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У ПРЭЗІДЫУМЕ
ПРАФСАЮЗА РЭП

20 лістапада ў Мінску адбылося
пасяджэнне
прэзідыума
Беларускага прафсаюза РЭП,
на якім разглядаліся важныя
арганізацыйныя
пытанні.
Прэзідыум зрабіў акцэнт на
важнасць распрацоўкі стратэгіі
распаўсюду
Платформы
прафсаюза. Таксама Прэзідыум
зацвердзіў назву Платформы і
кампаніі па яе пашырэнні: “За
годнае жыццё!”
Лідэр прафсаюза Генадзь
Фядыніч адзначыў:
-- У рэгіёнах адбудуцца
круглыя сталы па абмеркаванні
дакумента, думаю, у снежні
круглы стол правядзем у
Мінску. Мы ўжо атрымліваем
падтрымку простых грамадзян і
ўпэўненыя, што яна будзе толькі
павялічвацца.
Прэзідыум прыняў таксама
рашэнне аб пастаноўцы на ўлік
у Савет прафсаюза Магілёўскай
гарадской
прафсаюзнай
арганізацыі з мэтай далейшай
рэгістрацыі ў мясцовых органах
улады.
-- Магілёўская гарадская
арганізацыя РЭП ужо сем
разоў падавала дакументы
на рэгістрацыю, а ўчорашні
прэзідыум блаславіў яе на восьмую
спробу зарэгістравацца. Акрамя
таго, мы прынялі рашэнне

стварыць Талачынскую раённую
прафгрупу, -- паведамила Зінаіда
Міхнюк, выконваючая абавязкі
старшыні прафсаюза.
На пасяджэнні абмеркавалі
і практыку так званай “хуткай”
юрыдычнай
дапамогі,
якая
склалася ў прафсаюзе:
-- У прафсаюз людзі часта
прыходзяць у роспачы, пасля
таго, як канфлікт з наймальнікам
ужо здарыўся і дапамога юрыста
патрэбна тэрмінова. І мы іх
разумеем. Наша задача – гэта
зрабіць так, каб сяброўства ў
прафсаюзе было ўсвядомленай
каштоўнасцю, якую б людзі цанілі,
-- распавяла Зинада Міхнюк.
Прэзідыум прафсаюза таксама
вырашыў удасканаліць палітыку
прыёму новых сябраў:
-- Абмеркаванне заяў новых
сябраў
павінна
праходзіць
праз прафсаюзныя камітэты
і прафсаюзныя групы і толькі
потым
разглядацца
на
прэзідыуме. Бюракратызму мы
не дапусцім і будзем разглядаць
іх аператыўна. Да з’езду, які
адбудзецца ў красавіку, мы
павінны
надаць
асаблівую
ўвагу збору сяброўскіх унёскаў
і ўстойлівасці арганізацыі, -падкрэсліў Генадзь Фядыніч.
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АБМЯРКОЎВАЕМ
ПЛАТФОРМУ
ПРАФСАЮЗА РЭП
“ЗА ГОДНАЕ
ЖЫЦЦЁ!”
СЯРГЕЙ АНТОНЧЫК:
ПЛАТФОРМА РЭП – КРОК ДА
ПАБУДОВЫ ЦЫВІЛІЗАВАНЫХ
АДНОСІНАЎ ПАМІЖ
ГРАМАДСТВАМ І ДЗЯРЖАВАЙ

Сваё
меркаванне
аб
Платформе выказвае адзін
з арганізатараў і лідэраў
рабочага
руху
Беларусі,
дэпутат Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь (19901995 гг.) Сяргей Антончык
Калі казаць пра Платформу
прафсаюза РЭП, на маю думку,
гэта бліскучая ідэя. Вобразна
кажучы,
смерць
Кашчэя
Несмяротнага
закладзена
ў
пунктах гэтай Платформы. Я
маю на ўвазе, што ні апазіцыя,
ні адзіныя кандыдаты нічога
не здолеюць зрабіць, пакуль
працоўныя Беларусі не паставяць
любой уладзе, якая б яна не
была, пэўныя рамачныя ўмовы,
праз якія гэтая ўлада ня мае
права перайсці. Гэта датычыцца

