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КРУГЛЯНСКИЙ РЭП: АБМЯРКОЎВАЕМ ПРАЕКТ
МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ! ПЛАТФОРМЫ ПРАФСАЮЗА РЭП

По инициативе руководителя
Оршанской организации РЭП
Василия Береснева Минский
офис профсоюза посетили
активисты
профсоюзной
группы Круглянского района
– основатель ячейки Зинаида
Милещенко,
сегодняшний
руководитель
Валерий
Вербицкий, Анатолий Беляков
и Надежда Кавалевич. Они

становилось
стабильным,
но в 2017 г. началось “дело
профсоюза”, некоторых стали
вызывать в следственный
комитет, и многие начали
бояться. Дело в том, что город
у нас маленький: все друг
друга знают. Исполкомовские
и руководители предприятий
все между собой повязаны.
Начинаешь
добиваться

Мы
працягваем
абмеркаванне
праекту
патрабаванняў
да
ўраду
—
платформы
прафсаюзу РЭП. Сёння свае думкі выказваюць
юрыст прафсаюза Юры Белякоў і кіраўнік
Магілёўскай арганізацыі РЭП Аляксей Яўгенаў.

працяг на стар. 2

ПАСЕДЖАННЕ САВЕТА
ПРАФСАЮЗА РЭП

5 кастрычніка адбылося
пазачарговае паседжанне
Савета
прафсаюза
РЭП. У парадку дня
былі такія пытанні, як
давыбары
Рэвізійнай
камісіі
прафсаюза,
выбары ў склад Савета і
Прэзідыума прадстаўніка
ад Гродзенскай вобласці,
рэгістрацыя
новых
і
выбыўшых
сябраў
прафсаюза.
Удзельнікі
паседжання абмеркавалі
таксама
пытанне
ўдасканалення сістэмнай
працы
прафсаюзных
структур і апарату Савета
прафсаюза, якая была

рассказали о том, как живет
ячейка РЭП в Круглом.
Зинаида Милещенко:
-- Я, наверно, стояла у
истоков создания нашей
группы. Более 10 лет тому
назад
меня
разыскали
рабочие льнозавода: завод
тогда стало “трясти”, и рабочим
требовалась помощь. Я уже
была знакома с Алексеем
Евгеновым из Могилева,
он мне оказывал помощь и
раньше, и таким образом я
стала работать от профсоюза
РЭП.
Хотя завод все равно
объявили банкротом, люди
мне верили и приходили
за помощью. Я привлекала
некоторых
в
профсоюз.
Стала
налаживаться
группа, появился актив, все

правды, так тебе говорят: “Ты
тут работы нигде не найдешь”.
Блокируют полностью.
Работать нелегко, но я
людей понимаю. Еще одна
проблема: пока человеку
нужно решать его проблему, он
– в профсоюзе, но как вопрос
решен – интерес у многих
пропадает. Тем не менее
группа опять налаживается:
сегодня у нас семь человек,
есть еще заинтересованные
в том, чтобы присоединиться
к организации. Перспективы
роста есть. Подрастает и
новое поколение, молодые
ребята, которые интересуются,
но многие из молодых не
понимают, для чего это все.
Я стараюсь говорить с ними,
спорить, а спорить я люблю.
працяг на стар. 2

прызнаная
на
бягучы
момант
недастаткова
эфектыўнай.
Прыняты
неабходныя
меры
па
ўдасканаленні
працы.
Важнае месца заняла
дыскусія пра патрабаванні
незалежнага прафсаюзнага
руху да кіраўніцтва краіны
ў сувязі з пагаршэннем
сацыяльна-эканамічнага
становішча
жыхароў
Беларусі.
Аднагалосна
быў ухвалены ў цэлым
праект такіх патрабаванняў,
распрацаваны прафсаюзам
РЭП, і была створаная
рабочая
група
для
неадкладнай дапрацоўкі

ПРАВАВАЯ СЛУЖБА
ПРАФСАЮЗА РЭП ІНФАРМУЕ

Цягам
3-га
квартала
2019 г. прававой службай
прафсаюза РЭП праведзена
наступная праца:
Дадзена
бясплатных
юрыдычных кансультацый
– 687, у тым ліку не сябрам
прафсаюза – 115.
Падрыхтавана і пададзена
іскавых заяў, апеляцыйных
і наглядных скаргаў у суды і
пракуратуру – 34.
Падрыхтавана
іскавых
заяў у суд без удзелу
юрыстаў у працэсе – 31.
Падрыхтавана і пададзена
ў розныя інстанцыі скаргаў,
заяў, запытаў, зваротаў – 272.

