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Делегация БСДП посетила Швецию

Представители Белорусской социал-демократической партии (Грамады) посетили Швецию во время проведения парламентской избирательной кампании
С 14 по 18 августа 2014 года состоялась
обучающая поездка в Стокгольм белорусской делегации, сформированной
из кандидатов в депутаты на местных
выборах от БСДП, кампании «Говори
правду!» и других политических субъектов Беларуси. Основной целью поездки стало знакомство с избирательной кампанией по выборам депутатов
в парламент Швеции. Выборы состояться 14 сентября этого года.
Своими впечатлениями делится
участник делегации, член Брестского
областного комитета БСДП Наталья
Галанина:
Нашей группе очень повезло, так
как мы приехали в самый разгар предвыборной кампании в парламент. Вечером 14 августа мы посетили приветственный ужин для молодёжного
крыла умеренной коалиционной партии, на котором выступали министр
инфраструктуры Швеции и кандидат
в депутаты. Таким образом был дан
старт кампании. На вечеринку пригласили молодых кандидатов в депутаты
от партии, которые в своих выступлениях призывали молодёжь поддержать
их на выборах.
На следующий день наша делегация посетила Рикстаг (Шведский парламент), который расположился на
острове Риддархольмен по соседству
с королевским дворцом. Нас поразили
большие лестничные залы с колонами
и ступенями из разных сортов мрамора. Надо заменить, что Шведский парламент помнит еще те времена, когда
руководители страны встречались и
принимали решения под открытым
небом (ещё с 1435 г). С 1921 года было
введено всеобщее право голоса как
женщин и мужчин, и сразу в парламент
было избрано 5 женщин. На последних
выборах в Шведский парламент попали 47% женщин из 349 депутатов.
Наибольшее количество голосов на
последних выборах набрала шведская
рабочая социал-демократическая партия (112 голосов). Но партия сумела
сформировать правительство, поэтому премьер-министром Швеции стал
Фредрик Рейнфельдт - представитель

САЦЫЯЛДЭМАКРАТ

умеренной коалиционной партии, набравшей 107 голосов и сформировавшей правительство в коалиции с другими правыми партиями.
В один из дней нашего визита мы
увидели акцию молодёжи на центральной торговой площади столицы. Это
своеобразное состязание, цель которого заполнить предвыборными плакатами площадь Norrmalstorg. Наибольшее количество плакатов выставили
представили социал-демократической
партии. У молодёжи существует поверье, что выиграет та партия, которая больше всего захватит места
для своих агитационных плакатов на
центральной торговой площади. После выступления премьер-министра
Швеции плакаты умеренной партии и
социал-демократов поделили площадь
по-братски.
Более всего в поездке впечатлило
меня то, что на встрече c премьер-министром Швеции на площади присутствовало только 4 полицейские легковые машины и 10 полицейских, из
которых 2 женщины. Не было никаких
телохранителей. Депутаты в Швеции
и Правительство настолько близки к
народу, что могут и за руку поздороваться и выслушать любой вопрос, не
в пример огромнейшего штат милиции
и спецназа для охраны у нас в Беларуси. Так и мы не отказали себе в возможности обменяться рукопожатиями
с Министром иностранных дел Швеции и депутатами Рикстага.
Предвыборная кампания в Швеции, как правило финансируется государством (изготовление буклетов,
плакатов, брошюр), кроме того всем
партиям даются одинаковые условия
для агитации (общие места для разме

Галоўны рэдактар - Вітольд Няўрыда

Наталья Галанина, активистка БСДП

щения информационных киосков,
для вывешивания плакатов, раздачи
листовок). Успех предвыборной кампании зависит от того, насколько слаженней идёт работа внутри партии.
Наша команда социал-демократов
из Брестской области вместе с коллегами из «Говори правду!» Гомельской области больше всего повесила плакатов
вдоль проезжей части и раздала листовок, за что заслужила похвалу со стороны шведских коллег. Они отметили,
что им есть чему и у нас поучиться (нашей активности и быстроте действий).
Наша увлекательная, насыщенная
событиями и встречами четырёхдневная поездка моментально пролетела.
Приехав в Беларусь мы пообещали
себе, засучив рукава добиваться шведского уровня развития в политической,
экономической и социальной сфере. Я
думаю, что при честных и справедливых выборах мы достигнем успехов и
в Беларуси.
Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) - партия справедливости и равноправия, партия будущего, партия большинства граждан,
которые хотя перемен. Присоединяйтесь! За лучшую Беларусь!

Надрукавана на ксераксе. Наклад 299 ас.
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада)
224030 г. Брэст, вуліца 17 Верасня, д.22-23
Тэл./факс +375 162 22 06 03
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Бюлетэнь БСДП, Магілёў, №12, верасень 2014г

З Днём Ведаў!
Паважаныя настаўнікі і выхавальнікі, выкладчыкі і студэнты, бацькі і навучэнцы! З Днём Ведаў! З пачаткам новага навучальнага года! Руплівасьці, творчасці і
высокіх дасягненняў у адукацыі і выхаванні!