сацыяльных,
эканамічных
і
палітычных правоў, заробкаў,
пенсій,
агульнага
ўзроўню
жыцця.
Спроба
стварэння
праз Платформу такіх рамак
для ўлады – гэта першы крок
да
пабудовы
цывілізаваных
адносінаў паміж грамадствам і
дзяржавай. Ні ў ЗША, ні ў Еўропе
ніводны кіраўнік, як бы ні хацеў
таго, ня можа парушыць пэўных
рамак у дачыненнях грамадства і
кіраўніцтва, ня можа пераступіць
праз грамадства. У нас у Беларусі
такіх рамак няма. Платформа РЭП
дае магчымасць іх пабудаваць.
Таму зараз вельмі важна
аб’яднаць вакол гэтай ініцыятывы
як мага больш людзей, якія маглі
б давесці гэтую Платформу
кожнага
беларуса.
да

працяг на стар. 2

НА ПАТРАБАВАННІ ПРАФСАЮЗА РЭП
АДКАЗВАЮЦЬ ОРГАНЫ ЎЛАДЫ

Савет Міністраў даручыў дзесяці
міністэрствам
разгледзець
пункты
сацыяльна-эканамічных
патрабаванняў
“Платформы прафсаюза РЭП”
“Ваш зварот <...> накіраваны для разгляду
па кампетэнцыі ў Мінбудархітэктуры, МУС,
Мінжылкамгас, Мінздрав, Мінадукацыі, МУС,
Мінтранс, Мінпрацы і сацабароны, Мінфін,
Мінюст з просьбай паведаміць Вам пра
вынікі”, -- паведамляецца ў адказе загадчыка
аддзелам па рабоце са зваротамі грамадзян и
юрыдычных асобаў галоўнага ўпраўлення па
справах дзяржаўных органаў Апарату Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь В.К. Астраумава.
Адказ прыйшоў неўзабаве пасля заканчэння
выбараў – даволі хутка па беларускіх мерках.
Лідэр прафсаюза РЭП Генадзь Фядыніч
зазначыў:
-- Падобны адказ мы атрымліваем
ўпершыню. У сваім лісце мы адзначалі, што

гатовыя ўдзельнічаць
у
распрацоўцы
нарматыўных
і
прававых актаў для
выканання
нашых
патрабаванняў. Вядома,
Савет Міністраў можа
прыняць
рашэнне
праводзіць падобную
працу
самастойна.
Але я лічу, што сёння
ўсе падобныя пытанні,
якія закранаюць вялікія
групы
насельніцтва,
павінны вырашацца з
удзелам грамадзянскай
супольнасці.
Праз
тыдзень
пасля ліста з Саўміну
прафсаюз
атрымаў

працяг на стар. 2
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АБМЯРКОЎВАЕМ ПЛАТФОРМУ ПРАФСАЮЗА РЭП “ЗА ГОДНАЕ ЖЫЦЦЁ”
СЯРГЕЙ АНТОНЧЫК: ПЛАТФОРМА
РЭГІЁНЫ ЗА ГОДНАЕ ЖЫЦЦЁ
РЭП – КРОК ДА ПАБУДОВЫ
ЦЫВІЛІЗАВАНЫХ АДНОСІНАЎ ПАМІЖ
ГРАМАДСТВАМ І ДЗЯРЖАВАЙ
пачатак на стар. 1

У
перспектыве
я
бачу
наогул стварэнне
такога
такога
агульнанацыянальнага
страйкама, які будзе ў стане
паставіць пытанне рубам.
Але гэта пакуль тэарэтычна,
я кажу пра ідэю, якая
рэалізуецца
прафсаюзам.
Я ўпэўнены, што неправыя
тыя, хто лічыць, што людзі
ў нас да ўсяго абыякавыя.
Людзі шмат што разумеюць,
але не бачаць механізмаў,
як
рэалізоўваць
розныя
праграмы
пераменаў.
А Платформа РЭП дае
магчымасць удзельнічаць у
працэсе ня толькі людзям,
якія займаюцца палітыкай,
але простым грамадзянам,
бо
пункты
Платформы
датычацца
кожнага
чалавека,
практычна
кожнага жыхара Беларусі.
Таму, падкрэсліваю, трэба

