. Областные и Минский городской
суды должны выступать в качестве судов кассационной
инстанции. Единственной надзорной инстанцией в системе общих судов должен быть Верховный Суд Республики
Беларусь. По делам о тяжких преступлениях возможно
создание суда присяжных заседателей.
Многие из изложенных предложений требуют внесения соответствующих изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. И такие изменения и дополнения необходимо вносить. Такова наша реальность.
Этого от нас требует переход к практике построения правового государства, основанного на принципе верховенства закона, восстановление цивилизованной иерархии
правовых норм, строгого подчинения всех органов государственной власти требованиям закона.
БСДП выступает за признание и поддержку независимых от государства институтов гражданского общества
во всём многообразии их форм и видов. Разрешительная
форма регистрации институтов гражданского общества
должна быть заменена уведомительной.
Численность вооружённых формирований и государственных служащих необходимо довести до пропорций,
принятых в европейских странах, и ввести конкурсную основу для замещения всех должностей в государственном
аппарате. П

Президент Республики
Беларусь должен избираться
непосредственно народом
Республики Беларусь сроком
на четыре года. Одна и та же
личность может избираться
президентом не более двух
сроков. Кандидаты на должность президента должны
выдвигаться гражданами
Республики Беларусь, обладающими избирательным
правом, посредством сбора не
менее 50 тысяч подписей.
Президент Республики Беларусь не должен входить ни в
одну из государственных ветвей власти и не должен находиться над ними. Президент
Республики Беларусь должен
наделяться в основном представительскими функциями.
Неограниченные полномочия
и функции Президента Республики Беларусь должны сокращаться путём их отмены или
передачи части этих функций
премьер-министру и парламенту.
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6. Новае адміністрацыйнае
дзяленне.

Геннадий РИДЕВСКИЙ,
кандидат географических
наук, доцент

БСДП выступае за новае дміністрацыйнае
дзяленне ў Беларусі. Замест 6 абласцей
прапануецца ўтварэнне 18 акругаў. Цэнтрамі
акругаў стануць такія гарады, як Мінск, Бабруйск, Баранавічы, Барысаў, Брэст, Віцебск,
Гомель, Гродна, Жлобін, Крычаў, Ліда, Магілёў,
Мазыр, Маладзечна, Орша, Пінск, Полацк,
Салігорск. Райцэнтры застануцца цэнтрамі
раёнаў. Аграгарадкі і пасёлкі гарадскога
тыпу атрымаюць статус мястэчак. Дадзены
адміністрацыйны падзел павінен стрымаць рост
вялікіх гарадоў і спрыяць устойліваму развіццю
сярэдніх гарадоў і мястэчак, а таксама стымуляваць развіццё мясцовага самакіравання.

Административно-террит ориальное
устройство Республики Б еларусь:
тенденции развития и не обходимости
реформирования
Административно-территориальное устройство
(АТУ) любого государства должно выполнять три
основные функции (цели):
— Организацию эффективного государственного управления административно-территориальными единицами (АТЕ);
— Развитие системы самоуправления;
— Обеспечение
социально-экономического, демографического и экологического развития
АТЕ, т. е. осуществление региональной политики
местными органами власти и самоуправления.
В процессе выполнения этих трёх основных
функций обеспечивается законность и правопорядок, осуществляется реализация государственных
интересов по развитию АТЕ, а также прав, свобод
и интересов граждан, проживающих в границах
АТЕ.
В соответствии с Законом Республики Беларусь
от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-

территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» АТЕ в Беларуси — это
территории, в границах которых создаются и действуют местные Советы депутатов, исполнительные
и распорядительные органы. Каждая АТЕ имеет
наименование, границы и центр, в котором располагаются и действуют вышеназванные органы.
К АТЕ в Республике Беларусь относятся: области, районы, сельсоветы, города и посёлки городского типа, в которых созданы и действуют
местные Советы депутатов, исполнительные и
распорядительные органы. Города Беларуси – АТЕ
могут быть трёх типов: Минск (имеет статус столицы Беларуси), города областного подчинения и
города районного подчинения.
Населённые пункты и другие территории, где
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы отсутствуют, являются терПАЗІЦЫЯ ● 2018

На начало 2018 го
да в Беларуси было
1309 АТЕ: 6 областей и город Минск;
118 административных
районов и 10 городов
областного
подчинения
(Витебск, Новополоцк, Могилёв, Бобруйск, Гомель,
Жодино, Гродно, Брест, Барановичи, Пинск); 14 городов районного подчинения; 8 поселковых
и 1152 сельских совета. Таким
образом, на высшем уровне АТУ
было 7 АТЕ, на базовом — 128, на
первичном — 1174 или 89,7% всех
АТЕ.

риториальными единицами (ТЕ). ТЕ в современной
Беларуси могут быть не только сельские населённые пункты, но и города, в том числе большие, с
населением более 100 тыс. чел. (Борисов, Орша,
Мозырь, Солигорск, Лида).
В соответствии с Законом Республики Беларусь
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. № 108- З в
Беларуси существует трёхуровневая система АТУ:
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первичный уровень (сельские и поселковые советы, городские советы городов АТЕ районного подчинения); базовый уровень (административные
районы, города областного подчинения); областной уровень (области и город Минск).

принятия эффективных решений — субсидиарность. Принцип субсидиарности гласит, что
самое эффективное решение принимается на
минимальном уровне, возможном для решения той или иной проблемы, и поэтому вмешательство правительства и республиканских
органов управления в решение какой-либо
региональной проблемы возможно лишь в том
случае, когда она не может быть решена органами управления и самоуправления на местном
уровне. Важнейшее условие субсидиарности —
децентрализация процесса принятия решений.
Если бы этот принцип работал в Беларуси, не
было бы провальных решений правительства
страны о модернизации деревообработки и цементной отрасли, не возникало бы вопросов о
целесообразности строительства Белорусской
АЭС и реализации других масштабных государственных проектов.
Вторая тенденция изменений АТУ – нарастающая дискриминация большинства граждан страны в возможности принимать участие
в выборах в местные Советы на всех уровнях и
быть избранными в них. Этому способствовали
Указы Президента Республики Беларусь:
— «О проведении реформы органов местного управления и самоуправления» (19 февраля 1995 г. № 383);
— «Об утверждении положения о порядке
решения вопросов, связанных с объединением
одноимённых административно-территориальных единиц, имеющих общий административный центр» (29 сентября 1998 г. № 468).
В соответствии с первым Указом, в Беларуси упразднялись районные Советы и их органы
в Минске, областных центрах и г. Бобруйске;
на территории городских районов образовывались местные администрации с правами юридического лица, подчинённые соответствующим горисполкомам.
В соответствии со вторым Указом, города
областного подчинения, кроме 10 сохранившихся до настоящего времени, а также города
районного подчинения и городские посёлки,
бывшие АТЕ, включались в состав соответствующих районов и становились ТЕ.
В результате произошла существенная
деформация возможностей населения всех
городских районов, большинства бывших городов областного подчинения и большинства
районных центров участвовать в выборах в
местные Советы на тех или иных уровнях.
Так, жители Минска в настоящее время могут участвовать в выборах на местном уровне
только депутатов Минского городского Совета,
жители городов областного подчинения могут
участвовать в местных выборах в соответствующие городские и областные Советы, жители
городов районного подчинения, не являющихся АТЕ, могут участвовать в местных выборах
депутатов районного и областного Советов, а
жители городов районного подчинения и по-

Каковы тенденции развития современного АТУ
Беларуси и насколько они соответствуют основным целям (функциям) АТУ? Ответ на эти вопросы
является ключевым для того, чтобы говорить о необходимости совершенствования АТУ государства.
Одна из основных тенденций развития
АТУ постсоветской Беларуси – создание «президентской вертикали», т. е. централизация системы государственного управления. В результате
принятия поправок к Закону Республики Беларусь
от 20 февраля 1991 г. «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» и принятия нового Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» областные
исполкомы, исполкомы АТЕ базового и первичного
уровней стали подотчётны и подконтрольны Президенту Республики Беларусь, Правительству Республики Беларусь и вышестоящим исполкомам,
а сами исполкомы стали намного более независимыми органами государственного управления
по отношению к местным Советам депутатов. Порядок назначения на должности и освобождения
от должностей председателей исполкомов всех
уровней определяется Президентом Республики
Беларусь.

Очевидно, что граждане одной
страны должны иметь равные возможности для своего волеизъявления, независимо от места своего
проживания. В Беларуси это не так.
Возможность участвовать в выборах и быть избранными, голосовать
на всех трёх уровнях местных Советов
имеют только жители 22 малых городских поселений, не являющихся районными
центрами (всего в Беларуси на начало 2018 г.
было 202 городских поселения), и жители сельской местности. Создавшаяся ситуация — правовая коллизия, которая должна быть немедленно
устранена.

Тенденция централизации системы государственного управления противоречит тенденциям
децентрализации государственного управления,
которые наблюдаются в большинстве развитых
стран, и не способствует развитию системы местного самоуправления в Беларуси и эффективности
«президентской вертикали». Важнейший принцип
ПАЗІЦЫЯ ● 2018
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Первые районы появились на административной карте Советской Беларуси в
1924 году. Они были созданы для осуществления коллективизации сельского хозяйства. Количество районов на протяжении
советского этапа развития Беларуси
существенно менялось. С 1966 г. по настоящее время количество районов стабилизировалось. За последние 52 года создан
только один новый Дрибинский район (в
1989 г.), ставший 118 административным
районом Беларуси. Длительный период
существования районов Беларуси в относительно неизменных границах привёл к
тому, что большинство районов (особенно на востоке страны, где районы появились раньше, чем в её западных пределах)
стали соответствовать локальным
системам расселения, а районные центры
стали доминирующими поселениями,
организующими центрами хозяйственной
и социокультурной жизни соответствующей АТЕ. В силу этого любые изменения
АТД на районном уровне крайне болезненно
воспринимаются местным населением.
Опыт укрупнения районов в советском
прошлом Беларуси, как правило, приводил
к постепенному затуханию хозяйственных и социальных функций «отставных»
райцентров. Некоторые из бывших райцентров за последние 50-60 лет так и
не смогли восстановиться после «шока»
административных преобразований начала 60-х годов XX в. В силу вышесказанного,
базовый уровень АТД Беларуси (имеются в
виду административные районы без городов областного подчинения) лучше всего
сохранить неизменны

16

сёлков городского типа, являющихся АТЕ, а также сельских Советов могут выбирать депутатов в
местные Советы на трёх уровнях: первичном, базовом и областном.
Третья тенденция в развитии АТУ современной Беларуси — перманентное сокращение числа АТЕ. В начале 1991 г. их было 1834,
а в начале 2018 года, как отмечалось выше, —
1309. В целом это целесообразный процесс, но
ликвидация 25 городских районов, превращение
городов и городских поселков, возглавляющих административные районы, в ТЕ не способствовали
развитию самоуправления в Беларуси. Очевидно,
что вышеописанные процессы не получили должного научного и правового обоснования. Ликвидация городских районов не способствовала и
сокращению численности чиновников, поскольку
вместо АТЕ — городских районов, были созданы
администрации соответствующих горисполкомов,
но лишила население городских районов возможностей выбирать и быть избранными в районные
городские советы.
Резервы существенного сокращения числа
АТЕ нужно искать на низовом уровне АТУ, и прежде всего это должно происходить за счёт сельских советов. Из-за демографических процессов

Сверхконцентрация населения и экономического потенциала в Минске и областных центрах оказывает тормозящее
влияние на развитие других городских
центров страны и особенно центров СЭЭР,
не являющихся областными столицами
(Пинск, Барановичи, Лида, Солигорск, Мозырь, Бобруйск, Полоцк-Новополоцк, Орша,
Кричев), а также Борисова и Молодечно – городов, до начала 70-х годов XX в. возглавлявших
самостоятельные внутриобластные регионы, а затем вошедших в состав Минского СЭЭР, бурно расширяющего свои границы в результате активной
электрификации пригородных железнодорожных
магистралей. Необходимость приоритетного развития вышеназванных городов начинает получать
признание на государственном уровне (рабочая
поездка Президента Республики Беларусь в Оршу
13-14 августа 2018 г.).
в сельской местности численность их населения
постоянно сокращается. Вместе с тем улучшается
связь сельских поселений с городскими центрами, активно протекают процессы формирования
городских агломераций, создаются тесно взаимодействующие сельско-городские континиумы.
Всё это способствует объединению многих сель-
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ских Советов с рядом расположенными поселковыми и городскими Советами. Многие сельские
Советы располагаются в непосредственной близости от городов и городских посёлков, и попасть
в их деревенские центры часто бывает труднее,
чем добраться до районного центра. Наконец, порядка 20 сельских Советов размещены в самих
райцентрах. Рационального объяснения такого
положения вообще не существует. Какой смысл
в существовании Ивьевского сельского совета с
центром в г. Ивье, Дятловского — с центром в г.
Дятлово, Скидельского – с центром в г. Скиделе
и т. д.? Кто может объяснить, почему городской
посёлок Городея с населением менее 3,8 тыс.
чел. является центром двух АТЕ Городейского
поселкового Совета и Городейского сельского
Совета Несвижского района Минской области и
что мешает объединить эти две АТЕ в одну, без
каких-либо неблагоприятных последствий для
организации хозяйственной и социальной жизни
местного населения?
Четвёртая тенденция развития АТУ Беларуси – нарастание несоответствия административно-территориального деления (АТД)
декларируемым целям развития государства. С 1997 года, после принятия Национальной
стратегии устойчивого развития Республики Бела-

русь, в Беларуси постулируется, что достижение
устойчивого развития — стратегическая цель развития страны, но существующие АТЕ не способны
обеспечить эффективный переход к устойчивому
развитию. Это касается как сельских Советов, так
и районов и областей Беларуси.
Для устойчивого развития любой территории
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

необходимо сбалансированное социально-экономическое, демографическое и экологическое
развитие целостной территории, которое возможно на основе сбалансированного природноресурсного, демографического и экономического
потенциалов территории. Сбалансированность
ресурсного потенциала — практически общепризнанный фактор устойчивого развития, но его нет
ни у сельских Советов, ни у районов, а сбалансированность ресурсного потенциала областей Беларуси носит случайный характер, в силу того,
что они – территориально неоднородные территории, конгломераты внутриобластных регионов.
Создание сельских Советов в Беларуси с
1919 года было обусловлено необходимостью приближения органов власти к населению в период
революционных преобразований общества и вело
к тотальному контролю над сельским населением,
процессами землепользования и землевладения,
способствовало борьбе с «эксплуататорскими»
классами в сельской местности. Первые годы советской власти АТУ Беларуси (1919—1920 гг.) было
даже четырёхуровневым: губерния, уезд, волость,
сельский Совет. В начале 1920-х годов сельские
Советы создавались практически в каждом сельском населённом пункте. ЦИК Социалистической
Советской Республики Белоруссии (ССРБ) 7 октября 1922 года вынес даже решение о том, чтобы
в сельском Совете было не менее 400 жителей
(Елизаров С. А., 2009 г.). На 20 июня 1922 года
ФОТА ● nn.by

в ССРБ площадью менее 46 тыс. кв. вёрст (около
52,3 тыс. кв.км) был 2051 сельский Совет.
На начало 1981 и 1986 гг. в БССР было 1506
сельских Советов. С 1991 по 2018 гг. количество
сельских Советов в Беларуси сократилось с 1480
до 1152. Это объективный процесс, но идёт он
крайне медленно и может быть существенно ускорен, без особых потерь для местного населения.
Значительное сокращение числа АТЕ на низовом
уровне – это самая яркая черта административных
реформ 50-70 годов XX в. в европейских странах.
Однако, административные районы, поскольку
они обладают несбалансированным и, в большинстве случаев, достаточно ограниченным ресурсным потенциалом, не могут быть основными объектами региональной политики, направленными
на достижение целей устойчивого развития, но
объектами территориально-дифференцированной
региональной политики, ориентированными на
оптимизацию использования собственных конкурентных преимуществ, они могут и должны быть.
Области Беларуси не отличаются территориальной целостностью. В каждой из областей исторически сложилось 2-3 внутриобластных региона,
некоторые из которых выходят за границы той или
иной области. Каждый внутриобластной регион –
это единая система расселения, хозяйствования и
природопользования, которую можно назвать социально-эколого-экономическим районом (СЭЭР).
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Если ещё один-два года назад можно
было говорить об административной
реформе, то сегодня её надо делать
безусловно и как можно раньше.
Реформа АТУ актуальна потому, что в
2015—2017 гг. началась депопуляция
населения Барановичей, Пинска, Борисова, Полоцка-Новополоцка, Мозыря, Молодечно, Солигорска, Бобруйска, почти 20 лет депопулирует Орша,
почти 30 лет — Кричев, ожидается
начало очередного витка депопуляции населения в Лиде.
Первые области в Беларуси как АТЕ были
созданы в 1938 году. Основной целью их создания была индустриализация, для этого необходимо было объединить ресурсы больших
территорий и обеспечить преимущественное
развитие областных центров. Это было сделано. В результате Минск и пять областных
центров — самые большие и экономически
развитые города Беларуси, в которых проживало на начало 2018 г. 42,0% всего и 53,8%
городского населения страны.
В границах СЭЭР активно протекают центрпериферийные процессы, т. е. концентрация
населения и экономического потенциала в их
центрах — городах-регионополисах, и деконцентрация населения и экономического потенциала на окружающих их периферийных
территориях. В результате происходит рост
межрегиональных диспропорций как внутри
СЭЭР, так и между ними. Если сегодня вокруг каждого центра СЭЭР сформировался
пояс бедности из периферийных районов, то
при начавшемся угасании большинства регионополисов, не являющихся областными центрами, мы можем получить обширные пятна
экономической депрессивности, первое из них
уже сформировалось на востоке Могилёвской
области — Кричевский СЭЭР, на очереди —
Оршанский СЭЭР.
Придание СЭЭР административного статуса позволит более эффективно преодолевать
межрегиональные диспропорции как внутри
СЭЭР, так и между ними. СЭЭР или близкие к
ним по охвату территории должны быть основными объектами региональной политики,
направленной на устойчивое и инклюзивное
развитие. Инклюзивное развитие СЭЭР призвано обеспечить как развитие городов-регионополисов, так и их периферийных территорий.
Таким образом, области в Беларуси стали
анахронизмом, не отвечающим целям устойчивого развития страны, сельские Советы

требуют оптимизации, районы хорошо «вписались» в систему территориальной организации
страны, а главным направлением реформирования АТД должно стать создание принципиально
новых АТЕ — территорий, соответствующих внутриобластным регионам или СЭЭР. СЭЭР – потенциальные регионы устойчивого развития. Они
значительны по территории, имеют существенные
экономический и демографический потенциалы,
сосредоточенные в городах-регионополисах, значительные природные ресурсы периферийных
территорий, связанных с регионополисами тысячами нитей хозяйственного, социального и экологического взаимодействия. Центр и периферия
каждого из СЭЭР нуждаются друг в друге для их
дальнейшего устойчивого развития. Реально сложившиеся социальные, экономические и экологиПАЗІЦЫЯ ● 2018

Когда демографические проблемы — яркие индикаторы социально-экономических проблем территории — приходят даже в значимые города, возглавляющие крупные внутриобластные регионы, т. е. в города, которые в
нормальных условиях всегда привлекательны для населения окружающих
территорий, есть повод для серьёзного беспокойства как общественности,
так и органов государственного управления и самоуправления, а оттягивать
процесс реформирования АТУ страны становится недопустимым.
ческие взаимосвязи центра и периферии каждого
СЭЭР нуждаются в официальном признании такого
союза в качестве АТЕ Беларуси.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что без реформы АТУ невозможно говорить об эффективной системе государственного
управления в Беларуси, поскольку без развития

системы самоуправления система государственного управления обречена на неэффективность,
имеет ограниченные возможности способствовать
успешному социально-экономическому развитию
страны, не может преодолеть межрегиональные
диспропорции, ставшие очевидным препятствием
дальнейшего развития государства. П
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аспектах преобразований в государственном строительстве”.
У сваім артыкуле я прыпынюся на тым, як
павінна выглядаць партыйная сістэма з пазіцыі
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Гра
мады).

Дзяржаўнае фінансаванне
палітычных партый

Ігар БАРЫСАЎ,
старшыня БСДП,
магістр палітычных навук

..
Развiццe
партыйнай сiстэмы
4. Развіццё партыйнай сістэмы.

Зарэгістраваныя Міністэрствам юстыцыі палітычныя
партыі фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Пры
праходжанні дэпутатак і дэпутатаў у Парламент, а таксама
ў мясцовыя Саветы дэпутатаў (магчыма, Рады дэпутатаў)
палітычныя партыі (рэгіянальныя аддзяленні партый)
атрымліваюць фінансаванне ў залежнасці ад колькасці
выбаршчыкаў, якія прагаласавалі на тэрыторыі акругаў,
дзе былі выбраны дэпутаткі і дэпутаты. Парламент, як
заканадаўчы орган, працуе на прафесійнай перманентнай аснове. БСДП выступае за дэпалітызацыю працоўных
калектываў: работнікі прадпрыемстваў, арганізацый і
ўстаноў не маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў
кандыдатамі ў дэпутаты розных узроўняў, а таксама ў выбарчыя камісіі. Дадзеная функцыя пераходзіць выключна
да палітычных партый і грамадзян па месцы жыхарства.

Некаторыя палітычныя лідэры памылкова сцвярджаюць, што можна
дамагчыся зменаў у грамадстве праз
эканамічны і грамадскі сектар, забываючыся на тое, што ў першую чаргу
павінен быць рэфармаваны палітычны
сектар. Без фундаментальных зменаў
існуючай палітычнай сістэмы рэформы ў любым іншым сектары будуць
выглядаць касметычнымі, а нерэфармаваны палітычны сектар будзе
і надалей якарам любых чалавечых
ініцыятыў.
Палітычныя змены ў першую чаргу павінны адбывацца праз прыняцце
новай рэдакцыі Канстытуцыі, у якой
павінны быць адлюстраваныя прынцыповыя змены, агучаныя ў артыкуле Мечыслава Грыба “О некоторых
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

БСДП выступае за прыняцце закона “Аб
фінансаванні палітычных партый”. Гэты закон здолее вывесці палітычныя арганізацыі з палітычнага
маргінэзу, у якім яны апынуліся праз існуючую
дзяржаўную палітыку.
Адсутнасць сродкаў на працу партыйнага апарату, прасоўванне сваіх ідэй і каштоўнасцяў, а
таксама сродкаў для ўдзелу ў выбарчых кампаніях
моцна абмяжоўвае магчымасці ўсіх партый і
не дазваляе ім заняць сваё месца ў грамадскапалітычным жыцці краіны. Гутарка ідзе пра тое,
каб працаваць так, як працуюць палітычныя партыі
Еўропы, большасці краін СНД і дальняга замежжа.
Дзяржаўнае фінансаванне партый азначае,
што дзейнасць палітычных арганізацый аплочваецца за кошт беларускіх падаткаплацельшчыкаў,
а не ўлады, і не за кошт выключна знешняга
фінансавання. Беларусы павінны звыкнуцца з тым,
што плюралізм ідэй павінен аплочвацца з сабраных падаткаў. У адваротным выпадку партыйная
сістэма будзе і надалей недаразвітая, а некаторыя з палітычных арганізацый патэнцыйна могуць
прадстаўляць інтарэсы знешніх гульцоў.
Пры распрацоўцы дадзенага закона неабходна ўлічыць таксама магчымасць фінансавання
палітычных партый і ў прыватным парадку. Памер такіх ахвяраванняў у год ад адной асобы не
павінен перавышаць вызначаную суму. У самым
пачатку павінен быць закладзены прынцып, у
адпаведнасці з якім існуе размежаванне паміж
бізнесам і палітыкай.
Зарэгістраваным палітычным партыям за
кошт дзяржавы павінны прадастаўляцца офісы ў

Выбары па партыйных
спісах
Каб запрацавалі палітычныя партыі
Беларусі, неабходна перайсці на прапарцыйную сістэму выбараў. На першым этапе
гэта мусіць быць змешаная прапарцыйнамажарытарная сістэма, у адпаведнасці з
якой 50% усіх дэпутатаў павінна абірацца
па партыйных спісах і 50% — па аднамандатных акругах.
Аптымальным парогам для праходжання дэпутатаў у парламент з’яўляцца 3 %.
Пры пераходзе цалкам на прапарцыйную
сістэму выбараў гэты парог можа быць узняты да 4-5 %.
Кожная палітычная партыя мусіць
атрымліваць дзяржаўнае фінансаванне з
улікам той колькасці грамадзян, якая аддала за яе свае галасы.
З Выбарчага кодэкса павінны быць прыбраныя артыкулы, якія дазваляюць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты ад працоўных
калектываў. Гэта рудымент савецкай сістэмы,
які з’яўляецца альтэрнатывай палітычным
партыям і абмяжоўвае іх развіццё.
Працоўныя калектывы, гэтаксама як
і ўніверсітэты са школамі, павінны быць
па-за палітыкай. Сустрэчы з кандыдатамі
ў дэпутаты, а таксама з прадстаўнікамі
палітычных партый павінны адбывацца
выключна ў непрацоўны час, адкрыта і па
загадзя вызначаных правілах.
У краіне павінны знікнуць пасады
ідэолагаў, якія сваім існаваннем парушаюць арт. 4 Канстытуцыі краіны, дзе
сказана, што “дэмакратыя ў Рэспубліцы
Беларусь ажыццяўляецца на аснове
разнастайнасці палітычных інстытутаў,
ідэалогій і поглядаў. Ідэалогія палітычных
партый, рэлігійных або іншых грамадскіх
аб’яднанняў, сацыяльных груп не можа
ўстанаўлівацца ў якасці абавязковай для
грамадзян”.
Пасля дэпалітызацыі і
дэідэалагізацыі працоўных
калектываў можна казаць
пра знішчэнне бар’ера ў выглядзе адміністрацыйнага
рэсурса, якім традыцыйна
на працягу дзесяцігоддзяў
карыстаецца ўлада.
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Падобная практыка рэгістрацыі і пастаноўкі
на ўлік структурных падраздзяленняў
палітычных партый мусіць быць вернута, бо дае магчымасць ад імя раённых
арганізацый выступаць з заявамі, весці
перапіску з дзяржаўнымі органамі, вылучаць сваіх сябраў кандыдатамі ў дэпутаты,
у склад выбарчых камісій і назіральнікамі.
Колькасны склад кіруючых органаў
раённай арганізацыі дазваляе сабрацца
ўсім на прыватным адрасе, а ў выпадку
правядзення агульнага сходу памяшканне павінна прадастаўляцца райвыканкамам бяплатна.