СВАБОДА!
СПРАВЯДЛІВАСЦЬ!
САЛІДАРНАСЦЬ!

Левыя не плануюць вылучаць кандыдата на
прэзідэнцкія выбары ад
свайго блока

Беларускія левыя пакуль што не
плануюць вылучаць кандыдата на
прэзідэнцкія выбары ад свайго блока.

Ігар Маслоўскі, першы намеснік старшыні
БСДП.
Скончыў
Брэсцкі
дзяржаўны
педагагічны інстытут ім. А.С. Пушкіна
з адзнакай, аспірантуру пры Беларускім
дзяржаўным педагагічным універсітэце ім. М.
Танка. Працаваў настаўнікам, выкладчыкам у
Брэсцкім дзяржаўным універсітэце. Мае 26 навуковых публікацый. Звольнены з універсітэта
за актыўную грамадскую і палітычную дзейнасць.

Менавіта ў гэты дзень у Берасці
правялі акцыю да Дня ведаў
Актывісты БСДП падаравалі вучням сшыткі з беларускай сімволікай.
Падарункі былі раздадзеныя ў
некалькіх мікрараёнах гораду.
“У першую чаргу мы звяртаем
увагу на тых грамадзян, якія нейкім
чынам праявілі сваю грамадскую
актыўнасць”, – кажа адзін з галоўных
арганізатараў акцыі Ігар Маслоўскі:
- Мы таксама зладзілі акцыю
ў мікрараёне Рэчыца, дзе мы ўжо
амаль год вядзем кампанію па
ўпарадкаванню тэрыторый – за
дарогі, за двары, за ходнікі. Уручым
футбольны мяч і сшыткі адной дваравой камандзе з мікрараёна Рэчыца.
Такімі дзеяннямі мы хочам прыцягнуць увагу ўладаў да неабходнасці
павелічэння месцаў для гульні з
дзяцьмі, спартовых пляцовак, да
будаўніцтва неабходнай колькасці навучальных установаў, – дадаў палітык.

Паводле
старшыні
партыі
„Справядлівы свет” Сяргея Калякіна,
у гэты момант найбольш важнай задачай для ўсёй дэмакратычнай апазіцыя
з’яўляецца менавіта кансалідацыя, а не
пошукі кандыдата ад левых партый і
рухаў.
- Ёсць такія ідэі ў асобных партыяў,
ае яны не ўсімі падтрымліваюцца, але
пакуль шмат хто лічыць, што больш
важна ўсё ж такі паспрабаваць знайсці
кансалідаваную пазіцыю па адзінаму
кандыдату. Заява пра тое, што ў левых
будзе свой кандыдат, парушыла бы гэтую канцэпцыю.
Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) Ірына
Вештард крытыкуе тых кандыдатаў,
якія не будуць удзельнічаць у працы
Кангрэса дэмакратычных сілаў.
- Я адрозніваю кандыдата ў
прэзідэнты, якога вылучыў Канрэс
дэмакатычных сіл, ад таго кандыдата, які вылучыўся самастойна. Важна
паказваць, што дэмакратычныя сілы
знайшлі паміж сабой паразуменне.
Левыя, сацыял-дэмакратычныя партыі
і арганізацыі гатовыя падтрымаць кандыдата ад аб’яднанай апазіцыі, які будзе абраны толькі ў выніку правядзення
Кангрэса дэмсілаў.
Будучы прэтэндэнт павінен падзяляць
прынцыпы
сацыяльнай
справядлівасці, дэмакратыі і свабоды.
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Намеснік старшыні БСДП Ігар Барысаў абскардзіў штраф за
газеты
Адпаведная касацыйная скарга была накіравана 29 жніўня
ў Магілёўскі абласны суд. У скарзе сацыял-дэмакрат патрабуе адмяніць рашэнне суддзі Станіслава Леўчанкі суда
Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці ад 12 жніўня.
Паводле Ігара Барысава, рашэнне суддзі можна адмяніць
проста па фармальных прычынах, бо ў судзе не было
ўстаноўлена, якую друкаваную прадукцыю ён перавозіў
на сваёй машыне (улёткі, бюлетэні ці газеты), які з пунктаў
артыкула 17 закона “Аб СМІ” ён парушыў, а таксама тое,
што пратакол судовага пасяджэння адрозніваецца ад
матывіровачнай часткі пастановы суда.
Акрамя таго, намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) лічыць, што рашэнне раённага суда супярэчыць як Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь,
так і нормам міжнароднага права, у адпаведнасці з якімі
кожны грамадзянін мае права на свабоду перакананняў і
свабодны распаўсюд інфармацыі.
Нагадаем, што ўначы 16 ліпеня аўтамабіль Ігара Барысава быў прыпынены ў прыгарадзе Магілёва супрацоўнікамі
ДАІ. Яны паведамілі, што на аўтамабіль сацыял-дэмакрата прыйшла арыенціроўка, нібы на ім было здзейснена
хуліганства ў райцэнтры Бялынічы. Інспектары паведамілі,
што для разбіральніцтва неабходна праехаць у Магілёўскі

