
 

 
 
 

Заява  
Беларускага нацыянальнага моладзевага савета “РАДА”  

у сувязі з брутальнымі палітычна матываванымі затрыманнямі ўдзельнікаў і 
ўдзельніц мірных сходаў у Беларусі. 

 
г.Мінск                                                                                                                         25.06.2020 
 
 
Мы, саюз дваццаці сямі дэмакратычных моладзевых арганізацый Беларусі, створаны з 
мэтай кансалідацыі беларускіх моладзевых арганізацый грамадзянскай супольнасці дзеля 
прадстаўлення, прасоўвання і абароны агульных інтарэсаў, рэалізацыі права на свабоду 
аб’яднанняў, іншых канстытуцыйных правоў, прадстаўленыя кіруючым органам – Саветам 
“РАДА”, выступаем з наступнай заявай: 
 
Мы з вялікай занепакоенасцю адзначаем гіганцкі рост агрэсіі ў грамадстве, выкліканы 
шматлікімі парушэннямі і перашкодамі з боку органаў улады ў рэалізацыі народам Беларусі 
сваіх правоў і свабод падчас электаральнай кампаніі 2020 году. 
 
Мы звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што маладыя людзі складаюць значную частку 
ўдзельнікаў і ўдзельніц мірных сходаў па ўсёй Беларусі. Мы ганарымся і рады, што моладзь 
Беларусі актыўна шукае магчымасці для мірнай і дэмакратычнай дэманстрацыі сваіх 
поглядаў. І мы выказваем пратэст агрэсіўным, празмерным і недэмакратычным метадам, 
якія ўжываюць беларускія ўлады і іх прыхільнікі. 
 
Пры гэтым, нягледзячы на прынятыя ў траўні заявы РАДА, беларускіх і міжнародных 
арганізацый, выкліканыя папярэдняй хваляй рэпрэсій, афіцыйныя ўлады Беларусі не 
спынілі грэбаваць правамі і свабодамі людзей, а наадварот, сталі ўжываць яшчэ большы 
дыяпазон рэпрэсіўных тактык, уключыўшы ў гэты спіс маніпулятыўныя ідэалагічныя метады 
і масавыя затрыманні ўдзельнікаў і ўдзельніц мірных і дазволеных сходаў.        . 
 
Мы са шкадаваннем адзначаем, што моладзь становіцца ахвярай ідэалагічнай прапаганды 
і палітычных маніпуляцый і яе актыўна правакуюць на праяву агрэсіі. Так, маладыя людзі, 
якія ўдзельнічалі ў пікеце па зборы подпісаў за вылучэнне ў кандыдаты Лукашэнкі А.Р., 
накідваліся і блакавалі працу журналістаў Радыё Свабода.             .                                    
 
Асабліва грубым і цынічным выглядае палітычна матываваны пераслед уладальнікаў 
крамы symbal.by, якая прасоўвае нацыянальную культуру і з'яўляецца папулярнай сярод 
моладзі. Пасля мноства праверак дзяржаўнымі органамі магазін абвясціў аб закрыцці з 29 
чэрвеня. Людзей, якія прыйшлі набыць тавары і падтрымаць яго ўладальнікаў, разагнаў 
АМАП, а на затрыманых людзей склалі пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні 
за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. 
  
Абурэнне выклікае тое, што ў сваіх публічных выступах Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка А.Р. 
ня лічыць беларускую моладзь паўнавартасным суб'ектам грамадскага жыцця. Да 
прыкладу, звяртаючыся да бацькоў з заклікамі спыніць грамадзянскую мірную актыўнасць 
моладзі, называючы яе незаконнай. 
 

https://naviny.by/article/20200619/1592597191-my-97-belorusy-po-vsey-strane-vyshli-na-mirnyy-protest
https://rada.fm/2020/05/14/zayava/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/belarus-crackdown-on-peaceful-protesters-mars-beginning-of
https://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/2020/osce-pa-human-rights-leaders-call-for-open-campaign-in-advance-of-presidential-election-in-belarus
https://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/2020/osce-pa-human-rights-leaders-call-for-open-campaign-in-advance-of-presidential-election-in-belarus
https://www.svaboda.org/a/30655305.html
https://kyky.org/news/zakryvaetsya-magazin-na-kotoryy-obrushilis-proverki-iz-za-maek-s-memom-sasha-tri-protsenta
https://youtu.be/ly-gJMWZ0Kc?t=1057
https://youtu.be/ly-gJMWZ0Kc?t=1057
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1628178274024801&set=a.367707146738593&type=3&theater
https://vk.com/wall173856634_1989
https://naviny.by/new/20200619/1592565756-ne-hochu-chtoby-vashi-deti-popali-v-slozhnuyu-situaciyu-lukashenko-strogo


