
 
 

Беларусь 
 
Насельніцтва: 9,463,000 
Сталіца: Мінск 
 
Рэйтынг палітычных правоў: 7  
Рэйтынг грамадзянскіх свабод: 6 
Рэйтынг свабоды:   6.5 
Статус свабоды:   Не свабодная 
Выбарная дэмакратыя:  Не 
 
Дынаміка гадавых рэйтынгаў згодна з назіраннямі на працягу 10 гадоў  
(Палітычныя правы, грамадзянскія свабоды, статус) 
Год назіранняў 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Рэйтынг 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 7,6,НС 

 
 
Уступ 
 

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, які трымае ўладу з 1994 года, працягваў кіраваць 
аўтарытарнай сістэмай, якая знішчае палітычнае іншадумства. Наўзамен сістэма прапануе 
грамадзянам мінімальна прымальны ўзровень жыцця, нават калі і ўсё больш нестабільны. 
У 2013 годзе краіна знаходзілася ў рызыкоўным становішчы. Еўрапейскі Саюз працягнуў 
санкцыі супраць галоўных фігур рэжыма, Расія ціснула на беларускія прадпрыемствы, 
якія знаходзяцца ў дзяржаўнай маёмасці, такія, напрыклад, як "Беларуськалій". Акрамя 
таго, Расія знізіла субсідыі на нафту і газ напрыканцы года. Беларусь моцна залежыць ад 
эканамічнай падтрымкі Расіі. Субсідыі на нафту і газ скалалі ў 2012 годзе 15,9 адсоткаў 
валавага ўнутранага прадукта Беларусі. У 2011 годзе Расія ўжо атрымала поўны кантроль 
над беларускімі трубаправодамі, праз якія ажыццяўляецца экспарт расійскіх 
энергарэсурсаў у Еўропу. Кітайскія інвестары таксама зрабілі спробу скарыстацца 
Беларуссю як апірышчам для доступа на еўрапейскія рынкі і зараз будуюць новы 
прамысловы комплекс блізу Мінска. Тым часам, Беларусь імкнецца развіваць у сябе 
індустрыю азартных гульняў, паколькі Расія і іншыя краіны рэгіёна скарацілі свае ўласныя 
сектары азартных гульняў. 

 
 
Палітычныя правы: 4 / 40 
 
A. Выбарчы працэс: 0 / 12 
 

Прэзідэнт абіраецца на пяцігадовы тэрмін, пры гэтым абмежаванняў на колькасць 
тэрмінаў не існуе. 110 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – ніжняй палаты цалкам 
падкантрольнага Нацыянальнага схода – абіраюцца народным галасаваннем з 
аднамандатных акругаў. Верхняя палата парламента, Савет Рэспублікі, складаецца з 64 
членаў, якія абіраюцца на чатырохгадовыя тэрміны. З іх 56 абіраюцца рэгіянальнымі 



 
 

саветамі і восем прызначаюцца прэзідэнтам. 
Усім мінулым выбарам былі ўласцівыя сур'ёзныя і паўсюдныя парушэнні. У снежні 

2010 года Лукашэнка атрымаў чацвёрты тэрмін у выніку галасавання на глыбока 
сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбарах, хаця некаторым апазіцыйным кандыдатам было 
дазволена браць удзел у выбарах. Калі прыкладна 15,000 чалавек сабраліся для таго, каб 
падчас пратэсту выказаць сумнеў у легітымнасці галасавання, улады арыштавалі больш за 
700 чалавек, сярод іх былі сем з дзевяці апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Многія з іх 
засталіся ў турмах на працяглыя тэрміны. Трое з былых кандыдатаў былі пасля асуджаны 
на турэмныя тэрміны працягласцю ад 5 да 6 гадоў. 

Цягам парламенцкіх выбараў 2012 года ўлада заблакавала галоўныя апазіцыйныя 
фігуры з тым, каб яны не маглі балатавацца, пераследавала крытыкаў рэжыма, адмовіла 
апазіцыі ў доступе да сродкаў масавай інфармацыі. Улада не здолела правясці 
справядлівыя выбары і перашкаджала назіральнікам незалежна правяраць падлік галасоў. 
Акрамя таго, рэжым ціснуў на працаўнікоў прадпрыемстваў, што знаходзяцца ў 
дзяржаўнай уласнасці з тым, каб яны бралі ўдзел у працэсе галасавання. Ніводзін з 
апазіцыйных кандыдатаў не перамог на тых выбарах. 