Правядзенне
свабодных і
адкрытых выбараў
Палітычная сістэма Беларусі
ніколі не запрацуе без правядзення адкрытых, галосных, свабодных і справядлівых выбараў. Любая змена палітычнай сістэмы без
сапраўдных выбараў — гэта касметычны рамонт дэмакратычнага
фасаду, за якім будзе надалей
хавацца аўтарытарная сутнасць
сістэмы.
Толькі спаборніцтва ў выбарах з рэальным падлікам галасоў
здолее раставіць сапраўдныя
рэйтынгі палітычным партыям і
паказаць іх ліквіднасць у вачах
выбаршчыкаў.
Дзеля правядзення выбараў
у адпаведнасці з дэмакратычнай працэдурай патрэбны як
мінімум тры фундаментальныя
рэчы: уключэнне ў склад выбарчых камісій усіх узроўняў
прадстаўнікоў кандыдата ў дэпутаты (прэзідэнты), скарачэнне
альбо скасаванне датэрміновага
галасавання і допуск незалежных назіральнікаў да сталоў з
бюлетэнямі, каб яны маглі бачыць, насупраць якога прозвішча
стаяць адзнакі ў бюлетэнях.
Пры выкананні трох гэтых
фундаментальных пунктаў, за
якія выступае дэмакратычная
апазіцыя (у тым ліку і БСДП),
можна казаць пра тое, што выбары адбываюцца ў адпаведнасці
з дэмакратычным працэсам.

Заканадаўчая ініцыятыва
палітычным партыям

сталіцы і абласных цэнтрах для размяшчэння ў іх юрыдычных
адрасоў і кіруючых органаў. Партыі, якія праходзяць у парламент,
атрымліваюць дзяржаўнае фінансаванне.

Палітычныя партыі павінны стаць не
аб’ектам, а суб’ектам палітыкі. Дзеля гэтага яны павінны мець больш шырокія
паўнамоцтвы. Сярод іх можна акрэсліць
як мінімум дзве: магчымасць выступаць

з заканадаўчымі ініцыятывамі як на мясцовым, так і на
нацыянальным узроўнях, і магчымасць звяртацца ў Канстытуцыйны суд на праверку адпаведнасці заканадаўства
Канстытуцыі.
Заканадаўчая ініцыятыва дазволіць палітычным партыям выступаць з прапановамі па новых законах і зменах
існуючых, а таксама ўносіць свае законапраекты ў парадак
дня пасяджэнняў мясцовых Саветаў дэпутатаў і парламента. Законатворчая ініцыятыва актуальна пры мажарытарнай, альбо мажарытарна-прапарцыйнай сістэме выбараў,
калі ў мясцовых Саветах і парламенце знаходзіцца значная колькасць беспартыйных дэпутатаў. У гэтым выпадку
палітычныя партыі могуць уносіць свае прапановы, нават
не маючы сваіх дэпутатаў у парламенце.
Але нават пры прапарцыйнай сістэме выбараў
заканадаўчая ініцыятыва для палітычных партый таксама не губляе свайго значэння – яна дае магчымасць шукаць прыхільнікаў з ліку прадстаўнікоў іншых партый, альбо праз сяброўскія і партнёрскія партыі прасоўваць свае
ініцыятывы. Гэтая норма павінна быць дададзеная да арт.
99 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У гэтым выпадку праекты законаў і паправак да іх, якія прапануюцца палітычнымі
партыямі, абавязкова ўносяцца ў парадак дня. П

Рэгістрацыя палітычных партый
і іх структурных падраздзяленняў
На дадзены момант у Беларусі існуе 15 палітычных партый. 7
з іх адносяцца да апазіцыйных і называюць сябе дэмакратычнымі.
Кансерватыўна-хрысціянская партыя — Беларускі Народны фронт —
стала апошняй партыяй, якая была афіцыйна зарэгістраваная 28
лютага 2000 г.
З таго часу сваю рэгістрацыю згубілі Беларуская партыя жанчын “Надзея” і Беларуская партыя працоўных, а неаднаразовыя
спробы стварыць партыі аргкамітэтамі палітычных партый Беларуская сацыял-дэмакратычнай партыя (Народная Грамада), Партыя
Свабоды і прагрэсу, а таксама Беларуская Хрысцыіянская Дэмакратыя не прынеслі ніякага выніку.
Не выклікае сумневу, што пытанне нерэгістрацыі новых
палітычных партый з’яўляецца палітычным і дзейны рэжым не
зацікаўлены ў з’яўленні новых гульцоў на палітычным полі. Практыка нерэгістрацыі палітычных арганізацый, у выпадку адпавядання іх
усім патрабаванням, павінна быць спыненая.
Усе наяўныя палітычныя арганізацыі маюць праблемы
з рэгістрацыяй структурных падраздзяленняў у раёнах. Як
правіла, партыі маюць офісы ў сталіцы і абласных цэнтрах, а таксама пэўную колькасць зарэгістраваных ці пастаўленых на ўлік
структурных падраздзяленняў на прыватных адрасах у раёнах
(такое дазвалялася рабіць да 2005 года, і захаваліся тыя раённыя арганізацыі, якія прайшлі перарэгістрацыю і штогод падавалі
звесткі ў Галоўныя ўпраўленні міністэрства юстыцый пры аблвыканкамах).
Цяпер магчымасці зарэгістраваць ці паставіць на ўлік партыйныя
арганізацыі на прыватных адрасах няма, і гэта моцна стрымлівае
развіццё партыйнай сістэмы ў рэгіёнах – утрымліваць офіс у раёне
фінансава непад’ёмна, а здабыць юрыдычны адрас для рэгістрацыі
ці пастаноўкі на ўлік раённай арганізацыі партыі фактычна нерэальна.
Тым часам існуе магчымасць для рэгістрацыі на хатнім адрасе прыватных унітарных прадпрыемстваў, а таксама прыватных устаноў.
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

Вулічныя мерапрыемствы і прадастаўленне
тэлеэфіру лідэрам
палітычных партый
Немагчыма
ўявіць
сабе
паўнавартасную працу палітычных
арганізацый
без
пастаяннай
прысутнасці іх прадстаўнікоў на
тэлебачанні.
Да
гэтага
часу
тэлебачанне
з’яўляецца асноўнай крыніцай для
атрымання інфармацыі больш за 50 %
беларусаў, таму для палітычных партый з іх лідэрамі пытанне прысутнасці
на ім з’яўляецца важным і прынцыповым.
Прысутнасць прадстаўнікоў палітычных партый на тэлебачанні павінна быць вызначана на
заканадаўчым узроўні. Толькі ў гэтым выпадку будзе
гарантаваны плюралізм думак, і грамадства будзе
самастойна выбіраць, за якую партыю ці за якіх партыйных лідэраў аддаваць свае галасы.
На дадзены момант існуе вялікая перашкода для
правядзення масавых мерапрыемстваў для дэмакратычных партый і арганізацый. Па-першае, колькасць
месцаў для іх правядзення моцна абмежавана; падругое, падача заявак на іх правядзенне мае двухтыднёвыя тэрміны, што не дазваляе аператыўна рэагаваць на палітычныя падзеі ў краіне; па-трэцяе, дазвол
на правядзення мерапрыемства становіцца вядомы
ўсяго за некалькі дзён, што складае праблемы для
арганізатараў; па-чацвёртае, існуе пастаянная пра-

блема з заключэннем дамоваў з міліцыяй, медыкамі і
камунальнікамі на абслугоўванне тэрыторыі.
У краіне павінен з’явіцца прынцып, у адпаведнасці
з якім дазволена ўсё, што незабаронена, а не наадварот. У гэтым выпадку колькасць маршрутаў і месцаў
для правядзення мітынгаў павінна істотна ўзрасці.
Заяўкі на правядзенне акцый і пікетаў павінны
насіць выключна ўведаміцельны характар і
павінны адбывацца без удзелу міліцыі, медыкаў і
камунальнікаў.
Заяўкі на правядзенне мітынгаў павінны разглядацца на працягу трох дзён, а заключэнне дамоваў
з міліцыяй, медыкамі і камунальнікамі павінны насіць
не дазваляльны, а фактычны характар.
Пры выканні ўсіх гэтых умоваў палітычнае жыццё
краіны здолее вярнуцца да нармальнага, а беларусы
здолеюць самастойна вызначаць свой лёс праз свае
індывідуальныя палітычныя перавагі.
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ставляют 6 судей Конституционного суда, которых избирает на должность верхняя палата парламента — Совет Республики).
В 2006 году был принят Кодекс о судоустройстве и
статусе судей, который, по сути, свёл воедино все законы, которые определяли особенности организации и
деятельности отдельных судов, в том числе Конституционного суда, хозяйственных судов.
Позднее законодательство о судах стал «поправлять» своими актами глава государства. В этой связи
можно упомянуть Декрет от 26 июня 2008 г. № 14 «О
некоторых мерах по совершенствованию деятельности
Конституционного суда Республики Беларусь», Указ от
10 ноября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики
Беларусь», Декрет от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь».
Благодаря президентскому нормотворчеству, канули
в лету хозяйственные суды, а также военные суды. Сейчас действует Кодекс о судоустройстве и статусе судей

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист
Республики Беларусь,
судья Конституционного суда Республики Беларусь 1994-1997 гг.

О необходимости и напра влениях реформирования
судебной систэмы Респуб лики Беларусь
7. Незалежная судовая сістэма.
БСДП выступае за тое, каб Вярхоўны суд
абіраўся Парламентам. У сваёй дзейнасці
суды павінны быць незалежнай галіной улады, а суддзі павінны кіравацца нормамі права.
Суддзі Канстытуцыйнага суда выконваюць свае
функцыі пажыццёва. 1/3 складу Канстытуцыйнага суда прапануе Парламент, 1/3 — Прэзідэнт
і 1/3 — Урад. Прапанаваныя кандыдатуры
на вышэйшыя судовыя пасады павінны быць
ухвалены кваліфікаванай большасцю Парламента (2/3 галасоў). Суддзі Канстытуцыйнага суда могуць быць адхілены ад пасады ў
адпаведнасці з працэдурай імпічменту, якая
ажыццяўляецца Парламентам кваліфікаванай
большасцю галасоў. БСДП выступае за змяненні
ў заканадаўстве, якія б дазвалялі грамадзянкам і грамадзянам звяртацца ў Канстытуцыйны суд з заявамі пра адпаведнасць прынятых
законаў Канстытуцыі. Праграма дзеянняў БСДП
выступае за ўвядзенне суда прысяжных і за
ўвядзенне інстытута міравых суддзяў для разгляду малазначных спраў па спрошчанай працэдуры. БСДП выказваецца за выбары акруговых
суддзяў дэпутатамі акруговага Савета дэпутатаў
(магчыма, Рады дэпутатаў).

Данная статья имеет задачу: наметить
программу преобразований действующей
судебной системы с тем, чтобы она соответствовала принципам демократического
правового государства и положениям Программы действий Беларуской социал-демократической партии (Грамады).

Застывшая навеки репрессивная система
Открою секрет для многих читателей
партийного журнала: нынешняя судебная
система Беларуси сформировалась ещё в
30-е годы прошлого века, в период сталинских репрессий. Позднее она получила
закрепление в основах законодательства
Союза ССР и союзных республик о судоустройстве.
С того времени, несмотря на распад
Советского Союза и в целом социалистической системы, мало что изменилось в
судебной системе Беларуси, которая, как
и Россия, осталась осколком прежней советской империи. Суды как были, так и
остались проводниками политики партии
(власти) и главным репрессивным орудием, перед которым нельзя было оправдатьПАЗІЦЫЯ ● 2018

ся. Человек, формально имеющий статус
гражданина, вынужден был выступать в
роли жертвы.
Конечно, кое-что изменилось в судебной системе Беларуси. На основе Конституции 1994 г. появился Конституционный суд
как орган, осуществляющий контроль за
соответствием Конституции нормативных
актов, издаваемых органами власти. Судьи
высших судов (Конституционного, Верховного, Высшего хозяйственного) стали избираться Парламентом (Верховным Советом Республики Беларусь) на длительный
срок (10 лет). Согласно Концепции судебно-правовой реформы, принятой 23 апреля 1992 г., предполагалось создать суд с
участием присяжных заседателей. Однако
консервативное крыло власти настояло на
отложении реформы: сначала — на время,
потом — навсегда.
Потом был референдум 1996 года, когда вопреки решению Конституционного
суда от 4 ноября 1996 г. и в нарушение
норм Конституции 1994 г. была принята и
введена в действие новая редакция Конституции. Согласно ст. 84 этой Конституции, президент получил право назначать
на должность и освобождать от должности
практически всех судей (исключение со-

в редакции Закона от 22 декабря 2016 г., без упоминания о хозяйственных и военных судах (см.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
13.01.2017 г., 2/2451).
В настоящее время в Беларуси насчитывается порядка 1200 судей общих судов. Ежегодно судами рассматривается около 40 тысяч уголовных дел, 350 тысяч
дел об административных правонарушениях, свыше 200
тысяч гражданских дел и 20 тысяч дел экономического
характера.
К примеру: по итогам 2017 г. судами было рассмотрено 39 619 уголовных дел, по которым было осуждено
свыше 43 тысяч человек. Из них: 12 020 приговорено
к лишению свободы, 7 951 — к ограничению свободы,
71 777 — к штрафу, около 2 000 — к исправительным
работам. Число оправданных составило 98 человек, в
основном, по делам частного обвинения (Статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции
за 2017 год //court.gov.by/ru/justice_rb/statistics).
Оценивая практику судов Беларуси, необходимо
признать, что суды пока не стали реальными гарантами защиты прав и свобод граждан. В ряде случаев они
уклоняются от рассмотрения жалоб граждан на действия и решения органов управления и должностных
лиц, проявляют тенденциозность при рассмотрении некоторых категорий дел об административных правонарушениях, а также уголовных дел.
Конституционный суд состоит из 12 судей. Шесть
судей назначаются Президентом, а шесть судей изби-
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раются верхней палатой Парламента — Советом Республики. Председатель Конституционного суда назначается Президентом
с согласия Совета Республики сроком на
пять лет.
Компетенция Конституционного суда
Республики Беларусь слагается как бы из
двух частей. Первая часть полномочий
прописана в ст. 116 Конституции, а вторая
часть — в упоминавшемся выше Декрете от
26 июня 2008 г. № 14 «О некоторых мерах
по совершенствованию деятельности Конституционного суда Республики Беларусь».
Позднее все полномочия Конституционного суда Республики Беларусь были закреплены в новой редакции Кодекса о судоустройстве и статусе судей.
Таким образом, полномочий у Конституционного суда Республики Беларусь достаточно. Однако проблема состоит в том, что
они реализуются далеко не в полной мере.
К примеру, «уполномоченные субъекты»
(Президент, Правительство, Парламент,
Верховный суд) обращаются в Конституционный суд о проверке конституционности
нормативных актов крайне редко.
В то же время, по действующему законодательству граждане не имеют права
обращаться в Конституционный суд с так
называемой конституционной жалобой. Согласно ст. 22 Кодекса о судоустройстве и
статусе судей, им рекомендуется обращаться к субъектам, наделенным таким правом.
И граждане это делают: по информации

Конституционного суда, ежегодно в адрес уполномоченных органов поступает несколько десятков писем,
где предлагается проверить конституционность тех
или иных нормативных актов, включая президентские
декреты и указы. Однако из года в год наблюдается
игнорирование указанных обращений граждан.
Наглядное представление о работе Конституционного суда можно получить из ежегодных посланий суда
в адрес Президента и палат Национального собрания
Республики Беларусь о состоянии конституционной законности в стране. Последнее по времени послание
Конституционный суд принял на своём заседании 23
января 2018 г. (см.: «Вестник Конституционного суда
Республики Беларусь», 2018, № 1, с. 35-62).
Можно констатировать, что Конституционный суд
Республики Беларусь в настоящее время неэффективно защищает права и свободы граждан. По сути, он отказывается рассматривать их конституционные жалобы, игнорируя их конституционное право на судебную
защиту (ст. 60 Конституции).
Вышеизложенные принципы организации новой судебной системы одновременно выступают основными
направлениями судебно-правовой реформы и предложениями по совершенствованию законодательства
о судах.
Не касаясь всех аспектов преобразований в сфере
судебной деятельности, сосредоточим внимание только на некоторых из них.
Первое: судебную реформу следует проводить на
основе тщательно подготовленной и выверенной Концепции судебно-правовой реформы в Республике Беларусь.
Второе: в развитие Концепции следует подготовить Закон о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь.

С учётом практики судебного строительства в Беларуси и зарубежных странах
предлагается построить новую систему судов на следующих принципах:
- развитие полисистемной
судебной
системы (по примеру
Германии и других европейских стран). В
этой связи предлагается создать четыре
разновидности судов:
Конституционный суд,
Верховный суд, Высший
хозяйственный
суд,
Высший
административный суд;
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Третье: на уровне парламента и правительства
страны целесообразно образовать комиссию по реализации Концепции судебно-правовой реформы. На неё
следует возложить принятие мер по продвижению судебно-правовой реформы, включая подготовку новых
законов, создание карты судебных округов.
Четвёртое: подготовка новых судебных кадров
должна включать отбор и учёбу подходящих кандидатур, их стажировку в европейских странах, сдачу
квалификационного экзамена на доступ к должности
судьи.

Пятое: судебная реформа должна сопровождаться реформированием других
правоохранительных органов: милиции,
органов предварительного следствия, прокуратуры, государственной безопасности,
экспертных учреждений, пенитенциарной
(тюремной) системы. Преобразование в
указанных сферах должно завершиться
принятием нового законодательства, а
также обновлением состава этих органов
и учреждений. П

Новая модель судебной организации

- построение судов общей юрисдикции на основе судебных округов, не
совпадающих с административно-территориальным делением страны.
В этих округах должны
быть образованы многопрофильные суды с примерно одинаковым количеством судей;

- введение в
судебных округах
должностей участковых (мировых)
судей для рассмотрения относительно простых
и малозначимых
категорий дел;
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- создание судов с
участием присяжных
заседателей для рассмотрения уголовных дел в случаях,
если гражданин обвиняется в совершении преступления,
за которое предусматривается наказание в виде лишения
свободы на срок свыше 5 лет, и если он
не признаёт своей
вины в совершении
преступления;

- создание специализированных судов, в
том числе так называемых административных судов. Их назначение должно состоять
в рассмотрении жалоб
граждан на решения и
действия органов государственного управления и должностных
лиц, нарушающих их
права и свободы;

- введение порядка назначения судей
на основании рекомендаций высшего органа
судейского самоуправления – Республиканского совета судей. При
этом судьи высших судов (КС, ВС, ВХС, ВАС)
должны утверждаться
Парламентом, а судьи
нижестоящих судов –
местными представительными органами на
определённый срок с
правом последующего
переизбрания;

- усиление роли
Конституционного
суда в системе органов власти, в частности, расширение его
компетенции, увеличение числа субъектов, имеющих право
к нему обращаться,
в том числе граждан
и общественных объединений.
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8. Мясцовае самакіраванне і выбары кіраўнікоў гарадоў, акругаў і раёнаў.
БСДП выступае за далучэнне Беларусі да Еўрапейскай хартыі аб мясцовым самакіраванні. Замест
прэзідэнцкай вертыкалі ўлады БСДП прапануе ўвядзенне інстытута мясцовага самакіравання з выбарамі
кіраўнікоў гарадоў, акругаў і раёнаў. Кіраўнік горада, акругі і раёна мае права абірацца на дадзеную
пасаду не больш як на два чатырохгадовыя тэрміны. Функцыя кіруючага апарату зводзіцца да выканання
рашэнняў мясцовага Савета дэпутатаў (магчыма, Рады дэпутатаў), а таксама агульнадзяржаўных, акруговых і раённых органаў улады. БСДП выступае за двухузроўневую сістэму мясцовага самакіравання, дзе
базавай адзінкай выступае раён. Сельскія Саветы, як рудыменты савецкай сістэмы, ліквідуюцца. Вёскі і
мястэчкі абіраюць старастаў.
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Леанід ГАРАВЫ,
сябра ЦРК БСДП,
дэпутат Гарадоцкага сельскага
Савета дэпутатаў 2004-2008 гг.

Да развiцця рэальнага
мясцовага самакiравання

Аб дзяржаўніцкай тэорыі
мясцовага самакіравання
Для БСДП мясцовае кіраванне ўяўляе
сабой дзейнасць адпаведных суб'ектаў
улады (адмыслова прызначаныя цэнтральнай уладай прадстаўнікі, мясцовыя
органы, фармаванцыя насельніцтвам, і
інш.) для рашэння пытанняў мясцовага
жыцця на аснове Канстытуцыі і прынятых
у адпаведнасці з ёю актаў заканадаўства.
Разам з мясцовым кіраваннем варта
вылучаць мясцовае самакіраванне, якое
ўяўляе сабой права насельніцтва на самастойнае рашэнне пытанняў мясцовага значэння і рэалізацыю гэтага права ў
формах і парадку, прадугледжаных нацыянальным заканадаўствам.
Еўрапейская
хартыя
аб
мясцовым самакіраванні, прынятая Саветам
Эўропы 15 кастрычніка 1985 г., пад мясцовым самакіраваннем разумее “права і сапраўдную здольнасць мясцовых
супольнасцяў
кантраляваць
значную
частку грамадскіх спраў, кіраваць ёю ў
рамках закона пад сваю адказнасць і на
карысць насельніцтва”.

З гэтага вынікае, што самакіраванне азначае права на
месцы вырашаць праблемы грамадзян, якія пражываюць у
адпаведным рэгіёне.
Мясцовае самакіраванне ўяўляе сабой форму
народаўладдзя, г. зн. ажыццяўленне народам сваёй улады. У гэтай сувязі мясцовае самакіраванне з'яўляецца найважнейшым элементам канстытуцыйнага ладу, а таксама
найважнейшым механізмам самаарганізацыі грамадства,
эфектыўнага вырашэння пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця. Перадача пытанняў для іх разгляду на мясцовы ўзровень дазваляе цэнтральнай уладзе засяродзіцца на
тых праблемах, якія маюць агульнадзяржаўны характар.
У розных краінах існуе свой узровень мясцовага
самакіравання, які залежыць ад гістарычных традыцый,
ступені дэмакратыі.
Па сённяшні дзень Беларусь застаецца адзінай краінай
Еўропы, якая не далучылася да Еўрапейскай хартыі аб
мясцовым самакіраванні і мае “сваесаблівае” ўяленне аб
мясцовым кіраванні і самакіраванні. Асновы прававога
становішча органаў мясцовага кіравання і самакіравання
замацаваныя ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ў Законе
Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2010 года “Аб мясцовым
кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь”.
У Канстытуцыі прама (de jure) не гаворыцца, што
яна прызнае і гарантуе мясцовае самакіраванне, але de
facto яму прысвечаны V раздзел Асноўнага закону. Прычынай такой калізіі з'яўляецца дзяржаўная тэорыя мясПАЗІЦЫЯ ● 2018

цовага самакіравання, якой прасякнуты кожны артыкул
гэтага раздзелу Канстытуцыі. Так, напрыклад, у арт. 120
Канстытуцыі гаворыцца, што “мясцовыя Саветы дэпутатаў ...
выконваюць рашэннi вышэйстаячых дзяржаўных органаў”.
Дзяржаўніцкі падыход да мясцовага самакіравання быў характэрны і для Канстытуцыі, прынятай у 1994 годзе, а не
толькі для яе абноўленай рэдакцыі 1996 года, ініцыяванай
прэзідэнтам. Па сваім змесце яны мала чым адрозніваліся
адзін ад аднаго. І ў першым і ў другім выпадках мясцовае
кіраванне фактычна ўраўноўваецца ў правах з мясцовым
самакіраваннем, што знайшло сваё знешняе адлюстраванне ў назве V раздзела Канстытуцыі — “Мясцовае кіраванне
і самакіраванне”.
Канцэптуальна за рамкі дзяржаўнай тэорыі не
выходзіць і Закон “Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні
ў Рэспубліцы Беларусь” (далей — Закон аб мясцовым
кіраванні і самакіраванні), які быў прыняты 4 студзеня
2010 года (у рэд. Закона ад 4 студзеня 2014 г. № 130- З).
Так, напрыклад, у п. 1 арт. 9 Закона аб мясцовым кіраванні
і самакіраванні гаворыцца, што Саветы дэпутатаў
з'яўляюцца прадстаўнічымі дзяржаўнымі органамі.
Аб
дзяржаўніцкім
падыходзе
да
мясцовага
самакіравання сведчаць і іншыя палажэнні Закона аб мясцовым кіраванні і самакіраванні. Напрыклад, у п. 3 арт. 1
Закона сцвярджаецца, што “Саветы абласнога ўзроўню
з'яўляюцца вышэйстаячымі ў адносінах да Саветаў базавага і пярвічнага тэрытарыяльных узроўняў”, а “Саветы база-

вага ўзроўню з'яўляюцца вышэйстаячымі
ў адносінах да Саветаў пярвічнага тэрытарыяльнага ўзроўню”, а ў п. 5 арт. 11 Закона гаворыцца, што “вышэйстаячыя Саветы
ажыццяўляюць каардынацыю дзейнасці
ніжэйстаячых Саветаў і іх органаў, аказваюць ім арганізацыйна-метадычную дапамогу”.
Гэта сведчыць пра тое, што заканадаўца
зыходзіў са становішча аб тым, што Саветы ніжэйстаячага ўзроўню павінны быць
падкантрольныя вышэйстаячым Саветам і
выконваць усе іх рашэнні, г. зн. і ў апошняй рэдакцыі Закона выкарыстоўваецца
ранейшы дзяржаўніцкі прынцып уладных узаемаадносін, характэрны для
органаў выканаўчай улады, так называемай вертыкалі. Паколькі ў адпаведнасці
з Еўрапейскай Хартыяй органы мясцовага
самакіравання не з'яўляюцца дзяржаўнымі
органамі і павінны разглядацца ў якасці
самастойных органаў публічнай улады, то
і ўзаемаадносіны паміж рознымі ўзроўнямі
Саветаў павінны будавацца не на аснове
супадпарадкаванасці, а на аснове размежавання кампетэнцыі, замацаванай Законам.
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— правядзенне
мерапрыемстваў,
накіраваных
на ўкараненне ўніверсітэцкіх праграм па мясцовым
самакіраванні, а таксама на павышэнне кваліфікацыі
спецыялістаў у гэтай сферы;
— распрацоўка і ўкараненне крытэрыяў для ацэнкі
эфектыўнасці дзейнасці мясцовых Саветаў;
— рэалізацыя прынцыпу галоснасці і адкрытасці ў
рабоце мясцовых органаў улады;
— дэбюракратызацыя формаў прамой дэмакратыі і
стварэнне камунікацыйных пляцовак для развіцця дыялогу паміж мясцовымі органамі ўлады, НДА і грамадзянамі.
Варта мець адпаведную праграму дзеянняў па далучэнні
да Еўрапейскай хартыі аб мясцовым самакіраванні, як у
БСДП, так і ў рэгіянальных аддзяленнях партыі.

