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Аўтарскі калектыў: андрэй казакевіч (кіраўнік даследавання, інстытут “палітычная сфера”), 
рыгор астапеня (часопіс “ідэя”), аляксей ластоўскі (інстытут “палітычная сфера”), дзмітрый 
маркушэўскі (SYMPA), вадзім Смок (інстытут “палітычная сфера”).    

Рэцэнзенты і эксперты: лукаш бырскі (EEDC), Святлана зінкевіч (офіс еўрапейская экспертызы 
і камунікацыі), уладзімір лабковіч (праваабарончы цэнтр “вясна”). 

Грамадскае абʼяднанне Усходнееўрапейскі Дэмакратычны Цэнтр (EEDC), які месціцца  
ў Варшаве - незалежнае, па-за партыйнае НДА, заснаванае ў 2001 годзе. 

Гэта адна з нешматлікіх арганізацый у Польшчы, якая ўзнікла з асаблівай мэтай дапамагаць 
развіццю грамадзянскай супольнасці ва Усходняй Еўропе. 

EEDC рыхтуе актывістаў і журналістаў у Беларусі, прымае іх у Польшчы на стажыроўкі  
і навучальныя візіты, дапамагае іншым у арганізацыі такой працы. За час сваёй дзейнасці 

EEDC дапамог некалькім сотням НДА і спрыяў выхаду больш 200 незалежных выданняў.  
З 2002 года, у супрацоўніцтве з іншымі зацікаўленымі бакамі, EEDC каардынуе арганізацыю 

BIIM (Belarusian International Implementers Meeting).
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нягледзячы на заўважны прагрэс у дачыненнях з захадам, а таксама агульнае паляпшэнне 
палітычнага клімату ў 2015 і 2016 годзе, сітуацыя ў беларусі застаецца неспрыяльнай для 
развіцця грамадзянскай супольнасці. 

падзеі лютага і сакавіка 2017 года паказваюць, што пры сутыкненні з любой нават нязначнай 
і патэнцыйнай палітычнай пагрозаю з боку апазіцыі, грамадзянскае супольнасці ці Смі 
ўлады беларусі гатовы да жорсткіх мераў і  рэпрэсіўных захадаў. у прыватнасці да масавых 
затрыманняў, парушэння права на свабоду інфармацыі, сходаў, крымінальны пераслед па 
палітычным матывам і г. д.  

усё гэта стварае сур’ёзны выклікі для беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама для 
донарскіх і імлеметаранскіх арганізацый, якія працуюць з беларуссю. паўстаюць пытанні, 
якім чынам рэагаваць на падзеі, як узаемадзейнічаць з уладаю і ажыццяўляць падтрымку 
грамадскіх праектаў? 

Ці варта ігнараваць палітычныя падзі і працягваць працу з дзяржаваю па ўсім накірункам, 
ці варта істотна перагледзіць супрацоўніцтва? магчыма пажаданай з’яўляецца пэўная 
камбінацыя пазначаных падыходаў, каб прадухіліць далейшыя рэпрэсіі і захаваць пазітыўныя 
вынікі дасягнутыя ў 2015 і 2016 гадах. 

на дадзены момант, далейшае развіццё падзеі ў беларусі застаецца нявызначаным. у 
адрозненні ад 2011 года, не назіраецца адназначны абрыў камунікацыі і ўзаемадзеяння. 
нягледзячы на рэпрэсіўныя захады, улады па ранейшаму кантактуюць з рознымі арганізацыямі 
грамадзянскай супольнасці, працягваюць супрацу ў галіне эканомкі, сацыяльнай сферы, 
культуры. акрамя гэтага, беларуская дзяржава ўсё яшчэ дэманструе вялікую зацікаўленасць 
у прыцягненні міжнародных праектаў і рэсурсаў у краіну. 
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      Executive summary

Дзяржава. Скарачэнне фінансавых рэсурсаў і патрэба ў паляпшэнні стасункаў з захадам 
зрабілі дзяржаву больш адкрытай да супрацоўніцтва з грамадскімі структурамі, знізіла 
прамы ціск на сектар, замяняючы рэпрэсіі штрафамі і фіскальнымі мерамі ўздзеяння. 

ускладненне эканамічнай і палітычнай сітуацыі патрабуе правядзенне рэформаў у 
эканамічнай і адміністратыўнай сферы, пры гэтым вышэйшае кіраўніцтва разглядае рэформы 
як істотную рызыку і схільнае захоўваць існуючай мадэлі на столькі, на колькі гэта магчыма: 
“…усе рэформы мы правялі. Мы толькі ўдасканальвае тое, што маем”.1 
 
нягледзячы на тое, што адбываюцца некаторыя змены (пенсійная сістэма, адукацыя, 
аптымізацыя дзяржаўнага апарату і г. д.), рэформы фактычна замарожаныя. дзяржаўны 
апарат застаецца непразрыстым, закрытым для ўплыву з боку насельніцтва і грамадскіх 
арганізацый. грамадскія арганізацыі і недзяржаўныя Смі застаюцца вельмі важным 
механізмам фармулявання новых ідэй у грамадстве, актуалізацыі палітычных, сацыяльных 
і эканамічных праблем, а таксама забеспячэння зваротнай сувязі паміж грамадствам і 
дзяржаваю.   
 
улады беларусі працягваюць разумець грамадзянскую супольнасць як сістэму GON-
GO – перш за ўсё брСм, фпб, “белая русь”, бСж, ветэранскія арганізацыі. у апошнія гады 
значна павялічылася колькасць фармальна незалежных GONGO, створаных для рэалізацыі 
міжнародных і іншых праектаў. GONGO атрымліваюць фінансаванне з бюджэту ці іншых 
дзяржаўных крыніц, яны таксама застаюцца палітызаванымі і актыўна выкарыстоўваюцца ў 
выбарчых кампаніях: агітацыя, збор подпісаў, выручэнне назіральнікаў, мабілізацыя і г. д. у 
апошнія гады ўлады пачалі актыўна лабіраваць уключэнне GONGO у міжнародныя праекты 
і праграмы. 

GONGO. для сектару GONGO пазначаныя вышэй працэсы значаць, перш за ўсё, скарачэнне 
фінансавых рэсурсаў і арганізацыйных магчымасцяў, а таксама заклік шукаць альтэрнатыўныя 
крыніцы фінансавання і станавіцца больш адкрытымі. пры гэтым дзяржавай ставіцца задача 
павышаць эфектыўнасць працы і адпавядаць чаканням мэтавых груп. у выніку GONGO сталі 
больш адкрытымі для супрацоўніцтва з грамадскімі арганізацыямі і лакальнымі ініцыятывамі. 
GONGO таксама сталі больш актыўнымі на міжнародным узроўні, уступаючы ў канкурэнцыю 
з незалежнымі ад дзяржавы структурамі грамадзянскай супольнасці. 

дасягненні, тым не менш, застаюцца частковымі. толькі некалькі арганізацый дэманструюць 
новыя метады і тэхнікі працы з мэтавымі групамі, большасць сектара GONGO застаецца 
бюракратычным і інертным, выкарыстоўваючы старыя формы актыўнасці. у міжнародным 
супрацоўніцтве працягвае дамінаваць расія і постсавецкая прастора. 

Сектар незалежных НДА. пазначаныя фактары па рознаму ўплываюць на грамадскую 
супольнасць беларусі. з аднаго боку, росту супрацоўніцтва з дзяржаваю адкрывае новыя 
магчымасці ў развіцці сектару і кантакту з мэтавымі групамі. з іншага, расце канкурэнцыя 
на міжнародным узроўні з-за павышэння актыўнасці GONGO, а таксама зніжэння ўплыву на 
грамадскую думку захаду, на якую ўсё большы ўплыў мае афіцыйны мінск. 

нежаданне канфліктаваць з дзяржаваю, паляпшэнне палітычнага клімату і прафесіяналізацыя 
прывялі да значнай дэпалітызацыі грамадзянскай супольнасці. незалежныя нда, у 
адрозненні ад GONGO, практычна не ўдзельнічалі ў палітычных кампаніях 2015 і 2016 
гадаў, а таксама, звычайна, не падтрымліваюць партнёрскія стасункі з партыямі і іншымі 
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дзяржаўнымі структурамі. 

Скарачэнне фінансавых і арганізацыйных магчымасцяў дзяржавы, а таксама зніжэнне 
ўзроўню рэпрэсій спрыяе росту грамадскага актывізму, колькасці лакальных ініцыятываў 
і самаарганізацыі, што стварае спрыяльны фон для развіцця грамадзянскае супольнасці. 
з’явіліся практыкі краудфандынгу, якія, аднак, прадстаўляць вельмі абмежаваныя рэсурсы 
для ўстойлівай грамадскай дзейнасці. 

вы ўмовах эканамічнага крызісу і росту сацыяльнай напружанасці актывізм і новыя 
ініцыятывы сталі прыцягваць больш увагі грамадства. на такія ініцыятывы, і на грамадскую 
актыўнасць увогуле, сталі больш звяртаць увагі Смі, улічваючы медыя, якія раней не цікавіліся 
такімі тэмамі. таксама значна ўзрасла роля сацыяльна арыентаваных праектаў. 