Прадстаўніцтва юрыстаў у
судах – 80 дзён.
Колькасць судоў – 100.
Выйграных – 33; прайграных
– 15; у працэсе – 52.
Выезды ў рэгіёны – 48
разоў.
Вернута сябрам прафсаюза незаконна ўтрыманых
наймальнікамі сродкаў – 544
214,5 бел. рублёў. З іх па
міравых пагадненнях – 12
932,5 бел. рублёў, вернута
па рашэнні судоў – 543 614,5
бел. рублёў, памяншэнне
іскавых
патрабаванняў,,
выстаўленых наймальнікам
– 600 бел. рублёў.

2

РАБОЧАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

К Р У ГЛ Я Н С К И Й Р Э П :
МЫ
ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!
пачатак на стар. 1

Но я уже человек пожилой,
и меня даже спрашивают
иногда: “Бабушка, вам-то для
чего все это нужно?”
Я всегда помогала людям,
еще с 1983 года, когда
приехала в Круглое, я в
борьбе с этим районом. Была
депутатом районного совета,
была в партии ОГП, но у нас
в районе все партии как-то
развалились, остался только
“Справедливый мир”.
Теперь я на пенсии,
собственности у меня нет,
“надавить” на меня непросто.
И хотя я никогда не скрывала
своей позиции, того что я
в РЭП, – и в Совете, и в
прокуратуре и в милиции это
знают, но меня не трогают.
Мне сейчас легко стало жить.
Р.С.: А какие проблемы
волнуют жителей Круглого?
Зинаида Милещенко:
-- Самая главная, наверно,
это
медицина.
У
нас
катастрофически не хватает
специалистов – педиатров,
отоларинголога,
уровень
медицинского обслуживания
низкий.
Р.С.: А профсоюз как-то
может влиять на ситуацию?
Зинаида Милещенко:
-- Может. Я, как минимум,
могу грамотно составить
заявление, поставить вопрос,
и мне обычно отвечают, а
если подпись не одна моя,
а несколько, это более
весомо, уже можно чего-то
добиваться.
Еще одна проблема – это
отстутствие рабочих мест. Изза необдуманных действий
властей у нас практически
“добили” основное, можно
сказать, градообразующее
предприятие – Передвижную
механизированную колонну
№ 267, стал банкротом
льнозавод. Работы в районе
теперь практически нет.
Многим остается только
уезжать.
Мужчины
в
основном едут на заработки
в Россию, но там люди гибнут,
все время слышишь, что
кто-то пропал. Некоторые
идут
в
дальнобойщики,
женщины ищут что где
придется. Сейчас в Круглом
появился
супермаркет
“Евроопт”. С одной стороны,
это удобно – все товары
первой необходимости можно
купить в одном месте, но, с
другой стороны, это ударило
по
предпринимателям,