Аб дзейнасці БСДП у існуючых умовах па развіццю ўдзела грамадзян у
самакіраванні
Беларуская
канцэпцыя
развіцця
мясцовага
самакіравання грунтуецца на тым, што ўсе справы ў
краіне — знізу да верху — з'яўляюцца дзяржаўнымі. “Мясцовае кіраванне і самакіраванне ў Беларусі фактычна
“ўмантавана” ва ўладу”, – заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Гэта значыць, што Саветы ў Беларусі — дзяржаўныя органы, выканкамы — таксама.
Еўрапейская ж хартыя пабудаваная на прынцыпе

Адпаведна, існуючая сістэма мясцовага кіравання і самакіравання ў Беларусі
мае ўсе рудыменты савецкай эпохі з яе
дзяржаўніцкім падыходам і з’яўляецца
тормазам на шляху развіцця ініцыятывы
і актыўнасці грамадзян на мясцовым
узроўні па вырашэнню існуючых праблем
развіцця мікрараёнаў, раёнаў і рэгіёнаў
краіны. Таксама наяўная ў Рэспубліцы Беларусь сістэма мясцовага самакіравання
не мае магчымасці рэалізаваць мэты
самакіравання і не дазваляе мясцовым органам у поўнай меры адпавядаць
дэфініцыі “самакіраванне”.

Аб пазіцыі БСДП наконт
руху па далучэнні да
Еўрапейскай хартыі аб мясцовым самакіраванні
БСДП выступае за далучэнне Беларусі
да Еўрапейскай хартыі аб мясцовым
самакіраванні.
Для стварэння рэальнага мясцовага
самакіравання арганізацыя і дзейнасць

мясцовых органаў улады ў Рэспубліцы Беларусь павінна
быць падвергнута сістэмнаму рэфармаванню на аснове
палажэнняў і прынцыпаў Еўрапейскай Хартыі мясцовага
самакіравання.
Нам варта ў значнай меры выкарыстоўваць думку
беларускіх экспертаў па мясцоваму самакіраванню з АГА
“Фонд імя Льва Сапегі”, што для далучэння да Еўрапейскай
хартыі аб мясцовым самакіраванні неабходна прайсці наступныя крокі:
— падрыхтоўка Канцэпцыі развіцця мясцовага
самакіравання ў адпаведнасці з прынцыпамі і нормамі
Еўрапейскай Хартыі і яе зацвярджэнне на вышэйшым
дзяржаўным узроўні, а таксама распрацоўка і зацвярджэнне плана яе рэалізацыі;
— удасканаленне заканадаўства ў сферы мясцовага
самакіравання на аснове прынцыпаў і нормаў Еўрапейскай
Хартыі (дэцэнтралізацыя ўлады, імплементацыя ў
заканадаўства прынцыпу субсідыярнасці, удасканаленне АТК, фіскальная дэцэнтралізацыя, замацаванне ў
заканадаўстве паняцця “абшчына” і інш.);
— арганізацыя і правядзенне дэмакратычных
выбараў;
— падпісанне
Еўрапейскай
Хартыі
мясцовага
самакіравання;
— стварэнне Нацыянальнай Асацыяцыі мясцовых
Саветаў;
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

дуалізму — мясцовае самакіраванне
спалучае інтарэсы і дзяржавы, і мясцовай супольнасці. У краінах-сябрах
Рады Еўропы мясцовае самакіраванне
ўраўнаважвае баланс паміж дзяржаўнымі
і мясцовымі інтарэсамі. Бо мясцовае
самакіраванне неабходна для абароны
правоў менавіта грамадзян, а структур,
якія адстойваюць дзяржаўныя інтарэсы,
і так мноства.
На
думку
экспертаў,
калі
прааналізаваць паўнамоцтвы Саветаў,
то з больш чым 25 пунктаў, прапісаных
у Законе 2010 г., рэальнымі можна
назваць 2-3. Праблема заключаецца ў тым, што Савет прадстаўляе грамадзян, а бюджэтам распараджаецца
адміністрацыйна-тэрытарыяльная
адзінка. Савет па законе – юрыдычная
асоба, але не мае прыкмет такой асобы: ў яго няма свайго рахунку, няма
ўласнасці, бухгалтэрыі. Так адбываецца
таму, што, па сутнасці, у Беларусі няма
суб'ектаў самакіравання — таго, што
на Захадзе называюць “абшчынай, камунай, гмінай”, а па-беларуску можна
было б назваць “грамадой”. Тэрытарыяльная супольнасць грамадзян і павінна
быць уласнікам.
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на грамадскія аб'яднанні грамадзян, маглі
б забяспечыць не толькі эфектыўнае,
але і максімальна набліжанае да кожнага
грамадзяніна кіраванне, у забеспячэнні якога
ён быў бы не толькі зацікаўлены, але і гатовы
выконваць функцыі самакіравання.
Грамадскія абмеркаванні — фактычна адна
з формаў звароту грамадзян да ўладаў па прыняццю рашэнняў экалагічнай значнасці, а таксама ў галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай
і будаўнічай дзейнасці. Самі па сябе звароты
грамадзян па прыняццю рашэнняў мясцовай уладай могуць датычыцца самых розных
накірункаў. І гэта магчыма шырока рабіць у ме-

на мясцовае самакіраванне. Гэтая форма
непасрэдна можа ўплываць на вырашэнне
пытанняў на мясцовым узроўні.
Так, Закон “Аб мясцовым кіраванні і
самакіраванні” ад 4 студзені 2010 года
(у рэдакцыі Закона ад 4 студзеня 2014 г.) ускладае на Прэзідыумы
Саветаў дэпутатаў і выканкамы абавязак
арганізоўваць абмеркаванне грамадзянамі
праектаў рашэнняў Савета і іншых важных
пытанняў мясцовага значэння (п. 3.8. арт.
15 і арт. 41 Закона).
Па меншай меры ў некалькіх законах — Законе “Аб архітэктурнай,
горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці ў

Грамадзяне могуць праявіць сваю ініцыятыву ў
цяперашніх умовах наступнымі шляхамі: напісаць
калектыўны зварот, прапанаваць праект рашэння
Савета. Але падобных прэцэдэнтаў практычна
не было. Грамадзяне могуць сабраць сход, але
для гэтага трэба выдаткаваць нямала высілкаў
на арганізацыю і ўкласці свае грошы. Пры гэтым
заканадаўча не замацаваны абавязак наведвання
падобных мерапрыемстваў прадстаўнікамі
мясцовых органаў улады, што зводзіць сэнс такіх
сходаў да нуля.

На шляху станаўлення і рэфармавання
мясцовага самакіравання ў Рэспубліцы
Беларусь ёсць яшчэ шэраг тармозячых
фактараў. Сярод іх — недастаткова высокая
прававая культура грамадзян.

З аднаго боку, людзі яшчэ слаба арыентуюцца ў сваіх правах і магчымасцях, нярэдка па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю мясцовых органаў, звяртаюцца ў самыя высокія інстанцыі, не валодаюць
механізмам уласнага ўдзелу ў вырашэнні жыццёва важных для іх задач, не могуць, натуральна, сумяшчаць свае завышаныя патрабаванні з
уласнымі магчымасцямі.
З іншага боку, не гатовыя да рэалізацыі ў поўным аб'ёме прынцыпаў
мясцовага самакіравання многія дзяржаўныя органы і кіраўнікі. Яны не
заўсёды ідуць на адкрыты дыялог з насельніцтвам, бачаць у мясцовым
самакіраванні і праяўляемай пры гэтым актыўнасці людзей замах на сваё
становішча і свой статус.
Відавочна, што рэфармаванне мясцовага самакіравання немагчыма
без ажыццяўлення дэмакратыі на аснове разнастайнасці палітычных
інстытутаў, ідэалогій і меркаванняў. Варта прапанаваць такі механізм,
з дапамогай якога органы мясцовага самакіравання, абапіраючыся

жах заканадаўства аб зваротах грамадзян. Тут галоўнае
вытрымліваць асноўныя патрабаванні да зваротаў грама
дзян і рыхтаваць пісьменныя, аргументаваныя прапановы, заявы, патрабаванні. Дзеля пісьменых зваротаў трэба
ведаць нормы Закона Рэспублiкi Беларусь ад 18 ліпеня
2011 г. “Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб”.
Праваабаронцы разглядаюць грамадскія абмеркаванні
як адну з формаў рэалізацыі грамадзянамі свайго права
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

Рэспубліцы Беларусь” ад 5 ліпені 2004 г.
(у рэд. Закона ад 4 студзеня 2014 г.) ,
Законе “Аб ахове навакольнага асяроддзя” ад 26 лістапада 1992 года (у рэд.
Закона ад 16 чэрвеня 2014 г.) і Законе
“Аб дзяржаўнай экалагічнай экспертызе”
ад 9 лістапада 2009 г. (у рэд. Закона ад
14 ліпеня 2011 г.) — замацавана права
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Акрамя Орхускай канвенцыі, важнае месца для развіцця беларускага заканадаўства ў галіне абароны навакольнага асяроддзя і ролі
ў ёй грамадскасці займае Канвенцыя “Аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў трансгранічным кантэксце”, прынятая ў Эспа
(Фінляндыя) 25 лютага 1991 года. Для нашай краіны яна ўступіла ў
сілу 8 лютага 2006 года.
Відавочна, што БСДП варта ў сваёй практычнай дзейнасці
выкарыстоўваць гэтыя механізмы грамадскіх абмеркаванняў, якія
зараз прадстаўляюцца міжнародным і беларускім заканадаўствам.
Акрамя ўдзелу ў грамадскіх абмеркаваннях, важнымі механізмамі
далучэння грамадзян да вырашэння мясцовых пытанняў можа стаць
дзейнасць па падрыхтоўцы праектаў рашэнняў мясцовых Саветаў,
якая гарантуецца беларускім заканадаўствам.
Таксама актуальным з’яўляецца развіццё руху па пашырэнню
ўдзелу выбаршчыкаў і грамадскіх арганізацый у прыняцці рашэнняў
на мясцовым узроўні. Гэта адпавядае тэндэнцыі ў еўрапейскіх
краінах, дзе дзейнічае Кодэкс рэкамендаванай практыкі грамадзянскага ўдзелу ў працэсе прыняцця рашэнняў на мясцовым узроўні, які
прыняты Канферэнцыяй МНДА 1 кастрычніка 2009 года пад эгідай
Савета Еўропы. П

фізічных і юрыдычных асоб (грамадскіх
аб'яднанняў) на ўдзел у грамадскіх абмеркаваннях.
У Палажэнні “Аб парадку правядзення
грамадскіх
абмеркаванняў
у
галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай
і будаўнічай дзейнасці” (было зацверджана Саветам Міністраў 01.06.2011 г.
№ 687) (п. 22) асабліва агаворваецца,
што заўвагі і прапановы ўдзельнікаў грамадскага абмеркавання, не заснаваныя
на нарматыўных прававых актах, у тым
ліку тэхнічных нарматыўных прававых
актах, не могуць служыць падставай
для ўнясення змяненняў і дапаўненняў
у горадабудаўнічы праект і архітэктурны
праект забудовы тэрыторыі населенага
пункта. Гэта патрабуе наяўнасці сярод
сябраў БСДП адпаведных адмыслоўцаў
тэхнічных нарматыўных прававых актаў.
Прававое
забеспячэнне
правоў
грамадзян і грамадскіх аб'яднанняў у
галіне экалогіі распрацавана больш дэталёва, і яно цесным чынам звязана з
міжнародным правам, у прыватнасці з

Орхускай канвенцыяй “Аб доступе да інфармацыі, удзеле грамадскасці ў працэсе прыняцця рашэнняў і доступе
да правасуддзя па пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя”, прынятай 25 чэрвеня 1998 г. у г. Орхусе
(Данія). Для нашай краіны гэтая Канвенцыя ўступіла ў
сілу 30 кастрычніка 2001 г. Гэта значыць, што з гэтага моманту ўсе заканадаўчыя акты краіны павінны адпавядаць
палажэнням гэтай Канвенцыі. Для грамадзян і грамадскіх
аб'яднанняў, якія займаюцца абаронай навакольнага
асяроддзя, асабліва важным з'яўляецца арт. 6 дадзенай
Канвенцыі “Удзел грамадскасці ў прыняцці рашэнняў па
канкрэтных відах дзейнасці”. Пад канкрэтнымі відамі
дзейнасці ў Канвенцыі маюцца на ўвазе віды дзейнасці,
якія ажыццяўляюцца гаспадарчымі суб'ектамі і якія
з'яўляюцца патэнцыйна найбольш небяспечнымі для навакольнага асяроддзя і здароўя чалавека. Гэта такія віды
дзейнасці, як будаўніцтва атамных станцый; установак,
прызначаных для захоўвання на перыяд больш за 10 гадоў
радыёактыўных адыходаў; установак для вытворчасці азбесту і вырабу азбестаўтрымліваючых прадуктаў; хімічных
установак для вытворчасці фосфарных, азотных або
калійных мінеральных угнаенняў; установак для спальвання камунальна-бытавых адыходаў; установак для
вытворчасці цэлюлозы, паперы і кардона; установак для
інтэнсіўнага вырошчвання птушкі або свіней і г. д.
ПАЗІЦЫЯ ● 2018
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10. Практычнае забеспячэнне працэсу
пашырэння ўжывання беларускай мовы і
валоданне грамадзянкамі і грамадзянамі
Рэспублікі Беларусь дзяржаўнымі
мовамі.

БСДП выступае за вяртанне беларускай мовы ў
абавязковы ўжытак у дзяржаўных органах улады,
сістэме адукацыі, сродках масавай інфармацыі,
рэкламе. БСДП выступае за тое, каб дзяржаўныя
службоўцы ўсіх узроўняў, кіраўнічкі і кіраўнікі
ўстаноў і арганізацый свабодна валодалі дзвюма мовамі — беларускай і рускай. БСДП выступае за ўвядзенне беларускай мовы як асноўнай
мовы навучання ва ўсіх дзяржаўных і прыватных
адукацыйных установах, стварэнне нацыянальнага ўніверсітэта з беларускай мовай навучання,
абавязковае выкарыстанне беларускай мовы ва
ўсіх дашкольных дзіцячых установах, павелічэнне
колькасці гадзінаў для вывучэння беларускай
мовы ў школах. Кожны выпускнік сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы і ВНУ свабодна
валодае дзвюма дзяржаўнымі мовамі, а кожны
выпускнік ВНУ — яшчэ і адной ці дзвюма іншымі
мовамі. БСДП выступае за паступовы пераход да
справаводства на беларускай мове.

Алег Трусаў,
сябра ЦК БСДП,
кандыдат гістарычных навук,
дэпутат Вярхоўнага Савета XII склікання

ням каталіцкага касцёла, які "перамог" пратэстантаў і праваслаўных,
польская
мова
стала
мовай
рэлігійнай, замест латыні. У гэты час
значная частка беларускай шляхты
пераходзіць у каталіцызм і яе што
дзённай мовай становіцца польская.
Гэта адбілася на працы дзяржаўнага
апарата і судоў у ВКЛ. Таму Статут
ВКЛ упершыню на польскай мове быў
надрукаваны ў Вільні каля 1623 года
(з датай 1619 года). У 1648 польскі
пераклад Статута быў надрукаваны і
ў Варшаве.
Пераклады на польскую мову
беларускамоўнага Статута ВКЛ былі
не выпадковыя. Яны сведчылі пра
няспынную паланізацыю кіруючай
эліты ВКЛ, а потым і ўсёй беларускай шляхты. Гэта прывяло да
таго, што 29 жніўня 1696 года. Пастановай Варшаўскай генеральнай
канфедэрацыі беларуская мова была
канчаткова выключана польскай
мовай з адміністратыўнага ўжытку.
Аднак некаторыя магістрацкія кнігі
ў Беларусі, напрыклад, магілёўскія,
яшчэ вяліся па-беларуску і ў пачатку
XVIII ст.

..
“Не кiдайце мовы св аей, каб не умерлi!”
Не у жыццi, не падчас пер апiсу 2019 года!
Зараз, асабліва пасля падзей
ва Украіне, пытанне захавання і
ўжывання роднай мовы кожнага народа непасрэдна звязана з захаваннем яго незалежнасці.
Колькасць людзей, якія падчас наступнага перапісу 2019 года назавуць
роднай мовай беларускую, вельмі
важная для існавання нашай краіны
ва ўмовах татальнага націску на Беларусь адэптаў "русского мира". Таму
звернемся да навуковага тлумачэння
тэрміна "родная мова", альбо "родной
язык". Звычайна сацыёлагі і лінгвісты
пад роднай (першай) мовай разумеюць мову, якую чалавек засвойвае з
маленства, калі знаходзіцца ў адпа-

ведным моўным асяродку. Але дзіця можа адначасова
засвоіць з маленства і некалькі моваў, асабліва, калі яго
бацькі дома размаўляюць на розных мовах. Таму існуе
і тэрмін "матчына мова" — мова, на якой размаўляе
менавіта маці са сваім дзіцём. Для беларусаў гэта вельмі
важна, бо паланізацыю ці русіфікацыю ў першую чаргу
адчувалі мужчыны, асабліва ў войску ці на дзяржаўнай
службе. Некалькі стагоддзяў мужчынская частка беларускай эліты спачатку была спаланізаваная, а потым перайшла на рускую мову.
Усё пачалося яшчэ ў XVI ст., калі нашай эліце падчас
крывавай Лівонскай вайны палякі навязалі стварэнне
агульнай дзяржавы пад назвай Рэч Паспалітая, пры гэтым захапілі Украіну і Беласточчыну. Спачатку наша эліта
на чале з Львом Сапегам мужна баранілася ад праяваў
гвалтоўнай паланізацыі. Дзякуючы яму, дзяржаўнасць
беларускай мовы, а таксама беларускі алфавіт (кірыліца,
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альбо "рускія літары"), былі замацаваныя ў III Статуце
ВКЛ у 1588 года. Пад уплывам палякаў агульны Сойм
Рэчы Паспалітай адмовіўся зацвердзіць III Статут ВКЛ,
бо ён, на іх думку, ігнараваў акт Люблінскай уніі. Каб захаваць пасаду Вялікага князя ВКЛ, кароль РП Жыгімонт
III Ваза зацвердзіў III Статут ВКЛ сваім прывілеем 28
студзеня 1588 года.
Такім чынам, у Рэчы Паспалітай з'явіліся дзве
дзяржаўныя (а дакладней — тры) мовы. Дакументацыя ў
Польшчы (Кароне) вялася на латыні і польскай мове, а ў
ВКЛ — на беларускай. Статут ВКЛ 1588 года пераважна
ў рэдакцыі 1614 года стаў галоўным пісьмовым зводам
на тэрыторыі Украіны, якая тады была часткай Кароны
(Польшчы). III Статут ВКЛ, пачынаючы з XVII ст., быў
перакладзены з беларускай на лацінскую, польскую, рускую, украінскую, нямецкую і французскую мовы.
Аднак у першай палове XVII ст., дзякуючы намаганФОТА ● Юрыя ІВАНОВА

Да канца XVIII ст. афіцыйная
і літаратурная беларуская мова
практычна заняпала і ёй карысталася толькі ў пэўнай сітуацыі
ўніяцкая царква. Пасля падзелаў
Рэчы Паспалітай паланізацыі беларускай эліты доўгі час спрыялі
расійскія ўлады, якія з палітычнымі
мэтамі
падтрымлівалі
цалкам
спаланізаваны каталіцкі касцёл і нават дазволілі існаванне ў Полацку
езуіцкай акадэміі. Пасля паўстанняў
1830-1831 гадоў і, асабліва, 18631864 гадоў, паланізацыю змяніла
татальная русіфікацыя. Гэтаму паспрыяла і ліквідацыя ў 1839 годзе
уніяцкай царквы.
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Першая спроба вярнуць беларускую
мову на газетныя старонкі была зроблена Канстанцінам (Кастусём) Каліноўскім,
які нелегальна выдаваў на ёй лацінскім
шрыфтам газету "Мужыцкая праўда".
Толькі праз паўстагоддзя з'явіліся ў Вільні
ў пачатку XX ст. газеты "Наша доля" і
"Наша ніва". У сталіцы Расійскай імперыі
пачало дзейнічаць першае беларускае
выдавецтва "Загляне сонца і ў наша ваконца".
Дзякуючы
намаганням
беларускіх
пісьменнікаў і навукоўцаў, расійскія ўлады
прызналі існаванне беларускай мовы як
цалкам самастойнай і ўключылі адпаведнае пытанне ў апытальныя лісты і табліцы
перапісу насельніцтва ў 1897 годзе. Паводле перапісу роднай лічылі беларускую
мову некалькі мільёнаў чалавек, прычым
не толькі сяляне, але і гараджане, дробная
шляхта.
На працягу XX ст. у Еўропе і свеце
адбываліся важныя гістарычныя змены, якія і зараз, у пачатку XXI ст., маюць
значны ўплыў на лёсы ўсіх еўрапейцаў і
асабліва жыхароў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Сто гадоў таму, у 1918 годзе,
скончылася I Сусветная Вайна, у выніку
якой сканалі некалькі вялізных імперый,
і сярод іх Германская, Аўстра-Вянгерская,
Турэцкая (Атаманская) і Расійская.
Тры апошнія з іх былі шматнацыянальнымі
і шматмоўнымі, але моўная палітыка там
была вельмі жорсткай. Адна дзяржаўная
мова — руская, альбо турэцкая — і
зацісканне ўсіх іншых. Толькі ў АўстраВянгерскай імперыі сітуацыя была крыху
лепшай, бо там акрамя нямецкай мовы
значную ролю адыгрывала і вянгерская, а

таксама былі школы на польскай, украінскай і іншых мовах
шматлікіх народаў гэтай дзяржавы.
Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917 года і абвяшчэння ў
верасні таго ж года Расійскай Рэспублікі, моўнае пытанне
ў дзяржаве і, найперш, у галіне адукацыі так і не было вырашанае, бо ўсе рускія лібералы і сацыялісты заставаліся
на русіфікатарскіх пазіцыях.
У той час на тэрыторыі Заходняй Беларусі, якую
ў 1915 годзе акупавалі войскі Германскай і АўстраВянгерскай імперый, беларуская мова ўпершыню пасля
канца XVII ст. атрымала статус адной з афіцыйных моваў,
і з 1916 года было дазволена адкрыць беларускамоўныя
школы і некалькі семінарый.
Таму невыпадкова і ўрад БНР у 1918 годзе абвясціў
беларускую мову дзяржаўнай на сваёй тэрыторыі і
паставіў пытанне пра стварэнне ў Мінску нацыянальнага ўніверсітэта.
Беларускія камуністы на чале з Цішкам Гартным (Жылуновічам) хацелі зрабіць беларускую мову
дзяржаўнай і на тэрыторыі ССРБ, але гэтая дзяржава
праіснавала толькі два месяцы і была пераўтворана ў
ЛітБел, дзе беларуская і літоўская мовы практычна не
выкарыстоўваліся. Падчас савецка-польскай вайны (19191920 гг.) польскія ўлады масава зачынялі беларускія школы на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Крыху пашанцавала
Віленшчыне, дзе ў кастрычніку 1920 года была абвешчана
марыянеткавая, але фармальна незалежная, рэспубліка
Сярэдняя Літва, дзе дзейнічала Віленская гімназія на беларускай мове і школы ў некаторых вёсках.
Падчас НЭПа, што пачаўся ў 1921 годзе, на тэрыторыі
Расіі і іншых савецкіх рэспублік, якія ў 1922 годзе былі
аб'яднаныя ў СССР, актыўна праводзілася палітыка
"карэнізацыі" і развіцця моў і культур усіх народаў на
тэрыторыі новай савецкай дзяржавы.
У 1929 годзе пасля канчатковай канцэнтрацыі ўсёй
улады ў СССР у руках Сталіна палітыка НЭПа разам з
"карэнізацыяй" і культурным адраджэннем была згорнутая, пачалася адкрытая русіфікацыя і масавыя рэпрэсіі
супраць усіх нацыянальных эліт, у тым ліку і бела-
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У 1927 годзе БССР абвясціла дзяржаўнымі мовамі чатыры: беларускую, польскую, рускую і ідзіш (упершыню ў свеце!). Але паколькі
беларусаў было больш і яны былі адзінай карэннай "тытульнай" нацыяй, перавагу атрымала менавіта беларуская мова. Да 1929 года
большасць школ у БССР сталі беларускімі, на беларускую мову паступова пераходзілі і ВНУ. У той жа час у Польшчы пасля дзяржаўнага
перавароту 1926 года, калі да ўлады прыйшоў Юзаф Пілсуцкі, да
1938 года практычна ўсе беларускія школы і гімназіі, за выключэннем Віленскай, былі зачыненыя, а таксама забаранілі ТБШ.