Скарачэнне знешняй падтрымкі, а таксама цікавасці да беларусі на міжнародным 
узроўні, ўскладняе дзейнасць многіх арганізацый сектару, часта з іх скарачае дзейнасці і 
мяняе яе профіль. разам з тым, новыя ўмовы дзейнасці, дэпалітызацыя, а таксама рост 
прафесіяналізацыі грамадзянскай супольнасці робіць арганізацыі больш адкрытымі, гнуткімі, 
гатовымі да стварэння кааліцый і межсектарнага ўзаемадзеяння. арганізацыі таксама сталі 
значна больш увагі звяртаць на патрэбы і меркаванні ўласных мэтавых груп, а таксама працу 
па дыверсіфікацыі крыніц фінансавання. 

збор і аналіз інфармацыі.

збор і аналіз інфармацыі адбываўся ў выглядзе маніторынгу адкрытых крыніц, працы 
з дакументамі, статыстыкай і г. д. апісанне методыкі прыводзіцца на пачатку кожнае 
часткі дакладу. акрамя гэтага, тэкст карэктаваўся па выніках абмеркавання з экспертамі 
і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, у прыватнасці па вынікам сустрэчы, якая 
адбылася 20 красавіка ў мінску. 

чАСткА 1. 
публічнАя СфеРА белАРуСі: 

СпРобы РэфоРмАў, 2012-2017 

анализ основывается на результатах мониторинга публикаций, затрагивающих вопросы 
развития публичного сектора, в СмИ и других открытых источниках: акты законодательства, 
комментарии официальных лиц, публикации в СмИ, аналитические публикации, отчеты о 
деятельности государственных и негосударственных организаций – всего 129 документов.

Административный аппарат. преобразование государственных органов осуществляется, 
главным образом, через жесткую экономию, сокращение количество чиновников и 
усиление дисциплины. меры реализуются в том числе с помощью декрета №5 (2014 г.). 
помимо прочего, декрет расширил права и обязанности должностных лиц и нанимателей 
по обеспечению дисциплины и ввел дополнительные размытые основания для отстранения 
от работы, например, за нарушения дисциплины, которые «способны повлечь причинение 
организации ущерба».2

программа деятельности правительства на 2016-2020 годы содержит реформаторский 
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      компонент и, в частности, предусматривает оценку деятельности руководителей всех 
уровней управления по достигнутым конечным результатам, а также «расширение практики 
общественного обсуждения стратегических документов и важнейших решений». но в 
настоящее время сложно сказать, как программа будет реализовываться.3

Связь с гражданами. Сложившееся политическое устройство не предполагает эффективного 
участия граждан, общественных институтов и коммерческих организаций в процессах 
принятия решений.4 обратная связь, главным образом, осуществляется через личный прием 
граждан представителями государственных органов и горячие телефонные линии. механизм 
фокусирует внимание власти на частных проблемах, но не затрагивает системных вопросов.5

развитие электронного правительства в основном сфокусировано на внутреннем и 
межведомственном документообороте и не содействует инклюзивности и прозрачности. 
Хотя законодательство предусматривает отправку обращений граждан и юридических 
лиц и осуществление некоторых административных процедур в электронной форме, 
реализация этих возможностей затруднена неэффективностью, а также общей закрытостью 
государственных электронных систем.6

Принятие нормативных актов. Согласно законодательству организации и граждане могут 
направлять предложения по принятию нормативного правового акта государственным 
органам. однако отсутствуют действенные механизмы продвижения интересов и мнений 
граждан и гражданских структур. законодательство не предоставляет эффективных 
механизмов рассмотрения и реагирования на предложения.7

например, в 2014 г. при составлении национальной стратегии устойчивого развития 
министерство экономики объявило о проведении общественного обсуждения, которое 
заключалось в возможности направить свои предложения в адрес министерства, отправители, 
однако, не получали аргументацию по включению или отклонению предложений и не имели 
возможности влиять на принятие решений.8

установленная система планирования, подготовки и согласования законопроектов затрудняет 
реализацию законодательной инициативы депутатами и гражданами, однако не решает 
проблему нестабильности законодательства: в год на национальном уровне принимается 
около полутора тысяч нормативно-правовых актов.9 

Общественные советы. для осуществления консультативных, контрольных или 
мониторинговых функций при государственных органах действуют общественные советы. 
Состав общественных советов и их полномочия, как правило, определяет единолично 
руководитель соответствующего государственного органа.10 в советах в основном 
представлены лояльные эксперты, иногда представляющие сферы, никак не связанные с 
деятельностью органа. 

эффективность советов неоднократно ставилась под вопрос11, часто они выполняют функции, 
практически не связанные с участием общественности в принятии решений.12 решения 
советов, в состав которых входят представители общественности, носят, как правило, 
рекомендательный характер. 

в качестве исключительного примера можно привести обязательные решения 
республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов.13 также 
решения Совета по развитию предпринимательства в республике беларусь, хотя и носят 
рекомендательный характер, но проекты правовых актов, которые касаются стимулирования 
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и развития предпринимательской деятельности, до внесения в администрацию президента 
подлежат согласованию с Советом.14 

Самоуправление. в беларуси действуют органы территориального общественного 
самоуправления. например, в г.  минске на начало 2017 года функционировало 131 
коллегиальный отоС.15 однако создание и деятельность этих органов, в основном, 
осуществляются под патронажем местных властей, что лишает их независимости и сужает 
направления работы. большинство отоС занимается содействием охране правопорядка, 
профилактикой правонарушений, воспитательными вопросами, организацией досуга 
жителей и благоустройством придомовых территорий.

в целом, уровень участия граждан в жизни местного сообщества невысок, особенно по 
сравнению с другими странами региона, например, молдовой и украиной (см. диаграмму 1).

Рисунок 1. опыт участия в жизни местного сообщества разными способами (% от всех 
опрошенных в стране):16

  варианты ответов %
  да, я посещаю собрания жильцов / членов товарищества собственников  12.3
  да, участвую в деятельности по облагораживанию территории во дворе, на улице и т.д.  13.9
  да, участвую в совместных мероприятиях с соседями 12.8
  да, участвую в сборе подписей 2.0
  да, я являюсь организатором общественной жизни в своем сообществе 0.8
  не участвую, потому что нет времени 30.6
  не участвую, потому что не интересно 15.8
  другое 4.1
  затрудняюсь ответить / отказ от ответа  6.5/1.1

Информация. в 2014 г. Совет министров своим постановлением утвердил широкий и 
размытый перечень сведений, доступ к которым может быть ограничен, включая «сведения, 
распространение которых может причинить вред национальной безопасности республики 
беларусь, общественному порядку, нравственности, правам, свободам и законным интересам 
физических и юридических лиц».17 

в декабре 2014 г. внесены изменения в закон «о средствах массовой информации», 
далее ужесточающие государственный контроль над информационным пространством. в 
частности, перечень информации, запрещенной к распространению в СмИ теперь включает 
информацию, способную нанести вред национальным интересам; введена ответственность 
владельцев интернет-ресурсов за содержание любых публикаций и комментариев, а 
министерство информации наделено полномочиями без судебного разбирательства 
блокировать доступ к сайтам.18

Правоохранительные органы. Согласно законодательству, среди основных задач 
правоохранительных органов – защита прав и законных интересов граждан. вместе с 
тем, политическое руководство страны на первые места ставит задачи по обеспечению 
общественного порядка и борьбе с преступностью, особенно, с коррупцией.19 в результате 
граждане сталкиваются с избыточным ограничением своих прав на мирные собрания и 
манифестации. 
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Коррупция. в то же время, наряду с ужесточением наказаний и публичным порицанием 
коррупционеров не приняты действенные меры по ликвидации коррупциогенных факторов, 
в частности, в сфере государственных закупок.20 практика президентского помилования 
коррупционеров при компенсации ущерба государству подрывает эффективность борьбы 
с коррупцией.21

Новые сборы. С 2014 года введена государственная пошлина за допуск транспортного средства 
к участию в дорожном движении. в качестве обоснования указывалась необходимость 
дополнительных вложений в дорожное строительство, однако, судя по отчетам об исполнении 
бюджета, значительных дополнительных средств в дорожное строительство не поступило.22

введенный сбор на финансирование государственных расходов (декрет №3 от 02.04.2015) 
не решил заявленную задачу стимулирования трудоспособных граждан к трудовой 
деятельности, однако создал дополнительные условия для волюнтаризма местных органов 
власти и привел к негативным последствиям для безработных и других незащищенных групп 
населения, вызвал протесты в обществе.23 реализация декрета приостановлена в 2017 г.24

Права инвалидов. Система социальной защиты стала перестраиваться с учетом требований 
конвенции о правах инвалидов.25 расширяется практика государственных заказов на 
оказание социальных услуг негосударственными организациями.26 

Пенсионная реформа. введены новые правила учета трудового (страхового) стажа (периода, 
когда гражданин или его работодатель уплачивал взносы в фонд социальной защиты 
населения) для начисления пенсии. С 2014 до 2016 года срок страхового стажа, который 
нужно иметь, чтобы получить пенсию вырос с 5 до 15,5 лет. он продолжает расти и к 2025 году 
должен составить не менее 20 лет. кроме того, с 1 января 2017 года поэтапно повышается 
пенсионный возраст и возраст для получения социальной пенсии: ежегодное повышение на 
6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет.27

Здравоохранение. качество услуг в сфере здравоохранения выросло, однако сами услуги 
остаются доступны не всем гражданам.28 Исполняя требование президента об увеличении 
доли белорусских лекарств на рынке, в 2015 году министр здравоохранения приказал 
медучреждениям продвигать препараты белорусского производства.29 предложения о 
введении страховой медицины не находят поддержки политического руководства.30