шукаць людзей, тых, хто
мог бы трансліраваць ідэі
Платформы ў грамадства,
трэба ствараць механізмы
зваротнай
сувязі,
арганізоўвацца. Важна, што
ўжо ёсць Платформа, вакол
якой могуць аб’яднацца
самыя
розныя
людзі.
Я сам да такой працы
гатовы
далучыцца
на
ўсе сто працэнтаў, таму
што яна цалкам сугучная
нашым ідэям пра стварэнне
рэспубліканскага страйкама.
Я упэўнены, будзе шмат
людзей,
якія
будуць
падтрымліваць
вашу
Платформу. Варта таксама
патлумачыць апазіцыі, што
гэта не альтэрнатыва ім, што
гэта скіравана на аб’яднанне
людзей працы, чаго зараз
няма
ў
нашай
краіне.
Важна,
што
гэты
працэс пачынае біць у
самы
падмурак.
Туды,
дзе
ствараецца
ўвесь
гэты прыбытак, на якім
існуе
армія
чыноўнікаў,
сілавікоў, рознага “апарату”.
Там,
на
дзяржаўных
прадпрыемствах,
людзі
працуюць за капейкі, кожны
дзень іх могуць звольніць.
Там нараджаецца страх
сярод людзей. І гэта яшчэ
адзін аргумент за Платформу.
Менавіта яе рэалізацыя –
гэта пачатак сапраўдных
сацыяльных і палітычных
зменаў у нашай краіне.

Рэгіянальныя
арганізацыі
прафсаюза РЭП пачалі працу
па папулярызацыі Платформы
прафсаюза “За годнае жыццё”.
У апошні тыдзень лістапада
круглыя сталы па абмеркаванні
Платформы прайшлі ў Гомелі,
Магілёве, Брэсце, Віцебску,
Оршы, Баранавічах.
28 лістапада па ініцыятыве
Мінскай абласной арганізацыі
прафсаюзу РЭП адбыўся круглы
стол на сядзібе прафсаюза ў
Мінску. Удзельнікі ўсіх сустрэчаў
падтрымалі пачынанне прафсаюза па пашырэнні Платформы
сярод працоўных Беларусі,
выказалі нямала прапановаў
і канструктыўных заўваг. Усе
важныя меркаванні, выказаныя
на сустрэчах, занатаваныя і
будуць улічаныя пры далейшай
дапрацоўцы Платформы.
Распавядае адзін з лідэраў
Аршанскай арганізацыі РЭП
Васіль Бераснеў:
— Круглы стол у нас адбыўся
24 лістапада. Прынялі ўдзел
24 чалавекі. Большасць з іх
сябры прафсаюза. Прыехалі
нашыя калегі з іншых гарадоў – з

Дуброўна, Талочына і Круглага.
Запрашалі
прадстаўнікоў
“афіцыйных”
прафсаюзаў,
але яны не прыйшлі. Сярод
удзельнікаў былі людзі самых
розных прафесій — юрысты,
эканамісты, педагогі, рабочыя,
чыгуначнікі — і пенсіянеры. Вёл
дыскусію сябра прафсаюза,
былы мэр Барані і дырэктар
гімназіі Юры Нагорны.
Размова атрымалася гарачай.
Выступалі
ўсе.
Найбольш
хвалявалі ўдзельнікаў пытанні
першага раздзелу – пра працу,
заробкі,
пенсіі.
Некаторыя
засумняваліся ў неабходнасці
апошніх пунктаў Платформы –
пра ўладу, пра “інтэграцыю”, але ў
выніку прыйшлі да высновы, што
выкананне многіх патрабаванняў
патрабуе палітычных зменаў.
Удзельнікі прынялі 12 прапановаў,
якія перадалі ў Рабочую групу па
Платформе.
Вырашылі
працягваць
распаўсюд Платформы, рыхтаваць грамадства Аршаншчыны
да наступных крокаў, да
збору подпісаў. Кожны сябра
прафсаюза павінен далучыцца
да гэтай працы.