закрылись торговые точки,
а средства от торговли
вывозятся из района в
Минск, поступлений в бюджет
стало меньше. С работой в
результате стало еще хуже.
Р.С. Что главное в работе
вашей группы?
Зинаида Милещенко:
-- Основное у нас, конечно,
– это помощь людям, они
все время приходят за ней.
Юридически помогает из
Могилева Алексей Евгенов,
но многое приходится решать
самим, и это непросто. Я
в юридических вопросах
самоучка – ищу информацию
в интернете, иногда сын
дает советы. Раз не хватает
профессиональных юристов,
может, возможно наладить
какое-нибудь обучения для
таких, как мы?
Для других дел мы пока
не созрели, но вот теперь
наладились
хорошие
контакты
с
Оршанской
профсоюзной организацией,
и они стараются нам помочь.
Есть проблема со сбором
взносов, – помощь людям
нужна, а заплатить даже
небольшие
взносы
для
многих тяжело.
Р.С.
А
вы
уже
познакомились с проектом
требований
профсоюза
к руководству страны по
социальным вопросам?
Зинаида Милещенко:
-- Да, и сразу обратили
внимание на такие пункты,
как страховой стаж, помощь
семьям и пенсионерам – это
все очень актуально. Если от
государственных структур, от
той же Палаты нет отклика
на запросы людей, тогда
нужно требовать. Я думаю,
что профсоюз обязательно
должен привлекать внимание
к таким проблемам. Если
не профсоюз, то кто будет
озвучивать
проблемы
простых людей?
Вообще я много пережила
за последние годы, было
тяжело, и уже думала, уйду, не
буду всем этим заниматься,
даже из РЭП хотела выйти. Но
есть у меня какая-то надежда
и ощущение надежности
от этой организации: я
могу поднять трубку и
задать любой вопрос, меня
проконсультируют, поддержат
морально, когда уже совсем
хреновато становится.
И я решила для себя – мы
еще повоюем!

r.salidarnasc@gmail.com

АБМЯРКОЎВАЕМ ПРАЕКТ
ПЛАТФОРМЫ ПРАФСАЮЗА
РЭП
жыллё, паслугі і лекі.

пачатак на стар. 1
Юры Белякоў, юрыдычны
кансультант прафсаюзу РЭП:

Фармаванне
такіх
патрабаванняў – гэта важная і
актуальная справа. Мы маем
справы з самымі рознымі
людзьмі па ўсёй Беларусі
– з рабочымі, работнікамі
сферы паслугаў, служачымі,
з пенсіянерамі, з моладдзю.
Тое, што адлюстравана ў
платформе, – гэта тое, з
чым яны да нас прыходзяць.
Гэта праблемы людзей, якія
патрабуюць
вырашэння.
Зразумела, што мы, як
прафсаюз, можам дамагацца
вырашэння такіх праблем
адпаведна
заканадаўству
Рэспублікі
Беларусь.
Як
паказвае наш досвед, яно мае
шмат недасканаласцяў, і мы
выступаем найперш за тое,
каб яно было ўдасканаленае
на
карысць
грамадзянаў,
адпаведна
таму,
што
зафіксавана ў Канстытуцыі.
Такім чынам, можна сказаць,
што мы выражаем волю народа
і гэтыя патрабаванні цалкам
апраўданыя.
На мой погляд, як юрыста,
які практычна кожны дзень
дапамагае людзям, найбольш
актуальнымі раздзеламі ў
платформе з’яўляюцца тыя,
што датычацца працоўных
пытанняў, правоў работніка
і
наймальніка,
пенсійныя
пытанні,
пытанні
пэўных
льготаў і фармаванне цэнаў на

Я лічу, што калі шмат людзей
у краіне актыўна падтрымаюць
гэтыя патрабаванні, многія з іх
могуць быць вырашаны даволі
хутка.
Прадстаўнік
прафсаюза
РЭП па Магілёўскай вобласці
Аляксей Яўгенаў:
У прынцыпе ўсе пытанні,
узнятыя ў платформе прафсаюза
РЭП, актуальныя. Зразумела,
што ёсць тое, што важней для
рабочых або для пенсіянераў,
або для моладзі, але ў цэлым

платформа закранае вялікую
частку насельніцтва Беларусі.
Вядома, я не ўпэўнены, што
выканання ўсіх патрабаванняў
можна дамагчыся ў бліжэйшай
будучыні, але імкнуцца да гэтага
трэба – гэта менавіта тое, што
абавязаны рабіць прафсаюз, –
дамагацца паляпшэння жыцця
людзей. У краіне неабходна
праводзіць рэформы, павышаць
якасць жыцця.
Я ўвогуле думаю, што
трэба было раней падымаць
гэтыя пытанні і прапаноўваць
людзям кропку гледжання, якая
адрозніваецца ад той, што можна
пачуць на дзяржаўных каналах.
Мы ў сваёй прафсаюзнай групе
гатовыя прыняць удзел у працы
па давядзенні платформы да
людзей. Але іншае пытанне
вось у чым: у сябе на кухні
абмяркоўваць
праблемы
і
крытыкаваць
кіраўніцтва
здольныя ўсе, а вось ці многія
гатовыя актыўна выступіць за
свае правы?

РАБОЧАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

profrep@gmail.com

ЕЎРАЗВЯЗ ЗАНЕПАКОЕНЫ
СПРАВАЗДАЧАЙ
СПЕЦДАКЛАДЧЫКА ААН
ПРА БЕЛАРУСЬ

На пасяджэнні ў рамках
74-й сэсіі Генасамблеі ААН
у Нью-Ёрку спецдакладчык
ААН аб сытуацыі з правамі
чалавека
ў
Беларусі
Анаіс Марын прадставіла
справаздачу аб сітуацыі
ў Беларусі напярэдадні
парламенцкіх
выбараў.
Прадстаўнік
Еўразвязу
заявіў, што змест дакладу
і высновы, зробленыя ў ім,
згодна з якімі ў Беларусі
“не дасягнуты неабходны
прагрэс
у
правядзенні
рэформаў і працягваецца
абмежаванне
асноўных
свабодаў”,
выклікаюць
трывогу, “асабліва беручы
пад увагу, што ўжо шосты
год запар спецдакладчык
сутыкаецца з адсутнасцю
с у п р а ц о ў н і ц т в а
з
боку
Беларусі”.
У дакладзе гаворыцца,
што
ствараецца
толькі
ілюзія
захавання
міжнародных
стандартаў,
застаюцца неспрыяльнымі
ўмовы для выказвання
апазіцыйных
пунктаў
погляду, што з’яўляецца
парушэннем
палітычных
правоў чалавека, а таксама
перашкаджае
рэалізацыі
свабоды на мірныя сходы і

асацыяцыі, якія сутыкаюцца
з абмежаваннямі. Спікер
ад Еўразьвязу і заклікаў
урад Беларусі “забяспечыць
поўнае выкананне правоў
чалавека
і
асноўных
свабодаў да, падчас і
пасля выбарчага цыклу
і стварыць спрыяльныя
ўмовы для таго, каб людзі
маглі прымаць удзел у
дзяржаўнай дзейнасці”.
Аналагічную
пазіцыю на пасяджэнні прадэманстравалі прадстаўнікі
Польшчы, Чэхіі, Нямеччыны
і Літвы. Прадстаўнік Вялікай
Брытаніі заклікаў увесці
мараторый на смяротнае
пакаранне у якасці першага
кроку да адмены гэтай
меры. Спікер ад ЗША, сярод
іншага, заклікала беларускі
ўрад аблегчыць працэдуру
рэгістрацыі
структур
грамадзянскай супольнасці.
Як паведаміў БелаПАН,
намесніца
пастаяннага
прадстаўніка Беларусі ў
ААН Ірына Вялічка назвала
даклад
Анаіс
Марын
“пісьменніцтвам,
якое
блізкае да фантастычнай
літаратуры”.
Паводле интэрнет

У БЕЛАРУСІ ПРАЦЯГВАЕ РАСЦІ
КОЛЬКАСЦЬ ТЫХ, ХТО АТРЫМЛІВАЕ
САЦЫЯЛЬНЫЯ ПЕНСІІ

У Беларусі працягвае расці
колькасць тых, хто атрымлівае
сацыяльныя
пенсіі.
Іх
выплачваюць тым, каму не хапіла
страхавога стажу для працоўнай
пенсіі. На канец мінулага года
сацпенсіі атрымлівала 72 тыс.
чалавек, пра гэта гаворыцца ў
зборніку Белстата “Статыстычны
штогоднік Рэспублікі Беларусь,
2019”.
Для параўнання: у 2017 г.
сацыяльныя пенсіі атрымлівала
71 тысяча беларусаў, у 2000 – 50
тыс. чалавек, а ў 1990 – 37 тыс.
Сярэдняя сацыяльная пенсія ў
канцы мінулага года склала 198,7
руб., годам раней – 183,5 руб., а
на канец 2017 г. – 163,7 руб.
У Мінпрацы паведамілі, што
сацыяльныя пенсіі ў асноўным
атрымліваюць дзеці-інваліды ва
ўзросце да 18 гадоў і інваліды
дзяцінства.
Да
прыкладу,
сацпенсія інвалідам 1 групы
цяпер складае 254 руб., а
інвалідам 3 групы – 173,18 руб.