Образование. программа среднего образования неоднократно изменялась, вместе с тем 
качество школьного образования продолжало подвергаться критике.31 родительские 
комитеты выступают в роли вынужденного спонсора школьной инфраструктуры, однако не 
имеют возможности влиять на учебную программу и процесс.32 

в 2015 г. конференция европейских министров образования одобрила заявку беларуси 
о вступлении в европейское пространство высшего образования и дорожную карту, 
предложенную стране при присоединении к болонскому процессу.33 продвижение по 
дорожной карте буксует, в частности, из-за низкого уровня академической свободы и 
ограниченного студенческого самоуправления.34 

Жилищно-коммунальное хозяйство. С целью улучшения работы жилищно-коммунального 
хозяйства проведены локальные эксперименты по реорганизации оказания коммунальных 
услуг, не получившие, однако, широкого распространения. на основании рекомендаций 
международного валютного фонда началось повышение тарифов на жку, с планами 
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отказа от их субсидирования. предприняты шаги по повышению прозрачности начисления 
стоимости услуг, однако остался закрытым порядок формирования тарифов, вызывающий 
недоверие собственников и арендаторов.35 

указ президента от 31.12.2015 г. усилил полномочия местных органов власти и управления по 
контролю за работой руководства товариществ собственников и жилищных потребительских 
кооперативов: кандидатура председателя правления должна пройти согласование в 
исполкоме.36 Исполком может назначить своего управляющего общим имуществом, если 
председатель не избран, или в случае «ненадлежащего» исполнения председателем своих 
функций и дополнительных обязанностей, налагаемых указом, в том числе отчета перед 
исполкомом о финансово-хозяйственной деятельности тС или жпк, выполняемых работах 
(оказываемых услугах) по эксплуатации общего имущества. такая ситуация создает почву 
для конфликта интересов собственников и председателя тС/жпк. 

Международная помощь. результаты масштабных проектов международной технической 
помощи, направленных на развитие эффективного и инклюзивного государственного 
управления, выхолащиваются еще на этапе планирования и реализации за счет искусственного 
сужения круга участников. например, реализация начатого в 2016 году трехлетнего проекта 
международной технической помощи «развитие инклюзивного местного управления в 
республике беларусь» построена так, что заинтересованные организации гражданского 
общества и негосударственные эксперты не допускаются к участию в мероприятиях вопреки 
документу проекта и самому смыслу инклюзивности.37 

в 2016 году были внесены изменения в законодательство, регулирующее оказание 
иностранной помощи. новые правила значительно усложняют оказание иностранной помощи, 
особенно это касается повышения налогового бремени для общественных организаций. при 
этом, государственные инстанции по собственному желанию могут освобождать отдельные 
проекты и организации от налогов, и, следовательно, ставят общественные организации в 
неравные условия.

в соответствии с пунктом 31  положения38, иностранная безвозмездная помощь освобождается 
от таможенных сборов, пошлин и налогов управлением делами президента республики 
беларусь по согласованию с президентом республики беларусь. для положительного 
решения об освобождении от налогов, сборов, пошлин, необходимо получение заключения 
компетентного органа. С осени 2016 г. управление делами не освобожадет от  налога на 
прибыль суммы, направляемые на общехозяйственные расходы (расходы на аренду и 
содержание офиса, почтовые и иные услуги, командировочные расходы и т.д.).
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      чАСткА 2.  
вобРАз “гРАмАдзянСкАй СупольнАСці” ў пРАмовАх 

кіРАўніцтвА белАРуСі 

даследаванне аналізуе 15 найбольш значных дзяржаўна-грамадскіх арганізацый беларусі 
(GoNGO) у прамовах найвышэйшых чыноўнікаў за 2016 год. у аналіз быў ўключаны 31 
чыноўнік39, якія адбіраліся паводле іх значнасці ў палітычнай сістэме, а таксама сфераў 
дзейнасці, якія патэнцыйна прадугледжваюць удзел грамадскіх арганізацый. згадкі шукаліся 
на афіцыйных сайтах ворганаў улады і праз Google з наборам камбінацыі імя чыноўніка і 
назвы арганізацыі. агулам зафіксавана 76 згадка га ў іх публічнай дзейнасці. найбольшую 
ролю тут грае брСм (22), фпб (16), Саюз жанчынаў (9), нак (6), Саюз пісьменнікаў (6), доСааф 
(4). 

выступы афіцыйных асобаў беларусі не даюць падставы сцвярджаць пра заўважныя змены 
ў разуменні вышэйшым кіраўніцтвам беларусі грамадзянскай супольнасці і стаўлення да яе. 
як і раней, пад грамадзянскай супольнасцю разумеюцца практычна толькі буйныя GONGO40. 
незалежныя арганізацыі разглядаюцца як іншародны элемент, хаця рыторыка ў 2016 годзе 
ў цэлым не была варожай. 

на падставе выступаў, а таксама размоваў з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці 
беларусі можна зрабіць выснову, што большасць чыноўнікаў не разумеюць прыроды 
нда, умоваў і характару іх дзейнасці, а таксама якім чынам з імі можна супрацоўнічаць 
для дасягнення супольных мэтаў. дамінуе бюракратычнае стаўленне да нда, а таксама 
ўспрыманне нда як бюракратычных структур. Сярод выключэнняў часцей за ўсё называюцца 
супрацоўнікі міністэрства замежных спраў, міністэрства эканомікі і міністэрства прыродных 
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.   

у штогадовым пасланні да беларускага народу і нацыянальнага сходу прэзідэнт беларусі 
шэраг “канструктыўных грамадскіх аб’яднанняў” пазначыў наступным чынам: “БРСМ, 
арганізацыя “Белая Русь”, Саюз жанчын, ветэранскія аб’яднанні і, вядома, Федэрацыя 
прафсаюзаў” 41. пры гэтым арганізацыі былі пазначаны як “памочнікі” выканаўчых структур, 
а не самастойны партнёр. практычна аналагічна (але без згадкі “белай русі”), а. лукашэнка 
акрэсліў сектар грамадскіх арганізацый выступаючы на усебеларускім народным сходзе: “..у 
нас сёння няма кампартыі, якая калісьці была і якая несла велізарную нагрузку па выхаванні, 
ідэалагічным выхаванні нашага грамадства, таму ўсё кладзецца на нас, на вертыкаль улады. 
А паколькі партый нармальных ужо і сапраўдных няма, яны не сфармаваны, трэба апірацца на 
тое, што маем: і на нашы маладзёвыя арганізацыі, і на нашы ветэранскі арганізацыі, трэба 
абапірацца на наш Саюз жанчын, нашы прафесійныя саюзы” 42.  

у той жа прамове лукашэнка гаворыць пра га як спадкаемцаў камуністычнай партыі, якія 
выконваюць яе ідэалагічную і выхаваўчую функцыю.
 
Цалкам прэзідэнт беларусі згадаў грамадскія арганізацыі 17 разоў за 2016 год, амаль усе 
згадкі тычацца чатырох арганізацый: фпб (6), брСм (3), Саюзу жанчынаў (3) і ветэранскага 
аб’яднання (2). гэтыя чатыры арганізацыі прэзідэнт згадвае ў галоўных праграмных 
прамовах года (зварот да беларускага народа і парламента, даклад на пятым усебеларускім 
народным сходзе) у якасці галоўных грамадскіх арганізацый.  магчыма, ў святле сацыяльных 
і эканамічных праблем асаблівая ўвага ў 2016 годзе надавалася прафсаюзам – арганізацыя 
і асабіста яе кіраўнік атрымалі 2 узнагароды за 2016 год. астатнія арганізацыі атрымалі або 
віншаванні з юбілеямі (Саюз пісьменнікаў, чырвоны крыж), або былі цалкам ігнараваныя. 
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іншыя 30 чыноўнікаў згадвалі ў публічных прамовах грамадскія аб’яднанні і іх дзейнасць 61 
раз. найбольшую колькасць згадак мае брСм (19), фпб (10), нак (6), Саюз жанчынаў (6), Саюз 
пісьменнікаў (5), доСааф (4). астатнія арганізацыі маюць 1-3 згадкі. 

малюнак 2. згадкі грамадскіх аб’яднанняў афіцыйнымі асобамі беларусі, 2016 xliii

аналіз паказвае групу арганізацый, якія не згадваюцца ў публічных прамовах. гэта белая 
русь, оСвод. калі белкаапсаюз і оСвод - гэта спецыялізаваныя арганізацыі, якія не граюць 
істотнай ролі ў публічным жыцці, то прысутнасць у спісе “белай русі” сведчыць не на карысць 
уплывовасці і значнасці арганізацыі ў дзейнасці вышэйшага кіраўніцтва.