Лідар Магілёўскіх сацыял-дэмакратаў Ігар Барысаў

РАУС. У аддзяленні міліцыі была дагледжана машына Барысава і канфіскаваны друкаваныя матэрыялы. Нумар “Сацыял-дэмакрат” быў прысвечаны пытанням “Народнага рэферэндума”, а нумар “НАШага Магілёва” – інфармацыйнай
кампаніі “Захаваем стары Магілёў”, якая праходзіць у горадзе.
Па рашэнні Магілёўскага раённага суда сацыял-дэмакрат атрымаў штраф у памеры 30 базавых велічынь (4,5
мільёны рублёў).

У Берасці збіраюць подпісы ў абарону ракі Мухавец
У Берасці распачалі збор подпісаў у абарону ракі Мухавец.
Актывісты БСДП выступаюць супраць прыватызацыі часткі берагу, якую мясцовая ўлада здала прыватнаму ўласніку ў арэнду. Яны перакананыя, што адзіным
гаспадаром Мухаўца могуць быць толькі беларускія грамадзяне, кажа актывіст
кампаніі Ігар Маслоўскі:
- Пачынаем такую самую якасную і самую працаёмкую частку кампаніі ў
абарону ракі Мухавец – гэта збор подпісаў. Подпісы будзем збіраць рознымі
шляхамі, безумоўна на офісе тых арганізацый, якія падтрымалі гэтую кампанію:
“Гавары праўду”, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) Свабодны прафсаюз, праваабаронцы з Беларускага Хельскінскага камітэта – гэта звычайныя рыбакі і звычайныя жыхары нашага горада і ў цэлым вобласці.
Актывісты ўпэўненыя, што арэнда часткі берагу ракі – супярэчыць дзеючаму
заканадаўству, а таксама незаконны адлоў рыбы ў ёй можа стаць прамым парушэннем Закона “Аб ахове навакольнага асяроддзя”.

Ігар Маслоўскі, першы намеснік старшыні БСДП

Культурна-гістарычная спадчына можа стаць патэнцыялам
для развіцця Верхнядзвіншчыны

Валянціна Болбат, старшыня Віцебскай абласной
арганізацыі БСДП

-Хочам, каб пра нас ведалі больш. Такія мэты ставім мы, прэзентуючы партыйныя выданні і партыйную прома прадукцыю, - расказвае Валянціна Болбат, старшыня Верхнядзвінскай раённай арганізацыі БСДП.
-У гэты раз мы скарысталі магчымасць сустрэчы на аграсядзібе Ірыны
і Аляксандра Смыкавых, што на Верхнядзвіншчыне. Яе гаспадыня Ірына
Рыгораўна была ўдзельніцай аднаго з трэнінгаў, які мы праводзілі і на якім вялі
размову пра тое, што культурна-гістарычная спадчына можа стаць патэнцыялам для развіцця рэгіёну, спрыяць развіцццю агратурызму ў раёне.
А цікавы задумак у Ірыны шмат і шмат чаго зроблена ўжо: мясцовыя жыхары цудоўна ўспрынялі ідэю правядзення Купалля на іх сядзібе, шмат цікавых
мерапрыемстваў сп.Ірына праводзіць для дзяцей, якія з захапленнем аглядаюць “дамашні заапарк”, у якім жывуць страус Гога, паўлін Паўлуша, каля сотні
курэй, качак розных пародаў, некалькі ласкавых кацянятаў… Для дарослых—
цудоўная лазня, сведчым, што шыкоўная, ёсць нават невялічкі басейн, побач
— грыбны лес… І галоўнае, што “чапляе”–гасціннасць гаспадароў!
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Алегу Анатольевічу Трусаву ў дзень яго 60-годдзя
Дарагі Алег Анатольевіч,
мы, сацыял-дэмакраты горада Мінска,
шчыра вітаем Вас у дзень Вашага
60-годдзя.
Мы добра памятаем, што Вы былі ў
ліку тых людзей, якія ў канцы
1990 года вырашылі аднавіць
сацыял-дэмакратычны рух
у Беларусі, нанова стварыць
Грамаду. З таго часу вы застаецеся ў шэрагах тых, хто хоча
бачыць Беларусь незалежнай дэмакратычнай прававой сацыяльнай дзяржавай
– членам сям’і еўрапейскіх
краін. На Устаноўчым з’ездзе
партыі (2–3 сакавіка 1991
года) Вас абралі намеснікам
старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай Грамады, а ў
1992–1995 гг. Вы ўзначальвалі нашу
партыю. Шмат гадоў Вы дастойна
прадстаўляеце Мінскую гарадскую
партыйную арганізацыю ў Цэнтральным Камітэце Грамады.
Мы добра памятаем, што Вы, дэпутат Вярхоўнага Савета ХІІ склікання,
былі сярод тых, хто закладваў
падмуркі незалежнага быту Беларусі,