рускай інтэлігенцыі. ВНУ ў БССР перайшлі на рускую
мову, беларускамоўных выкладчыкаў рэпрэсавалі, на
іх месца прыслалі рускамоўных з розных куткоў СССР.
Аднак вясковыя школы і часткова гарадскія засталіся
беларускамоўнымі. Таму школы на тэрыторыі Заходняй
Беларусі пасля 17 верасня 1939 года таксама перавялі з
польскай на беларускую мову навучання.
У пасляваеннай Беларусі пасля 1959 года пачалася новая
хваля русіфікацыі, калі гарадскія школы былі да 1961 года
гвалтам пераведзеныя на рускую мову, а ў БДУ нават студэнты філфака навучаліся толькі на рускай мове.
Але дзякуючы беларускім пісьменнікам, што стваралі
магутную беларускамоўную літаратуру, якую масава
перакладалі на рускую і іншую мовы, і вясковым школам,
беларуская мова ў краіне не загінула і зноў адрадзілася
як дзяржаўная ў студзені 1990 года адпаведным законам. Статус адзінай дзяржаўнай беларускай мовы быў
замацаваны і ў першай Канстытуцыі Беларусі 15 сакавіка
1994 года.
Аднак у 1995 г. сілы, якія хацелі паступова далучыць
Беларусь да суседняй дзяржавы, правялі рэферэндум аб
наданні статуса дзяржаўнай і рускай мове быццам бы на

Расійская імперыя
нават пасля
рэвалюцыі 1905 года
праводзіла жорсткую
русіфікатарскую
палітыку, асабліва ў
сістэме адукацыі, дзе
былі, у прыватнасці,
забароненыя школы
на беларускай мове,
нягледзячы на дазвол
існавання беларускіх
газет і друкаванне кніг
і іншай прадукцыі на
беларускай мове.
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правах яе поўнага раўнапраўя з беларускай.
Але, як і прадказваў перад рэферэндумам Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч,
ніякай роўнасці не сталася. Наадварот,
змены, унесеныя ў 1998 годзе у Закон "Аб
мовах у Рэспубліцы Беларусь", дазваляюць
грамадзянам Беларусі зусім і нідзе не карыстацца беларускай мовай, за невялікім
выключэннем у пэўных выпадках.
Мадэлюем іншую сітуацыю. У раннім
дзяцінстве бацькі, як сапраўдныя савецкія
людзі, размаўлялі з вамі па-руску. Але вы
выраслі добрым беларусам — вывучылі і
асэнсавалі гісторыю, культуру, мову нашай зямлі. Лічыце яе роднай. Дык што —
хлусіць перапішчыкам і згадваць "мову,
засвоеную ў раннім дзяцінстве"? Вядома,
не! Найлепш — не зважаць на недарэчную фармулёўку. Падумайце хвілінку,
што асабіста вы разумееце пад паняццем
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пазначаць у гэтым выпадку? Спачатку давайце
паставім усё на свае месцы. Вы цвёрда перакананыя, што гаворыце так, бо руская мова вам родная
бо вы "ісцінна рускі чалавек", бо ад беларускай
мовы вы адракаецеся свядома? Тады, безумоўна,
пішыце рускую. Аднак затрымайцеся на хвіліначку.
Калі вы шчыра перакананыя, што гаворыце чыста
па-руску, утварыце родны склон ад слова "кочерга" альбо множны лік ад слова "дно".
Дарэчы, падчас мінулага перапісу 85,6%
беларусаў назвалі беларускую мову роднай, з іх
41,3% пазначылі, што размаўляюць на ёй у хаце.
Вось тут і робіцца зразумелым, чаму фармулёўка
"мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве" —
памылковая, падманлівая. Хаця б таму, што
колькасць людзей, якія лічаць беларускую мову
роднай, відавочна будзе большая, чым тых, хто
засвоіў яе першай у раннім дзяцінстве. Я асабіста
ведаю шмат людзей, якія пачалі размаўляць пабеларуску, лічыць мову роднай ужо ў сталым веку.
I з лічбаў мінулага перапісу вынікае: не засвоілі,
але роднай лічым. П

Не выпадкова падчас перапісу 2009 года ў
падпісных лістах з'явілася такое новае пытанне як "Ваша родная мова (мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве)". У сувязі з гэтым Глеб
Лабадзенка ў газеце "Звязда" ад 14 кастрычніка
2009 года напісаў вельмі добры артыкул "Каб назваць беларускую мову роднай, трэба памыліцца?
Кароткія роздумы да перапісу — 2009 ".
Паколькі тое, пра што пісаў раней сп. Глеб вельмі
актуальна і зараз, прывяду вялікую цытату з
яго матэрыяла: "Як можна атаясамліваць родную мову і мову, першай засвоеную ў дзяцінстве?
У Беларусі, якая найбольш за іншыя рэспублікі
была зрусіфікаваная за савецкім часам, такая
фармулёўка ўвядзе ў зман. Бо многія людзі, якія
нарадзіліся ў часы камуністаў, засвоілі найперш рускую мову. І толькі калі Беларусь стала незалежнай
на пачатку 90-х, усвядомілі, што без сваёй мовы не
можа быць сваёй краіны. Прыйшлі да беларушчыны
ў сталым узросце. Гэта першае.

"родная мова" — і адказвайце менавіта
так.
Родная мова — у маім разуменні — гэта,
найперш, мова, якую я сам, без падказак
і фармулёвак лічу роднай. Мова, на якой
размаўлялі мой прадзед і мая прабабуля.
Гэта мова, на якой я пішу вершы. Мова,
на якой я найлепш разумею песні. Мова,
на якой прызнаюся ў каханні. Мова, якую
лічу самай прыгожай на зямлі.
У розныя часы на нашай зямлі гучалі

руская, польская, французская, шведская, нямецкая
мовы... Так сталася гістарычна, што беларусы ўмела
прыстасоўваюцца да часовых умоў, каб выжываць і заставацца. І, калі цяпер наўкол вы чуеце нейкую іншую
мову, апроч беларускай, не засмучайцеся — гэта часова.
Не верыце? Усе таксама не верылі, што Саюз разваліцца.
Калі смажаны певень дзеўбане, калі мы зразумеем, што
без нацыянальных адметнасцяў Беларусь проста знікне з
палітычнай карты свету — тады будзе трэба і мова, і ўсё
астатняе.
Трэці момант. Вы гаворыце і думаеце па-руску. Што
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Таму — не забівайце
галаву фармулёўкамі
і ўдакладненнямі.
Слухайце сваё сэрца і
голас сваіх продкаў".

Падобнай пазіцыі прытрымліваецца і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада),
якая на пасяджэнні Прэзідыума прыняла падобную заяву.

Паважаныя грамадзяне
Беларусі!
У 2019 годзе адбудзецца чарговы Перапіс насельніцтва нашай
краіны. Адно з важных пытанняў
датычыцца
самаідэнтыфікацыі
беларусаў і наўпрост звязанае з нацыянальнай бяспекай краіны. Гэта
пытанне пра родную мову. Мы прапануем вам незалежна ад Вашых
палітычных і рэлігійных поглядаў,
а таксама нацыянальнасці падчас
правядзенння Перапісу размаўляць
з перапісчыкамі на беларускай мове,
запаўняць апытальныя лісты на беларускай мове і пазначаць сваю родную мову так: беларуская.
Тым самым Вы засведчыце сваю
прыналежнасць да гісторыі і культуры нашага народа, падтрымаеце беларускую мову і паспрыяеце
ўмацаванню незалежнасці і нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

23.07. 2018 г. Сакратарыят ТБМ

Шаноўныя сябры, калі хочаце
і надалей жыць у незалежнай
краіне, абавязкова пазначайце ў анкеце па перапісу
роднай мовай беларускую,
размаўляйце па-беларуску
і сваім уласным прыкладам
пашырайце прастору беларускай мовы!

Мы, прадстаўнікі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады), лічым, што
пэўны час пытанне ўжывання беларускай мовы
ў краіне было сацыяльным, але зараз яно стала
грамадска-палітычным.
Беларуская мова стала мовай грамадства,
якое вылучаецца сваім патрыятычным выхаваннем, любіць краіну, яе гісторыю і культуру.
Праз адсутнасць палітычнай волі ўлады блакуюцца любыя памкненні грамадскасці дамагчыся больш шырокага ўжывання беларускай
мовы на дзяржаўным узроўні, нягледзячы на
тое, што ў Беларусі ўжо даўно сфармаваўся
беларускамоўны асяродак, які гатовы выйсці
за межы свайго атачэння.
Мы канстатуем, што ўвядзенне двумоўя
на дзяржаўным узроўні ў Беларусі істотна
паўплывала на моўную сітуацыю ў краіне і размыла нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў,
аднак мы з аптымізмам глядзім у будучыню, бо
верым, што для ўсіх нас незалежная Беларусь
з’яўляецца найвышэйшай каштоўнасцю.
Мы заклікаем усіх грамадзян, якія атаесамляюць сябе з незалежнай Рэспублікай Беларусь, яе гісторыяй і культурай, пазначаць пад
час перапісу насельніцтва 2019 года роднай
мовай тую, назва якой сугучная з назвай краіны
пражывання. Пазначайце беларускую мову,
як родную мову (мову, засвоеную першай у
раннім дзяцінстве) і такім чынам паспрыяйце
умацаванню нашай дзяржавы і незалежнасці!

30.09.2018 г. Мінск
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Зрабі КРОК —

У сувязі з гэтым важным пытаннем, якое будзе пазначана ў анкетах
перапісу ў 2019 г., Сакратарыят ТБМ
прыняў 23 ліпеня 2018 г. адпаведны
зварот, у якім гаворыцца наступнае:

Зварот Прэзідыума
Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі (Грамады) у сувязі з надыходзячым перапісам насельніцтва ў 2019 годзе

далучайся!
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11. Правядзенне ваеннай рэформы.
БСДП выступае за сучасную, прафесійную,
мабільную армію, якая павінна мець магчымасць
бараніць краіну на ўсіх геаграфічных напрамках.
БСДП выказваецца за змешаную (кантрактную і
абавязковую) сістэму камплектавання арміі, а таму
не выключае ваенны прызыў, пад які падпадаюць
жанчыны і мужчыны ва ўзросце ад 19 гадоў.

Гражданский контроль
над военными –
незаменимый элемент
стабильности и безопасности
демократического государства
Олег ВОЛЧЕК,
заместитель председателя БСДП,
председатель правозащитного центра «Правовая
помощь населению»,
участник боевых действий в Афганистане
ПАЗІЦЫЯ ● 2018
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В 2017 году беларуское общество потрясли события, связанные с самоубийствами в армии.
Командиры воинских частей, следственные органы и прокуратура по-прежнему не готовы к публичному разбирательству фактов нарушения прав человека на территориях воинских частей и всячески
скрывают подобного рода инциденты. После самоубийства солдата Александра Коржича были и новые
факты самоубийств в армии в 2018 году.
После громких смертей солдат в воинских частях многие поняли, что армейская система нуждается в
серьёзных изменениях. Такая армия, как сейчас, нам больше не нужна. Нужны быстрые и радикальные
реформы, чтобы спасти армию.
Понятие «гражданский контроль над Вооружёнными силами» абсолютно незнакомо не только рядовым беларусам, но и на самом высоком уровне правительства о нём имеют смутное представление.
История Беларуси не знает аналогов системы гражданского контроля, однако целесообразно использовать положительный зарубежный опыт правового регулирования общественных отношений над
военной сферой.
Поэтому и нужно организовывать гражданский контроль по трём уровням – законодательному (парламентскому), представительскому и общественному.

Такой контроль не позволит военным прибегать к засекречиванию информации для сокрытия собственных
ошибок, недостатков и к злоупотреблению властью в своих подразделениях.
Для этого нужно ввести регулярные (не реже двух раз
в год) открытые парламентские слушания по вопросам
деятельности военных структур.

Уполномоченный парламента по вопросам
обороны

Одним из важнейших элементов по контролю за вооружёнными силами является введение должности уполномоченного парламентом по вопросам обороны (омбудсмен).
Он должен избираться на один четырёхлетний срок. При
этом омбудсмен не должен быть депутатом, чиновником,
представителем политической партии или осуществлять
другую работу. Эта должность должна быть постоянной
работой.
В обязанности омбудсмена должны входить защита
прав военнослужащих. Омбудсмен должен действовать
как по указанию парламента, так и по собственной инициативе. Военнослужащие (их представители), в том числе
и уволенные в запас, могут напрямую обращаться к нему
с жалобами на ущемление своего права на свободное высказывание мнений, юридическую защиту, на материальное положение, служебные притеснения и т. д.
Ежегодно омбудсмен должен представлять перед парламентом отчёт о соблюдении прав и свобод граждан среди военных или членов их семей, давать оценку состояния дел в воинских формированиях и представлять свои
рекомендации для военного ведомства и других органов
власти.

Повысить ответственность военных за
нарушение законодательства
Парламентский контроль
должен стать основным
элементом гражданского
контроля

Военный бюджет должен быть
максимально прозрачным для
депутатов
На сегодня парламентский контроль в
сфере военно-технического сотрудничества практически отсутствует: все вопросы относительно Вооружённых сил регламентируются актами Президента. Однако,
все решения в сфере безопасности государства должны обсуждаться и приниматься депутатами парламента.
Парламент должен выступать главным
субъектом с контрольными функциями в
отношении состояния и функционирования Вооруженных сил. И этот контроль
должен начаться с процедуры принятия
военного бюджета и отчёта по нему во-

На законодательном уровне необходимо определить
порядок привлечения к административной и уголовной

енных. Бюджет должен быть максимально открытым и
должен детально обсуждаться, за исключением расходов,
запланированных на разведывательную, контрразведывательную, оперативно-розыскную деятельность.
Необходимо законодательно определить исчерпывающий перечень открытых документов о деятельности военных структур, а также порядок их подготовки и периодичность издания.
Парламентский контроль должен заключаться не только в обеспечении целевого использования бюджетных
средств, но и в контроле за служебно-функциональной деятельностью высших должностных лиц Министерства обороны, в проверке хода осуществления военной реформы и
других вопросов, связанных с организацией военного обеспечения армии, поскольку она расходует огромные бюджетные средства, а это — ресурсы нашего общества.

Депутатские расследования происшествий
в армии

Сегодня необходимо усилить роль депутатов в проведении собственных расследований по вопросам, связанных с коррупцией в армии, неуставными взаимоотношениями, государственными закупками для армии.
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ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении оборонного бюджета, за сокрытие информации, содержащей
сведения об угрозе здоровью и жизни военных и гражданского общества, о нарушении прав, свобод и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.
Виновные в пытках человека должны
осуждаться максимально справедливо. К
подобным инцидентам в армии должна
применяться политика нулевой терпимости.
Такие меры позволят повысить ответственность военачальников всех степеней
перед обществом за состояние вверенных
им частей и подразделений, их боевую готовность.

Представительский контроль

Гражданский Министр обороны
и деполитизация армии

Устаревшие принципы номенклатурной кадровой политики продолжают действовать в армии со времён СССР. Это
привело к социальной апатии и моральной растерянности офицерских кадров,
коррупции и бюрократизма в среде военных, что в целом стало следствием падения престижа воинской службы.
Назрело время, когда в Беларуси нужно смело проводить кадровую реформу
Вооружённых сил.
Министром обороны в демократических странах является исключительно
гражданский человек. Само Министерство
обороны в развитых демократиях пред-
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ставляет собой смешанную граждансковоенную структуру.
Гражданские люди должны получить
возможность работать в Минобороны и
получать заработную плату на уровне с
военными. Гражданский контроль даст
возможность невоенным людям получить
доступ к ключевым должностям Минобороны, которые реально будут влиять на
политику.
Идея гражданского контроля – основа оборонной политики, которая должна
определяться гражданскими людьми.
Необходимо провести серьёзное сокращение военных в руководстве Минобороны. С этой целью необходимо разработать программу замещения высшего
руководящего состава армии гражданскими политическими и государственными
служащими.
Пока в Беларуси нет достаточного числа гражданских специалистов, которые
могли бы в полной мере занять место военных, а поэтому необходимо при Совете министров создать соответствующий
кадровый резерв. В него нужно включить
бывших госслужащих, которые получили
опыт решения военных вопросов, работая в различных ведомствах, депутатов,
военных, участников боевых действий,
представителей гражданского общества
и других достойных людей, имеющих соответствующие знания и опыт в области
военного строительства.

Обсуждение военно-кадровой политики
при активном участии парламентариев и
общественности
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Это очень сложный вопрос, поэтому необходимо сформировать при Парламенте рабочую группу для разработки
современной концепции военно-кадровой политики, пригласив специалистов от государственных, общественных
и военных структур для разработки современной концепции военно-кадровой политики.
Собственно говоря – гражданский контроль как органическая часть военно-кадровой политики.

Общественный совет при Министерстве
обороны

Для достижения эффективного взаимодействия с органами власти, а также общественного контроля в целом,
предлагаю утвердить на общественных началах Консультативно-совещательный орган при Министерстве обороны.
Это позволит обеспечить возможность неправительственным организациям и иным субъектам общественного контроля запрашивать и получать в кратчайшие сроки
любую информацию с целью проведения общественных
расследований, непосредственно встречаться с жертвами
в армии, предлагать свою консультативную помощь и т. д.

Общественный контроль за военной
деятельностью

Общественный контроль за военной деятельностью
могут выполнять следующие субъекты: общественные
организации; демократические движения; организации
матерей, семей военнослужащих; общественно-полити-

ческие объединения; профессиональные
союзы; ветераны войн и конфликтов;
правозащитные организации; адвокаты;
научные и исследовательские организации; коллективы СМИ; армейские общественные институты и простые граждане,
которые не относятся к каким-либо движениям, партиям или структурам власти.

Роль таких организаций
очень значима. Их основными
задачами должны стать:

- обеспечение органов государственной власти и общества достоверной информацией о соответствии вооружённых
сил Конституции, законам государства;
- выяснение отношения населения к
военной политике;
- изучение состояние вооружённых
сил, условий службы и быта военнослужащих (это касается не только солдат, но
и офицеров);
- проведение экспертизы военно-политических вопросов и решений правительства в военной области. Первой такой общественной экспертизой могла бы
стать тема «Пути искоренения неуставных
отношений и укрепления дисциплины в
армии»;
- выявление ситуаций, связанных с
ущемлением прав личности в вооружённых силах;
- вырабатывание собственных предложений по военно-политическим вопросам;
- защита прав и интересов военнослуПАЗІЦЫЯ ● 2018
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жащих, а также лиц, уволенных с военной службы, военных пенсионеров и членов их семей;
- тесное взаимодействие с профсоюзом военнослужащих, контрактников, гражданского персонала и офицерскими собраниями.
При местных исполнительных органах (воинских частях) на общественных началах необходимо создать общественные советы для содействия оборонной деятельности с консультативно-совещательными функциями.
Думаю, что военным самим нужен такой контроль, так
как из-за закрытости армии от общества многие проблемы они сами решить без общественности не могут, что и
приводит к суицидам призывников.
Однако для того, чтобы наладить сотрудничество между субъектами общественного контроля и вооруженными
силами, необходимо принять Закон «О гражданском контроле над Вооружёнными Силами Республики Беларусь».
***
Беларуская социал-демократическая партия (Грамада)
должна приложить все усилия для объединения усилий
власти, неправительственных организаций и всех граждан Беларуси, для предотвращения негативных последствий, которые ведут к разложению армии. Власти нужно
понять, что реформы армии уже начались, так как резонансные дела меняют отношение к армии и формируют
новое общественное мнение.
Реализация вышеуказанных предложений будет способствовать преодолению сложившихся стереотипов
взаимодействия армии с обществом, гармонизации гражданско-военных отношений, повышению высокой боеспособности армии, её готовности защитить государство на
всех географических направлениях, повышению уровня
доверия граждан к военным.
Гражданский контроль позволит армии стать более
профессиональной и компетентной и приведёт к законности и соблюдению прав и свобод военнослужащих. П
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Модернизация прок уратуры Беларуси в
качественно новую структуру с новыми
функциями и подве домственностью
Сегодня становится актуальным пересмотр статуса прокурора
с целью оптимизации его полномочий в этот исторический период для государства.
В рамках проекта Европейского Союза «Европейский диалог
по модернизации» правозащитный центр «Правовая помощь
населению» начал активную дискуссию среди представителей
беларуского общества с целью выработки конкретных идей о
необходимости реформ, а в частности нами была предложена
концепция модернизации прокуратуры.
Сегодня Беларуская социал-демократическая партия (Грамада) начала проведение дискуссии по модернизации судебно-правовой системы и подготовку альтернативных законов. Данные
инициативы мы поддерживаем и предлагаем своё видение по совершенствованию органов прокуратуры.

Олег ВОЛЧЕК,
заместитель председателя БСДП,
председатель правозащитного центра «Правовая помощь населению»

Ограничение отдельных полномочий
прокурора

13. Рэформа праваахоўных
органаў і спецслужбаў, адвакатуры і натарыяту. БСДП
выступае за правядзенне
рэформы праваахоўных
органаў.
Праваахоўныя органы павінны
дзейнічаць у інтарэсах закона. Унутраныя войскі павінны быць замененыя на Нацыянальную гвардыю,
дзе дзейнічае абавязковы прызыў,
а міліцыя рэфармаваная ў паліцыю.
Замест КДБ у краіне павінны з’явіцца
службы выведкі і контрвыведкі.
БСДП выступае за стварэнне адмысловай камісіі ў Парламенце па
нагляду за дзейнасцю праваахоўных
органаў, а таксама за выбары
акруговых пракурораў акруговымі
Саветамі дэпутатаў (магчыма, Радамі
дэпутатаў). БСДП выступае за
стварэнне незалежных адвакатуры і
натарыяту.

Сегодня трансформация органов прокуратуры диктуется необходимостью изменений в гражданском обществе, особенностью рыночной
экономики, развитием государственности, демократических процессов
и современных путей защиты прав и свобод человека.
Особенно сейчас защита прав и свобод человека, гражданина, а
также интересы государства нуждаются в совершенствовании правозащитных институций.
Мы видим, что у прокурора есть достаточно правозащитных и процессуальных полномочий реагирования с целью обеспечения законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также интересов государства, но на практике прокуратура не оправдала себя в плане защиты
прав человека и гражданина, обеспечения интересов государства и общества в целом.
Генеральный прокурор Беларуси утратил право законодательной
инициативы и право на обращение в Конституционный Суд.
Лишение прокуратуры статуса самостоятельного органа предварительного следствия, связанное с созданием Следственного комитета, ослабило надзор за органами предварительного расследования. Фактически прокурор отстранён от расследования уголовных дел. Всё это снизило
качество предварительного следствия и доверие граждан к этим важным
правоохранительным структурам.
Уменьшилась активность органов прокуратуры в борьбе с коррупцией в органах власти, что в настоящий момент является достаточно
актуальной проблемой нашего общества.
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Сегодня нет объективной необходимости в наличии у прокуратуры функций общего надзора за исполнением законодательства и надзора за исполнением законодательства.
На наш взгляд, необходимо ограничить такую функцию прокуратуры, как общий надзор.
Целесообразно предоставить органам прокуратуры на законодательном уровне следующие функции:
– ведение предварительного расследования;
– поддержка государственного обвинения в суде;
– надзор за исполнением законодательства при оперативнорозыскной деятельности;
– надзор за исполнением законодательства в ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия
и дознания;
– надзор за соответствием закону судебных постановлений,
а также за соблюдением законодательства при их исполнении;
– надзор за соблюдением законодательства при исполнении
наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер
принудительного характера, связанных с ограничением свободы;
– представительство интересов гражданина или государства
в суде в случаях, определенных законом;
– право законодательной инициативы по вопросам обеспечения законности;
– право обращения в Конституционный Суд РБ;
– надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Государственный прокурор по коррупции

В вопросе противодействия коррупции необходим системный
подход и наличие единого центра, уполномоченного консолидировать антикоррупционную деятельность. Ввести должность Го-

сударственного прокурора по коррупции (опыт
Испании, Дании, Нидерландов).
Преступления, совершаемые должностными лицами, занимающими ответственные
посты на государственной службе, должны
возбуждаться непосредственно Генеральным
прокурором или его заместителем.

Правозащитные функции
прокурора может заменить
Уполномоченный по правам
человека

Часть правозащитных функций должна быть
передана другим государственным органам, организациям — таким, например, как Уполномоченный по правам человека (пока в Беларуси
эта должность не введена), правозащитным организациям, специализированным гражданским
структурам, занимающимся этой тематикой. Они
действительно справятся с этой работой лучше,
чем прокуроры. Конечно, они будут работать в
тесном сотрудничестве с прокурорами.

Дать право суду определять,
кого брать под арест

Также целесообразно забрать у прокурора
такие полномочия, как дача санкции на проведение процессуальных и иных действий или
оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и законных интересов
граждан и организаций (прослушивание, арест
подозреваемого, получение санкции на обыск,
арест имущества, продление сроков расследования дел и т. д.). Эти полномочия необходимо
передать суду.

Статус прокуроров:
независимость и
самостоятельность

Независимость будет обеспечена созданием
при органах прокуратуры институтов самоуправления. Такими органами самоуправления станут: Всебеларуская конференция прокурорских
работников, Совет прокуроров и квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.
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Именно эти органы и будут ядром независимости
прокуратуры в подборе и назначении кадров, в решении вопросов, связанных с деятельностью органов прокуратуры, и по другим вопросам.

Самостоятельность

Генеральный прокурор должен избираться парламентом и быть ему подотчётным. Отстранить
от должности Генерального прокурора возможно
только с согласия парламента.
Совет прокуроров будет рекомендовать назначение и увольнение прокуроров с административных должностей, защищать прокуроров от
незаконного влияния, в том числе со стороны руководящего состава.
Создать Национальную академию прокурорских
работников, которая будет осуществлять профессиональную подготовку кандидатов в органы прокуратуры.
Ввести ротацию, чтобы прокурор больше двух
сроков подряд не мог занимать указанную должность.