калі аналізаваць, колькі кіраўнікоў дзяржаўных інстытуцый згадваюць пра тую ці іншую 
арганізацыю, то лідарамі зноў выступаюць брСм і фпб, іх у 2016 годзе згадала 10 і 8 
кіраўнікоў адпаведна. Сярэднія пазіцыі займае нак, яго згадалі шэсць інстытуцый, і баж з 
4 такімі згадкамі. 2-3 інстытуцыі згадвалі пра Саюз пісьменнікаў, доСааф, “дынама”, “веды”, 
брпо і боов. іншыя арганізацыі маюць 0-1 такіх згадак.   
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      малюнак 3. згадкі грамадскіх арганізацый па інстытуцыям.44

кіраўнікі дзяржаўных органаў адрозніваюцца ў сваёй увазе да грамадскіх арганізацый у 
прамовах і выступах (гл. мал. 1). лідарамі выступае кіраўніцтва ўраду, а таксама органы 
звязаныя з інфармацыйнымі і ідэалагічнымі функцыямі (міністэрства інфармацыі, 
міністэрства культуры, адміністрацыя прэзідэнта). пасля ідуць сацыяльныя міністэрствы 
(міністэрства адукацыі, сацыяльнай абароны, спорту і турызму). згадкі пра грамадскія 
аб’яднанні іншымі чыноўнікамі альбо адсутнічаюць, альбо не шматлікія (1-2 на працягу 
года) і, магчыма, выпадковыя. дзіўна, што кіраўнікі муС і міністэрства аховы здароўя ніяк не 
згадваюць грамадскія аб’яднанні ў сваёй дзейнасці.    
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Апісанне метадалогіі. у гэтай частцы прааналізаванае фінансаванне грамадскіх аб’яднанняў, 
прадугледжанае ў штогадовым рэспубліканскім бюджэце. фінансаванне іншых арганізацый 
з адкрытых крыніцаў прасачыць на дадзены момант не ўяўляецца магчымым.

значнае скарачэнне бюджэтных выдаткаў на GONGO. дадзеныя паказваюць, што на сектар 
GONGO аказвае сур’ёзны ўплыў эканамічны  крызіс. за апошнія дзесяць гадоў бюджэтныя 
ўкладанні ў гэту сферу значна скараціліся, а ў параўнанні з пікам, які прыпадае на 2009 год, 
адбылося падзенне ў 2,7 разоў – з $27 млн. да $10 млн. такім чынам, сфера дзяржаўных нда 
перажывае значнае скарачэнне фінансавых рэсурсаў, што прымушае скарачаць іх дзейнасць 
ці шукаць дадатковыя крыніцы фінансавання. мал. 3 

малюнак 4. выдаткі ($) з дзяржаўнага бюджэту на GONGO, 2007-2016  

бюджэтнае фінансаванне, натуральна, адлюстроўвае толькі частку фінансавых сродкаў, якія 
паступаюць у сектар. крыніцамі даходу таксама выступаюць складкі, паступленні ад бізнес-
структур, камерцыйнай дзейнасці, разнастайныя ільготы і магчымасць выкарыстоўваць 
дзяржаўную інфраструктуру. гэта непразрыстая сфера, пра якую мы не маем дакладнай 
інфармацыі, але ёсць ўсе падставы меркаваць, што паступленне з іншых крыніц таксама 
скарачаецца ў падобных памерах. 

крытычную сітуацыю, звязаную з дзяржаўным сектарам, можна бачыць праз дынаміку 
фінансавання найбольш важных GONGO, якое ў валютным эквіваленце за апошнія гады 
скарацілася ў 2-9 разоў. асноўнае прамое бюджэтнае фінансаванне ідзе на чатыры 
арганізацыі, якія з’яўляліся часткай савецкай сістэмы: белкаапсаюз, “дынама”, даСааф і 
брСм. такім чынам, прыярытэтнымі накірункамі бюджэтнага фінансавання ў сектары GONGO 
выступаюць: праца з моладдзю, спорт, рэгіянальнае развіццё.

найбольш істотнае скарачэнне закранула белкаапсаюз, фінансаванне якога ад максімуму 
2010 года да мінімуму 2016 года скарацілася ў 9 разоў. для іншых арганізацый падзенне 
падтрымкі не было такім катастрафічным, хаця і істотным. для брСм паступленні з бюджэту 
ў 2016 ў параўнанні з пікам 2009 года скараціліся амаль у два разы (1,9 разы), для “дынама” 
ў параўнанні з максімумам 2008 года, паступленні скараціліся ў 1,5 разы, для доСааф 
бюджэтная падтрымка ў 2016 годзе скарацілася ў 1,5 разы ў параўнанні з пікам 2014 года. 
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      тэндэнцыю можна назіраць і на менш значных GONGO, напрыклад Саюз пісьменнікаў 
і оСвод. Сумы, якія арганізацыі атрымлівалі з дзяржаўнага бюджэту, адносна невялікія і 
вагаюцца ў дыяпазоне $20-120 тыс., але і тут назіраецца скарачэнне. больш устойлівай 
выглядае сітуацыя для Саюза пісьменнікаў, які мае дзяржаўную падтрымку ў дыяпазоне 
$80-150 тыс. яго падтрымка ў 2016 годзе ў параўнанні з максімумам 2014 года скарацілася 
ў 1,2 разы. зусім іншая сітуацыя склалася для оСвод (дыяпазон падтрымкі $27-295 тыс.). 
у параўнанні з максімумам 2008 года адбылося скарачэнне падтрымкі ў больш чым у 10 
разоў, пры гэтым асноўнае скарачэнне прыпадае на апошнія два гады (падзенне ў 9,9 разоў). 

малюнак 5. памер бюджэтнага фінансавання асобных арганізацый, 2007-2016 

дзяржаўныя праграмы. яшчэ адным механізмаў пераразмеркавання бюджэтных сродкаў 
на грамадскія структуры выступаюць дзяржаўныя праграмы. праграмы фармуюцца для 
рэалізацыі асобных сфераў дзяржаўнай палітыкі. GONGо, а тэарэтычна і звычайныя 
нда, могуць выступаць замоўцамі і падрадчыкамі для іх выканання. тым не менш, удзел 
недзяржаўных структур у дзяржаўных праграмах вельмі абмежаваны, а некаторыя з іх 
абсалютна закрытыя для шырокага спектру недзяржаўных арганізацый. на дадзены момант 
дзейнічаюць 20 асноўных дзяржаўных праграм, большасць з якіх разлічаныя на выкананне 
ў 2016-2020 гадах. грамадскія арганізацыі прысутнічаюць толькі ў 11 праграмах, пры гэтым 
прадстаўленыя выключна GONGO. 

найбольш інтэграваным у дзяржаўныя праграмы выступае белкаапсаюз, што ў пэўнай 
ступені змякчае скарачэнне прамога бюджэтнага фінансавання. арганізацыя інтэграваная 
ў шэсць дзяржаўных праграм і згадваецца ў сферах барацьбы са спажываннем алкаголю, 
кантролю радыёактыўнага забруджвання, забеспячэння насельніцтва таварамі, развіцця 
малых формаў гаспадарання. 

у дзве праграмы інтэграваны брСм, фпб і “дынама”. Сфера дзейнасці брСм: прафесійная 
арыентацыя моладзі, іншыя формы маладзёвай палітыкі. фпб: ахова працы, сацыяльныя 
гарантыі пры рэструктарызацыі, развіццё турыстычных паслугаў. “дынама”: падрыхтоўка 
спартыўнага рэзерву, фізічнае выхаванне насельніцтва. у адну праграму ўключаны доСааф 
(падрыхтоўка спартыўнага рэзерву, распрацоўка тэхналогій фізвыхавання) і піянерская 
арганізацыя (правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на развіццё і падтрымку 
моладзевых грамадскіх арганізацый; правядзенне справаздачна-выбарных канферэнцый, 
злётаў, з’ездаў моладзевых грамадскіх арганізацый). 
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для аналізу былі ўзятыя арганізацыі трэцяга сектару45, які непасрэдна створаны дзяржаваю 
альбо цесна супрацоўнічаюць з дзяржаўнымі структурамі па пытаннях сваёй профільнай 
дзейнасці. адмысловым спецыфічным маркерам з’яўляецца ўключэнне такіх арганізацый 
у найважнейшыя дзяржаўныя палітычныя кампаніі, так, для падрыхтоўкі і правядзення 
парламенцкіх выбараў 2016 у розных функцыях (агітацыя, вылучэнне кандыдатаў, назіранне, 
легітымізацыя) прыцягваліся практычна ўсе разгледжаныя ніжэй арганізацыі46.

Роля ў сваёй сферы. Ступень эфектыўнасці ў дадзеным выпадку замяралася праз знешнюю 
актыўнасць (ажыццяўленне розных профільных кампаній і акцый, якія маюць практычнае 
вымярэнне), якую можна прасачыць па адкрытым крыніцам. дадатковым фактарам можна 
лічыць паўнавартасную рэгіянальную прысутнасць47. 

Арганізацыі з пазіцыямі манапалістаў. існуе шэраг арганізацый, якія дамінуюць у сваім 
сегменце і нават прэтэндуюць на экспансію на суседнія сферы. у гэтым плане вылучаюцца 
чырвоны крыж і брСм. манапалізацыю чырвоным крыжам сектару сацыяльных 
паслуг адзначалі яшчэ ў экспертызе 2015 году, можна лічыць, што з таго часу яна толькі 
ўзмацнілася48. гэта таксама вядзе да паслаблення пазіцый іншых GONGO дадзенага сектару, 
якія вымушаныя сачыць за тым, як бачк працуе і з іх мэтавай аўдыторыяй, напрыклад у 
выпадку беларускага таварыства інвалідаў49. брСм вылучаецца не толькі колькасцю сваіх 
чальцоў, але і разнастайнасцю акцый і кампаній, практычна поўнасцю манапалізаваўшы 
працу з моладдзю з боку дзяржавы50.
 