НА ПАТРАБАВАННІ ПРАФСАЮЗА РЭП
АДКАЗВАЮЦЬ ОРГАНЫ ЎЛАДЫ
пачатак на стар. 1
адказы з Міністэрства архітэктуры
і будаўніцтва і Мінстэрства
транспарту і камунікацый. Змест
дакументаў
пракаментаваў
Генадзь Фядыніч:
-- Спадар Румас выбрал
для сябе лёгкую працу: ён не
будзе абагульняць адказы, якія
паступяць на нашыя патрабаванні,
а проста загадаў міністэрствам
падрыхтаваць свае тэксты і
выслаць на адрас РЭП. Але што
ў гэтых адказах? Як кажуць, мы ім
пра Хаму, а яны нам пра Ярому.
Вось, напрыклад, мы патрабуем
зрабіць для навучэнцаў льготы на
праезд, а Міністэрства транспарту
і камунікацый нам адказвае, што
хаця дзяржавай усталяваны льготы
на праезд асобным катэгорыям
грамадзянаў, але адпаведна

пастанове
Савета
Міністраў
усталяванне льготаў не ўваходзіць
у кампетэнцыю Міністэрства.
Дык навошта спадар Румас
даручае адказваць міністэрству, у
кампетэнцыю якога не ўваходзіць
вырашэнне адпаведнага пытання?
Вось яшчэ – у свой час кіраўніком
дзяржавы было заяўлена, што
квадратны метр жылля не павінен
каштаваць больш, чым сярэдні
месячны заробак у краіне. Сёння,
па афіцыйных дадзеных, гэты
заробак каля 500 даляраў ЗША.
Нам з Міністэрства архітэктуры
пішуць, што жыллё, якое будуецца
з
дзяржаўнай
падтрымкай,
каштуе менш, чым 500 даляраў
за метр. Але мы гаворым не пра
дзяржаўнае жыллё, а пра тое,
якое можа пабудаваць кожны

грамадзянін, не толькі той, хто
прэтэндуе на льготы. Мы гаворым
пра асноўную масу людзей якія
маюць патрэбу ў нармальных,
умовах жыцця. Ізноў адпіска: мы
вам нешта адказалі…Спадзяюся,
што да 15 снежня, у адпаведнасці
з законам, мы атрымаем усе
адказы ад ураду. Мы прааналізуем
іх з дапамогаю экспертаў, параімся
і зробім высновы: ці адпавядае
гэта таму, пра што мы пыталіся?
Якім чынам нам дзейнічаць далей
– пачынаць збіраць подпісы ці
нешта яшчэ? Я мяркую, што
напачатку мы звернемся да таго ж
Румаса с запытам, чаму адказы не
па сутнасці і што збіраецца рабіць
урад, каб палепшыць сітуацыю, і
калі будуць выкананы палажэнні,
зафіксаваныя ў Канстытуцыі

Рэспублікі Беларусь?
Прафсаюз
РЭП
таксама
накіраваў
патрабаванні
“Платформы” у Адміністрацыю
прэзідэнта і Палату прадстаўнікоў.
На момант публікацыі гэтыя
органы не далі адказу на зварот
прафсаюза. Генадзь Фядыніч
заўважыў:
-- Што да Адміністрацыі,
мяркую, што яна таксама скіруе
нас да міністэрстваў. Але якія
міністэрствы дадуць нам адказы
па Дакрэтах № 29, № 5, № 3 і №
1? Мы, як і вялікая колькасць
грамадзянаў нашай краіны, вельмі
хочам пачуць гэтыя адказы.
Гісторыя і наша жыццё
паказваюць, што проста так нічога
не атрымліваецца. Каб дамагчыся
правоў, за іх трэба змагацца.
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ОБСУЖДАЕМ ПЛАТФОРМУ ПРОФСОЮЗА РЭП “ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!”
Публикуем комментарии Платформе, предложенные Рабочей группой
профсоюза по ее продвижению