Прававыя рамкі для правядзення выбараў не адпавядаюць дэмакратычным 
стандартам. Большасць членаў выбарчай камісіі падтрымліваюць Лукашэнку.  

 
B. Палітычны плюралізм і ўдзел: 3 / 16 

 
Не існуе афіцыйнай праўрадавай палітычнай партыі. Апазіцыйныя партыі не 

прадстаўленыя ў Нацыянальным сходзе, і большасць заканадаўцаў не звязаныя ні з якімі 
партыямі. Лукашэнка сістэматычна разбурае любую патэнцыйную альтэрнатыву свайму 
кіраванню. Так, апытанне ў верасні 2013 года выявіла, што 81,5 адсоткаў апытаных не 
маглі назваць імя кандыдата, які мог бы паспяхова канкураваць з Лукашэнкам на 
прэзідэнцкіх выбарах. Большасць людзей ня ведаюць, хто насамрэч засядае ў парламенце. 

Напрыканцы 2013 года ўлады працягвалі ўтрымліваць дзесяць палітычных 
зняволеных, у тым ліку, кіраўніка праваабарончай групы "Вясна" Алеся Бяляцкага, былога 
апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча, прадстаўніка 
незарэгістраванага палітычнага руху "Малады фронт" Эдуарда Лобава і прадпрымальніка 
Мікалая Аўтуховіча. Напрацягу гэтага года скончыліся тэрміны трох палітычных 
зняволеных: актывіста кампаніі "Гавары праўду" Васіля Парфянкова, лідэра "Маладога 
фронта" Зміцера Дашкевіча і сустаршыні партыі "Беларуская хрысціянская дэмакратыя" 
Паўла Севярынца. Разам з тым, нават пасля вызвалення ім даводзіцца сутыкацца са 
шматлікімі абмежаваннямі іх асабістых свабод. У ліпені суд ануляваў двухгадовы 
адтэрмінаваны прысуд Ірыны Халіп, вядомай журналісткі і жонкі былога кандыдата ў 
прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава, які быў вынесены ёй за ўдзел у пратэстах пасля 
выбараў у снежні 2010 года. 

Улады пераследуюць дысідэнтаў штодзённа, прымусова змяшчаючы некаторых, 
напрыклад, доктара Ігара Паснова ў псіхіятрычныя медыцынскія ўстановы. Пад гэтым 
значным ціскам апазіцыя застаецца глыбока раздзеленай датычна дзейснай тактыкі 
супрацьстаяння ўладзе і ў сённяшніх умовах мае малую падтрымку сярод грамадскасці. 

 
С. Дзейнасць урада: 1 / 12 

 



 
 

Канстытуцыя надае большасць паўнамоцтваў прэзідэнту, дае яму кантроль над 
урадам, судамі і нават заканадаўчым працэсам шляхам надання прэзідэнцкім дэкрэтам 
большай законнай сілы, чым звычайнае заканадаўства. 

Дзяржава кантралюе 70 адсоткаў беларускай эканомікі, што спрыяе шырокаму 
распаўсюджанню карупцыі. Хабар таксама заахвочваецца праз агульны недахоп 
празрыстасці і справаздачнасці ва ўрадзе. Згодна з прэзідэнцкімі дэкрэтамі, засакрэчана 
інфармацыя аб дзейнасці каля 60 урадавых міністэрстваў і падконтрольных дзяржаве 
прадпрыемстваў, уключна з Міністэрствам інфармацыі, Мінскім гарадскім выканаўчым 
камітэтам і дзяржаўным вяшчальнікам. Беларусь заняла 123 месца сярод 177 краін, якія 
разглядаліся ў справаздачы "Індэкс успрымання карупцыі" за 2013 год, падрыхтаванай 
міжнароднай антыкарупцыйнай арганізацыяй "Transparency International". 
 