Арганізацыі вузкай спецыялізацыі. група адносна закрытых арганізацый, якія арыентаваныя 
на працу са сваёй мэтавай групаю, не заўсёды публічна. акрамя іншага такія структуры 
мабілізуюць насельніцтва падчас агульнаграмадскіх кампаній. арганізацыі маюць моцныя 
пазіцыі ў сваім сектары, але уплываюць на яго толькі часткова і, галоўным чынам, з-за 
магчымасці выкарыстоўваць адміністратыўны рэсурс. да такіх арганізацый можна аднесці 
грамадскую арганізацыю “белая русь”, федэрацыю прафсаюзаў беларусі і беларускі саюз 
жанчын. намінальныя задачы (абарона правоў працоўных51 ці абарона правоў жанчын) 
арганізацыямі не выконваюцца ў поўнай меры. у выпадку “белай русі” паўстае пытанне пра 
функцыянальнасць па-за межамі электаральнага цыкла.

Арганізацыі, што знаходзяцца ў стане канкурэнцыі. арганізацыі, якія маюць моцных 
недзяржаўных канкурэнтаў і абмежаваны ўплыў у сваім сектары. прыкладамі могуць 
быць Саюз пісьменнікаў беларусі, беларускі саюз журналістаў і беларускі фонд культуры. 
актыўнасць гэтых арганізацый заставалася адносна не высокай, большасцю зводзілася да 
падтрымання ўласных інстытутаў ці ўступлення ў кааліцыі з больш буйнымі і актыўнымі 
партнёрамі. Слабасць гэтых арганізацый пазначае тыя сектары, дзе эфектыўнасць GONGO 
знаходзіцца пад сур’ёзным пытаннем і дзе традыцыйна моцныя пазіцыі маюць недзяржаўныя 
арганізацыі. 

GONGO, створаныя пад праекты.  важна адзначыць існаванне яшчэ аднаго сектара GON-
GO, які не патрапляе пад першасны аналіз. многія GONGOs ствараюцца для рэалізацыі 
міжнародных праектаў ці пад канкрэтныя публічныя конкурсы. звычанй такія не вядомыя, не 
вядуць дзейнасці, але дзяржаўная падтрымка дае ім пэўную перавагу і магчымасць атрымаць 
фінансаванне ад міжнародных структур. прыкладам можа быць выпадак у экалагічным 
сектары, калі па выніках конкурсу праектаў “Судзеянне пераходу рэспублікі беларусь да 
зялёнай эканомікі”, прафінансаванага еўразвязам, найбольшую колькасць балаў атрымала 
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      “фэйкавая” арганізацыя “экалагічная сфера” 52.

Асноўныя метады дзейнасці. аналіз дзейнасці арганізацый паказвае, што большасць з іх, 
працуе як бюракратычныя інстытуты, у адпаведнасці з усталяванымі правіламі і традыцыямі, і 
вельмі мала схільныя да інавацый. для некаторых арганізацый у інфармаванні пра дзейнасць 
пераважаюць навіны пра працу кіруючых органаў. з усіх паведамленняў пра дзейнасць 
навіны пра розныя ўнутраныя арганізацыйныя падзеі складаюць 32% для беларускага саюзу 
жанчын, 25% “белай русі” і 23% фпб. для брСм доля такіх навін складае толькі 1,5%.  

пераважаюць традыцыйныя формы працы з мэтавымі групамі. даступныя інфармацыі 
справаздачы і іншыя адкрытыя звесткі пра дзейнасць фіксуюць выкарыстанне выключна 
старых формаў дзейнасці. практычна не выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі, рэкламу і 
накіраваную папулярызацыю. новыя формы працы арганізацый, за выключэннем лідараў 
у сваім полі, ужываюцца толькі тады, калі яны выступаюць у альянсе з больш актыўнымі 
партнёрамі.  

міжнароднае супрацоўніцтва. для большасці буйных арганізацый сектара характэрны нізкі 
ўзровень міжнароднага супрацоўніцтва, складанасці з прыцягваннем знешняга фінансавання. 
Што тлумачыцца як адсутнасцю матывацыі для развіцця кантактаў, так і знешнепалітычнай 
ізаляцыяй беларусі. Сітуацыя некалькі палепшылася ў апошнія гады, але нельга казаць, што 
адбыліся істотныя зрухі. у гэтым плане асобна вылучаецца толькі беларуская арганізацыя 
чырвонага крыжа, якая актыўна супрацоўнічае з прадстаўніцтвамі чырвонага крыжа ў 
іншых краінах, і карыстаецца падтрымкай донараў з шырокага спектру краін (ад Швейцарыі 
да японіі). таксама досыць актыўна супрацоўнічае з міжнароднымі партнёрамі міжнароднае 
таварыства інвалідаў, таму можна сказаць, што жывыя і значныя міжнародныя праекты амаль 
цалкам сканцэнтраваныя ў сацыяльным сектары.

большасць жа GONGO па-ранейшаму абмежаваныя супрацай выключна з расійскімі 
партнёрамі (супольныя з’езды, візіты, фестывалі, абмен студэнцкімі атрадамі), у меншай 
ступені – з іншымі постсавецкімі краінамі. у якасці новай тэндэнцыі можна адзначыць, што 
нават такія палітызаваныя арганізацыі, як брСм і беларускі саюз журналістаў спрабуюць 
падключацца ў еўрапейскія праекты і шукаць там фінансаванне. бСжурналістаў нават 
гатовы браць удзел у імпрэзах з альтэрнатыўнай беларускай асацыяцыяй журналістаў пры 
ўмове знешняга фінансавання53. брСм пакуль што ў большай ступені анансуе гатоўнасць 
падключэння да міжнародных праектаў, але гэта паказвае на магчымы вектар развіцця для 
гэтай арганізацыі54. 

Палітызацыя. 2016 год для GONGO прайшоў пад знакам парламенцкіх выбараў. большасць 
GONGO актыўна выкарыстоўваліся падчас падрыхтоўкі парламенцкіх выбараў 2016 года, 
пераважна з іх набіраліся унутраныя назіральнікі за выбарчым працэсамlv, таксама актыў і 
кіраўніцтва гэтых арганізацый традыцыйна папоўнілі дэпутацкі корпусlvi. асабліва ў гэтым 
плане вырозніваецца арганізацыя “белая русь”, якая накіравала на выбары 4261 назіральніка, 
а 68 чальцоў гэтай арганізацыі былі абраныя ў парламент (пераважная большасць з агульнай 
колькасці 110 дэпутатаў)57. 

таксама традыцыйна GONGO выкарыстоўваюцца для падтрымкі дзяржаўнай палітыкі ў 
беларусі, што асабліва было заўважна падчас і па выніках пятага усебеларускага народнага 
сходу (22-23 чэрвеня 2016 году). прадстаўнікі розных GONGO масава бралі ўдзел у ім і 
выкарыстоўвалі пляцоўку для публічнай дэманстрацыі салідарнасці з дзяржаўным курсамlviii. 
гэта дазваляе многім арганізацыям працаваць у цесным альянсе з дзяржаўнымі органамі, 
праводзіць супольныя мерапрыемствы, і нават атрымліваць дзяржаўнае фінансаваннеlix. 



17
чаСтка 4.  

Сектар GONGO: роля, Стратэгіі і метады 

гэта, аднак, прадугледжвае ідэалагічныя рамкі і палітычныя абмежаванні. рыторыка 
грамадзянскай супольнасці з прасоўваннем дэмакратыі і абаронай правоў чалавека 
замяняецца грамадска-патрыятычным выхаваннем і дэманстрацыяй лаяльнасці. нейкіх 
асаблівых зрухаў у гэтым рэчышчы не заўважна, відавочна, што ёсць жорсткія ідэалагічныя 
бар’еры для дзейнасці GONGO.

Ступень палітызацыі розная і, натуральна, залежыць ад тыпу арганізацыі. калі аналізаваць 
непасрэдны ўдзел у палітыцы на падставе навін пра арганізацыі, то найбольшае значэнне 
гэта мела для “белай русі” (17,2%), фпб (6,3%), брСм (5%). доля ідэалагічнай працы і 
патрыятычнага выхавання ў інфармацыйных падзеях выглядае наступным чынам: “белая 
русь” (14,9%), брСм (14,7%), фпб (13,5%). для іншыя арганізацый не перавышае 5%. 

новыя тэхналогіі. таксама арганізацыі, за невялікім выключэннем, практычна не 
выкарыстоўваюць новыя тэхнікі камунікацыі, не займаюцца інфармацыйнай палітыкай 
і тлумачэннем сваёй дзейнасці праз Смі. таксама вельмі мала вядзецца працы пра 
замацаванне пазітыўнага іміджу арганізацый. увядзенне інавацый апошнім часам 
дэманструе, што цэнтральныя органы улады патрабуюць ад GONGO выкарыстання новых 
тэхналогій і падыходаў, але на практыцы гэта рэалізуецца фармальна. 

трэба адзначыць, што ў плане формаў працы выяўляецца значная неаднастайнасць. 
некаторыя з арганізацый (фпб, Спб, беларускае таварыства інвалідаў і некаторыя іншыя), не 
дэманструюць асаблівага развіцця, выкарыстоўваюцца традыцыйныя фарматы: пасяджэнні, 
з’езды, візіты з кветкамі да ветэранаў і шматдзетных сямей і г.д. новыя формы працы такімі 
арганізацыямі звычайна ўжываюцца толькі тады, калі яны выступаюць у альянсе з больш 
актыўнымі партнёрамі. 