ТРУД, ЗАРПЛАТА, ПЕНСИЯ
Издание
президентских
декретов и указов в Беларуси
носит
исключительно
антиконституционный,
антинародный
характер.
Они
должны
быть
отменены.
Декрет № 29, дающий право
заключения срочных трудовых
договоров (контрактов), из права,
предоставленного
нанимателю,
превратился
в
обязанность.
Декрет не мотивирует работников
к производительному труду -- это
элемент принудительного труда.
Граждане не могут уволиться
ни по соглашению сторон, ни по
собственному желанию, найдя
для себя новую, лучшую работу.
Декреты № 1 и № 3 (“о тунеядцах”)
‒ это унижение властью граждан
Беларуси, которых государство
пытается заставить работать
практически за еду. Ни в одном
цивилизованном государстве нет
таких унизительных требований.
Тем более, что работа ‒ это право
гражданина, а не обязанность
(статья 41 Конституции РБ).
Название Декрета № 5
“Об
усилении
требований
к
руководящим
кадрам
и
работникам
организаций”
обещает многое. На самом деле
-- это дискриминационный декрет
в отношении человека труда.
По нему можно за небольшую
провинность лишить премии
либо других выплат сроком на
1 год. Любого работника можно
поставить в невыносимые условия
работы, назвав их “существенными
изменениями условий труда”.
Установление
минимальных
зарплат и трудовых пенсий
на
уровне
минимального
потребительского бюджета (МПБ)
для трудоспособных означает, что
их размер должен составлять не
менее 475,56 рублей (на ноябрь
2019 г.). Но и этот минимальный
потребительский бюджет требует
пересмотра в сторону увеличения.
Существующие уровни МПБ
означают, что граждане по
решению государства изначально

вынуждены в чем-то себе
отказывать (менять рацион питания
на более низкокачественный,
отказываться от качественных
медицинских
препаратов,
лечения и тому подобное).
Установление тарифной части
заработной платы на уровне
70‒80% лишает нанимателей
не
только
возможности
незаконно
манипулировать
с премиальными и другими
выплатами, но достаточно четко
определяет цену рабочей силы.
Установление
пособий
по
безработице в размере не менее
70% от средней заработной
платы
за
последний
год
работы является необходимым
условием. В настоящее время
пособие по безработице 26‒30
рублей не дает возможности
обеспечить самые элементарные
потребности
человека,
оно
превращает людей, потерявших
работу, в людей второго сорта.
Включение
в
страховой
пенсионный стаж учебы в высших
и средних учебных заведениях,
срочной службы в армии,
периода нахождения женщины
в декретном отпуске и отпуске
по уходу за ребенком, работа
по уходу за нетрудоспособными
людьми с инвалидностью будет
не только законно, но и станет
мотивацией для прохождения
службы в армии, увеличения
рождаемости, повышения уровня
образования граждан Беларуси
и
справедливого
отношения
к
социальным
работникам.
Введение
моратория
на
повышение пенсионного возраста
сегодня необходимо. Общество
не имеет достоверных данных
о
продолжительности
жизни
граждан Беларуси с учетом
регионов и различных профессий.
Разработка
пенсионной
реформы требует обязательного
участия
представителей
гражданского
общества
и
независимых
экспертов.