***
Подготовленный законопроект по реформе органов
прокуратуры целесообразно направить на экспертизу в
Венецианскую комиссию Совета Европы.
Если государство учтёт такие разработки при модернизации органов прокуратуры, то позволит ей из
пассивной деформированной структуры превратиться
в прогрессивный надзорный орган, который обеспечит
верховенство закона, защиту прав и свобод человека, а
также охрану интересов общества и государства в соответствии с требованиями и принципами международных документов. Но эти изменения, обновления должны
осуществляться гармонично в условиях реформирования всей судебной и правовой системы Беларуси. П

Структура прокуратуры

Систему органов Прокуратуры Республики Беларусь
мы предлагаем сделать по немецкой системе — трехуровневую: Генеральная прокуратура, региональные (Минск,
области) и окружные прокуратуры.
Прокуратура должна оставаться единой централизованной системой, но и у нижестоящих прокуроров должна
быть самостоятельность.
В Законе о прокуратуре необходимо прописать оптимальную численность прокуроров в Генеральной прокуратуре, региональных и окружных прокуратурах, согласно среднеевропейским нормам.
Региональные и окружные прокуратуры не должны совпадать с границами административно-территориальных
единиц.
В новой концепции реформы органов прокуратуры
четко разграничить функции прокуроров и работников
аппарата прокуратуры.
Следуя опыту европейских стран, США, Канады и других демократических государств, отменить звания и погоны (разряды правоохранительной структуры), форменную одежду, оставив классные чины для государственных
служащих в соответствии с занимаемой должностью и
стажем трудовой деятельности.

«Концепция цифровой трансформации» органов прокуратуры – будущий
метод работы прокурорского надзора

Обновленная прокуратура станет максимально открытой для обращений простых граждан, общественных
организаций, СМИ, которые занимаются проблемой коррупции и нарушениями прав человека.
Генеральная прокуратура займётся системным мониторингом сообщений СМИ, общественных организаций,
политических партий и граждан, в целях оперативного реагирования и принятия мер прокурорского надзора.
В структуре интернет-сайта Генеральной прокуратуры будет предусмотрена возможность интерактивного
общения, а направленные по электронной почте обращения граждан будут рассматриваться на официальном
уровне в установленном законом порядке.
Это надо обязательно внедрить, чтобы сама надзорная деятельность прокуратуры и ее результаты стали
более эффективными, прозрачными и доступными для людей.
Основная цель такого метода работы со СМИ и гражданами – это политика открытости и прозрачности прокуратуры.
Главный результат реформы прокуратуры должен быть направлен на эффективную защиту гражданских
прав и интересов наших граждан.
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

Што хаваецца за
свабодай СМI?
Алесь БУРАКОЎ,
медыяэксперт

Забеспячэнне свабоды слова
Перадусім дзеля дасягнення мэтаў неабходна адмовіцца ад такога панятку, як дзяржаўныя
СМІ. Усе СМІ ў краіне мусяць падзяляцца на дзве
катэгорыі — грамадска-прававыя і камерцыйныя.
Гэта аднолькава датычыцца як тэлерадыёвяшчання, так і газет, і сецевых выданняў. З улікам
таго, што да 84% беларусаў сёння па-ранейшаму
спажываюць навіны з тэлебачання (з інтэрнэта да
63%, а з друкаваных СМІ толькі каля 40%), найбольш істотныя змены чакаюць тэлерадыёвяшчанне (трансфармацыя “Белтэлерадыёкампаніі” ў грамадска-прававы медыяхолдынг).

15. Забеспячэнне свабоды слова.
БСДП выступае за раўнапраўнае
існаванне ўсіх сродкаў масавай
інфармацыі, забеспячэнне свабоднага доступу да інфармацыі, а таксама
за ліквідацыю манаполіі выканаўчай
улады (у тым ліку мясцовай) на
СМІ. БСДП выступае таксама за
ліквідацыю манаполіі на распаўсюд
СМІ. БСДП выступае за развіццё
новых формаў медыя ў выглядзе
сацыяльных медыяплатформаў, аднак выказваецца за недапушчэнне
спробаў праз анлайн распальваць
нянавісць і выказваць пагрозы і
абразы. БСДП лічыць, што дзеянні
праваахоўных органаў у сацыяльных сетках павінны быць больш
эфектыўнымі, а крымінальнае права
мадэрнізавана з мэтай абароны грамадзян ад пагроз і абраз у анлайне.
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Тэлебачанне і радыё
Грамадска-прававое
тэлерадыёвяшчанне
павінна быць створанае з дапамогай дзяржавы
і кантралявацца грамадскімі радамі, у якіх мусяць быць прадстаўлены найбольш уплывовыя
(як варыянт, парламенцкія) палітычныя партыі,
а таксама грамадскія арганізацыі.
Толькі публічна-прававы статус для радыё і
тэлебачання можа забяспечыць іх незалежнасць
ад дзяржавы і даць магчымасць грамадству прымаць удзел у дзейнасці кантрольных органаў.
Кантроль над такімі медыя можа ажыццяўляцца
Радай па пытаннях тэлерадыёвяшчання, сябры
якой мусяць абараняць інтарэсы грамадства і могуць наўпрост прызначацца палітычнымі партыямі,
рэлігійнымі суполкамі, прадпрымальніцкімі саюзамі,
культурніцкімі арганізацыямі, галіновымі НДА.

Кіравацца такія медыя могуць Радай па пытаннях кіравання, якая
абіраецца сябрамі Рады па пытаннях тэлерадыёвяшчання. Яна вызначае праграмную палітыку СМІ, складае праект бюджэта, ажыццяўляе
агульны кантроль. Таксама Рада па
пытаннях кіравання абірае генеральнага дырэктара, кандыдатуру
якога мусіць зацвердзіць Рада па
пытаннях тэлерадыёвяшчання.
Фінансавацца грамадска-прававыя медыя
павінны пераважна ад абаненцкай платы (у

беларускім выпадку — сбор пры набыцці тэлерадыёпрылады), асобным пунктам у бюджэце
краіны, а таксама з прыбыткаў ад рэкламы. Рэклама пры гэтым мусіць мець заканадаўча зацверджаныя абмежаванні: забарона на рэкламу пасля
навінных блокаў, даўжыня рэкламнага блока не
больш за 2 хвіліны, забарона на рэкламу падчас
дакументальных стужак і г. д. Дзеля нармальнага функцыявання медыя-рынку пажадана, каб у
Беларусі былі створаныя, як мінімум, чатыры грамадска-прававыя тэлеканалы: два агульнанацыянальныя (“першая” і “другая” кнопкі), тэлеканал
“3” з рэгіянальным кантэнтам, а таксама СМІ для
беларусаў замежжа (сёння гэтую функцыю выконвае цалкам расейскамоўны канал-дайджэст
“Беларусь 24” на спадарожніку Hotbird).
Таксама востра стаіць пытанне развіцця радыёінфармацыйнага (All News, News/Talk, All Talk) і
інфармацыйна-забаўляльнага фарматаў. На сёння
fm-прастора ў краіне складаецца прыблізна з 20
аднолькавых музычна-забаўляльных радыёстанцый (тып Adult Contemporary і Contemporary Hit
Radio). Выключэннем можна лічыць толькі канал
“Культура” з традыцыйна нізкім рэйтынгам для падобных фарматаў. Мэтазгодна, каб пры агульнанацыянальных грамадска-прававых тэлеканалах
фармаваліся рэдакцыі і агульнанацыянальных грамадска-прававых радыёстанцый.

Газеты і інтэрнет-СМІ
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя
(Грамада) паслядоўна выступае за прыватызацыю існуючых дзяржаўных буйных СМІ, а таксаПАЗІЦЫЯ ● 2018

ма выдавецка-паліграфічных прадпрыемстваў.
Дзяржаўныя
арганізацыі
на
заканадаўчым
узроўні мусяць быць абмежаваныя ў праве выступаць у якасці заснавальнікаў сродкаў масавай
інфармацыі. Выключэннем можа быць толькі выданне, якое публікуе афіцыйныя парламенцкія матэрыялы і прававыя акты. Надзвычай важна рэфармаваць і аддаць у прыватную ўласнасць сістэмы
распаўсюду друкаваных СМІ. Сёння іх паштучны
продаж у Беларусі вядзецца праз сетку кіёскаў
сістэмы “Белсаюздрук”, якая з'яўляецца структурным падраздзяленнем Міністэрства інфармацыі.
Па падпісцы распаўсюд прэсы ажыццяўляе “Белпошта”, уключаная ў Рэспубліканскі рэестр як
манапаліст у сферы паслуг па падпісцы. Займаючы
дамінуючае становішча на рынку распаўсюду друкаваных СМІ, гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы
часцяком адвольна адмаўляюцца распаўсюджваць
незалежныя друкаваныя выданні, фактычна падвяргаючы іх эканамічнай дыскрымінацыі.
БСДП лічыць, што Міністэрства інфармацыі
як дзяржаўная структура не патрэбна Беларусі
ў прынцыпе. Сёння Міністэрству інфармацыі нададзены надзвычай шырокія паўнамоцтвы: ад
адміністрацыйнай рэгістрацыі СМІ і распаўсюднікаў
іх прадукцыі да ініцыявання спраў па іх закрыцці
альбо па-за судовым блакаванні інтэрнэт-рэсурсаў.
Але для фармавання інфармацыйнай палітыкі няма
патрэбы ў спецыялізаваных дзяржаўных органах
у сферы СМІ. Журналісты і СМІ мусяць кіравацца
дзеючымі ў краіне законамі і займацца данясеннем да спажыўца даставернай і аператыўнай
інфармацыі. Пры гэтым зацікаўленыя асобы ўжо
сёння маюць магчымасць у агульным парадку падаваць судовыя пазовы альбо выкарыстоўваць

іншыя меры ў адносінах да суб’ектаў СМІ, якія,
на іх думку, дазволілі сабе злоўжыванні свабодай
слова.
Функцыю рэгулятара ў дадзенай галіне больш
паспяхова будзе выконваць, напрыклад, Рада
па пытаннях інфармацыйнай палітыкі, якая
можа працаваць на грамадскіх пачатках, альбо як няўрадавая арганізацыя, і складацца з
прадстаўнікоў дзяржаўных і прыватных інстытуцый
у сферы СМІ. Рэгістрацыя СМІ мусіць ажыццяўляцца
па заяўным прынцыпе. Абмежаванні свабоды СМІ
павінны цалкам адпавядаць міжнародным стандартам, якія даўно выпрацаваныя практыкай
Еўрапейскага суда па правах чалавека (ЕСПЧ) і
Камітэта па правах чалавека ААН (КПЧ ААН) — у
тым ліку беларускімі кейсамі.
БСДП лічыць, што Беларусь мае кіравацца
Йоханэсбургскімі прынцыпамі ад 1995 года,
прызначанымі ўзмацніць арт. 19 Міжнароднага
пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. Іх 25
тэзісаў прысвечаныя развязванню супярэчнасцяў
паміж паняткамі нацыянальнай бяспекі дзяржавы
і свабоды выказвання грамадзян. Згодна з імі, з
заканадаўства мусіць быць выключана магчымасць змяшчэння пад варту як меры стрымання (і
пазбаўленне волі як пакарання) па справах, звязаных з ажыццяўленнем права свабоды выказвання.
З беларускага Крымінальнага кодэкса ўжо сёння
варта выключыць шэраг адыёзных артыкулаў,
такіх як арт. 188 “Паклёп”, арт. 189 “Абраза”,
арт. 367 “Паклёп на прэзідэнта”, арт. 368 “Абраза
прэзідэнта”, арт. 69 “Абраза прадстаўніка ўлады”,
арт. 369-1 “Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь”.
Заканадаўства аб супрацьдзеянні экстрэмізму таксама мусіць быць кардынальна зменена з улікам
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рэкамендацый Офіса прадстаўніка АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ.
БСДП лічыць, што

аднолькава роўны доступ да
інфармацыі павінны мець усе
журналісты як он-лайн, так і офлайн выданняў, незалежна ад іх
формаў уласнасці. Акрамя таго, не
мае значэння, працуе журналіст як
фрылансер, альбо мае працоўную
дамову з рэдакцыяй.
Сёння ў Беларусі акрамя Міністэрства
інфармацыі яшчэ каля 60 дзяржаўных органаў маюць права абвесціць сваю інфармацыю дзяржаўнай
таямніцай. Гэта дае магчымасць дзяржструктурам
злоўжываць і сістэматычна адмаўляць журналістам
у праве на атрыманне інфармацыі. На жаль, Беларусь у выніку застаецца адной з найменш свабодных для прэсы еўрапейскіх краін.

Нягледзячы на заклікі да рэформаў з боку
міжнародных структур, беларускае заканадаўства
датычна СМІ застаецца рэпрэсіўным і не спрыяе
развіццю грамадскай думкі. Да таго ж мае месца
практыка адвольных затрыманняў журналістаў,
асабліва падчас вулічных масавых акцый пратэсту. Таксама пры асвятленні вострых сацыяльных праблем фрылансеры, якія супрацоўнічаюць
з замежнымі рэдакцыямі, прыцягваюцца да
адміністрацыйнай адказнасці па артыкуле 22.9
КаАП “Незаконны выраб прадукцыі сродкаў масавай інфармацыі”.
БСДП
перакананая,
што
ўсе
выпадкі
ўмяшальніцтва
ў
журналісцкую
дзейнасць
супрацоўнікаў міліцыі альбо іншых сілавых органаў
мусяць быць расследаваныя і вінаватыя павінны
быць прыцягнуты да адказнасці. Відавочна, што
Беларусь даўно мае патрэбу ў тэрміновых рэформах, якія спыняць пераслед журналістаў і празмернае ўмяшальніцтва дзяржавы ў дзейнасць СМІ.
Чым хутчэй яны пачнуцца, тым лягчэй будзе рэфармаваць усю краіну. П
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Андрэй ГОРЛАЎ,
сябра БСДП,
магістр палітычных навук

17. Дэідэалагізацыя дзяржаўных структур.
БСДП выступае за скасаванне адзінай дзяржаўнай ідэалогіі.
Пасады ідэолагаў павінны быць скасаваныя. Разам з тым БСДП
выступае за распрацоўку акрэсленай нацыянальнай ідэі.

Чаму неабходна
дэiдэалагiзацыя
навучальных устаноу?
У сучаснай Беларусі адказныя за так
званую ідэалагічную працу ёсць як у
Мінскім гарадскім выканаўчым камітэце,
так і на фабрыцы жаночай бялізны
“Мілавіца”. І, канечне ж, у навучальных
установах, бо людзей трэба выхоўваць
“правільна” з маладых гадоў.
А пачалося ўсё прыкладна вясной
2003 года. Памятаецца, тады адбылася вялікая нарада з удзелам Аляксандра Лукашэнкі і прадстаўнікоў сістэмы
адукацыі. Пасля былі выдадзеныя навучальныя дапаможнікі “Ідэалогія бе-

ларускай дзяржавы”, адпаведны курс стаў выкладацца ў
ВНУ.
Вызначыць, што значыць “ідэалогія” з афіцыйнага
пункта гледжання, больш-менш удалося. Напрыклад,
Беларускім дзяржаўным аграрна-тэхнічным універсітэтам
яна трактуецца як складаючая аснову дзейнасці дзяржавы
сукупнасць ідэй, каштоўнасцяў, прынцыпаў і ўяўленняў,
аб’ядноўваючых насельніцтва Беларусі ў палітычную супольнасць, вызначаючых мэты і задачы развіцця беларускага грамадства і абгрунтоўваючых шляхі іх рэалізацыі.
А на сайце Вежнаўскай базавай школы (Светлагорскі
раён) ідэалогія беларускай дзяржавы трактуецца як навучанне пра нормы жыцця, ідэалы і каштоўнасці бе-
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ларускага народа, пра ідэалагічную
палітыку дзяржаўных інстытутаў, пра
ідэалагічныя працэсы, характарызуючыя мэты і асаблівасці беларускага
шляху грамадскага развіцця.
Але ж ці ведаюць самі ідэолагі гэтую тэрміналогію? Ці адкажуць, калі
ў іх запытацца пра яе? Што ўвогуле
ўяўляе сабою ідэалагічная праца ў навучальных установах? Ці выхоўваюцца
там сапраўдныя патрыёты, людзі з
актыўнай грамадзянскай пазіцыяй?
Напрыклад,
ідэалагічная
праца
ў
Беларускім
нацыянальным
тэхнічным універсітэце — гэта тлумачэнне ўнутранай і знешняй палітыкі
Беларусі, сустрэчы з кіраўніцтвам
універсітэта, грамадскімі і палітычнымі
дзеячамі, прадстаўнікамі ўлады. І як
пацверджанне — фота навучэнцаў з
Мікалаем Чаргінцом, старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі, з нейкімі
міліцэйскімі начальнікамі.
На
сайтах
Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта, Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі
і
радыёэлектронікі
і
Беларускага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага
ўніверсітэта канкрэтнай інфармацыі
пра ідэалагічную працу няма. Як
няма дадзеных і пра асоб, якія займаюць пасады ідэолагаў. Але ж яшчэ ў
2003 годзе было вызначана, што да
ідэалагічнай працы будуць прыцягвацца грамадскія аб’яднанні і партыі, якія
падтрымліваюць палітыку ўлады. Таму
на сайтах гэтых ВНУ ў адпаведных раздзелах прадстаўлены БРСМ, “Белая Русь”
і прафсаюзы. І ніякай альтэрнатывы!
На
першы
погляд,
канкрэтна
ідэалагічнай працы ў дзейнасці вышэйназваных
арганізацый
няма:
працоўныя
і
будаўнічыя
атрады
(якія, як высветлілася, могуць быць
“ліпавымі”), дабрачыннасць, суботнікі
(нярэдка
дабравольна-прымусовыя),
конкурсы прыгажосці, дапамога дзецям і ветэранам (часам таксама дабравольна-прымусовая). Карацей кажучы, дапамагаюць навучэнцам стаць
“правільнымі”,
“паслухмянымі”
і
“працавітымі” грамадзянамі. Канечне,
бывае, што сяброўства ў тым жа БРСМ
можа быць прымусовым. Альбо чалавека могуць залічыць туды фармальна,
нават не паведамляючы яму пра гэта.
Але, як вядома, усё змяняецца падчас
буйных палітычных кампаній і выбараў.
Менавіта ў гэты час ідэалагічная праца
вядзецца найбольш інтэнсіўна.
Агульнавядома, што навучэнцаў

прымушаюць галасаваць датэрмінова. Для гэтага іх здымаюць з заняткаў, пагражаюць высяленнем з інтэрнатаў,
праблемамі з вучобай. За пэўныя падзякі (накшталт
залікаў) студэнтаў вельмі настойліва “просяць” пастаяць у пікетах праўладных кандыдатаў, збіраць подпісы
за іх вылучэнне. І часам на сустрэчах з кіраўніцтвам ВНУ
ці прадстаўнікамі БРСМ альбо “Белай Русі” навучэнцам
наўпрост гаворыцца, за якога кандыдата трэба галасаваць.
Вось што распавёў адзін з альтэрнатыўных кандыдатаў
на выбарах у Мінскі гарадскі Савет у 2018 годзе: “Сёння
распаўсюджваў улёткі побач к корпусам архітэктурнага і
будаўнічага факультэтаў БНТУ. Раздаў ужо даволі шмат.
Падыходжу да групы маладзёнаў, якія, здаецца, будуць

ўдзел “БРСМаўцаў” і піянераў у дабрачынных акцыях, акцыях памяці ахвяр
вайны і канцэртах. Але відавочна, што
ў вучняў школ таксама выхоўваюцца
“правільныя” погляды і перакананні,
распавядаецца пра правільнасць унутранай і знешняй палітыкі краіны.
Пра дзейнасць суполак “Белай Русі”
інфармацыі няма ўвогуле.
Такім чынам, ідэалагічная праца ў
навучальных установах ідзе з рознай
інтэнсіўнасцю і мае розныя формы. Здаецца, мэты пераследуюцца карысныя:
выхоўваць патрыётаў, актыўных і зако-

не патрыётаў, а наадварот. Бо тое, што насаджаецца прымусова, потым з лёгкасцю і радасцю адкідваецца. Так, навучэнцы чуюць ад БРСМаўцаў, сяброў “Белай Русі” альбо выхавацеляў інфармацыю пра тое, што “ў краіне ўсё
добра” і “мы ідзем правільным шляхам”. Але на ўласныя
вочы бачаць і з іншых крыніц чуюць іншую рэчаіснасць,
часам нават дыяметральна супрацьлеглую. Тады яны пачынаюць разумець, што дзяржава ім хлусіць, падманвае.
І як такую дзяржаву можна любіць, давяраць ёй? І нярэдка нелюбоў і недавер да дзяржавы адлюстроўваюцца на
краіну Беларусь, якую хочацца як мага хутчэй пакінуць. А
калі цябе яшчэ праз пагрозы прымушаюць удзельнічаць
у акцыях, выбарах, стаяць у пікетах, то гэтае жаданне
толькі ўзмацняецца. Вось і з’яўляецца вялікая колькасць

галасаваць упершыню. А яны кажуць: “Мы ўлётку не возьмем. Нам ужо сказалі, за каго галасаваць. І гэты чалавек — не вы!”
З іншага боку, на тых навучэнцаў, якія захочуць
удзельнічаць, напрыклад, у працы штаба альтэрнатыўнага
кандыдата ці ў незалежным назіранні за выбарамі, можа
ажыццяўляцца ціск у выглядзе размоваў з дэканамі і
выхавацелямі. І людзі сапраўды пужаюцца!
БРСМ і “Белая Русь” працуюць і ў школах. Таксама ў
іх дзейнічае і Беларуская рэспубліканская піянерская
арганізацыя. Канечне, маштабы ідэалагічнай працы ў
школах выглядаюць больш сціплымі. Так, на сайтах
сярэдніх школ № 59 і № 64 Мінска распавядаецца пра

напаслухмяных грамадзян, якія будуць
прыносіць карысць краіне. Але на самой справе тая ідэалагічная праца, што
праводзіцца ў навучальных установах
Беларусі, наносіць моладзі толькі шкоду.
Па-першае, відавочна, што прымус
да ўзделу ў БРСМ, піянерыі, “Белай
Русі” наўпрост парушае канстытуцыйныя правы навучэнцаў. Гэтак жа іх правы груба парушаюцца праз прымусовы
ўдзел у выбарах і выбарчых кампаніях.
Па-другое, падобная ідэалагічная
праца робіць з многіх маладых людзей

маладых людзей, якія не вельмі хочуць працаваць у сваёй
краіне, а толькі і думаюць, як бы хутчэй з яе “зваліць”.
Па-трэцяе, дзейнасць ідэалагічна арыентаваных
аб’яднанняў і арганізацый забівае ў часткі моладзі здольнасць думаць крытычна. Гэтыя маладыя людзі пачынаюць
давяраць БРСМ, “Белай Русі”, “піянерыі”, выхавацелям,
давяраюць той інфармацыі, якая ідзе ад іх. У выніку ў іх
памяншаецца ці нават страчваецца здольнасць думаць
крытычна, аналізаваць і мець уласнае меркаванне. У будучым такія людзі становяцца неактыўнымі ва ўсіх сферах
жыцця, яны звыкаюцца з тым, што нехта за іх усё вырашыць. Што ёсць нехта разумны, які ўсё растлумачыць
і вырашыць любое пытанне альбо праблему. Часта ім

ПАЗІЦЫЯ ● 2018

ФОТА ● Мікалая Лябедзіка

59

60

становіцца цікава толькі тое, як лёгка
зарабіць дастаткова грошай на “сытнае” і “спакойнае” жыццё альбо атрымаць чарговую ільготу ад дзяржавы.
Канечне, сапраўдным патрыятызмам
гэтыя людзі не вылучаюцца. І калі такіх
людзей стане шмат, то пад пагрозай могуць апынуцца дабрабыт, эканамічнае і
палітычнае развіццё дзяржавы.

жыццё веды. З другога боку, гуманітарныя дысцыпліны
(гісторыя, грамадствазнаўства і г. д.) выкладаюцца з
пункта гледжання дзяржаўнай ідэалогіі, што негатыўна
ўплывае на якасць адукацыі. Такім чынам, ідэалагізацыя
паступова прыводзіць да зніжэння канкурэнтаздольнасць
усёй адукацыйнай сістэмы.
Па-пятае, бадай, самае галоўнае, у арт. 4 Канcтытуцыі
Рэспублікі Беларусь дакладна прапісана, што дэмакратыя
ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на аснове раз

Па-чацвёртае, ідэалагізацыя навучальных устаноў наносіць шкоду
якасці адукацыі. З аднаго боку, на
розныя ідэалагічныя акцыі, суботнікі,
інфармацыйныя гадзіны і сустрэчы з
“патрэбнымі” людзьмі затрачваецца
шмат часу, у які навучэнцам можна
было б набыць больш патрэбныя, арыентаваныя на практычнае і прафесійнае

настайнасці палітычных інстытутаў, ідэалогій і поглядаў.
Ідэалогія палітычных партый, рэлігійных або іншых
грамадскіх аб’яднанняў, сацыяльных груп не можа
ўстанаўлівацца ў якасці абавязковай для грамадзян.
З гэтага артыкула вынікае, што ідэалогія супярэчыць
самой Канстытуцыі!
Відавочна, што ідэалагізацыя навучальных устаноў
з’яўляецца сур’ёзнай праблемай адукацыі Беларусі. Як
можна яе вырашыць? Якія шляхі магчымы? Беларуская
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) мае ўласныя прапановы па
дэідэалагізацыі.
Не абавязкова адразу ліквідаваць
БРСМ, “піянерыю” альбо “Белую
Русь”. Гэтыя арганізацыі могуць
стаць незалежнымі і займацца
тым жа самым патрыятычным выхаваннем моладзі разам з іншымі
арганізацыямі “Трэцяга сектару”.
Але праца гэтых арганізацый не
павінна замінаць навучальнаму працэсу і наносіць шкоду адукацыйнаму
ўзроўню і светапогляду навучэнцаў.
Навучальныя ўстановы павінны даваць веды, развіваць аналітычныя
і крытычная здольнасці, уменне
знаходзіць патрэбную інфармацыю.
Ідэалагічна ж арыентаваныя
арганізацыі павінны працаваць у
пазашкольных установах. У буйных гарадах гэта могуць быць дамы
школьнікаў, моладзевыя цэнтры. А ў
малых гарадах і сельскай мясцовасці
моладзевыя арганізацыі і аб’яднанні
могуць месціцца ў дамах культуры
і клубах. Доступ у гэтыя ўстановы
абавязкова павіннен быць бясплатным. Безумоўна, вялікую ролю адыгрывае і змест ідэалагічнай працы. Як ужо гаварылася, наўрад ці
дзейнасць сучасных БРСМ і “Белай
Русі” служыць выхаванню патрыятызму і грамадзянскай пазіцыі. Але
перш за ўсё гэтыя арганізацыі трэба
выводзіць з адукацыйных устаноў.
На жаль, нам яшчэ далёка да
досьведу Нямеччыны, дзе агульнадаступныя моладзевыя цэнтры ёсць
у кожным больш-менш вялікім населеным пункце, а ўніверсітэцкае
і школьнае самакіраванне складаецца з прадстаўнікоў розных
поглядаў — як прыхільнікаў пэўных
партый, так і беспартыйных.
БСДП сцвярджае, што ад сучаснай ідэалагізацыі навучальных устаноў, якая наносіць шкоду
якасці адукацыі і ніяк не выхоўвае
патрыётаў, трэба адыходзіць як
мага хутчэй. П
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19. Адзіны інфармацыйны
рэгістр.
БСДП выступае за стварэнне адзінага
інфармацыйнага рэгістра для арганізацый і
грамадзян з мэтай скарачэння бюракратычных працэдур пры зваротах грамадзянак і
грамадзян да чыноўнікаў. Чынавенства не
мае права патрабаваць даведку ад грамадзянак і грамадзян — усе звесткі маюцца
ў рэгістры. БСДП выступае за складанне
адзінага рэгістра выбаршчыкаў.