найбольш дынамічныя ў формах працы дзве арганізацыі – бачк і брСм. калі зірнуць на 
дзейнасць чырвонага крыжа, то актыўнае падключэнне да міжнародных праектаў станоўчым 
чынам уплывае на скарыстаныя формы дзейнасці: разам з традыцыйнымі фарматамі 
(матэрыяльная дапамога, святочныя мерапрыемствы для асобных катэгорый насельніцтва, 
круглыя сталы і семінары) бачна і актыўнае запазычанне катэгорый і формаў з міжнароднай 
практыкі (валанцёры, трэнінгі, білборды, велаакцыі). 

таксама безумоўна інавацыйна выглядае брСм, які актыўна працуе з новымі відамі 
моладзевай актыўнасці (напрыклад, экстрэмальныя віды спорту) і фарматамі працы: конкурс 
стартапаў, буккросінг, музей-бус, віртуальны музей, сацыяльныя сеткі. Што цікава, брСм 
імкнецца запазычваць і эксплуатаваць і культурныя трэнды, якія паўстаюць у незалежных 
моладзевых асяродках, асабліва ў гэтым плане вылучаецца запазычанне моды на вышыванку, 
якая ўзнікла і стала вельмі хутка папулярнай у недзяржаўным асяроддзі60. з расійскага 
кантэксту была запазычана ідэя “бессмяротнага палка” для ўшанавання вайскоўцаў вялікай 
айчыннай вайны61, новай мікраініцыятывы, якія стала дапаўненнем для дыскрэдытаванай 
з-за палітызацыі георгіеўскай стужкі. 



18
Спробы рэформаў і палітыка дзяржавы ў дачыненні 
грамадзянСкага Сектару, 2016-2017 

      чАСткА 5. 
белАРуСкАй гРАмАдзянСкАй СупольнАСці:  

АСноўныя тэндэнцыі 2016-2017 

гэтая частка даследавання прысвечаная галоўным трэндам у развіцці беларускай 
грамадзянскай супольнасці ў 2016 і пачатку 2017 года. да гэтых трэндаў належаць узровень 
узаемадзеяння паміж арганізацыямі грамадзянскай супольнасці (агС), развіццё новых 
крыніцаў фінансавання, стаўленне ўладаў да іх дзейнасці, а таксама інтэнсіўнасць кантактаў 
агС з палітычнымі партыямі, медыямі і замежнымі ўрадамі. аналіз зроблены на аснове 
маніторынгу публікацый пра дзейнасць агС на спецыялізаваных рэсурсах (belngo.info, eu-
robelarus.info, ngo.by) і папулярных навінных сайтах (tut.by, naviny.by, belta.by, nn.by, svaboda.
org) у 2016 і 2017 годзе. усяго 120 публікацыі, з якіх 90 навіны і 22 дакументы. навіны 
знойдзены праз Google News з выкарыстаннем пошуку па ключавым словам. у сувязі з 
абмежаваным аб’ёмам публікацыі, спасылкі падаюцца выбарачна. для падрыхтоўкі аналізу 
выкарыстоўваліся таксама 12 аналітычных публікацый.   

Дэпалітызацыя АГС. патрапленне прадстаўніцы таварыства беларускай мовы алены анісім 
ў беларускі парламент не павінна замыльваць вочы, што ўстойлівую тэндэнцыю апошніх год 
на ізаляцыю і самаізаляцыю грамадзянскай супольнасці ад палітыкі. парламенцкая кампанія 
2016 году прадэманстравалі, што выбары прыцягваюць увагу толькі праваабаронцаў (якія 
выступаюць назіральнікамі), GONGO (якія пастаўляюць назіральнікаў і чальцоў камісій) 
і палітычных структур, якія выкарыстоўваюць статус грамадскіх рухаў у рамках сваёй 
палітычнай стратэгіі. у адрозненні ад  палітычных кампаній 1990-х і 2000-х, калі агС 
актыўна далучаліся да розных палітычных кааліцый, на дадзены момант супрацоўніцтва з 
палітычнымі сіламі і ўдзел палітычных працэсах мінімальны. з усіх публікацый пра нда 
толькі н звязаныя з удзелам у актуальнай палітыцы. 

для большасці структур грамадзянскай супольнасці палітычныя працэсы не ўяўляюць поля 
для дзейнасці, а толькі шкодзіць ёй, сутыкаючы з уладамі. болей за тое, дэпалітызацыя 
грамадзянскай супольнасці служыць не толькі да паляпшэння дачыненняў з рэжымам, але 
з’яўляецца прыступкай да прыцягнення бізнесу да падтрымкі сваёй дзейнасці, што добра 
бачна на прыкладзе культурніцкіх ініцыятываў62.

пры гэтым варта адзначыць, што змяншэнне ролі грамадзянскай супольнасці ў руцінных 
палітычных падзеях, як выбары, не азначае, што яна цалкам адмовілася ад удзелу ў беларускіх 
палітычных працэсах. як прыклад, на падтрымку рэпрэсаваных супольнасць #BY_help 
сабрала $43 тысячы63. 

выкарыстанне “мяккіх” формаў рэпрэсій. дэпалітызацыя грамадзянскай супольнасці і 
пацяпленне ў беларуска-заходніх дачыненнях прывялі да змяншэння пераследу актывістаў 
недзяржаўных арганізацыяў у 2016 годзе. Хоць прававыя рамкі для дзейнасці арганізацыяў 
грамадзянскай супольнасці застаюцца рэстрыкцыйнымі64, рэпрэсіі насілі кропкавы характар, 
пераважна ў больш палітызаваным сектары, дзе шматкроць выраслі штрафы, але амаль зніклі 
арышты (гл. табліцу 3)65. 



19
чаСтка 5. 

беларуСкай грамадзянСкай СупольнаСЦі: аСноўныя тэндэнЦыі 2016-2017 

малюнак 6. Адміністрацыйны пераслед паводле палітычных прычынаў, 2014-2016

2014 2015 2016
  адміністрацыйныя арышты 108 15 3
  Штрафы 81 109 509

дадзеныя: праваабарончы цэнтр “вясна” (https://spring96.org/persecution). 

нават рэпрэсіі пачатку 2017 года, хоць могуць стаць зваротным пунктам, але паказваюць, 
што ўлады імкнуцца захаваць прастору для чарговага пацяплення беларуска-заходніх 
дачыненняў і выкарыстоўваюць выбарачныя рэпрэсіі. як прыклад, большасць затрыманых на 
дні волі, былі адпушчаныя без складання пратаколаў66. Цалкам ў сакавіку было затрымана 
больш за 900 чалавек, з якіх больш за 100 былі асуджаныя да адміністрацыйнага арышту67. 

Рост узаемадзеяння дзяржавы з грамадзянскай супольнасцю. улады больш ахвотныя 
да ўзаемадзеяння з грамадзянскай супольнасцю, калі бачаць за яе спінной  уплывовых 
міжнародных партнёраў (і адпаведна фінансавыя ці палітычныя рэсурсы).  выглядае, што 
ўзровень прадстаўніцтва беларускіх уладаў на гэтых пляцоўках залежыць ад фармату і 
статусу замежных удзельнікаў. недзяржаўныя арганізацыі у такім выпадку адыгрываюць 
ролю фасілітатара дыялогу паміж прадстаўнікамі захаду і ўладамі беларусі, хоць безумоўна 
маюць пэўны ўплыў на кшталтаванне парадку гэтага дыялогу. 

прыкладамі такіх канферэнцыяў з’яўляюцца кастрычніцкі эканамічны форум68, мінскі 
дыялог69 альбо форум “пашыраючы далягляды”70. на апошнім мерапрыемстве улады былі 
прадстаўленыя на ўзроўні прэм’ер-міністра, а сам форум арганізаваны за сродкі еўрапейскага 
саюза, меў перадусім інвестыцыйны характар.   

гэтаксама ўлады больш схільныя ды ўзаемадзеяння ў сферах, дзе існуе ціск з боку захаду: 
напрыклад у сферы смяротнага пакарання альбо дзеянняў праваахоўных органаў71. аднак, у 
гэтых выпадках улады часта пазбягаюць кантактаў з прадстаўнікамі агС, хоць і тут ёсць дробнае 
паляпшэнне. калі ў сакавіку 2016 году да ўдзелу ў міжнароднай канферэнцыі прысвечанай 
смяротнаму пакаранню, якая ладзілася пры ўдзеле міністэрства замежных спраў беларусі, 
былі запрошаныя прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту, але адкінутыя прадстаўнікі 
праваабарончага цэнтра “вясна”72, то ў снежні 2016 году на аналагічнай канферэнцыі ўлады 
зрабілі невялічкі крок наперад: прадстаўнікі “вясны” былі запрошаныя, хоць толькі як 
прыватныя асобы73. 

пэўнай навацыяй 2016 году стала паўстанне каардынацыйнай групы беларусь-еС74, 
якая ўключае ў сябе не толькі чыноўнікаў абодвух бакоў, але і прадстаўнікоў беларускай 
грамадзянскай супольнасці. пры гэтым, улады пазбягаюць дыялогу ў тых сферах, дзе яны 
не бачаць уласнай зацікаўленасці і дзе справа выглядае ўжо вырашанай на іх карысць. 
напрыклад, улады неахвотныя абмяркоўваць дарожную мапу ўдзелу беларусі ў балонскім 
працэсе і не спяшаецца з яе імплементацыяй75.

многія факты супрацоўніцтва агС з уладамі станавіліся гучнымі медыйнымі падзеямі, 
актыўна асвятляліся ў Смі і прыцягвалі заўважную грамадскую увагу. 