ДЗЯРЖАВА І ГРАМАДСТВА:
ВЯРНУЦЬ ПРАВЫ ЛЮДЗЯМ – ВОСЬ
ШЛЯХ ДА ГОДНАГА ЖЫЦЦЯ

Платформа прафсаюза РЭП
адлюстроўвае надзённыя патрэбы
пераважнай часткі беларускага
грамадства ў сацыяльнай сферы
і ў працоўных адносінах. Але ці
магчымыя істотныя змены ў якасці
жыцця людзей, у іх стасунках з
працадаўцамі, пакуль сітуацыя ў
Беларусі выглядае наступным чынам:
з аднаго боку – група “уладароў” –
кіраўнікоў і чыноўнікаў, якім належыць
фактычна ўсё ў краіне, ад уласнасці
да вырашэння таго, что павінен
думаць і гаварыць ледзь ня кожны
беларус; з іншага боку – “простыя”
грамадзяне, якім застаецца толькі
абслугоўваць першых, выжываць
і
“адабраць”
любыя,
самыя
нахабныя і бязглуздыя крокі ўлады?
Што мы бачым у сённяшняй
Беларусі?
Суды
выносяць
прысуды па ўказцы выканаўчай
улады. У працоўных канфліктах
наймальнік заўсёды мае перавагу
перад работнікам. Да таго ж
работніка прымушаюць запісвацца
ў “афіцыйны” прафсаюз, якому
няма справы да абароны правоў і
інтарэсаў людзей працы. Абарона
сваіх правоў з дапамогаю страйку
ці вулічнага пратэсту лічыцца
злачынствам. Нават распавесці
пра свае беды рабочаму чалавеку
немагчыма праз тэлебачанне ці
дзяржаўныя СМІ. Змяніць гэтую
уладу, якая паганяе народам,
усеўшыся на яго шыі? Але выбары
ператвораны ў сумную камедыю з

усім вядомым фіналам. Што рабіць?
Прафсаюз РЭП, які сваёй
галоўнай мэтай лічыць абарону
правоў і годнага жыцця працоўных
Беларусі, патрабуе вярнуць народу
замацаванае ў Канстытуцыі права
быць крыніцай улады, а ўладу
вярнуць на яе законнае месца –
служыць народу, яго інтарэсам
і патрэбам. Калі грамадзяне
Беларусі не будуць рэальна мець
сваіх канстытуцыйных правоў на
свабодныя выбары, на незалежны
суд, на магчымасць аб’ядноўвацца
і выказваць свае меркаванні, на
страйк і пратэст, – у іх не будзе аніякіх
шансаў на тое, каб прызначаныя
народам
кіраўнікі
дзяржавы
дзейнічалі адпаведна разумным
і справядлівым законам, а не
бязглуздым дакрэтам. Толькі ўлада,
падкантрольная
грамадзянам,
будзе дбаць пра дабрабыт людзей,
а не толькі пра свой уласны, і не
завядзе краіну ў пастку новых
каланіяльных
“інтэграцый”.
Салідарная шырокая падтрымка
грамадзянамі краіны патрабаванняў,
выкладзеных у Платформе РЭП
“За годнае жыццё”, будзе моцным
штуршком да таго, каб сітуацыя ў
Беларусі змянілася да лепшага.
Прафсаюз РЭП за шырокія
эканамічныя
і
палітычныя
рэформы. Беларускі народ павінен
валодаць усімі дэмакратычнымі
правамі
і
свабодамі.
Гэта
адзіны шлях да годнага жыцця.

ЭКОНОМИС Т: ГОТОВЯТСЯ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАС ТА

В Беларуси уже несколько лет
наблюдается дефицит Фонда
соцзащиты населения (ФСЗН).
Конкретные цифры можно узнать
из проекта бюджета на 2020 г.: в нем
предусмотрены доплаты в ФСЗН
в размере почти 2 миллиардов
рублей, что на 31% больше, чем
в 2019 г. Если ничего не менять в
пенсионной системе, дыра в фонде
будет увеличиваться с каждым
годом, считают специалисты. К
каким последствиям это может
привести?