 

Мы таксама заклапочаны палітычна матываванымі пераследамі прадстаўнікоў і 
прадстаўніц штабоў кандыдатаў і кандыдатак у прэзідэнты пад час збору подпісаў. Так, у 
выніку правакацыі ў Гродна 29 траўня, 10 чалавек са штаба Святланы Ціханоўскай былі 
затрыманы, у тым ліку кіраўнік яе штаба і муж - Сяргей Ціханоўскі. Іншага кандыдата - 
Віктара Бабарыку - улады затрымалі 18 чэрвеня разам з кіраўніком яго штаба і сынам 
Эдуардам Бабарыка. 
 
Мы лічым гэтыя затрыманні палітычна матываванымі і менавіта відавочная палітычная 
падаплёка рэпрэсій кандыдатаў і кандыдатак у прэзідэнты прывяла да праяўлення 
салідарнасці ў беларускім грамадстве і мірных вулічных сходаў. 
 
У сувязі з гэтым, мы выказваем сваю падтрымку ўсім удзельнікам і ўдзельніцам мірных 
сходаў у Беларусі, якія адкрыта рэалізуюць свае правы, а таксама выказваем салідарнасць 
з тымі, хто быў затрыманы па палітычных матывах. 
 
Мы выказваем свой пратэст парушэнню правоў чалавека і празмернасці ўжыцця сілы 
супрацоўнікамі органаў унутраных спраў у дачыненні да ўдзельнікаў і ўдзельніц мірных 
сходаў у Беларусі. 
 
Мы заклікаем беларускія ўлады неадкладна вызваліць затрыманых удзельнікаў і ўдзельніц 
мірных сходаў і прызнаць неправамернымі адміністрацыйныя пакаранні. 
 
Мы заклікаем беларускія ўлады неадкладна вызваліць прадстаўнікоў і прадстаўніц штабоў 
кандыдатаў і кандыдатак у прэзідэнты, затрыманых па палітычна матываваных падставах, 
і забяспечыць правядзенне сумленных і дэмакратычных выбараў па міжнародных 
стандартах. 
 
Мы заклікаем супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, у першую чаргу АМАП, выконваць 
свой абавязак і гарантаваць свабоду выказвання меркавання і мірных сходаў у Беларусі, 
грунтуючыся на нормах права, выконваючы Правілы прафесійнай этыкі супрацоўнікаў 
органаў унутраных спраў, у прыватнасці, не прыводзіць у выкананне заведама злачынны 
загад. Загады, законнасць якіх выклікае сумневы, павінны аддавацца толькі ў пісьмовай 
форме. 
 
Мы заклікаем беларускіх суддзяў непрадузята весці адміністрацыйныя справы затрыманых 
на мірных сходах. 
  
Мы заклікаем БРСМ, адміністрацыі навучальных устаноў, дзяржаўныя СМІ і іншых 
уцягнутых асоб спыніць перадачу скажонай інфармацыі моладзі і не правакаваць яе на 
агрэсіўныя дзеянні незалежна ад асабістых перакананняў. 
  
Мы просім міжнародных партнёраў нашай краіны ў Еўропе, Азіі і іншых рэгіёнах свету 
ўздымаць пытанні аб правах чалавека і становішчы моладзі ў Беларусі і звязваць прагрэс 
па гэтых пытаннях з магчымым узаемадзеяннем паміж краінамі. 
  
Мы звяртаемся да міжнародных структур, сярод якіх Міжнародны валютны фонд, 
Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, Сусветны банк, Еўрапейскі інвестыцыйны банк 
звязаць праекты супрацоўніцтва з Беларуссю з прагрэсам па рэалізацыі правоў чалавека 
людзьмі, якія пражываюць на тэрыторыі Беларусі. 
 
Мы заклікаем Арганізацыю Аб'яднаных Нацый выказаць стаўленне да парушэнняў правоў 
і свабод у Беларусі, а таксама заклікаць беларускія ўлады выконваць свае міжнародныя 
абавязацельствы ў адпаведнасці са Статутам ААН і Усеагульнай дэкларацыяй правоў 
чалавека. 
 

https://news.tut.by/elections/686677.html
https://news.tut.by/elections/689392.html

