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ІРЫНА ВЕШТАРД: «НАРОДНЫ РЭФЕРЭНДУМ» ГЭТА НЯВЫРАШАНЫЯ ЎЛАДАЙ АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ
Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады)
Ірына Вештард перакананая, што
каб паставіць краіну на дэмакратычныя рэйкі варта пачаць з выканання шасці найбольш надзённых пытанняў, якія стаяць ў
парадку дня беларускіх грамадзян. Вырашэнне гэтых пытанняў
у бліжэйшай перспектыве здолее
пеерафарматаваць краіну і паглядзець на яе зусім па іншаму, як
самім грамадзянам, так і яе суседзям.

На фота старшыня БСДП Ірына Вештард

Пытанні “Народнага рэферэндуму”
не ўзніклі на роўным месцы

Перад тым, як вызначыцца з кожным пытаннем
адбывалася шырокая грамадская дыскусія, у
якой прымалі ўдзел не толькі лідары і актывісты
дэмакратычных сіл, якія падтрымалі “Народны рэферэндум” (БСДП, кампанія «Гавары праўду», партыя БНФ, «Рух за Свабоду»,
аргкамітэт Партыі свабоды і прагрэса), аднак
таксама прадстаўнікі разнастайных грамадскіх
арганізацый, інтэлігенцыі, а таксама простыя
грамадзяне. Ініцыятары “Народнага рэферэндума” правялі дзясяткі сустрэчаў у рэгіёнах, каб
нарэшце падвесці рысу і вызначыць шэсць найбольш важных пытанняў для беларусаў.

“Грамада” за “Народны рэферэндум”

грамадзянам неабходна кампенсаваць уклады,
якія згарэлі падчас крызісу 2011 года. Я перакананая, што гэта найвышэйшая несправядлівасці
і злачынства нажывацца на людзях. Такое проста недапусціма ў дзяржаве, якая спрабуе называць сябе сацыяльнай. Тыя асобы, якія прывялі
эканоміку да краху мусяць панесцйі за гэта адпаведнае пакаранне.

Народ пачуюць, калі за “Народны рэферэндум” падпішуцца сотні тысяч
беларусаў

Беларусь мусіць стаць парламенцкай
рэспублікай

На дадзены момант у падтрымку нашай сумеснай ініцыятывы падпісалася 75 000 чалавек. Гэта
лічба не маленькая, аднак праца працягваецца.
Актыўна ідзе збор подпісаў у рэгіёнах. Тым не
менш, мы разумеем далёка не ідэальныя ўмовы
ў якіх нам прыходзіцца працаваць, бо рэсурсаў
на ўсё гэта не вельмі шмат. Аднак, калі сядзець
моўчкі, то цябе не заўважуць і не пачуюць. Ужо
зараз пытанні “Народнага рэферэндума” хвалюць уладу і прымушаюць некаторых чыноўнікаў
нярвозна выказвацца з гэтай нагоды.

Калі няма згоды і кампраміса адбываецца рэвалюцыя
Пытанні, якія плануецца вынесці на “Народны рэферэндум” цалкам супадаюць з пазіцыяй
і праграмай нашай партыі. Мы лічым, што
Беларусь мусіць мець больш шчыльныя кантакты з Еўрапейскім саюзама і ісці па шляху Еўраінэграцыі. Мы таксама выступаем за
бясплатную медыцыну, нейтральны статус
нашай дзяржавы ў ваенным пытанні, выбарнасць і змяняемасць нашай улады. Мы цалкам
патрымліваем пытанне, у адпаведнасці з якім

Падзеі ва Ўкраіне паказалі што можа адбыцца
ў грамадстве, калі ўлада адрываецца ад народа
і не чуе, што хоча народ. Адрыў улады ад простых грамадзян адбываецца і ад таго, што яна не
мяняецца і чым далей, тым больш узнікае жадання яе захаваць. Сацыяльная рэвалюцыя ва
Ўкраіне – гэта крайняя форма пратэста супраць
дзяржаўнага бязмежжа чыноўнікаў, карупцыі, а
таксама злоўжывання ўладай. Гэта той самы выпадак, калі нізы ўжо не могуць трымаць і гатовы
ісці на чалавечыя ахвяры, каб нешта змяніць.
Я лічу, што варта пазбягаць такіх гвалтоўных
метадаў, у тым ліку рэвалюцыйных спосабаў захопу ўлады. Трэба захоўваць у грамадстве згоду
і кансэнсус, для чаго і патрэбны адкрытыя, сумленныя, свабодныя і справядлівыя выбары.