На вопросы Charter97.org
отвечает доктор экономических
наук Борис Желиба.
-- Польский специалист, научный
сотрудник Института экономики
труда Иоанна Тырович, выступая
на форуме в Минске, заявила,
что без кардинальных реформ в
ближайшем будущем большинство
белорусов
будут
получать
минимальную пенсию. Согласны ли
вы с этой оценкой?
-Скажу
так:
такие
пессимистические прогнозы имеют

под собой основание. Потому что у
нас отчисления в пенсионный фонд
среди стран СНГ, например, по
сравнению с Россией и Казахстаном,
самые высокие. Несмотря на это,
у нас фонд социальной защиты
населения не сводит концы с
концами и ежегодно дотируется из
республиканского бюджета. Власти
«решили» проблему по-своему:
провели повышение пенсионного
возраста. Мы знаем, что это
длительный процесс, он еще идет,
сейчас только переходный период,

цель которого — уменьшить
количество пенсионеров. То есть,
если у государства нет денег, то
пусть люди подольше поработают.
Но поймите, это никак проблему не
решает. Каким путем идти? Боюсь,
что на этот вопрос в белорусских
реалиях нет ответа. Повышать
дальше отчисления нет смысла.
У нас такие низкие зарплаты, что
увеличивать эти отчисления даже
на 1%, 2% или 3% – уже вызовет
серьезный протест у людей.

продолжение на стр. 4
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Получается
определенный
тупик. И каким же путем идти,
чтобы фонд социальной защиты
населения хотя бы сводил концы
с концами? Возникает один и тот
же соблазн — дальше повышать
пенсионный возраст. Но, на самом
деле, есть один нормальный
выход из такой ситуации – это
повышение
эффективности
экономики, потому что пенсия
является ее показателем. У нас
средняя пенсия «бьется, как рыба
об лед» уже который год, чтобы
достичь хотя бы 40% от средней
зарплаты. И при этом никак этого
не достигает. Тоже самое, кстати,
в России, если не хуже. Поэтому
реформа экономики здесь — это
главный и единственный путь.
-- Но ведь есть люди «особых»
профессий, у которых пенсии уже
выше 40% от средней зарплаты…
-- У нас высокую пенсию
получают
только
отдельные
категории «трудящихся». Это
военные, депутаты и, по-моему,
шахтеры. А для остальных
— уравниловка. Понятно, что
«особые категории» от своих
пенсий не откажутся, поэтому
стараться этот пенсионный пирог
перекроить, сделать его более
справедливым – это очень сложно.
Но это нужно делать. «Депутат»,
который отсидел несколько лет в
«парламенте», протер там штаны
или юбку, получает пенсию в
2-3 раза большую, чем рабочий,
который всю жизнь отработал на
заводе. Ситуацию спасет только
повышение
эффективности
экономики.
Речь
идет
о
структурных реформах, которые
давно уже напрашиваются.
-- Но проблема дефицита ФСЗН

— животрепещущая и актуальная,
требующая решения уже в
ближайшее время. Вряд ли власти
пойдут на быстрые и структурные
реформы. Как, по вашему мнению,
она будет решаться?
-- Легче всего пойти путем
простого повышения пенсионного
возраста. Если брать Россию

зарплаты и так далее.
-- Вы сказали, что в других
странах
СНГ
отчисления
предприятий в пенсионный фонд
меньше, чем у нас. Откуда тогда
этот парадокс: при самых больших
взносах у нас постоянный дефицит
средств в ФСЗН? Может ли это
быть связано с приоритетами

или тем более развитые страны,
то там пенсионный возраст
выше. У нас для мужчин – 61,5
лет, а для женщин – 56 лет. В
развитых странах по-разному,
но в основном 65 лет и у мужчин
и у женщин. Но там уровень
жизни высокий, и соответственно
продолжительность жизни выше.
Там люди живут в среднем
по 85 лет. Но, видимо, наше
правительство пойдет самым
простым путем, ведь он для них
более понятен. Следовательно,
готовятся все новые и новые
повышения пенсионного возраста.
Если ничего не делать в
экономике, то так и будет
продолжаться. Умнее было бы
пойти на реформы и заняться
повышением ее эффективности,
чтобы
увеличить
прибыль,