Грамадзянскія свабоды: 10 / 60 
 
D. Свабода выказвання меркаванняў і перакананняў: 3 / 16 

 
Урад сістэматычна абмяжоўвае свабоду прэсы. Паклёп з'яўляецца адначасова 

грамадзянскім і крымінальным правапарушэннем. Закон 2008 года дае дзяржаве 
манаполію на інфармацыю аб палітычных, сацыяльных і эканамічных справах. Беларускае 
нацыянальнае тэлебачанне знаходзіцца цалкам пад кантролем дзяржавы і не агучвае 
альтэрнатыўных ці апазіцыйных поглядаў. Манаполія дзяржавы на распаўсюд прэсы 
абмяжоўвае даступнасць прыватных газет. Улады рэгулярна пераследуюць і цэнзуруюць 
незалежныя сродкі масавай інфармацыі, што яшчэ засталіся, у тым ліку, шляхам 
ужывання фізічнай сілы, канфіскацыі абсталявання і анулявання журналісцкіх 
пасведчанняў. Пазаштатная журналістыка і праца на замежныя, неакрэдытаваныя сродкі 
масавай інфармацыі могуць быць пакараныя як крымінальныя злачынствы. Улады 
дазваляюць выхад двух незалежных газет: "Нашай Нівы" і "Народнай Волі". Падчас візіту 
ў Беларусь у чэрвені 2013 года Дуня Міятавіч, прадстаўнік па свабодзе сродкаў масавай 
інфармацыі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, заклікала ўлады спыніць 
затрыманне журналістаў і актывістаў сацыяльных сетак. Яна адзначыла, што такія 
затрыманні маюць эфект застрашэння для іншых журналістаў. 

Больш за палову насельніцтва карыстаецца інтэрнэтам штодзённа ці некалькі разоў 
на тыдзень. Кожны дзень больш за 400 тысяч беларусаў – што параўнальна з аўдыторыяй 
дзяржаўнага тэлебачання – наведваюць навінавыя вэбсайты. Урад імкнецца атрымаць 
большы кантроль над інтэрнэтам з дапамогай прававых і тэхнічных сродкаў. Закон аб 
сродках масавай інфармацыі 2008 года накладае на інтэрнэт СМІ такія самыя 
абмежаванні, што і на традыцыйныя медыя. Пры гэтым, урад валодае адзіным інтэрнэт-
правайдэрам краіны. Прэзідэнцкі дэкрэт 2010 года патрабуе, каб уладальнікі інтэрнэт-кафэ 
ідэнтыфікавалі сваіх карыстальнікаў і адсочвалі іх дзейнасць. Закон 2012 года 
кадыфікаваў палажэнні гэтага дэкрэта. Улады сістэматычна блакуюць доступ да сайтаў 
такіх сацыяльных сетак як расійскі ВКонтакте і амерыканскія Facebook і Twitter. 
Адначасова дзяржаўныя спецслужбы пераследуюць анлайнавых апазіцыйных актывістаў. 
У красавіку 2013 года незалежныя навінавыя платформы "Беларускі партызан" і 
"Хартыя97.org", а таксама вэбсайты "Вясны" і Беларускай асацыяцыі журналістаў сталі 
аб'ектамі найбольш значных з серыі атак тыпу "адмова ў абслугоўванні" (D-DOS). У 



 
 

выніку пагроз і арыштаў многія анлайнавыя рэдактары зараз працуюць з Польшчы і 
Літвы. 

Нягледзячы на існаванне канстытуцыйных гарантый роўнасці рэлігій, пастановы 
ўрада і патрабаванні што да рэгістрацыі значна абмежавалі рэлігійную дзейнасць. 
Заканадаўчыя змены ў 2002 годзе дазволілі ўрадавую цэнзуру рэлігійных публікацый і 
забаранілі замежным грамадзянам кіраваць рэлігійнымі групамі. Змены таксама ўвялі 
строгія абмежаванні на рэлігійныя групы, якія дзейнічаюць у Беларусі менш за 20 гадоў. У 
2003 годзе урад падпісаў канкардат з Беларускай праваслаўнай царквой, якая мае 
прывеліяваныя пазіцыі. Улады таксама дыскрымінавалі пратэстанцкіх святароў і 
ігнаравалі антысеміцкія напады. 