Кіраўнік моцнай рукі ўжо не так папулярны сярод беларусаў, як дэмакратычны кіраўнік. Пачынаючы з 1994 года змянілася цэлае пакаленне
беларусаў, якое больш свабоднае, еўрапеізаванае
і пераважна вырасшае ў горадзе. Тым часам
у краіне няма сацыяльнага ліфта, які бы мог
узнесці маладога таленавітага чалавека ў бізнес
альбо палітыку, бо гэтыя сферы моцна кантралюцца і там ідзе адбор па прынцыпу лаяльнасці.
Парламент мусіць стаць той сілай, якая будзе вырашаць лёс краіны і прадстаўляць інтарэсы ўсіх
груп грамадзян. Ільвіная частка паўнамоцтваў
прэзідэнта мусіць перайсці ў функцыі парламента. Сам жа прэзідэнт не павінен выбірацца
больш чым на два тэрміны запар.

Хто мы?

Мы – Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) – партыя
справядлівасці і раўнапраўя.
Мы верым, што кожны беларус мае права на
годны ўзровень жыцця і вялікія эканамічныя
магчымасці. Дасягнуць таго ўзроўню, якога мы
заслугоўваем, можна толькі праз справядлівасць
і раўнапраўе для ўсіх: жанчын і мужчын, маладых і пажылых, працадаўцаў і людзей наёмнай
працы, чыноўнікаў і простых грамадзян.
Беларусы маюць усё менш справядлівасці,
усё горшыя стандарты ў сферы жыллёвай
гаспадаркі, аховы здароўя і адукацыі. Мы бачым
усё больш і больш непавагі працадаўцаў да наёмных работнікаў, чыноўнікаў – да простых грамадзян.
Улада і тыя, хто пры падтрымцы ўлады стаў
багатым, вышэй за ўсё ставяць свае інтарэсы,
адкідваюць прынцыпы справядлівасці, роўнасці
і салідарнасці.
Мы, сацыял-дэмакраты, выступаем за Беларусь, у якой кожнаму будзе забяспечана павага да яго чалавечай годнасці, высокі жыццёвы
ўзровень, ахова здароўя і адукацыя. Мы выступаем за справядлівую Беларусь, у якой складуцца раўнапраўныя і справядлівыя адносіны
паміж жанчынамі і мужчынамі, маладымі і
пажылымі, працадаўцамі і людзьмі наёмнай
працы, чыноўнікамі і простымі грамадзянамі.
Далучайцеся да нас у барацьбе за лепшую
Беларусь!

КАГО ІНТАРЭСЫ
ПРАДСТАЎЛЯЕМ?

Беларуская
сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) у першую чаргу
прадстаўляе палітычныя інтарэсы людзей наёмнай працы, медыкаў і педагогаў.
Мы лічым, што дадзеныя групы грамадзян у
першую чаргу павінны мець найбольшую ўвагу
з боку дзяржавы.
Тыя ўмовы, у якіх яны знаходзяцца, а гэта
нізкія заробкі, невысокі прэстыж прафесій, адсутнасць прававой дапамогі з боку прафсаюзаў,
не дазвалюяць дадзеным групам грамадзян
адкрыта бараніць свае правы і выражаць свае
палітычныя інтарэсы.
Мы адзначаем, што 500 тысяч беларускіх
інвалідаў, а таксама 2,5 мільёны пенсінянераў
павінны быць акружаны найбольшым клопатам
і павагай.
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