у 2016 годзе развівалася сістэма дзяржаўнага сацыяльнага заказу, недзяржаўныя 
некамерцыйныя арганізацыі атрымалі сродкі на рэалізацыб 53 дамоў па аказанні паслуг 
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      інвалідам і састарэлым грамадзянам.76 у першым квартале 2017 года было заключана 47 
такіх дамоў.77  

змяншэнне ўплыву на заходнія ўрады. Хоць арганізацыі грамадзянскай супольнасці дагэтуль 
здольныя прыцягваць уплывовых замежных партнёраў, пацяпленне ў беларуска-заходніх 
дачыненнях прывяло да змяншэння ролі нда для заходніх чыноўнікаў і міжнароднай 
супольнасці. многія арганізацыі грамадзянскай супольнасці асцерагаюцца, што яны будуць 
выключаныя з беларуска-еўрапейскага дыялогу78. афіцыйныя прадстаўнікі захаду сталі 
радзей сустракацца з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці, адпаведна 
змяншаюцца донарскія праграмы падтрымкі для беларускіх нда. многія прадстаўнікі 
агС беларусі засцерагаюць, што захад можа заплюшчыць вочы на рэпрэсіі з боку ўлад. як 
прыклад, у часе свайго візіту ў беларусь віцэ-прэм’ер бельгіі дзідзье рэйндэрс 15 сакавіка не 
проста не асудзіў рэпрэсіі ўладаў напярэдадні дня волі, але і заявіў, што “адміністратыўныя 
арышты за ўдзел у пратэстах здараюцца і ў краінах еўрапейскага Саюза”79. 

гнуткасць і арыентацыя на мэтавыя групы. новыя умовы дзейнасці, дэпалітызацыя, а таксама 
рост прафесіяналізацыі грамадзянскай супольнасці робіць арганізацыі больш адкрытымі 
і гнуткімі. назіраецца агульнае павышэнне гатоўнасці да працы ў кааліцыях, супольных 
праектах, таксама розных ініцыятывах межсектарнага ўзаемадзеяння. пры скарачэнні 
рэсурсаў, арганізацыі больш увагі сталі звяртаць на павелічэнне эфектыўнасці працы і 
дасягненне сінергетычнага эфекту, а таксама дыверсіфікацыі крыніц фінансавання.  

акрамя гэтага, грамадскія арганізацыі сталі значна больш увагі звяртаць на патрэбы і 
меркаванні ўласных мэтавых груп, і зменшылі актыўнасць па прасоўванні ўласных ідэяй і 
каштоўнасцяў. 

Рост значэння краўдфандынгу. у 2016 годзе тры беларускія краўдфандынгавыя 
платформы (“улей”, “талака” і “мае сэнс”) разам сабралі каля $700 тысяч80, што ў тры разы 
болей у параўнанні з 2015 годам81. найбуйнейшай стала кампанія па збору сродкаў для 
цяжкахворых дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця (каля $35 тысяч). аднак, 
беларускі краўдфандынг не варта блытаць з донарствам, бо ён хутчэй з’яўляецца спосабам 
перадзамовы (напрыклад, людзі ахвяруюць на выданне кнігі з умовай, што пасля атрымаюць 
ейны асобнік)82. таму краўдфандынгавыя платформы пакуль хутчэй звязваюць ініцыятывы 
з іх мэтавымі групамі,  чым з’яўляюцца сродкам поўнага фінансавага пакрыцця дзейнасці83. 

павышэнне сацыяльнай арыентаванасці грамадзянскай супольнасці. гэта звязана з 
пагаршэннем эканамічных умоваў у беларусі, большай прыхільнасцю беларускіх уладаў 
да сацыяльнаарыентаваных праектаў, а гэтаксама прыярытэтамі некаторых донараў. як 
прыклад у 2016 годзе распаўсюджанымі сярод грамадзянскай супольнасці сталі праекты 
звязаныя з сацыяльным прадпрымальніцтвам і гендарнымі праблемамі84. 

болей за тое, арганізацыі натуральным чынам пашыраюць поле сваёй дзейнасці, не 
дасягнуўшы поспехаў у сваёй першаснай, больш палітызаванай, сферы. паколькі дасягненне 
сістэмных зменаў выглядае немагчымым, нда імкнуцца вырашыць праблемы на ніжэйшым, 
сацыяльным, узроўні. напрыклад, праваабарончыя арганізацыі ўсё часцей звяртаюцца да 
сацыяльных і эканамічных правоў чалавека, а не да грамадскіх і палітычных85. 

гэтаксама сацыялізацыя грамадзянскай супольнасці дазваляе ёй выбудоўваць лепшыя 
дачыненні з уладамі і бізнесам, што дазваляе разлічваць на адсутнасць пераследу з боку 
першых і падтрымку з боку другіх – дзякуючы гэтаму сацыяльныя арганізацыі будуць займаць 
усё больш заўважную пазіцыю сярод беларускіх агС86.
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прасоўванне ў нетрадыцыйных для грамадзянскай супольнасці медыях. апроч традыцыйных 
буйных Смі, якія часам пішуць пра грамадзянскую супольнасць, у 2016-2017 годзе вырасла 
колькасць узгадванняў грамадскіх актывістаў у спецыялізаваных электронных выданнях, 
што адбываецца дзякуючы палітыцы медыяў, якія ствараюць адмысловыя рубрыкі пра 
грамадскую дзейнасць (Citydog87 альбо 34mag88). пры гэтым, такія сайты, як “Имена”89, які 
паўстаў за кошт краўдфандынгу, фактычна з’яўляюцца з’яўляюцца часткай грамадзянскай 
супольнасці, сабраўшы на дабрачыннасць каля $100 тысяч за год дзейнасці. 
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      1   лукашенко поручил продолжить переговорный процесс с мвф с учетом интересов 
белорусского народа http://www.belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-prodolzhit-
peregovornyj-protsess-s-mvf-s-uchetom-interesov-belorusskogo-naroda-212944-2016/

2   в кратком изложении на англ.: http://president.gov.by/en/official_documents_en/view/
ordinance-no-5-of-15-december-2014-10446/. полный текст на рус.: http://president.gov.
by/ru/official_documents_ru/view/dekret-5-ot-15-dekabrja-2014-g-10434/.  

3   текст программы: http://www.government.by/upload/docs/pdp2016_2020.pdf

4   See e.g. “Advocacy in Belarus: Experience of Civil Society Organizations”, Research Overview 
- http://oeec.by/wp-content/uploads/2016/03/Advoc_EN.pdf

5   See e.g. Dzmitry Markusheuski. How to improve Belarus. The straight line (Rus.) - http://
naviny.by/rubrics/opinion/2015/09/01/ic_articles_410_189640

6   подробнее см., например, д.володин, а.Сушко “е-участие как инструмент инклюзивного 
государственного управления” - http://sympa-by.eu/sites/default/files/library/brif_
issledovaniya_e-uchastie_kak_instrument_inklyuzivnogo_gosupravleniya_bipart_a_sushko.
pdf 

7   See e.g. “Advocacy in Belarus: Experience of Civil Society Organizations”, Research Overview 
- http://oeec.by/wp-content/uploads/2016/03/Advoc_EN.pdf

8   См. дмитрий маркушевский. как обуСтроИть беларуСь. как закалялась нСур - http://
naviny.by/rubrics/opinion/2015/01/13/ic_articles_410_187983

9   по данным национального реестра правовых актов республики беларусь - http://pravo.
by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/natsionalnyy-reestr/sistema-ucheta/
novye-postupleniya/

10   См., например, положением об общественно-консультативном (экспертном) совете по 
развитию предпринимательства при министерстве связи и информатизации республики 
беларусь - http://www.mpt.gov.by/ru/polozhenie-obshchestvenno-konsultativnogo-ek-
spertnogo-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri.

11   См., например, “общественные советы в республике беларусь: анализ правового 
регулирования” -  http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/obshhestvennye-sov-
ety/obshhestvennye-sovety-v-respublike-belarus

12   так, в задачи общественного совета при мвд входит повышение культурного уровня, 
удовлетворение духовных потребностей и интересов сотрудников и военнослужащих, 
ознакомление их с лучшими образцами классических и современных произведений 
литературы и искусства, укрепление положительного имиджа сотрудников органов 
внутренних дел и т.д. -  см. положение об общественном совете при министерстве 
внутренних дел республики беларусь - http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=15971. 

13   См. п. 10 положения о республиканском межведомственном совете по проблемам 
инвалидов (утверждено постановлением Совета министров № 129 от 02.02.2009 г.) - 
http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/UTVERZhDENO.pdf
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14   См. “о Совете по развитию предпринимательства в республике беларусь”: указ президента 
республики беларусь от 13 июля 1999 г. № 388 – текст доступен по адресу: http://be-
larp.by/media/ra/doc/Pravo/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%E2%84%96%20388.
docx

15   по данным редакции газеты «Советская белоруссия» - https://www.sb.by/articles/luchshie-
lyudi-iz-nashego-rayona.html

16   См. отчет “гражданственность в беларуси, молдове и украине”, подготовленный киевским 
международным институтом социологии (кмИС) для программы развития оон в украине 
- http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/DHRP/Civic%20literacy%20RU.
pdf 

17   См. постановление Совета министров № 783  от 12 августа 2014 г. «о служебной 
информации ограниченного распространения» - http://www.pravo.by/document/?guid=3
871&p0=C21400783&p1=1.

