САЦЫЯЛДЭМАКРАТ
Cвабода! Справядлівасць! Салідарнасць!

Игорь Масловский, первый заместитель
председателя БСДП

Бюлетэнь БСДП, Мінск, №15. Чэрвень 2015г.

БСДП ПАЧЫНАЕ
ІНФАРМАЦЫЙНУЮ КАМПАНІЮ
«БЕСПРАЦОЎНЫЯ - НЕ РАБЫ!»
Мэта кампаніі - дабіцца адмены новага «прыгоннага права» і аднавіць канстытуцыйныя
правы грамадзян на іх права выбіраць сабе род занятку, а таксама месца працы.
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада)
распачынае інфармацыйную
кампанію
за
адмену
прэзідэнцкага Дэкрэта №3
«Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства».
БСДП лічыць, што ўлада не
павінна ўскладаць свае правала ў эканоміцы на плечы звычайных грамадзян, а таксама
рабіць наступы на правы і
свабоды беларусаў.
Ініцыятар
кампаніі
«Беспрацоўныя - не рабы!»
намеснік старшыні БСДП Ігар
Барысаў лічыць, што Дэкрэт
№3 парушыў канстытуцыйныя правы дзясятай часткі
беларусаў.

Беларусь ўнікальная
краіна. Дэкрэт №3 таму пацвярджэнне. Калі ў нармалёвых краінах, напрыклад
Нарвегіі, беспрацоўным штомесяц выплачваюць дапамогу ў памеры 1 500 долараў
ЗША, то ў Беларусі наадварот,
хочуць з цябе спагнаць 230
долараў у год за тое, што ты
жывеш у сваёй краіне, - кажа
Ігар Барысаў.
Сацыял-дэмакрат адзначае, што ў адпаведнасці з Канстытуцыяй прымусовая праца
ў Беларусі забаронена. Апроч
таго Дэкрэт №3 уведзены
ў дзеянне з парушэннямі заднім чыслом.

ІРЫНА ВЕШТРАД: БОЛЬШ ЗА 1 МЛН.
БЕЛАРУСАЎ УЛАДА ЗАПІСАЛА Ў ДАРМАЕДЫ
Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) Ірына
Вештард лічыць, што ўлада пачала планамерна наступаць на правы і свабоды грамадзян. Дэкрэт №3 «Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства»
чарговае пацвярджэнне яе словаў.
- Дэмакратычнай дзяржавай называецца тая дзяржава,
якая клапоціцца пра сваіх грамадзян – стварае ім добрую сацыяльную абарону, прапануе якасную медыцыну і адукацыю, забяспечвае ўсіх працоўнымі месцамі.
Улада, якая зацікаўлена толькі ў атрыманні прыбытку
і сваім выжыванні, а ў дадатак яшчэ і прыгнятае сваіх
грамадзян не можа называцца дэмакратычнай, - гаворыць старшыня БСДП.
Ірына Вештард падкрэслівае, што паводле Дэкрэта №3 у краіне больш за 1 мільён грамадзян, якія не
задзейнічаны ў эканамічнай актыўнасці. Іх бяда не ў
тым, што яны не хочуць працаваць, а ў тым, што дзяржава не паклапацілася пра забеспячэнне ўсіх працоўнымі
месцамі.
- Гэтыя людзі зусім не лайдакі і ўтрыманцы. Такія канешне таксама ёсць у нашым грамадстве, аднак іх у разы
менш. Зараз мы гаворым пра беларусаў, якія перабіваюцца
за мяжой непастаяннымі заробкамі, фрылансераў,
хатніх гаспадынь і часова беспрацоўных грамадзян. Гэтыя катэгорыі грамадзян патрапілі пад антыканстыту-

цыйны дэкрэт,
які прыніжае
іх і абавязвае
плаціць збор
у казну. З чаго
людзі будуць
плаціць, калі
большасць іх
знаходзіцца на
мяжы выжывання? - абураецца Ірына
Вештард.
Варта дадаць, што на красавік 2015 года колькасць вакансій у Беларусі складала 25,8 тыс. Афіцыйна
беспрацоўнымі лічылася 43,4 тысячы чалавек. Як мы бачым са статыстыкі дзяржава не магла забяспечыць нават усіх афіцыйна зарэгістраваных у Цэнтрах занятасці
насельніцтва, не кажучы ўжо пра тых, хто не стаяў на
гэтым уліку.

Звяжыся з актывістамі БСДП і пастаў свой подпіс за адмену Дэкрэта №3
«Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства» !
Далучайся да нашай кампаніі праз nedarmaedy@gmail.com

ДЕКРЕТ №3
ПРОТИВОРЕЧИТ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Во
многих
демократических
странах принято вводить налог на
богатых. Это разумно, если человек
зарабатывает больше, то соответственно и платит больший процент
от своей прибыли. Далее уплаченные налоги справедливо распределяются на потребности общества.
В Беларуси же Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества»
противоречит не только Конституции
страны, однако и здравому смыслу. Откуда безработному взять деньги, чтобы
оплатить збор, который ввело государство?
В стране идут массовые сокращения,
закрываются предприятия и люди в поисках работы уезжают за границу.
На биржу труда попасть почти невозможно, да и смысла большого уже нет
— все предложения по работе в основном низкооплачиваемые и не требующие
высокой квалификации. Получается, что
государство подталкивает людей к воровству вместо создания условий для достойного труда.
Руководство БСДП считает, что необходима модернизация беларуской экономики, привлечение инвестиций, а также
создание новых высокооплачиваемых
рабочих мест. Следует помнить, что без
реформы политической системы, без соблюдения прав человека и стабильности
законодательной базы невозможно продвижение вперёд в экономике.
На наш взгляд, только здоровая, честная и справедливая конкуренция в политике и экономике могут обеспечить
нормальное развитие страны. В Беларуси
должны быть проведены честные и справедливые выборы на всех уровнях. Ведь
когда будет здоровая политическая конкуренция, появится и хорошая экономическая конкуренция, которая приведёт
в свою очередь к привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, удешевлению товаров и услуг.
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