9. Мясцовыя і нацыянальныя рэферэндумы.
БСДП выступае за ўвядзенне
практыкі правядзення электронных рэферэндумаў нацыянальнага і мясцовага значэння.
Вынікі гэтых рэферэндумаў маюць выключна кансультацыйны
характар.

Фаіна НАКАНЕЧНАЯ,
сябра БСДП,
магістр правоў чалавека і паліталогіі

Новая тэхналогiя для п равядзення
выбараy, а таксама адз iны
iнфармацыйны рэгiстр
Блокчэйн (англ. Blockchain) зараз лічаць
геніяльным вынаходніцтвам не толькі ў
тэхнічна развітых краінах. З часоў свайго
з’яўлення блокчэйн ператварыўся ў нешта
большае. Але для большасці людзей галоўнае
пытанне застаецца адно: што такое блокчэйн і як ён працуе?
“Маці” блокчэйна — гэта крыптаграфія,
якая з’явілася яшчэ каля 4 тысяч год таму ў
якасці перадачы паведамленняў праз сімвалы.
Але гэта была прымітыўная форма, якую
яшчэ цяжка назваць крыптаграфіяй.
Асноўным ключом да стварэння
крыптаграфіі стала неабходнасць сакрэтных пасланняў падчас Другой сусветнай
вайны. Самай першай электрычнай шыфравальнай машынкай была польская “Энігма”.
Пасля неаднаразовых узломаў сістэмы
“Энігмы” з'явілася вызначэнне крыптаграфіі з
сіметрычным ключом.

Як працавала сістэма?
У цябе і твайго суразмоўцы ёсць пэўны набор
лічбаў і сімвалаў. Праз гэты набор вы ажыццяўляеце
дыялог, які ніхто іншы не зможа зразумець, бо не ведае, як расшыфроўваюцца сімвалы і лічбы.
Але і потым, збольшага з прычыны недасканаласці
сістэмы абароны дыялогаў, гэта сістэма пачала
ўдасканальвацца і дапаўняцца.
Так і з’явіўся блокчэйн. Ён дазваляе лічбавай
інфармацыі, якая будзе размеркавана ў Інтэрнэце,
быць картатэкай дадзеных. Першапачаткова блокчэйн быў распрацаваны для лічбавай валюты Bitcoin.
Зараз знайшлі іншыя магчымыя варыянты выкарыстання тэхналогіі як размеркавальнай базы дадзеных.
Уявіце табліцу, якая дублюецца тысячы разоў
у сетцы кампутараў. Затым уявіце, што гэтая сетка
прызначана рэгулярна абнаўляць гэтую табліцу і ў
вас ёсць агульнае ўяўленне аб blockchain.
Інфармацыя, якая захоўваецца на blockchain, існуе
як агульная. Blockchain база дадзеных захоўваецца
не ў якім-небудзь адным месцы, што абазначае адПАЗІЦЫЯ ● 2018

сутнасць цэнтралізаванай версіі гэтай інфармацыі.
Дадзеныя даступны на мільёнах кампутараў адначасова і для ўсіх у Інтэрнэце.

З аднаго боку, дадзеныя
даступныя, але яны яшчэ
і “непадкупныя”
Сетка blockchain аўтаматычна правярае сябе
кожныя дзесяць хвілін. Свайго роду самастойная
аўдытарская экасістэма лічбавага значэння. Сетка ўзгадняе кожную транзакцыю, якая адбываецца ў дзесяціхвілінных інтэрвалах. Кожная група гэтых аперацый згадваецца як “блок”.
Змяніць персанальныя дадзеныя і прыватную
інфармацыю ў blockchain без дазволу канкрэтнага чалавека тэарытычна немагчыма. Трэба перакрыць усю сетку блокчэйн і выкарыстоўваць
велізарную колькасць вылічальнай магутнасці,
каб узламаць персанальны кабінет ці сістэму
персанальных кабінетаў уладальнікаў.
Напрыклад, у Эстоніі і Фінляндыі, каб змяніць

істотныя дадзеныя аб грамадзяніне (гендарная
прыналежнасць, голас на выбарах і г. д), неабходна мець ідэнтыфікацыйную картку і спецыяльны
код з паролем-доступам. І ў 90 % гэта будзе доступ праз мабільныя прылады з вясёлкавай абалонкай вока ці адбіткам пальцаў.
Новая ступень развіцця blockchain — гэта
менавіта голас на выбарах. У сакавіку 2018 года
першапраходнікам у гэтым стала афрыканская
краіна Сьерра-Леонэ.
Там арганізавалі падлік і запіс галасоў і з улікам
блокчэйна, і традыцыйным спосабам.
Вынікі выбараў прэзідэнта ў гэтай краіне на
фоне грамадзянскай вайны набываюць павышанае значэнне. З 1961 года большую частку месцаў
у парламенце займалі канкуруючыя Партыя
ўсенароднага кангрэса і Народная партыя СьераЛеонэ.
На гэты раз у бюлетэнях былі пазначаны імёны
16 кандыдатаў ад самых розных палітычных сілаў.
Тэхнічную падтрымку і рэалізацыю ініцыятывы
забяспечыў швейцарскі стартап Agora, які займаўся
распрацоўкай прыватнага блокчэйна. Падобныя
блокчэйны з правамі доступу даюць магчымасць
прызначаць удзельнікаў, адказных за прыняцце
рашэнняў.
Выкарыстанне блокчэйна дазваляе не толькі
знізіць рызыкі ўмяшання ў працэс галасавання,
але і арганізаваць абнародаванне вынікаў больш
хутка. Вынікі выбараў Agora абвясціла на дзве
гадзіны хутчэй за выбарчую камісію.

Як гэта можа працаваць
на практыцы?
У Аўстраліі рэферэндумы ў сістэме блокчэйн выступаюць як “вадкая дэмакратыя” (Liquid
Democracy).
Паводле яе blockchain з'яўляецца асноўным
інструментам пераходнага тыпу, гэта значыць, свайго роду гібрыдам паміж прамой дэмакратыяй (гэта
сістэма, у якой грамадзяне галасуюць непасрэдна па
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Якім чынам можа
працаваць галасаванне ў блокчэйне?
Арганізатары
выбараў
ствараюць лічбавы кабінет
для кожнага, і ў кожнага
выбаршчыка будзе адзін
электронны голас, які ён
зможа аддаць за аднаго з
кандыдатаў.
Грамадзяне
галасуюць ананімна праз
свой віртуальны аватар,
адпраўляючы свой голас.
Блокчэйн фіксуе і пацвярджае гэта. Пераможца вызначаецца паводле колькасці
галасоў.
Але і гэта не мяжа, якую
дасягнула галасаванне праз
блокчэйн.
У Аўстраліі арганізацыя
пад назвай “Нейтральныя
блокі галасавання” (англ.
Neutral Voting Bloc, NVB)
выкарыстоўвае не толькі
галасаванне на блокчэйне. У прыватным кабінеце
кожны грамадзянін можа
зарэгістраваць сваё меркаванне і пытанне па палітыцы,
калі “галасуе” на выбарах.
Калі падыходзіць час вырашаць гэтыя пытанні, выбраныя палітыкі кіруюцца
меркаваннем сваіх грама
дзян, сабраным з дапамогай
блокчэйна.
Зусім новы эксперымент
з галасаваннем прайшоў у
горадзе Цуг у Швейцарыі.
У лістападзе 2017 года там
была
запушчана
сістэма
ідэнтыфікацыі праз электронныя мабільныя прылады.
Жыхары, якія валодаюць
электроннай ідэнтыфікацыяй,
ужо
прагаласавалі
на
муніцыпальных выбарах летам 2017 года. Больш за
90% выбаршчыкаў прызналі,
што гэты спосаб з’яўляецца
больш зручным за звычайнае
галасаванне.

Ці магчыма галасаванне праз блокчэйн
у Беларусі?

Тэарытычна галасаванне магчыма толькі праз этап збора дадзеных. Такі збор дадзеных магчымы праз наладжванне рэгістра выбаршчыкаў. Нават аўстралійскі прынцып з пытаннямі да кандыдатаў і палітычных партый зможа
скараціць бюракратыю пры зваротах грамадзянак і грама
дзян.
Так як публічны блокчэйн можа прааналізаваць любы
жадаючы, кожны карыстальнік можа адсачыць лёс свайго
зварота.
Але такую сістэму можна паспрабаваць узламаць. Праз
складанасць падліку пратаколаў электроннага галасавання,
патэнцыяльных кампутарных памылак і хакерскіх нападаў,
выбарчыя камісіі ў Казахстане (2011) і Нідэрландах (2008,
2017) вярталіся да папяровых бюлетэняў і скрыняў.
Не дапусціць гэтага можна толькі з дапамогай моцнай
крыптаванай абароны і падтрымкі IT-супрацоўнікаў.
БСДП выступае за ўвядзенне практыкі правядзення
электронных
рэферэндумаў
нацыянальнага
і мясцовага значэння. Вынікі гэтых рэферэндумаў
маюць выключна
кансультацыйны
характар.

ПАЗІЦЫЯ
ПАЗІЦЫЯ
●●
2018
2018

кожным палітычным пытанні)
і прадстаўнічай дэмакратыяй (сістэма, у якой грамадзяне абіраюць службовых асоб
прадстаўляць іх інтарэсы і галасаваць па пытаннях палітыкі).
Вадкая дэмакратыя праз
блокчэйн дае грамадзянам права абіраць свайго прадстаўніка,
якога яны лічаць экспертам па
тэме палітыкі.
Грамадзяне
могуць
абмяркоўваць
фармулёўкі
палітычных пытанняў ці галасаваць па пэўных пытаннях у
Інтэрнэце на розных форумах,
а затым праз blockchain.
Потым вынікі галасоў, ці
папросту
шэраг
пытанняў
і
адказаў,
перадаюцца
адміністратару, які мае дачыненне да палітычнай партыі
ці (і) да ўлады. І ён потым скіроўвае ўсе пытанні і
галасаванні да ўлады ў якасці
адміністратара (так, як у
прадстаўнічай дэмакратыі).
Новая ступень, якая можа
з’явіцца, калі ўсе пытанні і
адказы будуць сістэматычна
захоўвацца ў сістэме блокчэйн,
гэта інфармацыйны рэгістр.
БСДП выступае за стварэнне адзінага інфармацыйнага
рэгістра для арганізацый і
грамадзян з мэтай скарачэння
бюракратычных працэдур пры
зваротах грамадзянак і грама
дзян да чыноўнікаў.
Паводле
апытання
ўдзельнікаў аднаго з апошніх
Сусветнага
эканамічнага
форуму, ужо да 2023 года
тэхналогія блокчэйн будзе

актыўна выкарыстоўвацца ў сферы дзяржаўных паслуг вядучымі сусветнымі
дзяржавамі.
Дзяржаўны сектар з'яўляецца складаным механізмам, які пры гэтым утварае цэнтралізаваную сістэму ўлады.
Ад развітасці гэтай сістэмы залежыць эфектыўнасць дзяржкіравання,
раўнамернае пакрыццё дзяржаўнымі паслугамі патрэбаў насельніцтва і
прадпрымальнікаў (напрыклад, рэгістрацыя кампаніі, шлюбу, атрыманне даведак і выпісак).
Часам на складанасцях ва ўзаемадзеянні чалавека і дзяржапарата, яго
непразрыстасці, вырастаюць цэлыя індустрыі пасярэднікаў (запаўненне даведак ДАІ і г. д.).
Чым больш пасярэднікаў, тым даражэй і складаней паслуга.
Арганізацыйныя структуры дзяржапарату амаль заўсёды разрозненыя, што
робіць складаным абмен інфармацыяй паміж дэпартаментамі і ведамствамі.
Сістэма дзяржкіравання ў Беларусі павінна быць устойлівай і эфектыўнай.
Гэтаму можа спрыяць інфармацыйны рэгістр блокчэйн.
Эстонія зараз з'яўляецца адным з прыкладаў паспяхова рэалізаваных
праектаў у сферы регістра інфармацыі ў блокчэйн.
Там існуе наступная інфраструктура: адзіная цэнтральная сістэма злучае
паміж сабой розныя сэрвісы і базы дадзеных.
Дзякуючы такой структуры, стварэнне новых сэрвісаў стала вельмі простым. Пераход іх на аснову блокчэйн праходзіць з меншымі выдаткамі.

Якія вынікі такой
сістэмы разгледзелі
ў 2016 у Эстоніі?
Каля 94% грамадзян маюць электроннае пасведчанне, якое дазваляе карыстацца сістэмай; больш за
2% ВУП краіна сэканоміла на беспапяровай працы; 4000+ сэрвісаў
прадастаўляюцца электронна.
Сістэма, якая дазваляе не толькі
абысці бюракратыю, але і накіраваць
пытанні ў дзяржаўныя структуры,
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з’яўляецца добрай альтэрнатывай
захоўвання інфармацы. Ад даведак аб грамадзянах і грамадзянках
пэўных палітычных партый, да вырашэння агульнадзяржаўных пытанняў.
Блокчэйн не толькі дазволіць беларусам, якія блукаюць у пошуках
дзесяткаў розных даведак, уздыхнуць
павольна. Гэта сістэма дапаможа адшукаць суразмоўцаў і сфармаваць
актуальныя адказы на хвалюючыя
палітычныя пытанні.
П
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26. Рэструктурызацыя дзяржаўных
прадпрыемстваў.

Пётр МІГУРСКІ,
кандыдат эканамічных навук

БСДП выступае за спыненне датацый у стратныя прамысловыя прадпрыемствы, а таксама за паэтапнае скарачэнне дзяржаўнай уласнасці.
Прадпрыемствы па здабычы карысных выкапняў, метро і грамадскі
транспарт павінны застацца ў дзяржаўнай і камунальнай уласнасці.
Працэс прыватызацыі павінен адбываецца адкрыта. Усе грамадзянкі
і грамадзяне Беларусі павінны мець права на набыццё акцый
прадпрыемстваў, якія падлягаюць прыватызацыі, праз эфектыўны
рынак каштоўных папер. Пры гэтым работнікам прадпрыемстваў, якія
прыватызуюцца, гарантуецца ўдзел у прыватызацыі на ільготных умовах. Адмяняюцца ўсе абмежаванні на абарот акцый: іх можна свабодна
прадаваць, дарыць, закладваць і перадаваць у спадчыну.

Як вывесцi
эканамiчны
Галоўнае адрозненне паміж краінаміаўтсайдэрамі і лідэрамі сусветнай эканомікі
палягае ў выбары мадэляў палітычнага
ўпарадкавання і сістэмы эканамічных
адносінаў.
Аўтарытарныя дзяржавы, сярод якіх
і Беларусь, характарызуюцца адсутнасцю паўнавартаснай рыначнай эканомікі,
нізкімі тэмпамі тэхнічнага прагрэсу,
высокім узроўнем карупцыі, беднасцю
насельніцтва і напружаннем на рынку
працы.
Пры гэтым можна спасылацца на адсутнасць у Беларусі выхаду да мора,
абмежаванымі транзітнымі магчымасцямі,
недастатковай
колькасцю
карысных
выкапняў. Але гэта не апраўдвае беларускае кіраўніцтва ў рэчышчы слабай эфектыўнасці кіравання дзяржавай
і нізкага ўзроўню дабрабыту асноўнай
часткі насельніцтва. Тым больш, што
ў свеце ёсць прыклады дзяржаў з недасягальна высокім для Беларусі ў
бліжэйшай перспектыве ўзроўнем жыцця
насельніцтва. Сінгапур, Ганконг, Тайвань,
ЗША, Канада, частка еўрапейскіх краін –
лідары ў інавацыйнасці развіцця, стану
карумпаванасці грамадства, даходах грамадзян.
Перадавыя краіны свету знайшлі пэўны
баланс паміж людзьмі, навакольным светам і прыбыткам — на іх прыкладзе мы
бачым рэалізацыю місіі карпаратыўнай

сацыяльнай адказнасці. А вось асноўнай рухаючай сілай
сацыяльна арыентаванага падыходу з’яўляецца спалучэнне дэмакратычных прынцыпаў арганізацыі дзяржавы і адпавяданне іх рыначнай эканоміцы.
Высокі ўзровень жыцця і сацыяльных гарантый для
большасці насельніцтва мае на ўвазе адпаведны ўзровень
развіцця палітычнай культуры, узрастанне ролі чалавечага чынніка паралельна з устойлівай канкурэнтаздольнасцю суб’ектаў гаспадарання.
Асаблівасцю рыначнай эканомікі з’яўляецца яе
інклюзіўнасць — роўны для людзей доступ да эканамічнай
незалежнасці і бесперашкоднаму ўзаемадзеянню паміж
сацыяльнымі групамі. Інклюзіўная эканоміка стымулюе
эканамічную дзейнасць, рост прадукцыйнасці і дабрабыту
насельніцтва.
Што перашкаджае ў Беларусі ўкараніць такую сістэму
гаспадарання? Не ўсё так проста для дзяржаўных
чыноўнікаў — інклюзіўная эканоміка грунтуецца на
гарантыі права на прыватную ўласнасць, паколькі гэта
будзе стымуляваць уладальніка такога права інвеставаць
і ўздымаць прадукцыйнасць.
У Беларусі каля 70% маёмасці знаходзіцца ў руках
дзяржавы і да 90% аб’ёма інвестыцый у асноўны капітал
накіроўваецца з дзяржбюджэта. Згубіць магчымасць
умяшальніцтва ў эканамічныя адносіны з асабістай выгадай не могуць сабе дазволіць беларускія чыноўнікі ўсіх
узроўняў улады, таму і трымаюцца за дзеючыя стасункі
ў сацыяльна-эканамічнай сферы не зусім паспяховай
краіны.
Прэваліраванне дзяржаўнай маёмасці ў эканоміцы
Беларусі ці не ёсць галоўнай прычынай самай высокай
інфляцыі на прасторах СНД — неабходнасць утрымання
стратных дзяржаўных прадпрыемстваў за кошт бюджэта
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марнуе сродкі, робіць беларусаў аднымі з бяднейшых у
Еўропе.
Аргументы на карысць эфектыўнасці дзяржаўных
прадпрыемстваў у Беларусі, што яны вырабляюць да 60%
ВУП (валавы ўнутраны прадукт), не зусім абгрунтаваныя,
бо функцыянуюць дзяржпрадпрыемствы ва ўмовах абмежаванай канкурэнцыі, бюджэтнай падтрымкі і льготнага
крэдытавання.
Аднак самае масавае звальненне рабочых за апошнія
дзесяцігоддзі адбываецца менавіта з дзяржаўных
суб’ектаў гаспадарання. Спадарожнікамі дзейнасці
большасці дзяржпрадпрыемстваў сталі падзенне попыту на знешнім рынку, назапашванне звышнарматыўных
запасаў прадукцыі і крэдыторскай запазычанасці.
З аднаго боку, на дзяржпрадпрыемствах працуе да

Жаданне дзяржавы кіраваць усім і
ўсюды цяжкім ярмом лажыцца на вынікі
працы прадпрыемстваў і дабрабыт людзей.
Характэрны прыклад разбуральнага для
беларускай эканомікі дзяржкіравання: у
перадавых краінах інвестыцыі ў эканоміку
з’яўляюцца рухавіком прагрэса, а ў Беларусі
шматлікія дзяржпрадпрыемствы доўгія
гады знаходзяцца ў стане перманентнай
мадэрнізацыі, безвыніковай з кропкі гле
джання эфектыўнасці. І гэта — вынік таго,
што ў нашай краіне сфармаваўся памылковы падыход у вызначэнні перадавых галін
эканомікі, у развіццё якіх і накіроўваюцца
бюджэтныя сродкі.

Беларусь на новы
yзровень?
1,5 мільёнаў работнікаў, а з другога — ідзе назапашванне праблем: губляюцца тэхналогіі, кваліфікаваныя кадры,
нарастаюць тэрытарыяльныя дыспрапорцыі. Дзяржаўная
маёмасць у цэлым нясе ў сабе больш сацыяльную функцыю, чым эканамічную.

Дзяржава павінна спрыяць развіццю
прыватнага
бізнэса,
які
паступова ў Беларусі
нарошчвае як выпуск
прадукцыі, так і колькасць занятых
у ім працаўнікоў. Менавіта дзяржава

Няма перадавых галін – ёсць перадавыя тэхналогіі, якія могуць
быць у любой галіне. Такі падыход дазваляе зрабіць выснову, што
галіновыя прыярытэты не могуць фармулявацца цэнтралізавана.
І дзяржаўная стратэгія фармавання сучаснай мадэлі эканамічнага
развіцця, выпрацаваная раней, заканамерна састарэла, як
састарэлі і метады гаспадарання ў краіне.
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павінна забяспечыць добрыя ўмовы для таго, каб прыватны капітал выяўляў і рэалізоўваў прыярытэтныя ідэі
праз навейшыя тэхналогіі. Гэта дазваляе пазбавіцца
імкнення дасягаць кароткатэрміновых эфектаў на шкоду сярэдне- і доўгатэрміновым планам. Бо меры, якія
даюць кароткатэрміновы эфект, як правіла, шкодныя
з кропкі гледжання сярэдне- і доўгатэрміновых задач, у
тым ліку і эканамічнага росту. А тое, што забяспечвае
доўгатэрміновы поспех, практычна немагчыма прадэманстраваць у бліжэйшы час.
Зараз жа ўрад краіны беспаспяхова спрабуе рэалізаваць
кансерватыўныя планы і розныя заданні папулісцкага
характару без перспектывы рэальнага эканамічнага росту. Трэба зразумець, што сёння больш важныя не самі
паказчыкі ў эканоміцы (хаця і гэта немалаважна), а трэнды развіцця і іх якаснае напаўненне. Ці не таму Беларусь
на працягу апошніх гадоў ператварылася з прамысловабудаўніча-гандлёвай краіны ў прамыслова-гандлёвааграрную.
Знізілася
ў
ВУП
доля
паслуг
транспарту,
перапрацоўчай прамысловасці, так і не набралі моцы
высокатэхналагічныя напрамкі ў эканоміцы. Беларускае
кіраўніцтва працягвае ўпарта рабіць стаўку на эфемерную эфектыўнасць дзяржмаёмасці, што ў выніку можа
прывесці да дэіндустрыалізацыі эканомікі. Адваротны
дзяржаўны ж падыход: рэзыдэнты свабодных эканамічных
зон (а там дамінуе прыватны капітал) дэманструюць сталы рост паказчыкаў як па вытворчасці, так і па прыбытках, колькасці работнікаў і іх заробках.
На жаль, блокчэйн, лічбавая эканоміка ў Беларусі пакуль не прынялі маштабны характар, больш гэта — удзел
энтузіастаў-адзіночак. Ці не таму планы па інавацыйнай
перспектыве беларускай эканомікі падобныя да казак,
якія разбіваюцца аб дынаміку інавацыйнага прадукта, які
не выходіць за долю ў 10%. Пра высокія тэхналогіі можна
гаварыць толькі на некаторых прадпрыемствах, якія, зноў
жа, прыватныя ці з удзелам замежнага капітала.

Асаблівая ўвага факту мадэрнізацыі
вытворчасці. Тут свае хібы: для Беларусі
характэрна даганяючая мадэрнізацыя –
поўнае запазычанне тэхналогій і
адпаведнага ім абсталявання з мэтай
“дагнаць і перагнаць”. Практыка апошніх
дзесяцігоддзяў паказвае, што Беларусь
усё больш адстае ад перадавых
краін свету. І, калі не браць да ўвагі
неабходнасць мадэрнізацыі, у першую
чаргу, палітычнай сістэмы Беларусі,
забяспечваць індустрыалізацыю
рэальнага сектара эканомікі шляхам
частковага пераабсталявання састарэлых
прадпрыемстваў шкодна для будучага – іх
трэба мяняць на сучасныя прадпрыемствы.