Сацпенсіі
таксама
выплочваюць тым, хто не мае
права на працоўную пенсію
з-за недахопу стажу працы з
выплатай страхавых узносаў.
Гэтыя выплаты прызначаюць
жанчынам з 60 гадоў, а
мужчынам – з 65 гадоў. У гэтым
годзе мінімальны страхавы стаж
для працоўнай пенсіі складае 17
гадоў. Ён штогод павялічваецца
на 6 месяцаў і да 2025 г. павінен
скласці 20 гадоў. Зараз сацпенсія
па ўзросце складае 115,46 руб.
У Беларусі налічваецца 3,5
тыс. чалавек, якія не маюць
права на працоўную пенсію
з-за недахопу стажу працы з
выплатай узносаў. Беларусы,
якія не выпрацавалі страхавой
стаж па новых правілах,
трапляюць у “пенсійную пастку”:
яны не могуць прэтэндаваць на
працоўную пенсію, ім могуць
прызначыць толькі сацыяльную.
Паводле finance.tut.by

3

ЯК ЖЫВУЦЬ ПАСЬЛЯ ГЛЫБОКАЙ
ІНТЭГРАЦЫІ З РАСЕЯЙ
8 снежня Беларусь і Расея
збіраюцца падпісаць “дарожныя
мапы” і пачаць “глыбокую
інтэграцыю” у межах саюзнай
дамовы. Паглядзім, як жывуць
на тэрыторыях, якія або сталі
часткай Расеі, або прайшлі
праз “глыбокую інтэграцыю”.
Крым
“У Расеі заробкі вышэйшыя”,
— такое часта можна пачуць
ад грамадзян Беларусі. Калі
браць сярэдні заробак па
краіне, гэта сапраўды так:
657$ у сярэднім па Расеі на
студзень 2019 г. супраць 456$ у
Беларусі ў гэты ж пэрыяд. Але
ў Маскве ды Санкт-Пецярбургу
атрымліваюць удвая, а то і
ўтрая больш, чым у некаторых
рэгіёнах. Напрыклад, у тых, якія
калісьці не былі ў складзе Расеі.
У непрызнанай рэспубліцы
Крым, якая ўвайшла ў склад
Расеі, сярэдні заробак на 1
студзеня гэтага году — 438$
(Росстат). У сярэднім па Беларусі
на той час зараблялі больш
— 456$ (Белстат). У Віцебскай
вобласці зараблялі менш на

52$, а ў Мінскай — больш на
18. Цяпер сярэдні заробак у
Беларусі — 550$. На канец
2018 г. узровень зарэгістраванага
беспрацоўя ў Крыме — 0,6%,
у Беларусі — 0,3%. Паводле
эканамістаў, у Крыме зніжаецца
ўзровень вытворчасці ў сельскай
гаспадарцы, як і сумы падатку
на прыбытак з прадпрыемстваў.
Напрыклад, ураджай бульбы ў
параўнанні з 2013 г. знізіўся ў 5
разоў, сланечніку — у 2,5 раза.
Абхазія
Непрызнаную
міжнароднай
супольнасцю
рэспубліку
Абхазію ў канфлікце 2008 г. з
Грузіяй падтрымала Расея. У
лістападзе 2014 г. Уладзімір Пуцін
і кіраўніцтва Абхазіі дамовіліся
аб шчыльнай інтэграцыі. Цяпер
заробак у Абхазіі ў раёне 200$
(па паведамленнях афіцыйных
уладаў на канец 2018 г.). Гэта
ўдвая ніжэй, чым у сярэднім
па Беларусі, і ніжэй, чым у
любой з беларускіх абласцей.
Афіцыйныя
паведамленні
абхазскіх уладаў не заўсёды