Акадэмічная свабода знаходзіцца пад істотным ідэалагічным ціскам дзяржавы. 
Установы, якія прытрымліваюцца ліберальных навучальных планаў ці падазраваныя ў 
нелаяльнасці, сутыкаюцца з пераследам і ліквідацыяй. Правілы прадугледжваюць 
неадкладнае адлічэнне і ануляванне навуковых ступеняў студэнтаў і прафесараў, якія 
далучаюцца да пратэстаў апазіцыі. Абавязковае размеркаванне выпускнікоў універсітэтаў 
на санкцыянаваныя дзяржавай нізкааплатныя работы з'яўляецца дадатковым фактарам, які 
прымушае многіх маладых людзей атрымліваць адукацыю ў еўрапейскіх універсітэтах. 

Праслухоўванне тэлефонных размоў дзяржаўнымі спецслужбамі абмяжоўвае права 
на свабоднае прыватнае абмеркаванне. 
 
E. Правы на аб'яднанне і арганізацыю: 1 / 12 

 
Урад абмяжоўвае свабоду сходаў для крытычна настроеных незалежных груп. 

Правядзенне пратэстаў і мітынгаў патрабуе дазволу ад мясцовых уладаў, якія могуць 
адвольна адмовіць у дазволе. Калі публічныя дэманстрацыі ўсё ж адбываюцца, міліцыя 
часта разганяе іх і арыштоўвае ўдзельнікаў. 

Свабода аб'яднанняў жорстка абмежаваная. Больш за сто найбольш актыўных 
няўрадавых арганізацый былі вымушаныя зачыніцца паміж 2003 і 2005 гадамі. Удзел у 
незарэгістраванай ці зліквідаванай палітычнай партыі ці арганізацыі стаў злачынствам 
згодна з законам 2005 года. Рэгістрацыя груп застаецца выбарачнай. У выніку, большасць 
актывістаў-праваабаронцаў, якія дзейнічаюць у краіне, маюць пагрозу патэнцыяльных 
турэмных тэрмінаў ад 6 месяцаў да 2 гадоў. За 8 гадоў, пачынаючы з 2005 года, як 
найменш 18 асоб былі асуджаныя судом, з іх пяць былі прысуджаныя да турэмнага 
пакарання. Уведзеныя ў 2005 годзе правілы забараняюць замежную дапамогу няўрадавым 
арганізацыям, партыям і асобам, якія лічацца тымі, хто агітуе за "ўмяшанне ва ўнутраныя 
справы" Беларусі з-за мяжы. 

Незалежныя прафсаюзы стаяць перад пагрозай пераследу і іх лідэраў часта 
звальняюць і пераследуюць за ўдзел у мірных пратэстах. З 1999 года ніводны незалежны 
прафесійны саюз не быў зарэгістраваны. Каля 90 адсоткаў працаўнікоў маюць кантракты з 
пазначаным тэрмінам дзеяння. Гэтыя працаўнікі могуць быць звольненыя, калі іх 
кантракты скончацца. Абавязковыя неаплачваемыя нацыянальныя працоўныя дні, 
паслявыпускное размеркаванне, выкарыстанне прымусовай працы залежных ад алкаголю і 
наркотыкаў у дзяржаўных рэабілітацыйных установах і абмежаванні на змену працы у 
некаторых галінах прамысловасці дазваляюць прафсаюзным актывістам прыйсці да 
высновы, што ўсе беларускія грамадзяне маюць досвед прымусовай працы напрацягу 
жыцця. 