Але, трэба сказаць, без дапамогі высокаразвітых краін
і замежнага капітала гэта ў Беларусі зрабіць немагчыма. І
тут нам трэба звярнуць увагу на асаблівую недарэчнасць,
характэрную для Беларусі: у нашай краіне спалучаюцца
адкрытасць эканомікі дзяржавы і закрытасць арганізацыі
кіравання на рэгіянальным узроўні. Спробы заманіць замежны капітал натыкаюцца, у тым ліку, на бездапаможнасць і ненадзейнасць мясцовай вертыкалі. “Дабівае”
сітуацыю ўзрастаючая карупцыя, якая прывяла да татальнай нязграбнасці чыноўнікаў у працы з інвестарамі,
праводзячых “мадэрнізацыю” пад сваю выгаду без уліку
перспектывы для Беларусі.
З прычыны толькі гэтых разважанняў можна зрабіць
выснову, што беларускаму кіраўніцтву надышоў
час прыступіць да раздзяржаўлення маёмасці і яе
прыватызацыі. Дзяржаўная маёмасць павінна перайсці
ў рукі больш эфектыўнага ўладальніка. Пры гэтым сам
працэс прыватызацыі павінен быць празрыстым і адкрытым, а работнікам прадпрыемстваў, якія прыватызуюцца, павінен быць гарантаваны ўдзел у прыватызацыі на
ільготных умовах. Прыватны капітал павінен вырашаць
лёс не толькі стратных прадпрыемстваў (распаўсюджаная
практыка ў Беларусі), але і прыносіць эканоміцы ў зняцці
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нагрузкі з бюджэта, што дасць магчымасці
ў вырашэнні сацыяльных праблем.
Пры гэтым

у Беларусі павінен
запрацаваць класічны
другасны рынак
каштоўных папер.
Павінны быць знятыя ўсе
абмежаванні на абарот
акцый: іх можна свабодна
прадаваць, дарыць,
закладваць і перадаваць у
спадчыну.
Але ж і прыватызацыя не павінна
быць безкантрольнай – трэба вельмі абдумана падыходзіць да прыватызацыі
шляхоў зносін (чыгунка, метро), карысных
выкапняў, энэргасістэмы, зямель сельскагаспадарчага прызначэння.
Пры гэтым прыватны бізнэс павінен
працаваць у аднолькавых умовах з
дзяржаўным. Характэрны, няхай і не такі
маштабны прыклад, калі індывідуальныя
прадпрымальнікі да 70% тавараў адпускаюць у доўг. Вымушанасць такіх дзеянняў
не толькі ў збядненні насельніцтва, але
і ў немагчымасці нараўне з дзяржаўнымі
структурамі ўдзельнічаць у вытворчагандлёвых адносінах. Сучасны бізнэс
вельмі складаны, канкурэнтнае асяроддзе нашмат шчыльнейшае, чым напачатку 1990-х гадоў, і таму беларускім
бізнэсоўцам патрэбна сучаснае веданне эканомікі. Бізнэс ператвараецца ў
элітарны занятак і патрабуе сістэмнага
падыходу ў адукацыі, што павінна таксама
забяспечыць дзяржава. Будучае краіны,
беларускай эканомікі залежыць ад якасці
адукацыі, што немагчыма без рэалізацыі
інфармацыйных тэхналогій і інавацый.
Нам патрэбныя змены ў сістэме
матывацыі працы, уладання маёмасцю,
камерцыйнымі актывамі, у тым ліку і праз
раздзяржаўленне маёмасці. І пачынаць
трэба са стварэння камфортных умоваў
для бізнэса на ўсёй тэрыторыі краіны, а не
вырашаць мясцовыя праблемы праз канцэнтрацыю ўвагі дзяржавы на канкрэтным
рэгіёне. Напрыклад, спробы рэфармаваць
сельскагаспадарчую вытворчасць праз
многамільярдныя інвестыцыі без прынцыповага вырашэння пытання прыватнай уласнасці адпаведнага поспеху так
і не прынеслі. Валавы прадукт сельскай
гаспадаркі вагаецца вакол сярэднегадавых паказчыкаў апошняга дзесяцігоддзя,
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Калі ў бліжэйшы час не будзе прынцыповых змен ва
ўнутранай палітыцы дзяржавы, праз некаторы час можа
з’явіцца ў Беларусі стратэгічная праблема ў выглядзе
захавання чалавечага капітала. Трэба разумець, што ў
будучым фактар працы ўжо будзе не зусім атаясамляцца
з працоўнай сілай — на першы план выйдзе якасць
працоўнай сілы.

а стратнасць дзяржсельгаспрадпрыемстваў нарастае, крэдыторская запазычанасць перавышае
дэбіторскую часам у 6 разоў. Галіна ў цэлым банкрот, і запазыкі буйнатаварнай вытворчасці без
дапамогі дзяржавы ніколі не будуць вернуты крэдыторам. Але ёсць і новая з’ява ў сельскім жыцці
Беларусі: паўсюдна адзначаюцца вёскі, дзе зусім
няма дзяцей. Не вельмі прыгожы вынік рэфармавання аграрнага сектара эканомікі.
Не цяжка заўважыць, што ключавыя праблемы сацыяльна-эканамічнай дынамікі знаходзяцца ў
Беларусі па-за эканамічнай сферай. Таму для забеспячэння паступовага руху эканомікі дзяржавы патрэбна суадносная каардынацыя дзяржаўнай, прамысловай, рэгіянальнай і навукова-тэхналагічнай
палітыкі, якая і павінна прывесці да прытоку замежных інвестыцый у цэлым у краіну. Прычым сама
па сабе рэгіянальная палітыка павінна з’яўляцца
фактарам эканамічнага роста. Таму і заканамерна
для Беларусі перспектыва дэцэнтралізацыі ўлады
з дэлегаваннем паўнамоцтваў органам мясцовага
самакіравання, у тым ліку і ў фармаванне органаў
кіравання
рэгіёнамі.
Актуальным
з’яўляецца
ўкараненне лічбавых тэхналогій у дзяржкіраванне,
фармаванне электроннага ўраду і перадача яму
паўнамоцтваў у вырашэнні распаўсюджаных праблем, што аўтаматычна паменшыць рэгуляванне
грамадства і бізнэса.

Доўгія гады мы не бачым
рэвалюцыйных змен у эканоміцы
Беларусі, няма гарантый
прыватнай маёмасці і зараз,
замежныя інвестыцыі вельмі
абмежаваныя па аб’ёмах і
звужаныя да пэўных галін, а
працоўная сіла “ўцякае” за
мяжу. Пры ўсіх намаганнях
улады, да гэтага часу ў Беларусі
асобныя элементы рынка не
склаліся ў сістэму, таму што
пакуль няма яшчэ належнага
інстытуцыянальна-заканадаўчага
асяроддзя, якое дазволіць мець
эфектыўную, устойлівую, але і
сацыяльную эканоміку.
Сучаснай Беларусі патрэбна своеасаблівая
спіраль карысці для грамадства: дэмакратызацыя –
прыватная маёмасць – замежныя інвестыцыі – вынік.
Зразумела, што гэта вельмі спрошчаны падыход,
але ў ім праглядаецца матывацыя для беларусаў,
якія павінны жыць у новай эканамічнай рэальнасці.
П
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Алексей МАРЧУК,
член ЦК БСДП,
бакалавр политических наук

Быть или не быть
авиаперевозкам
33. Дэманапалізацыя авіяперавозак.
БСДП выступае за дэманапалізацыю
авіяперавозак. Дзяржаўная манаполія не дазваляе развівацца якасці паслуг у гэтай сферы, якая
б магла стаць больш таннай і даступнай. БСДП
лічыць, што з’яўленне лаўкоставых авіякампаній
палепшыць авіялагістыку Беларусі, павялічыць
колькасць замежных турыстак і турыстаў, а таксама беларусак і беларусаў, якія жадаюць наведаць
іншыя краіны.

Бюджетные авиаперевозки уже давно стали доступны для сотен миллионов
человек по всему миру. Люди, живущие
по всей Европе — от Португалии до
Польши, от Норвегии до Греции, люди,
живущие в Америке и Азии, Австралии
и Африке, имеют возможность выбирать: путешествовать по миру в бизнес-классе с хрустальными бокалами
шампанского или удовлетворить свою
потребность исключительно в перемещении из пункта А в пункт Б без исключительного сервиса. Классические
авиаперевозчики ведут непрерывную
борьбу за клиента с бюджетными авиПАЗІЦЫЯ ● 2018

бюджетным
в Беларуси?
акомпаниями (лоукостерами) по всему миру с
переменным успехом.
В Европе есть уникальная страна, где лоукостеров просто нет. Это место – Республика Беларусь. Почему так случилось и изменится ли ситуация в будущем? На этот вопрос пока нет ответа,
а пассажирам «Белавиа» пока придётся выкладывать по 800 рублей за билет до Барселоны с шампанским, хотя многие предпочитают заплатить за
свою доставку в другой город.
Рынок бюджетных авиаперевозок зародился в
Северной Америке, когда предприимчивый авиатор
из Нью-Йорка Кенни Фредкин на основанной им
авиакомпании PanAm начал дёшево возить людей
по Калифорнии с севера на юг и обратно. Спрос на

эти недорогие билеты был ошеломляющим, и многие
бизнесмены начали присматриваться к данной модели авиаперевозок. Дальше были WestJet с их неизменными отчётами о прибыли с 1971 года и многие
другие успешные или не очень авиакомпании.
Модель прижилась не только в США. Такие
авиакомпании начали появляться в Европе, Азии
и ближнем Востоке. После вступления большого
количества стран в ЕС в 2004 году и благодаря
экономическим процессам дерегулирования гражданских авиаперевозок, появились современные лидеры рынка – Ryanair и Wizzair. Ryanair в
2017 году перевезла 120 миллионов1 человек и
1

Ryanair FY 2018 Annual Report
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сегодня является абсолютным лидером в Европе
по количеству перевезённых пассажиров. Ryanair
увеличивает пассажиропоток каждый год.
Авиакомпания Wizzair изначально была больше
нацелена на рынки Восточной Европы и с момента
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куда регулярно летает Wizzair. Отсутствие на этой
карте Республики Беларусь весьма показательно.
Необходимо, чтобы в одно соединились несколько
факторов, после чего наша страна стала бы привлекательная для бюджетного авиаперевозчика.
Пара Wizzair — Ryanair является наиболее
стремительно растущей парой бюджетных авиа«Карта направлений Wizzair. В определенной степени реклама нашей страны»

основания в 2003 году стала лидером этого региона, занимая при этом 42,3% рынка всех бюджетных авиаперевозок этих стран 2. В июне 2018 года
в расписании авиакомпании появился город Таллин, куда будут совершаться рейсы из Киева.
Таким образом, белыми пятнами для Wizzair на
карте Европы остались три страны — Ирландия,
Люксембург и Беларусь. В Ирландии базируется
Ryanair, Люксембург слишком мал и вокруг него
достаточно аэропортов на территории Бельгии,
2

Wizz Air Holdings Plc. Annual report and accounts 2017

перевозчиков в Европе, и особенно в восточной
её части. Каждый год авиакомпании открывают
новые направления, тем самым увеличивая свои
провозные мощности. К примеру, в 2016 году
Ryanair прибавила 19,3% пассажиромест на своих
маршрутах, Wizzair прибавила 18,8%.

Рост лоукост-перевозок в Европе связан со
многими факторами. Огромную роль играет принятый в Европе принцип свободы воздушного
пространства. В Европе действует право на полёт в пределах одного иностранного государства
без продолжения полёта в свою страну. Следуя
этом праву, Ryanair, например, летает из Варшавы
в Щецин за 40 злотых. Немаловажным аспектом
бюджетных авиаперевозок является трудовая миграция. Наиболее загруженными направлениями
у лоукостеров в 2016 году стали Польша-Великобритания, Польша-Германия и Румыния-Италия 3.
Определенно можно говорить о том, что спрос
на бюджетные авиаперевозки в Европе и не толь-

ко будет расти. Уже сегодня норвежский лоукостер Norwegian предлагает полёты из Европы в
Северную Америку и Таиланд. Спрос на эти билеты превышает предложение, а потому лоукостеры
будут покупать новые дальнемагистральные самолёты и рынок будет показывать рост.

Беларусь пока может
похвастаться лишь Белавиа.
Белавиа же не может похвастать
дешёвыми тарифами
В Республике Беларусь только одна компания
в полной мере работает на рынке гражданских
3

ПАЗІЦЫЯ ● 2018
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авиаперевозок — это Белавиа. 100 % акций национального авиаперевозчика принадлежат государству, и в ближайшее время шансов на то, что
акции захотят кому-то продать, практически нет.
Авиакомпания Белавиа в последние годы показывает стабильный рост по количеству перевезённых пассажиров, увеличив пассажиропоток в
2016-2017 годах в среднем на 20 %.
Другие авиакомпании также представлены в
Беларуси, и их доля на рынке растёт с каждым
годом. Наиболее обширно представлены Международные авиалинии Украины (МАУ) и российский
Аэрофлот.
Только по 14 направлениям из 61 Белавиа делит частоту на маршруте с другими авиакомпаниями. На 2 маршрутах (в Ташкент и Запорожье)
Белавиа не представлена совсем.
Таким образом, можно говорить о том, что
77% рынка направлений из Минска и в Минск на
100% эксплуатирует национальный авиаперевозчик, а воспользоваться услугами Белавиа можно
на 96,7% возможных направлений. Если мы говорим о монополиях, то ОАО «Белавиа» - это монополия в чистом виде.
Карту прямых рейсов из Минска
можно увидеть на картинке.
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Замечая только Белавиа и обращаясь исключительно к ней, требуя снижения стоимости билетов, мы забываем о другом немаловажном факторе. Огромную роль в ценообразовании на билеты
Белавиа играет Национальный аэропорт Минск.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мировой уровень цен на
тарифы постоянно снижается, но в то же самое
время уровень сборов, взимаемых аэропортами,
только растет.
По словам генерального директора Белавиа
Анатолия Гусарова, стоимость билетов за два
года (2016-2017) снизилась на 10%, однако влияние сборов и такс аэропортов на окончательную
стоимость билета для пассажира ощутима. По некоторым направлениям таксы и сборы могут составлять более 50 % от окончательной стоимости
билета. Эти деньги не остаются у Белавиа, а распределяются между аэропортом, обслуживающими организациями или просто идут в казну собственника аэропорта на другой стороне маршрута.
Учитывая рост пассажиропотока и увеличение чистой прибыли авиаперевозчика (12 млн.$ в

в неделю только в высокий сезон в Барселону, но
его влиянием на рынок низкобюджетных перевозок можно пренебречь. К нам пыталась летать и
российская дочка Аэрофлота — авиакомпания Победа. Однако до сей поры она так и не смогла «победить» беларуский рынок.

Нам нужны лоукостеры и нам
нужна конкуренция

2017 году) и, соответственно, национального аэропорта, государство не заинтересовано в какихто глобальных изменениях на данном рынке.
Тем не менее, 12 апреля 2018 года вопрос
удешевления авиаперевозок был поднят в Парламенте самим Александром Лукашенко. Статистика
говорит о том, что многие жители Беларуси используют аэропорты Варшавы, Киева и Вильнюса
для передвижения по Европе. Всё дело в стоимости
билетов и присутствии на этих рынках бюджетных
перевозчиков. Республика Беларусь является до
сих пор уникальным в своём роде государством,
где де-факто нет лоукостеров. Де-юре есть испанский Vueling, который совершает рейсы 1 раз

Несмотря на сегодняшнее положение дел
в секторе лоукостеров, варианты прихода этих
авиакомпаний должны прорабатываться правительством. Государственная воля — это первоочередной фактор, наличие которого и реализация которого может побудить Ryanair, Wizzair или
ту же Победу к тому, чтобы попробовать себя на
этом рынке.
Правительство, как единоличный владелец акций Белавиа и Национального аэропорта Минск,
может выбрать несколько направлений.
Первым, но наименее привлекательным вариантом видится создание новой авиакомпании лоукостера «под крылом» Белавиа. По этому пути
пошли многие перевозчики. Lufthansa создала
Germanwings, Iberia — Iberia Express, Аэрофлот
владеет авиакомпанией Победа. Большие авиакомпании передали часть направлений, особенно
региональных, своим лоукостерам, существующим как бы отдельно, и не мешают им вести свою
операционную деятельность отдельно от главной
компании.
Такая стратегия развития отрасли для Беларуси в общем, и для Белавиа в частности, скорее
всего, не применима. Защитники данной теории
говорят о том, что пассажиры лоукостеров и пассажиры авиакомпаний с полным сервисом — это
разные люди с разными потребностями, что поПАЗІЦЫЯ ● 2018

зволит Белавиа устанавливать диаметральные по
стоимости тарифы для себя и собственного лоукостера. Однако тенденции отрасли говорят о том,
что доходность от продаж дешёвых и дорогих билетов находится в прямой зависимости.
Как видно из графика трендов, продажи дорогих билетов могут в некоторой степени поддерживать доходность дешёвых, но статистика говорит о
том, что эти два тренда имеют общую склонность
или к снижению, или к повышению. Невозможно
держать синюю линию графика вверху, а зелёную – внизу.

Ещё одним вариантом, который Белавиа лоббирует уже несколько лет, является некий гибрид
классической авиакомпании с полным набором ус-

луг и лоукостера. Эта модель оказалась бы более
живучей в Беларуси, так как, во-первых, не пришлось бы тратить средства на создание новой авиакомпании лоукостера, а во-вторых, у пассажира
был бы выбор в плане набора опций при полёте.
Гибридная модель, предлагаемая самой авиакомпанией, столкнулась с издержками (или достижениями) беларуского законодательства. Правила
воздушных перевозок РБ строго регламентируют
нормы провоза багажа. Безбагажного тарифа как
в лоукостерах для беларуских авиакомпаний быть
не может. Белавиа обязана выписывать билеты
с нормой бесплатного провоза багажа от 10 до
32 кг. Также, по словам заместителя директора по
маркетингу Белавиа Игоря Чергинца, авиакомпания уже 2 года назад закупила оборудование для
беспошлинной торговли товарами на бортах своих
самолётов. К сожалению, опять же законодательство не позволяет это делать до сих пор.
Если отойти от Белавиа и планировать приход в Беларусь иностранного бюджетного авиаперевозчика, то необходимо обратить внимание на
региональные аэропорты, которые есть в каждом
областном центре. Стоимость обслуживания в таких аэропортах надо сделать минимальной, чтобы обеспечить работу аэропорта и людей. Деньги
можно зарабатывать на магазинах беспошлинной
торговли, на сервисе в аэропорту, на ресторанах
быстрого питания, на продажах чемоданов и зонтов летом в сезон и национальных лаптей круглый
год.
Также необходимо распространить правило тридцатидневного безвизового пребывания в
стране на все воздушные гавани.
Много слов было сказано про отсутствие пассажиропотока в стране. Это является основным
посылом государственных деятелей, когда вопрос
заходит о том, что у нас до сих пор в стране не
представлены бюджетные авиакомпании. Между
тем, пассажиропоток — это люди, коих в стране
больше 9 миллионов.
Республике Беларусь необходимы лоукостеры.
Их приход стимулирует не только рынок авиаперевозок – в гору рванёт туристический рынок и
сфера услуг. Под некоторым давлением бюджетных авиакомпаний наш национальный перевозчик
сможет оптимизировать свою работу в условиях
конкурентной борьбы за пассажира. Только конкуренция в отрасли позволяет говорить о том, что
предприятия работают с оглядкой на человека, на
качество услуг и на долгосрочную перспективу.
П
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БСДП выступает за принятие в Республике Беларусь Закона «О гендерном равенстве», это отражено
в Программе действий БСДП (2017).
Необходимость принятия данного закона отражена и в Национальной гендерной платформе, подписантом которой является и наша партия. Со стороны
властей также были высказывания о необходимости принятия такого закона. Так, Антонина Морова
(председатель ОО «БСЖ») на пресс конференции
5 марта 2015 г. сказала следующее:
«Национальное законодательство содержит нормы, которые регламентируют равноправие мужчин
и женщин. При этом нет механизма реализации
гендерного равенства. Этот вопрос рассматривался
на заседаниях Национального совета по гендерной
политике при Совете Министров, и многие высказывались о необходимости разработки специального
закона о гендерном равенстве. Полагаю, что такой
закон нужен».
С реализацией такой необходимости власти не
спешат. В Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь
на 2017—2020 гг., утверждённом Советом Министров

Закон «О гендерном равенстве».
Предпосылки и перспективы
в Республике Беларусь

принятия

Республики Беларусь 17 февраля 2017 г., прямо о необходимости принятия закона не написано.

Национальным центром законодательства и правовых исследований была проведена гендерная
экспертиза законодательства в части соответствия положениям Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, а также наличия в нём дискриминационных по отношению к
женщинам норм, и по результатам
был сделан следующий вывод:
«Экспертиза показала, что национальное законодательство в основном является гендерно нейтральным и не содержит норм, которые бы являлись
дискриминационными по отношению к женщинам.
В то же время в рамках развития отраслевого закоПАЗІЦЫЯ ● 2018
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76. Закон аб гендэрнай
роўнасці.
БСДП выступае за прыняцце закона, які забяспечыць
рэалізацыю прынцыпаў роўнай
платы за роўную працу для
жанчын і мужчын Беларусі,
роўны доступ да адукацыі,
аховы здароўя, раўнапраўе ў
сферы прыняцця рашэнняў.
БСДП таксама выступае за
абмежаванне спісу забароненых
для жанчын прафесій.

Мария РУДАКОВСКАЯ,
член ЦК БСДП,
эксперт по гендерным вопросам

нодательства могут быть закреплены специальные дополнительные нормы и меры, направленные на обеспечение фактического
равенства мужчин и женщин. Факт принятия
Закона «О гендерном равенстве» стал бы
мощным инструментом реализации гендерной идеологии в стране. Общество не единодушно в принятии гендерной идеологии и у
этой идеологии есть противники».
14 марта 2017 г. глава Католической церкви в Беларуси Архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением в связи с тем, что
правительство утвердило Национальный план
действий по обеспечению гендерного равенства в стране на 2017-2020 гг. Иерарх отмечает, что он обеспокоен сохранением Божьего закона, который является гарантом в построении
счастливой жизни. Также в настоящее время
идет сопротивление принятию в Беларуси Закона «О противодействии домашнему насилию». Координационный совет общественных
просемейных организаций инициировал сбор
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подписей против предложений МВД, которые касаются противодействия домашнему насилию. Возможно, такая акция
выгодна властям, чтобы спустить принятие закона на тормозах.

дерного равенства Беларуси Грузии и Украины: сравнительный анализ» 15 июня 2016 г., сказала следующее:
«Закон о гендерном равенстве приняли в 2010 г., но
он пока не работает, потому что механизмы для реализации закона пока не созданы или они плохо прописаны. У

БЕЛАРУСЬ ЗАНИМАЕТ 30 МЕСТО
1 ИСЛАНДИЯ
2 ФИНЛЯНДИЯ
3 НОРВЕГИЯ
4 ШВЕЦИЯ
...
18 ЛАТВИЯ
...
25 ЛИТВА
...
69 УКРАИНА *

Власти Республики Беларусь находятся под давлением международных организаций в вопросе необходимости принятия закона,
обеспечивающего практическую реализацию гендерного равенства, в частности комитета ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин. Демократическому сообществу, заинтересованному в принятии этого закона, необходимо направить усилия
на то, чтобы Закон «О гендерном равенстве» был рабочим и был
принят без излишней бюрократической волокиты. Необходимо изучить опыт принятия подобного закона в других странах, в том числе и негативный.
В Российской Федерации, например,
закон о гендерном равенстве был принят Государственной Думой в первом
чтении в 2003 г. Во втором чтении в
июле 2018 г. отклонён в связи с тем,
что нуждается в доработке, при этом
консервативная часть российского общества восприняла эту новость с радостью, так как считает, что такой закон
вообще не нужен.
Но даже в странах, где такой закон
принят, не все считают его эффективным. Представительница Женского политического ресурсного центра (Грузия) Лия Надарая, выступая в Минске
во время круглого стола «Индекс ген-

нас была введена гендерная квота 1:3. По закону партии
и блоки, в списках которых будет хотя бы три женщины
в каждой десятке, получат дополнительно 30% государственного финансирования. Но в 2016 году на парламентских выборах только четыре избирательных субъекта из
25 воспользовались этим финансовым стимулом. В целом,
в самых больших и популярных партиях представлено
меньше всего женщин-кандидатов, и эти партии не нуждаются в подачках от государства, а маленькие партии не
попадают в Парламент».
По инициативе ОО «Женское независимое демократическое движение» была разработана концепция Закона «О равных правах и равных возможностях женщин и
мужчин». В 2014 г. на площадке change.org была создана
петиция о требовании принять этот закон, адресованная
Председателю Национального Совета по гендерной полиПАЗІЦЫЯ ● 2018

тике при Совете Министров Республики Марианне Щёткиной. Петиция собрала 523 подписи.
В концепции изложено обоснование, зачем нужен
отдельный закон для обеспечения равенства женщин
и мужчин, несмотря на существование ст. 22 ч. 2 и ч. 5
ст. 32 Конституции Республики Беларусь, где отражены
принципы равенства женщин и мужчин, а также Кодекса
о браке и семье, Трудового кодекса, Уголовного и Гражданского кодексов.
Подробно описано то, что в стране существует равенство полов де-юре и отсутствует де-факто, и за последнее
говорит следующее:
Во всех отраслях экономики и в должностной иерархии
существует дискриминация женщин в виде горизонтальной
сегрегации («стеклянные стены») и вертикальной сегрегации («стеклянный потолок»). Так, например, среди таких
феминизированных отраслей, как здравоохранение, где
работает 85,3% женщин, руководителями из них являются
только 4,4%, зарплата женщин составляет 74,5% от зарплаты мужчин (статистический сборник «Мужчины и женщины Республики Беларусь», Белстат 2013 г.).

Дискриминация мужчин оборачивается высоким уровнем их смертности
в трудоспособном возрасте (в 4 раза
выше, чем у женщин), значительной
разницей в продолжительности жизни, а именно 11 лет в пользу женщин
(статистический сборник «Мужчины
и женщины Республики Беларусь»,
Белстат 2013 г.). Принятие любого закона в любой стране упирается в три
важных момента: признать проблему,
найти пути её решения и выделить
на решение проблемы ресурсы, в том
числе и финансовые.

В Республике Беларусь трудности
начинаются уже на этапе признать
проблему. Отсутствие женщин в сфере
принятия решений (в составе Совета
Министров РБ из 25 мест лишь 1 занимает женщина – министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, и одна
женщина в составе Президиума Совета
Министров – Наталья Кочанова) власти
объясняют нежеланием женщин идти в
политику.
Людмила Петина, сопредседатель
ОО «Женское независимое демократическое движение», в интервью порталу
tut.by 10 июня 2014 г. подчеркнула, что
принятие специального закона о гендерном равенстве «позволит признать
существование проблемы дискриминации по признаку пола, указать препятствия, которые влияют на реализацию
прав женщин и мужчин, дать определение прямой и косвенной дискриминации, заложить основу для применения
временных специальных мер, а также
механизмы защиты прав женщин и
мужчин в общественной и частной жизни».
Таким образом, предметом данного
правового акта являются механизмы
реализации конституционного принципа равенства женщин и мужчин и
предотвращения дискриминации по
признаку пола во всех сферах деятельности общества и государства, а так как
этот конституционный принцип очень
важен, это обосновывает форму закона
как вида правового акта.
Основной целью принятия Закона
«О гендерном равенстве» является га-
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рантия реализации гендерного равенства в государстве в виде контроля над
исполнением законодательства в этой
сфере и ответственности за неисполнение. Практическими задачами закона
являются установление паритета полов
в сфере принятия решений и распределения ресурсов на всех уровнях жизнедеятельности общества, например, при
реализации избирательного права, при
поступлении на государственную службу и при ее прохождении, а также —
при формировании состава руководящих структур государственных органов
управления и органов местного самоуправления.