18   подробнее см. анализ основных изменений в закон республики беларусь «о средствах 
массовой информации», а. бастунец, оо “баж” - http://baj.by/be/node/27373

19   См., например, послание президента к белорусскому народу и национальному собранию, 
21 апреля 2017 г. - http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ezhegodnoe-poslanie-k-be-
lorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-16059/

20   См. владимир ковалкин. как обуСтроИть беларуСь. решить проблемы системы 
госзакупок -  http://naviny.by/article/20170418/1492510951-vladimir-kovalkin-kak-obus-
troit-belarus-reshit-problemy-sistemy

21   например, бывший начальник управления образования могилевского горисполкома 
евгений дуплевский, обвиненный в коррупционном преступлении и помилованный 
президентом, назначен директором гимназии № 4 могилева - https://news.tut.by/soci-
ety/532022.html 

22   как правительство потратило деньги автолюбителей - http://www.zautra.by/art.php?sn_
nid=16306

23   текст декрета доступен по адресу: http://president.gov.by/uploads/documents/3decree.
pdf

24   См. информацию о совещании об актуальных вопросах развития беларуси - http://
president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-ob-aktualnyx-voprosax-razvitija-belaru-
si-15736/

25   См. национальный план действий по реализации в республике беларусь положений 
конвенции о правах инвалидов - http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/up-
loads/files/PROEKT-Nats.-plan-tekst.pdf

26   государственный социальный заказ: анализ практики применения и предложения по 
совершенствованию - http://actngo.info/sites/default/files/files/gsz_praktika_i_predloz-
heniya.pdf 
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      27   ловушка страхового стажа. понятный разбор новых правил пенсионного обеспечения - 
http://pensii.belhelcom.org/

28   реализация белорусской модели здравоохранения и приоритетные направления 
ее дальнейшего развития - http://elib.vsmu.by/bitstream/handle/123/11787/vVG-
MU_2016_6_74-83.pdf?sequence=1

29   белорусские лекарства - всем. минздрав взялся за контроль врачей, аптек и поликлиник 
- https://news.tut.by/society/438855.html

30   медицинское страхование: плюсы, минусы, варианты - http://rfrm.io/spravy/meditsinskoe-
strahovanie-plyusy-minusy-varianty

31   куда плывёт система образования в республике беларусь? - https://4esnok.by/analitika/ku-
da-plyvyot-sistema-obrazovaniya-v-respublike-belarus/. о рекомендациях по результатам 
мониторинга качества общего среднего образования в 2015/2016 учебном году - http://
www.adu.by/ru/homepage/novosti/nauka/808-o-rekomendatsiyakh-po-rezultatam-mon-
itoringa-kachestva-obshchego-srednego-obrazovaniya-v-2015-2016-uchebnom-godu.
html; рекомендации по итогам изучения качества образования в учреждениях общего 
среднего образования в 2013/2014 учебном году - http://www.adu.by/wp-content/up-
loads/2014/quality/r1.pdf 

32   минобразования определило, какие поборы в школе законны, а какие нет - http://naviny.
by/article/20170120/1484925659-minobrazovaniya-opredelilo-kakie-pobory-v-shkole-za-
konny-kakie-net

33   коммюнике конференции министров европейского пространства высшего образования 
(ереван, армения, 14-15 мая 2015 г.) - http://nihe.bsu.by/images/titovich/Erevan_rus.pdf; 
Belarus Roadmap for Higher Education Reform - http://bologna-yerevan2015.ehea.info/
files/Roadmap%20Belarus_21.05.2015.pdf

34    болонский процесс для беларуси. дорожная карта, а не à la carte - http://journalby.com/
news/bolonskiy-process-chto-eto-takoe-i-zachem-belarusi-769 

35   См. дмитрий маркушевский. как обуСтроИть беларуСь. жилкомхоз и население 
- http://naviny.by/article/20170215/1487140386-dmitriy-markushevskiy-kak-obus-
troit-belarus-zhilkomhoz-i-naselenie

36   текст указа доступен по адресу: http://rgkh.by/docs/Ukaz_536.pdf

37   Собственная информация. См. также документ проекта - http://www.by.undp.org/con-
tent/dam/belarus/docs/Prodoc_Strengthening%20Inclusive%20LG_Rus.pdf, а также 
информацию о мероприятиях проекта: http://www.pac.by/ru/news-feeds/interna-
tional-cooperation-projects/ekspertnye-seminary-v-ramkax-sovmestnogo-proekta-s-
proon_i_0000006415.html.

38   декрет президента республики беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «об иностранной 
безвозмездной помощи». 

39   прэзідэнт, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта 
па ідэалогіі, прэм’ер-міністр, пяць намеснікаў прэм’ер-міністра, міністр ўнутраных 
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справаў, міністр аховы здароўя, міністр замежных справаў, міністр інфармацыі, міністр 
культуры, міністр абароны, міністр адукацыі, міністр спорту і турызму, міністр эканомікі, 
міністр юстыцыі, старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі, міністр працы і сацыяльнай 
абароны, старшыня палаты прадстаўнікоў, старшыня рады рэспублікі, старшыні абласных 
выканаўчых камітэтаў і мінгарвыканкама.

40   вступительное слово и доклад президента «вместе — за сильную и процветающую 
беларусь!» на пятом всебелорусском народном собрании, URL: <http://president.gov.by/
ru/news_ru/view/uchastie-v-pjatom-vsebelorusskom-narodnom-sobranii-13867/>  

41   обращение с ежегодным посланием к белорусскому народу и национальному 
собранию, URL: <http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-21-aprel-
ja-obratitsja-s-ezhegodnym-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-13517/>

42   вступительное слово и доклад президента «вместе — за сильную и процветающую 
беларусь!» на пятом всебелорусском народном собрании, URL: <http://president.gov.by/
ru/news_ru/view/uchastie-v-pjatom-vsebelorusskom-narodnom-sobranii-13867/

43   абрэвіятуры: фпб – федэрацыя прафсаюзаў беларусі, брСм – беларускі рэспубліканскі 
саюз моладзі, доСааф – дабраахвотнае таварыства садзеяння арміі, авіяцыі і флоту, 
оСвод – таварыства выратавання на водах, бСж – беларускі саюз жанчынаў, брпо – 
беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя, боов – беларускае грамадскае 
аб’яднанне ветэранаў, нак – нацыянальны алімпійскі камітэт, бнпа – беларуская 
навукова-прамысловая асацыяцыя.

44   некаторыя абрэвіятуры: нкап па ідэалогіі – намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта 
па ідэалогіі, кіраўнік ап – кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, Савк – старшыня абласнога 
выканаўчага камітэта, старшыня мгвк – старшыня мінскага гарадскога выканаўчага 
камітэта.

45   для аналізу былі адабраныя наступныя арганізацыі, частка якіх адбіралася па ступені 
значнасці для дзяржавы (гэты пералік стабільна прысутнічае ў рыторыцы дзяржаўных 
асобаў і афіцыйных Смі): “белая русь”, беларускі рэспубліканскі Саюз моладзі, беларуская 
федэрацыя прафсаюзаў, беларускі саюз жанчын, беларуская арганізацыя чырвонага 
крыжа. дадатковым фактарам значнасці можна лічыць, што гэтыя арганізацыі далі 
найбольшую колькасць назіральнікаў на парламенцкіх выбарах-2016. таксама ў аналіз 
былі ўключаныя галоўныя сектаральныя арганізацыі: беларускае таварыства інвалідаў, 
беларуская навукова-прамысловая асацыяцыя, беларускі саюз журналістаў, Саюз 
пісьменнікаў беларусі, беларускі фонд культуры. аснова для аналізу – “падзея”, пад якой 
разумелася навіна пра нейкую акцыю альбо мерапрыемства, ажыццяўлянае грамадскай 
арганізацыяй. таксама ў якасці дадатковай інфармацыі выкарыстоўваліся інтэрв’ю і 
абагульняючыя артыкулы. для збору інфармацыі выкарыстоўваліся адкрытыя крыніцы 
ў сеціве, у першую чаргу афіцыйныя сайты арганізацый і дзяржаўнай інфармацыйнай 
агенцыі белта. другім крокам збіралася інфармацыя ў іншых крыніцах праз выкарыстанне 
пашуковай сістэмы Google. на наступным этапе аналізу “падзеі” класіфікаваліся паводле 
сферы дзейнасці (культура, сацыяльныя паслугі, міжнародная супраца і г.д.). узор 
класіфікацыі прыведзены ў базе дадзеных.

46   удзел GONGO у выбарчым цыкле стаў устойлівай рысай палітычнай сістэмы ў беларусі. 
глядзіце: настасся матчанка (2015). “падмена грамадзянскай супольнасці ў беларусі: 
недзяржаўныя арганізацыі, арганізаваныя дзяржавай”. ARCHE. №4: 87-101
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анализ. под общей редакцией андрея егорова. URL: http://oeec.by/youthsectoralanalysis.

51   у аналітычным аглядзе за 2015 год адзначалася ў якасці асноўнай тэндэнцыі 
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на рынке труда и социальной защите населения” (с. 58). дмитрий брюховецкий (2016). 
“государственные общественные объединения: “грязная работа” достается неудачникам”. 
белорусский ежегодник – 2015. редакторы анатолий паньковский и валерия костюкова. 
минск: логвінаў. С. 58-64.
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структурамі. часам ствараюцца вялікія кааліцыі, напрыклад, 07.05.2016 было падпісана 
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