 
 

 
F. Вяршэнства права: 1 / 16 

 
Нягледзячы на тое, што Канстытуцыя заклікае да юрыдычнай незалежнасці, суды 

знаходзяцца пад значным уплывам выканаўчай улады. Права на справядлівы суд часта не 
паважаецца ў справах з палітычным падтэкстам. Праваабарончыя групы працягваюць 
дакументаваць выпадкі збіцця, катаванняў, псіхалагічнага ўціску напрацягу ўтрымання 
пад вартай у справах з удзелам лідэраў дэмакратычнай апазіцыі. Ігар Пцічкін – мужчына, 
які адбываў трохмесячнае турэмнае пакаранне за кіраванне машынай без пасведчання 
кіроўцы, памёр у турме ў жніўні 2013 года. Па паведамленнях, на яго целе былі сляды 
збіцця. У некалькіх адвакатаў, якія абаранялі палітычную апазіцыю, былі адабраныя 
адвакацкія ліцэнзіі. Паўнамоцтва на падоўжанне дасудовага ўтрымання пад вартай 
нададзена пракурору замест суддзі ў парушэнне міжнародных нормаў. 

Беларускія ўлады арыштавалі расійскага бізнэсмэна Уладзіслава Баумгертнера, 
кіраўніка калійнай кампаніі "Уралкалій", за нібыта "злоўжыванне ўладай", калі ён 
вяртаўся ў Расію пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам у жніўні 2013 года. Яго пасадзілі пад 
варту і пасля перавялі пад хатні арышт напрыканцы верасня ў кватэры, што была для яго 
арэндаваная ў Мінску. Баумгертнер вывеў "Уралкалій" з сумеснага прадпрыемства з 
"Беларуськаліем", беларускай калійнай кампаніяй пад дзяржаўным кіраваннем, што 
пазбавіла Беларусь значнай грашовай выручкі. "Беларуськалій", які з'яўляецца найбольш 
прыбытковым прадыпрыемствам у краіне, абвінавацілі ў заключэнні незаконных здзелак, 
якія парушалі пагадненне дзвюх кампаній аб экспартных цэнах. У рэшце рэшт, 
Баумгертнеру дазволілі вярнуцца ў Расію ў лістападзе пасля таго, як "Уралкалій" 
пагадзіўся прадаць мінарытарны пакет акцый беларускаму бізнэсмэну.  

Этнічныя палякі і цыгане часта сутыкаюцца з дыскрымінацыяй. Беларуская 
ідэнтычнасць таксама знаходзіцца пад пагрозай, паколькі руская мова дамінуе, асабліва ў 
гарадах. У жніўні 2013 года перад візітам Лукашэнкі ў горад Жлобін паліцыя зруйнавала 7 
цыганскіх дамоў, якія, мяркуючы па ўсім, былі пабудаваны без дазволаў. Ніякай 
кампенсацыі не было прапанавана. Прадстаўнікі ЛГБТ супольнасці (лесбіянкі, 
гомасэксуалсіты, бісэксуалы і транссэксуалы) таксама сутыкаюцца з дыскрымінацыяй і 
сістэматычным пераследам з боку міліцыі. У лютым 2013 года міністэрства юстыцыі 
адмовілася зарэгістраваць няўрадавую арганізацыю ў абарону правоў гамасэксуалістаў, 
што азначае немагчымасць яе легальнай дзейнасці ў краіне. 
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Унутраная пашпартная сістэма абмяжоўвае свабоду перасоўвання і выбар месца 

пражывання. У верасні 2013 года Лукашэнка прапанаваў увядзенне пошліны на выезд у 
памеры 100 долараў ЗША для пакупнікоў, якія перасякаюць мяжу, каб набыць замежныя 
тавары лепшай якасці. Ён, аднак, адмовіўся ад гэтай ідэі напрыканцы месяца праз яе 
непапулярнасць. Некаторых апазіцыйных актывістаў спынялі на мяжы і прымушалі 
вяртацца ці затрымлівалі для правядзення працяглых вобшукаў. Беларуская камандная 
эканоміка жорстка абмяжоўвае эканамічную свабоду. 

Існуе значная розніца ў даходах паміж жанчынамі і мужчынамі; акрамя таго, 
жанчыны мала прадстаўлены на вядучых урадавых пасадах. Хатні і сэксуальны гвалт у 
дачыненні да жанчын лічыцца пастаянным, а яго паказчыкі заніжанымі. У Крымінальным 



 
 

кодэксе не існуе спецыяльных артыкулаў датычна хатняга гвалту ці сэксуальнага 
пераследу. У выніку крайняй беднасці многія жанчыны становяцца ахвярамі міжнароднага 
сэкс-гандлю. 
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