
 
 

Заява кіруючага камітэта ФГС УП адносна рэпрэсій урадам 

супраць лідараў апазіцыі і прафсаюзаў у Беларусі 

 

         Брусэль, 15 чэрвеня 2022 г. 

 

Масавыя пратэсты 2020 г. яскрава прадэманстравалі нязгоду беларускага грамадства з 

сфальшаванымі прэзідэнцкімі выбарамі, а таксама дзеяннямі рэжыму Лукашэнкі, 

скіраванымі на тое, каб захаваць сваю ўладу за ўсялякі кошт.  Масавыя рэпрэсіі 

нелегітымнага рэжыму Лукашэнкі пасля выбараў мелі на мэце застрашыць беларускае 

грамадства, у тым ліку шляхам сістэматычнай і татальнай ліквідацыі незалежных 

арганізацыяў грамадзянскай супольнасці, а таксама прыняцця істотных зменаў у 

беларускае заканадаўства, якія значна абмяжоўваюць правы і свабоды грамадзянаў. 

 

Змест заявы Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь аб спыненні дзейнасці 

Свабоднага прафсаюзу Беларускага, Свабоднага прафсаюзу металістаў, Беларускага 

незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, энергетыкаў, 

транспартнікаў, будаўнікоў і іншых работнікаў, Беларускага прафсаюзу работнікаў 

радыёэлектроннай прамысловасці, а таксама Асацыяцыі прафсаюзаў “Беларускі кангрэс 

дэмакратычных прафсаюзаў” сведчыць пра тое, што яна ёсць чарговым рэспрэсіўным 

крокам рэжыму Лукашэнкі з мэтай сістэматычнай ліквідацыі незалежнай грамадзянскай 

супольнасці ў Беларусі.  

 

З 19 красавіка 2022 г. беларускія сілавікі зладзілі ператрусы ў офісах і кватэрах лідэраў і 

актывістаў незалежных беларускіх прафсаюзаў. Шмат лідараў і актывістаў дагэтуль 

знаходзяцца ў зняволенні. Сярод іх: Аляксандр Ярашук, ягоны намеснік Сяргей 

Антусевіч - былы чалец Кіраўнічага камітэту ФГС УП, лідар Беларускага прафсаюзу 

работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Генадзь Фядыніч, актывісты Вацлаў 

Арэшка, Міхаіл Громаў, Ірына Буд-Гусаім, Міраслаў Сабчук, Яніна Малаш, 

Віталь Чычмароў, Васіль Бераснёў. 



 

 

Звяртаем увагу на тое, што артыкул 5 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, на які 

спасылаецца Генеральная пракуратура прадугледжвае, што дзейнасць грамадскіх 

аб’яднанняў мае быць скіраванай на “рэалізацыю і абарону правоў, свабод і інтарэсаў 

чалавека і грамадзяніна”.  

 

Нагадваючы пра вельмі важную ролю незалежных прафсаюзаў у абароне правоў 

работнікаў і законных інтарэсаў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь у іх жаданні жыць у 

дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржаве (як гэта прадугледжвае артыкул 1 

Канстытуцыі), падкрэсліваем, што трактаванне Генпракуратурай дзейнасці згаданых 

грамадскіх арганізацыяў як такіх, што маюць на мэце гвалтоўнае змяненне 

канстытуцыйнага ладу ці вядуць прапаганду вайны, сацыяльнай, нацыянальнай, 

рэлігійнай і расавай варожасці ёсць палітычна матываванай спробай рэжыму 

ліквідаваць магчымасці дзеля дэмакратычнай дзейнасці ў межах прававога поля і, такім 

чынам, знішчыць чарговы важны сегмент беларускай грамадзянскай супольнасці. 

 

Мы заклікаем міжнародную супольнасць, урады дэмакратычных краінаў і ЕС дзеля 

прыняцця адэкватных захадаў супраць рэжыму Лукашэнкі ў звязку з чарговым актам 

ліквідацыі беларускай грамадзянскай супольнасці.  

 

Мы патрабуем неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх прафсаюзных лідараў і 

актывістаў, а таксама ўсіх іншых палітычных вязняў.  

 

Мы вымагаем спынення палітычна матываваных працэсаў па ліквідацыі незалежных 

прафсаюзаў, а таксама стварэння належных умоваў дзеля іх паўнавартаснай дзейнасці.  

 

Мы заклікаем дэмакратычныя краіны і ЕС да большай салідарнасці і падтрымкі 

беларускай грамадзянскай супольнасці, выразна аддзяляючы яе ад нелегітымнага рэжыму 

Лукашэнкі. 

 

 



 

 

Чальцы Кіраўнічага камітэту Форуму Грамадзянскай Супольнасці Ўсходняга 

Партнёрства 

  