супадаюць з рэальнасцю. Па
інфармацыі журналістаў, лекар у
Абхазіі атрымлівае каля 170$ на
месяц. У Беларусі сярэдні заробак
у сфэры мэдыцыны ў гэты ж
пэрыяд быў 358$. Дакладных
дадзеных
пра
беспрацоўе
ў Абхазіі няма, але ў 2014 г.
журналісты пісалі пра ўзровень
беспрацоўя ў 72%. Па афіцыйных
дадзеных на 2017 г., працуюць
42 тысячы пры насельніцтве ў
243 тысячы чалавек. У 2018 г.
уласныя
даходы
бюджэту
Абхазіі — гэта каля 50 мільёнаў
даляраў, Беларусь толькі на адны
Еўрагульні патраціла ў 5 разоў
болей. Асноўная даходная частка
бюджэту — дапамога з боку Расеі.
Паўднёвая Асетыя
Непрызнаная
міжнароднай
супольнасцю Паўднёвая Асетыя
не ў першы раз дэкляруе намер
увайсці ў склад Расеі. 6 жніўня
пра гэта чарговы раз заявіў
кіраўнік
гэтай
непрызнанай
рэспублікі
Анатоль
Бібілаў.
Афіцыйных
дадзеных
пра
сярэдні
заробак
у
Паўднёвай Асэтыі няма, але,
па
паведамленнях
журналістаў,
ён
складае
150–200$.
Гэта нашмат менш,
чым
у
Беларусі.
Па
афіцыйнай
статыстыцы, узровень
беспрацоўя
ў
Паўднёвай
Асетыі
— 2,1%. У Беларусі
— 0,3%. У 2017 г.
89,6% даходнай часткі
бюджэту Паўднёвай
Асетыі — гэта дапамога з боку Расеі.
Сама
непрызнаная
рэспубліка
зарабіла
толькі
11,4%.
Асноўны
гандлёвы
партнэр
Паўднёвай
Асетыі — Расея, але экспарт
тавараў
туды
зніжаецца
(на 4,6% з 2017 па 2018 г.).
Прыднястроўе
Непрызнанае Прыднястроўе
цяпер выкарыстоўвае сцяг Расеі
як другі дзяржаўны, з сакавіка
2014 году Вярхоўны Савет
Прыднястроўя просіць прыняць
сваю тэрыторыю ў склад Расеі,
але гэтага пакуль не адбылося.
Глыбокая інтэграцыя паміж
гэтай тэрыторыяй і Расеяй
ідзе з 1990-х гадоў. У 2006 г.
Прыднястроўе
правяло
рэферэндум аб далучэнні да Расеі.
За гэта, па афіцыйных дадзеных,
прагаласавалі 97% выбарцаў.
Сярэдні заробак у Прыднястроўі,
паводле афіцыйных уладаў, —
275–280$, гэта менш, чым у любой
з абласцей Беларусі паасобку
і ў краіне ў цэлым. Афіцыйны
ўзровень беспрацоўя — 2,5-3%.
Гэта беспрацоўныя, якія афіцыйна
зарэгістраваны на біржы. У
Беларусі гэты паказчык — 0,3%.
Паводле svaboda.org
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ДАСЛЕДЧЫКІ КАМУНІСТЫЧНАГА ТЭРОРУ
АБ’ЯДНОЎВАЮЦЦА

На сядзібе прафсаюза РЭП
13 кастрычніка сабраліся
даследчыкі
і
абаронцы
месцаў
забойстваў
і
пахаванняў ахвяраў савецкага бальшавіцкага тэрору з
усёй Беларусі.
Распавядае арганізатар
і
вядучы
сустрэчы,
сустаршыня аргкамітэту
БХД Павал Севярынец:
– Галоўнае – гэта тое,
што нарэшце людзі, якія
займаюцца
ўшанаваннем
памяці
ахвяраў
камуністычнага
тэрору
ў Беларусі, сустрэліся ў
агульнабеларускім маштабе.