запретил дискриминацию по возрастному критерию и
сексуальной идентичности. Также был ввёден пост единого омбудсмена, контролирующего исполнение нового
закона. В итоге запрет дискриминации распространился
на следующие основания: пол, самоидентификация или
самовыражение, нетипичные для определённого пола,
национальная принадлежность, религия или вероисповедание, ограниченные возможности, сексуальная ориентация, возраст.
Закон защищает от дискриминации в сфере труда, в
сфере высшего образования, в школе, в сфере торговли, медицинского обслуживания и других сферах. Уполномоченный по борьбе с дискриминацией осуществляет
надзор за соблюдением принципов гендерного равенства
на рабочих местах, в системе школьного образования и в
ряде других сфер, в частности, на рынке труда. В Акте со-

Важным инструментом реализации гендерного равенства являются общественные объединения, цель создания которых – борьба с
дискриминацией по полу. Их особое положение может быть отражено в законе. Важно изучить международный опыт применения
механизмов ликвидации дискриминации по полу, особенно опыт
скандинавских стран, которые признаны лидерами в этом вопросе.
Примером может быть шведский
опыт. Так, с 1 января 2009 г. в Швеции
вступил в силу новый Акт о дискриминации. Он заменил антидискриминационные законы, объединив их в один нормативный акт, который дополнительно

держатся два основных раздела, касающихся гендерного
равенства в сфере трудовых отношений.
Во-первых, закон обязывает всех работодателей принимать активные и целенаправленные меры для достижения равноправия мужчин и женщин. Во-вторых, он
запрещает дискриминацию и требует от работодателя
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

расследовать и пресекать все случаи домогательств. Каждый работодатель, в штате которого состоят более 25 работников, обязан раз в три года составлять план достижения гендерного равенства на предприятии. Ранее Акт о
равных возможностях мужчины и женщины в сфере труда
требовал ежегодного составления аналогичного плана, в
том числе и работодателями, имеющими от 10 до 24 работников. План должен включать условия труда и условия найма, которые работодатель планирует усовершенствовать в русле политики гендерного равенства, а также
меры, которые будут приняты для достижения равной
платы за равный труд мужчины и женщины на предприятии. Работодатели обязаны проводить раз в три года (ранее ежегодно) гендерный анализ системы оплаты труда
на предприятии и выявлять случаи неравенства. Система
проведения подобного анализа существует в Швеции с
1994 года и на практике даёт эффективные результаты.
В Беларуси на официальном уровне принято говорить
об успехах в достижении гендерного равенства (так, по
данным доклада Всемирного экономического форума, в
общем рейтинге гендерного разрыва Беларусь занимала
30-е место в мире) и не принято говорить о конкретных
фактах дискриминации по половому признаку.
Но о том, что неравенство женщин и мужчин в Беларуси существует и носит системный характер, говорят и
цифры официальной статистики.
Так, сохраняется тенденция большой разницы в ожидаемой продолжительности жизни между женщинами и
мужчинами. На конец 2017 года эта разница была 9,9 года
в пользу женщин (статистический сборник «Мужчины и
женщины Республики Беларусь», Белстат 2018 г.). Возраст выхода на пенсию в 2018 году для мужчин — 61 год,
для женщин — 56 , учитывая, что средняя продолжительность жизни мужчин почти на 10 лет меньше, это явный
факт дискриминации мужчин.
В обществе необходимо поднять дискуссию об уравнивании возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин,
несмотря на то, что такая мера выглядит непопулярной.
Сохраняется разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами. Так, на декабрь 2017 г. соотношение
заработной платы женщин и мужчин в процентах составило 74,6 (статистический сборник «Мужчины и женщины
Республики Беларусь», Белстат 2018 г.).
Доля времени, потраченного на неоплачиваемый труд
по уходу и работу по дому у женщин больше — 19,2 % у
женщин и 9,5 % у мужчин (статистический сборник «Мужчины и женщины Республики Беларусь», Белстат 2018 г.).
У мужчин в 10 раз выше производственный травматизм со смертельным и не смертельным исходом. На
2017 г. 4,3 случая на 100 тыс. работников для мужчин и
0,4 случая на 100 тыс. работников для женщин (статистический сборник «Мужчины и женщины Республики Беларусь», Белстат 2018 г.). П

Важные шаги на пути принятия закона о гендерном
равенстве в Республике
Беларусь:
Необходимо начать информационную кампанию о многочисленных проявлениях дискриминации по полу в
Беларуси и необходимости принятия закона, который способствует устранению
подобной дискриминации.
БСДП должна объединить вокруг
себя силы, выступающие за принятие
закона о гендерном равенстве, чтобы
вместе разработать стратегию влияния
на власти в вопросе разработки и принятия данного закона и стратегию противостояния силам, которые выступают
против гендерного равенства.
Собрать группу экспертов, которые могут обновить концепцию закона
о гендерном равенстве и разработать
конкретные механизмы ликвидации дискриминации по полу, опираясь на внутренний и международный опыт.
После разработки концепции закона
и широкого обсуждения в СМИ возобновить кампанию по сбору подписей в
поддержку принятия закона о гендерном равенстве в Республике Беларусь.
Как видно из приведённых фактов,
необходимость в принятии Закона «О
гендерном равенстве» в Беларуси существует давно, но появились и возможности в принятии этого закона. У
официальных властей страны есть обязательства перед международными организациями в вопросе устранения дискриминации по полу. Стало очевидно,
что высокие показатели в различных
гендерных рейтингах надо подкреплять
соответствующим законодательством.
Для БСДП кампания в поддержку закона о гендерном равенстве стала бы
возможностью прямой реализации идей
демократического социализма в обществе и возможностью привлечь в свои
ряды людей из общественных организаций, которые борются за гендерное
равенство.
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Игорь МАСЛОВСКИЙ,
член ЦК БСДП,
председатель Брестской областной организации БСДП,
эксперт по радиологической безопасности

Миграция
радионуклидов
как фактор
качества жизни
человека

92. За выманне ворных зямель,
якія забруджаныя радыёнуклідамі,
з абароту.
БСДП выступае за спыненне выкарыстання ў
сельскай гаспадарцы ворных зямель з узроўнем
забруджанасці больш за 15 Бк/км2.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС
произошла авария, последствия которой для Беларуси стали катастрофическими. В результате аварии в атмосферу выброшено около 1 млрд. Кюри
радиоактивных веществ. Из них 70% выпало на
территории Беларуси. 23% территории Беларуси
было загрязнено цезием-137 с плотностью больше
1 Ки/км2 там, где проживало 2 миллиона человек,
из них 500 тыс. детей.
По мнению экспертов, замалчивание информации об истинных масштабах Чернобыльской катастрофы властями нанесло ущерб здоровью населения в 5-10 раз выше, чем он мог бы быть.
Наиболее негативное влияние оказала и оказывает радиация на детей. Детский организм в
2-5 раз более активно, чем взрослый, накапливает радионуклиды, и во столько же раз радиация
оказывает более вредное воздействие на детей,
чем на взрослых. На 2001 год 80% детей с загрязнённых районов имели показания радиации выше
безопасной нормы. Следует отметить, что радионуклиды имеют свойства накапливания в организПАЗІЦЫЯ ● 2018

ме как в мягких тканях — цезий-137 (137Cs), так и в
костях — стронций-28 (90Sr).

В настоящее время основной
вклад в формирование доз облучения населения, проживающего на загрязнённых территориях,
вносит внутреннее облучение за
счёт потребления содержащих
радионуклиды продуктов питания.
Продукты радиоактивного распада, выброшенные в результате аварии на ЧАЭС, стали составной
частью почв, вод, растений, животных и самого
человека. Перемещение радионуклидов по биогеохимическим цепям и обусловило загрязнение
биогенных и абиогенных элементов (компонентов), которые даже не подверглись первичному
загрязнению. Изотопы 137Cs и 90Sr в настоящее вре-

мя содержатся в почве до глубины 0,8 м. Обнаружено их присутствие в грунтовых водах, а также в
костях и тканях людей, которые никогда не были
в загрязнённых районах. Однако до настоящего
времени около 90 % радионуклидов содержится в
верхнем 15-25-сантиметровом почвенном слое, т.
е. в пределах корневых систем растений.
Интенсивность включения радиоизотопов в
цепи миграции определяется преимущественно
звеном почва-растения. Перенос радионуклидов
в этом звене является наиболее активным видом
биогенной миграции. Звено почва-растения обеспечивает основной путь поступления 137Cs и 90Sr
в организм человека [1], что вызывает необходимость изучения причин, факторов и механизмов миграции радионуклидов в биомассу. К факторам, оказывающим влияние на перемещение
радиоизотопов в растительность, можно отнести
следующие: состояние радионуклидов в почве,
плотность загрязнения, гранулометрический,
минералогический и химический составы почвы,
гидроморфизм почвы, видовой состав растений,
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тельность. При сравнении КН 137Cs и
КН 90Sr в идентичных или максимально схожих почвенных условиях их
значения во всех случаях значительно
отличаются. Превышение интенсивности биогенных миграционных процессов радиостронция над радиоцезием составляет 2-235 раз. Наибольшие
отличия характерны для древесной
растительности (см. табл. 2). У 90Sr КН
значительно выше, чем у 137Cs и в различных почвенных условиях. Исключением являются отдельные виды,
которые в силу высокого порога накопления являются своеобразными «аккумуляторами» радиоактивных элементов. Это грибы, мхи, лишайники,
некоторые виды высших растений [3].

а для культурных растений – агротехника их возделывания.
В табл.1 приведены показатели валового содержания радионуклидов в природной растительности по результатам исследований в Чернобыльской зоне отчуждения и отселения (Гомельская и
Могилёвская области).
Плотность загрязнения исследованных ландшафтов варьируется в пределах 438-2961 кБк/ м2
для 137Cs и 7-371 кБк/м2 для 90Sr. Широкий диапазон плотности загрязнения обеспечивает и пестроту загрязнения растительности. Влияние этого фактора прослеживается при учёте валового
содержания (количественных показателей) радионуклидов в массе растений, и роль его возрастает
с увеличением интервала значений в плотности
загрязнения. Отличия в загрязнённых образцах
растительности наблюдаются при изменении показателей плотности загрязнения на 1,5-2 порядка и выше. Ниже этого уровня выявить определёнТаблица 1.
Плотность загрязнения почв
и удельная активность растительности (июнь, 1997 г).

* Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных
исследований, проведённых в загрязнённых районах Гомельской и
Могилёвской областей. Механизмы и
тенденции накопления радионуклидов растительностью не поменялись
и на сегодняшний момент.

ные зависимости не удаётся из-за влияния других
не менее значимых факторов загрязнения растительности. К тому же каждый вид растений (родственные виды) имеет определённый порог накопления, и увеличение содержания радиоактивных
элементов в почве не приводит к повышению их
концентрации в биомассе, как это видно из табл.1.
Для оценки качественных параметров биогенной миграции радионуклидов (в численном
выражении) при учёте ряда других факторов необходимо использовать такой показатель, как коэффициент накопления (КН).

КН = удельная активность растительности (абсолютно сухой вес, Бк/кг) / удельная активность
почвы (абсолютно сухой вес, Бк/кг) [2].
В табл. 2 приведены данные, характеризующие
процесс переноса нуклидов 137Cs и 90Sr в растиCs
Удельная

137

Растительность

Злаки
Злаки
Злаки

Разнотравье
Разнотравье
Разнотравье
Осоки
Осоки
Осоки

Плотность

загрязнения
почвы,
кБк/м2

438
517
672
604
1430
2961
494
627
1043

Sr

90

Плотность

Удельная

активность

загрязнения

активность

Бк/кг
267
98
216
398
98
677
4210
941
22200

кБк/м2

Бк/кг
102
779
323
1100
222
1135
1629
74
7535

растений,

почвы,

растений,

50
55
47
57
28
371
99
7
202
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Единственным фактором, которым
можно объяснить такие значительные отличия в активности биогенной
миграции между 137Cs и 90Sr, является
состояние радионуклидов. 137Cs имеет
сильную зависимость от свойств почвенного поглощающего комплекса
(ППК), 75-98% от валового содержания радионуклида сорбировано глинистыми минералами и органическими веществами почвы. Это количество
радиоцезия исключено из биогенной
цепи миграции. Состояние 90Sr в поч
вах характеризуется как мобильное,
56-99% форм радионуклида являются
доступными для усвоения растениями. Такое состояние обеспечивает
радиостронцию высокую биогенную
миграционную активность. Следовательно, состояние 137Cs и 90Sr является
главным дифференцирующим фактором биогенного переноса радиоизотопов. Главенствующее влияние этого
фактора обеспечивается большим интервалом значений между состоянием
137
Cs и 90Sr (отличия в 3,5-50 раз).
Из других факторов поступления
радионуклидов в растительность наиболее заметное влияние оказывает
гидроморфизм почв. КН у травянистых растений, произрастающих на
гидроморфных почвах, для 137Cs варьируется в пределах 0,59-3,92, для
90
Sr 4,60-8,15, у растений на автоморфных почвах для 137Cs 0,08-0,24,
для 90Sr 1,95-6,00 (см. табл. 2). Увеличение степени гидроморфности
вызывает более интенсивные миграционные потоки радионуклидов в растительность. В ряде случаев подобной
зависимости не прослеживается из-за
более сильного влияния других фак-
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Таблица 2.
Коэффициенты
накопления 137Cs
и 90Sr в природной растительности.

Почва (район)
Дерново-подзолистая
Песчаная (Наровлянский р-н)
Дерново-подзолистая
Песчаная (Наровлянский р-н)
Дерново-подзолистая
Песчаная (Краснопольский р-н)
Дерново-подзолистая
Супесчаная (Славгородский р-н)
Дерново-глееватая
Суглинистая (Хойникский р-н)
Дерново-подзолисто-глеевая супесчаная
(Брагинский р-н)
Дерново-глеевая
Песчаная (Хойникский р-н)
Пойменная дерново-глеевая супесчаная
(Славгородский р-н)
Пойменная дерново-глеевая суглинистая
(Наровлянский р-н)

Растительность
Лишайник
(олений мох)

КН

Cs

137

КН 90Sr

44,94

95,00

Злаки

0,08

1,95

Берёза бородавчатая
Ель европейская

0,17
0,25

39,89
32,40

Разнотравье

0,24

18,26

Злаки

0,08

6,00

0,21

5,7

Осоки

3,37

6,00

Осоки

0,59

4,6

Осоки

3,92

8,15

Злаки,

разнотравье

* Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований, проведённых в загрязнённых районах Гомельской и Могилёвской областей. Механизмы и тенденции накопления радионуклидов растительностью не поменялись и на
сегодняшний момент.

торов на процессы биогенной миграции.
Активность биогенных миграционных
процессов радионуклидов возрастает
с уменьшением количества гумуса, обменного калия для 137Cs и обменного
кальция для 90Sr, суммы поглощённых
оснований, рН среды.
Изучение механизмов биогенной миграции показывает, что 137Cs и 90Sr, 241Am
активно поступают в растения, в том
числе в сельскохозяйственные, а затем
по пищевой цепочке животным и человеку. Постоянное проживание жителей
на территориях, загрязнённых свыше
15 Бк/км2, или использование этих территорий для ведения сельского хозяйства является прямой угрозой для жизни и здоровья настоящего и будущих
поколений граждан Беларуси.
В связи с этим Беларуская социал-демократическая партия (Грамада) выступает за прекращение использования загрязнённых радионуклидами пахотных
земель с уровнем загрязнения свыше
15 Бк/км2 в сельском хозяйстве. П

В науке считается, что для полного очищения земли от радиоактивных
элементов должно пройти 10 периодов полураспада того или иного
элемента. В настоящее время для 137Cs и 90Sr прошел только один период полураспада. Учитывая, что период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, стронция-90 — 29 лет, то для самоочищения радиоактивных земель от этих элементов необходимо еще 270 лет. А вот с
плутонием-241 ситуация еще хуже: период полураспада 14 лет, но он
постепенно превращается в америций-241 с периодом полураспада
433 года. К тому же он обладает наиболее опасным для человека альфа-излучением, из-за чего его называют смертоносным. Он активно
поступает из почвы в растения или воду, затем в животных или человека. Даже очень малые его количества приносят значительный вред
живому организму. К сожалению, данная проблематика пока мало изучена в Беларуси.
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Анна КАНЮС,
доктор общественных наук
в области наук о политике,
заместитель председателя БСДП

Малое приграничное движение и безвиз:
реальность и перспективы
118. Пашырэнне магчымасцяў бязвізавага
ўезду ў Беларусь.
БСДП выказваецца за павелічэнне тэрміну бязвізавага ўезду ў
Беларусь замежнікам, якія ўжо могуць карыстацца з гэтага права.
БСДП выступае таксама за пашырэнне спісу дзяржаў, грамадзянам якіх можа быць дазволена ўязджаць у Беларусь у бязвізавым
рэжыме. БСДП выказваецца за тое, каб грамадзяне ўключаных
у спіс краін маглі карыстацца з права ўязджаць у Беларусь у
бязвізавым рэжыме на ўсіх пунктах пропуску праз дзяржаўную
мяжу. Гэтыя меры дапамогуць больш шырока адкрыць Беларусь
грамадзянам іншых дзяржаў, што зробіць Беларусь больш вядомай і зразумелай і паўплывае на развіццё турыстычнай галіны
краіны.

120. Увядзенне малога памежнага руху з
Латвіяй, Літвой і Польшчай.
БСДП выступае за тое, каб жыхары Беларусі, якія пражываюць на
адлегласці 50 кіламетраў ад дзяржаўнай мяжы, атрымалі права
на спрошчанае наведванне памежных тэрыторый Латвіі, Літвы і
Польшчы.

Упрощение визового режима для
иностранных граждан и реализация
принятия двусторонних соглашений
по малому приграничному движению
способствуют экономическому, социальному и культурному развитию
регионов.
При пересечении границы с Латвией, Литвой и Польшей соблюдаются визовый и таможенный режимы.
При пересечении границы с Украиной
соблюдаются пограничный и таможенный режимы, но не требуется дополнительных разрешений (виз или
приглашений). С 7 февраля 2017 года
на границе Беларуси и России введена
в одностороннем порядке пограничная зона, охватывающая территории
Брянской, Псковской и Смоленской
областей вдоль границы с РБ. Осуществляемая международная практика Беларуси оказывает влияние на
возможные решения и выполнение
ранее принятых договоров на уровне
государства. Одновременно визовый
вопрос оказывается решающим для
граждан стран-соседей в развитии
взаимовыгодных социально-экономических связей.
ПАЗІЦЫЯ ● 2018

Следует отметить, что в рамках международного права
основополагающим документом, определяющим правовое поле взаимодействия территорий, является Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве
территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 г.
Каждая из договаривающихся сторон Конвенции обязуется поощрять приграничное сотрудничество между территориальными сообществами и властями и способствовать
разрешению юридических, административных и технических проблем, которые могут затруднить приграничное
сотрудничество. Конвенция служит целям облегчения
приграничного сотрудничества и содействует созданию
национальных законодательных актов в этой области.
Конвенция была дополнена Протоколом от 9 ноября
1995 г., определяющим возможность создания органа по
приграничному сотрудничеству, и Протоколом № 2 от
5 мая 1998 г., определяющим термин «межрегиональное
сотрудничество». Республика Беларусь, не являясь членом Совета Европы, не участвует в Европейской рамочной
конвенции, однако соблюдает её положения де-факто.

Существует несколько форм упрощения визового режима для странсоседей, принятых в Беларуси. Одна
из наиболее принятых в современном
мире — это малое приграничное движение.

Малое приграничное движение является формой облегчения пересечения
границы для граждан двух государств,
живущих в приграничной 30 или 50-километровой зоне. В рамках малого приграничного движения жители приграничной
зоны могут регулярно пересекать общую
границу без виз для пребывания в приграничной зоне второго государства при
наличии специального разрешения, которое выдаётся на ограниченный срок
(чаще от 1 года до 5 лет). Такие поездки
могут иметь социальные, культурные, семейные, а также оправданные экономические причины.
Развитие малого приграничного движения стало особенно актуальным в декабре 2007 г. в связи с присоединением
Польши, Литвы и Латвии к Шенгенской
зоне, что делало процедуру получения
виз более сложной и дорогостоящей. Это
способствовало подписанию Беларусью
соглашения о малом приграничном движении со всеми своими соседями из ЕС. К
2011 году была завершена ратификация
законодательными органами и руководящими лицами всех стран-подписантов,
однако в силу вступило пока только соглашение с Латвией.
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Как отмечают аналитики, за
годы действия малого приграничного движения с Латвией беларуской стороной выдано значительно
больше разрешений на пребывание, чем латвийской. Основная причина визитов — это встречи ранее
выехавших беларусов с оставшимися родственниками. К сожалению,
системного экономического анализа влияния малого приграничного движения на соответствующие
территории не проводится, и оно
полностью оправдывает социально-культурный контекст, как и было
изначально заявлено.

Не вступило в силу соглашение о малом
приграничном движении с Польшей и
Литвой. В Беларуси под его действие
подпадает 1,7 миллиона человек (около
18% населения страны). Из них на литовском направлении около 600 тысяч
человек, польском — 1,1 миллиона граждан. В 50-километровую полосу попадает
600 тысяч жителей Польши (1,5% населения страны) и 800 тысяч жителей Литвы
(27,5%, в основном за счет Вильнюса).
Основными участниками малого приграничного движения могут стать жители
Бреста и Гродно.
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В отличие от малого приграничного движения с Латвией, реализация соглашения с Литвой и
Польшей напрямую будет способствовать экономическому развитию
30-километровых зон по обе стороны границы, росту количества и
качества туристических услуг, развитию дорожной инфраструктуры.
Часто польские и беларуские населённые пункты находятся на незначительном расстоянии, что позволяет обустройство упрощённых
пунктов пропуска для пешеходов и
велосипедистов.
Беларуской стороной заявлено, что отсрочка реализации соглашения о малом приграничном
движении обусловлена нехваткой
внутренних финансовых средств,
выделяемых на обеспечение полноценного функционирования малого
приграничного движения. Однако
не стоит забывать, что на протяжении 15 лет в рамках программ Евросоюза по трансграничному сотрудничеству «Латвия-Литва-Беларусь»
и
«Польша-Украина-Беларусь»
оказывается поддержка процессов
трансграничного развития в приграничных районах Польши, Латвии, Литвы, Беларуси и Украины
посредством
софинансирования
разносторонних проектов. В рамках
программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 гг. будет выделено
на проекты 165 млн. евро, которые

будут направлены на защиту и продвижение культурного и
природного наследия приграничных регионов, инфраструктурную доступность регионов, улучшение инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, процедур и услуг, которые там
оказываются, равно как и развитие здравоохранения и служб
защиты населения. Таким образом, вопрос открытия малого
приграничного движения не в финансировании, а в политическом решении: в готовности Президента Республики Беларусь
к обмену дипломатическими нотами с соседями.
Более успешным проектом упрощения визового режима для
иностранцев в Беларуси стало подписание и реализация Указа Президента Республики Беларусь № 8 «Об установлении

безвизового порядка въезда и выезда
иностранных граждан» с изменениями Указом № 295. Документом предусматривается безвизовое пребывание
в Беларуси до 30 дней. Обязательным
условием данного безвизового режима
является въезд и выезд из Республики
Беларусь только международными авиарейсами через Национальный аэропорт Минск-2. Воспользовавшись таким
правом, представители бизнеса и туристы могут посещать всю территорию
Беларуси.
Третья форма упрощения визового
режима в одностороннем порядке получила своё распространение на территории части Гродненской и Брестской области после вступления в силу 1 января
2018 г. Указа Президента Республики
Беларусь № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Реализация данного документа направлена на развитие
трансграничного туризма на ограниченных территориях: туристическорекреационной зоны «Брест» и парка
«Августовский канал». Срок пребывания туристов ограничивается 10 днями.
Осуществить въезд и выезд возможно
через пункты пропуска беларуско-польской границы Брестской и Гродненской
областей, а также через международный аэропорт Брест. Две зона не объединены между собой, что не позволяет туристам посетить весь западный
регион Беларуси с максимальным сроком пребывания. По информации отделов спорта и туризма Гродненского и
Брестского облисполкомов более 70%
туристов в первые месяцы 2018 года
выбирали туры с двухдневным пребыванием в стране. Большая часть туристическо-экскурсионных программ для
Бреста и Гродно рассчитана в среднем
на два дня. Еще две-три ночи можно
провести в Беловежской пуще. Объединение безвизовых зон позволит продлить поездку для посещения соседней
области. У владельцев гостиниц, агроусадеб, баров и кафе, у ремесленников и экскурсоводов появится больше
возможностей для реализации услуг —
следовательно, появление рабочих
мест и налоговых отчислений. В полной
мере экономическую целесообразность
развития туристическо-рекреационной
зоны «Брест» и парка «Августовский
канал» можно оценить в ближайшем
будущем.

В Республике Беларусь представлены три формы упрощённого визового режима. Малое приграничное движение, действующее между Латвией и Беларусью, в равной
мере учитывает социально-культурные интересы жителей
приграничья двух стран. Две другие формы пребывания
без виз иностранных граждан имеют некоторые ограничения и действуют в одностороннем порядке. Тридцатидневное пребывание ограничивается единственным
пунктом въезда и выезда, а десятидневное – невозможно-

стью посещения двух рекреационных зон за одно пребывание. В тоже время следует отметить отсутствие международных соглашений, предусматривающих зеркальные
возможности для граждан Беларуси. Реализация малого
приграничного движения будет способствовать активизации культурных, туристических, экономических связей
пограничных территорий стран-соседей и принесёт взаимную выгоду.
П

ПАЗІЦЫЯ ● 2018

НАШЫ ВЫДАННІ

94

Крок —
толькі
пачатак
вялікага
шляху

ПАЗІЦЫЯ ● 2018