узаконьваў у якасці дзяржаўнай нашу
нацыянальную сімволіку, змагаўся за
дзяржаўны статус беларускай мовы,
за стварэнне ў Беларусі свайго войска,
сваёй фінансавай і банкаўскай сістэмы

ды іншых атрыбутаў дзяржаўнай
самастойнасці.
Сваю палітычную і дзяржаўніцкую
дзейнасць Вы плённа спалучаеце з
навуковай і культурна-асветніцкай
працай. Гісторык, археолаг, кандыдат
гістарычных навук, Вы з’яўляецеся
аўтарам больш як 150 навуковых і навукова-папулярных публікацый. Самастойна або ў суаўтарстве з калегамі
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Вы напісалі больш за 10 кніг з гісторыі
матэрыяльнай культуры Беларусі і
этнаграфіі.
Сваімі ведамі Вы, дацэнт Беларускага ўніверсітэта культуры і
мастацтваў, шчодра дзеліцеся
са студэнтамі, са слухачамі ў
іншых аўдыторыях.
Працуючы амаль дваццаць гадоў ва ўніверсітэце,
Вы вось ужо 15 год узначальваеце Таварыства беларускай мовы імя Францішка
Скарыны – аўтарытэтнае
аб’яднанне, якое абараняе
правы беларускай мовы, вядзе асветніцкую і выдавецкую
працу і карыстаецца шырокай падтрымкай грамадзян.
У дзень Вашага 60-годдзя мы,
Вашы таварышы і аднадумцы, зычым
Вам, дарагі Алег Анатольевіч, добрага
здароўя, працоўнага настрою, здзяйснення Вашых задум. Няхай жыццё
прыносіць Вам новыя радасці, новыя
адкрыцці, а з-пад Вашага пяра няхай
выходзяць новыя артыкулы і кнігі.

Речица: Наши в территориальном
самоуправлении

Белаазёрскія актывісты
прыбралі зону адпачынку

На выходных прошло собрание жителей по ул. Снежковой, 27 в Речице, где старшей дома выбрали активистку БСДП Елену Линкевич.

Зона адпачынку на возеры Белае, што каля Белаазёрска, прыведзена ў парадак пасля купальнага сезону.

Представители общественности наметили проблемный
план и шаги по его реализации.Строение старое, сильно
изношены канализационные
коммуникации, течет крыша,
нуждается в срочном благоустройстве придомовая территория.
Между тем недоступна элементарная необходимая жильцам информация — будет ли проводиться капитальный ремонт, или, он, возможно, по бумагам уже
проведен. Собрание приняло и отправило в компетентные ведомства соответствующий запрос.
Составлен пошаговый план, как достичь поставленных целей,
план вариативный, зависящий от сценария реакции ЖЭС, создана
инициативная группа по контролю за исполнением и сроками.
Пример этой локальной речицкой инициативы очень важен для
БСДП в республиканском масштабе. Участие в формировании и
деятельности территориальных органов местного самоуправления
(ТОС) является одной из приоритетных сегодняшних задач партии.

Гэтая жывапісная зона адпачынку карыстаецца
папулярнасцю не толькі ў жыхароў Берасцейскай
вобласці. Тым не менш адпачывальнікі наракаюць
на якасць вады ды іншыя недахопы:
- Вада квітнее, не зусім абсталяваная зона адпачынку. Там ёсць адзін пляж, але нікога няма ў
асноўным з-за таго, што брудная вада. Там нават пах
нейкі ёсць.
- Я вельмі люблю гэтае возера, я вырасла на
ім, але мне ўжо некамфортна. Было вельмі брудна,
за гэтыя два тыдні больш-менш прыбралі. Людзі
пакідаюць пластыкавыя бутэлькі, паперу, бачна
распальваюць вогнішча і ўсё, што ў іх засталося пасля іх сабантуяў, усё гэта засталося на месцы.
Паводле прадстаўніка БСДП Валянціна Лазарэнкава, мясцовыя актывісты кампаніі трымаюць месца адпачынку на кантролі. Нярэдка выходзяць на
суботнікі самі і нагадваюць уладам аб неабходнасці
трымаць гэтае месца ў парадку. На якасць вады ў будучым купальным сезоне таксама будзе звернутая
ўвага.