з даследваннем, абаронаю і
ўшанаваннем месцаў памяці
камуністычных ахвяраў, і
сфармуляваць
накірункі
працы
на
будучыню.
Праграма мінімум – гэта
каардынацыя дзеянняў па
абароне гэтых месцаў, па
працы ў архівах, па збору
базаў звестак пра ахвяры,
па
мемарыялізацыі,
па
стасунках з дзяржаўнымі
органамі. У далейшых планах
– стварэнне агульнай базы па
рэпрэсаваным і ўшанаванне
памяці забітых камуністамі
у
агульнанацыянальным
маштабе. Фактычна гаворка

Абаронцы Курапатаў пікетуюць рэстарацыю “Поедем-поедим”

Многія з іх займаюцца
гэтым ужо дзясяткі гадоў,
ставяць крыжы і помнікі па
ўсёй краіне. Тут сабраліся
абаронцы
Курапатаў,
тыя, хто змагаецца за
Хайсы
пад
Віцебскам,
за Кабыляцкую гару ў
Оршы, актывісты з Гомеля,
Барысава,
Баранавічаў,
Магілёва, Лагойску… Мы
паспрабавалі з розных бакоў
абмеркаваць сітуацыю, якая
складаецца зараз у Беларусі

ідзе пра пачаткі стварэння
нацыянальнага
інстытуту
памяці,
які,
урэшце,
абавязкова будзе ў Беларусі,
але, верагодна, толькі пры
новай ўладзе.
Ідэя такой сустрэчы даўно
наспела, мы запланавалі
працяг супольнай дзейнасці
і дамовіліся пра стварэнне
агульнанацыянальнай
ініцыятывы пад назваю
“Нарада
даследчыкаў
камуністычнага тэрору”.

Падчас свайго выступу
Павал Севярынец падкрэсліў: “Пакуль ахвяры
тэрору ляжаць у зямлі
забытыя, пакуль кроў нявінна
забітых нема крычыць да
Госпада, – гэтая краіна і гэты
народ асуджаны вяртацца
да пачвараў камунізму”.
Кіраўнік
грамадзкай
дырэкцыі
Народнага
мэмарыялу
Курапаты,
адзін з кіраўнікоў КХП БНФ
Алесь Чахольскі выказаў
свае меркаванні:
– Я ўпэўнены, што
гэтая
тэматыка
вельмі
актуальная сёння і вельмі
актуальнае тое, што сёння
адбылося. Урэшце рэшт,
справа ўшанавання памяці
камуністычных
ахвяраў
пачынае разгортвацца ў
агульнанацыянальным
маштабе. Гэтыя да часу
разрозненыя
ініцыятывы
людзей, якім баліць, людзей
неабыякавых,
якія
паклалі не адзін год на
вывучэнне і ўшанаванне
гэтых
мясцінаў,
сустрэліся за адным
сталом і дамовіліся пра
перспектывы супольных
дзеянняў, пра пэўную
агульнанацыянальную
каардынацыю.
Хаця
сёння было дваццаць
чалавек – з самых
вядомых,
ключавых
месцаў у Беларусі, але
наша задача далучыць
актывістаў і з іншых
гарадоў, бо ў нашай
краіне гэты акупацыйны
бальшавіцкі
рэжым
пакінуў
дзесяткі,
а
можа і сотні жудасных
месцаў сваіх крывавых
злачынстваў.
Трэба,

каб беларусы ведалі і свае
ахвяры і сваіх катаў. Гэта
вялікая праца, але я думаю,
што мы гэта зробім.
Па
меркаванні
ўсіх
удзельнікаў сустрэчы, адной
з галоўных мэтаў супольнай
працы ёсць фармаванне
адзінай
нацыянальнай
гістарычнай памяці Беларусі,
бо сёння ў нашай краіне
такой супольнай гістарычнай
памяці не існуе: для адных
беларусаў
бальшавікі
і
чэкісты дагэтуль героі, для
іншых – яны злачынцы і
каты. Гэты ўнутраны падзел
разбурае наша грамадзтва,
стварае
небяспечную
сітуацыю
для
развіцця
беларускай нацыі і краіны.
Тыя небяспекі, якія зараз
пагражаюць
беларускай
незалежнасці, шмат у чым
вынікаюць з гэтага разладу ў
беларускай свядомасці.

Крыж у Хайсах пад Віцебскам
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