государства
в
расходовании
денег?
-- Большинство государственных
мероприятий — спортивные игры,
«модернизация» разных отраслей
экономики, строительство какихто спортивных объектов — это
расходование
бюджетных
средств. Но если учесть, что
республиканский бюджет всетаки дотирует Фонд социальной
защиты населения, то, конечно,
можно и так поставить вопрос:
зачем эти непозволительные
траты, эти роскошные дворцы,
спортивные сооружения? Может
быть, они и полезны для кого-то, но
когда, как говорится, «не до жиру»,
можно подумать и пересмотреть
структуру
расходной
части
бюджета. И раз мы уже дотируем
пенсионеров, то можно было бы

действительно тогда увеличить эти
затраты.
-- Какой, по вашему мнению,
была бы пенсия у белорусов,
если бы наша страна пошла по
европейскому пути развития?
-- Сейчас мы не можем никак
«допрыгнуть» до 40% средней
зарплаты. В развитых странах
пенсия не меньше 50% от средней
зарплаты, а то и больше. Кроме
того, там совершенно другая
пенсионная система. У нас она
является
распределительной,
а в развитых странах —
накопительной. То есть, когда
человек работает, делает карьеру
и у него растут зарплата, доходы,
то его отчисления идут не в общий
котел, как у нас в фонд социальной
защиты населения, а на открытые
именные счета. И чем большую он
получает зарплату, тем больший у
него на пенсии соответствующий
персональный пенсионный фонд,
и он получит в свое время более
высокую пенсию. В отличие от
нашей уравниловки. Конечно,
переход на накопительную систему
займет много лет. Но это надо было
начинать уже давно. У нас в этом
направлении ничего не делается.
Поэтому
власти
обозначили
такую невысокую планку: дайте
пенсии хотя бы «допрыгнуть»
до 40%. А надо сделать так,
чтобы человек, который больше
усилий потратил, соответственно
сделал больший вклад в валовый
выпуск
продукции,
получил
соответствующую пенсию, и чтобы
она была дифференцирована.
У нас же распределительный
принцип: все в один котел, а потом
почти никаких различий – это и есть
социалистическая уравниловка.
От этой системы надо уходить.

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЕРЕЗ ЕРИП?

Для
оплаты
членских
профсоюзных
взносов
через
систему
«Расчет»
(ЕРИП)
на
платежных терминалах необходимо:
1. Войти в систему «Расчет» (ЕРИП).
2. Найти раздел: Благотворительность,
общественные организации, войти в
него.

3. В разделе “Благотворительность,
общественные организации” найти
закладку “Профсоюзы” и войти туда.
4. В подразделе “Профсоюзы”
появиться строка “Профсоюз РЭП”.
5. После входа в “Профсоюз РЭП”
появиться надпись “Членские взносы”.
6. Внести свою фамилию, имя и

отчество и произвести платеж.
Другой вариант перечисления
членских взносов:
1. Войти в систему «Расчет» (ЕРИП).
2. Набрать код 4354071.
3. Появится строка “Членские взносы.
Внести свою фамилию, имя и отчество
и произвести платеж.

Как вступить в независимый профсоюз РЭП?

Найдите в списке ваш областной город и свяжитесь с руководителем региональной организации, вам объяснят дальнейшие действия.
Членом профсоюза может стать любой человек старше 14 лет, вне зависимости от того, где он работает, учится, временно не работает или на
пенсии.
г. Минск — ул. Кульман, 4, тел.: +375 17 3424651, +375 17 3484187, +375 17 2343331 (юрист)
г. Брест — ул. 17-го сентября, д. 22-24,1-й этаж, тел.: +375 29 6459744, +375 29 5220607 (юрист)
г. Витебск — тел.: +375 29 5981995
г. Гродно — тел.: +375 29 7800651
г. Гомель — ул. Полесская, д.52, тел. +375 23 2335625 (офис), +375 29 6992865, +375 29 6547011 (юрист)
г. Могилев — ул. Т. Карпинской, д. 9, тел.: +375 222 625807
г. Орша — ул. Комсомольская, д.16, кв. 4., тел.: +375 29 7125755; +375 33 6840516
г. Бобруйск — ул. Октябрьская, д.173а, офис ОГП, тел.: +375 29 7469988
г. Солигорск — тел. +375 29 6718111
г. Мозырь — тел. +375 33 6167755
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