
 

    

Belarusische Gemeinschaft RAZAM e.V. 

Berlin 

contact@razam.de 

www.razam.de 

Vereinsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

VR-Nr. VR38674 

Vorstand 

Anton Niadzelka 

Yuliya Salauyova 

Yauheni Fedarovich 

Bankverbindung 

IBAN: 

DE14430609671186206000 

BIC: GENODEM1GLS 

GLS Bank 

 1 

 

 

 

Зварот наконт нелегальнай міграцыі праз Беларусь у ЭЗ 

 

Ужо некалькі месяцаў на беларускай зямлі разгортваецца падвойная гуманітарная трагедыя: У 

той час як у выніку ўсё новых хваляў арыштаў і рэпрэсій супраць беларускай грамадзянскай 

супольнасці людзі жывуць у пастаянным страху адвольных арыштаў, больш за 800 чалавек 

лічацца палітычнымі зняволенымі, больш за 250 НДА і медыя-платформаў ліквідаваныя, а 

апошняя праваабарончая арганізацыя ў краіне была зачынена ў пачатку кастрычніка, нявінныя 

людзі з краін Блізкага Ўсходу паміраюць ад холаду і голаду ў лясах на беларускай мяжы з ЭЗ: У 

краінах паходжання іх пераконвалі, што існуе "бяспечны шлях у Эўропу". Аднак многія з іх днямі 

і тыднямі бадзяюцца ў прымежнай зоне на шляху ў ЭЗ, не маючы магчымасці забяспечыць сябе 

самым неабходным, хворыя і знясіленыя, сярод іх ёсць сем'і з маленькімі дзецьмі. Усё больш 

людзей хацелі б вярнуцца, але беларускім памежнікам было загадана адрэзаць ім зваротны шлях. 

Людзі апынаюцца ў пастцы, а набліжэнне зімы прымушае баяцца горшага. 

Мы глыбока ўзрушаныя пакутамі гэтых людзей, якія сталі ахвярамі рэжыму Лукашэнкі, які ўжо 

ўзяў у закладнікі сваіх уласных грамадзян, якія спрабавалі абараніць свае правы на свабодныя 

выбары, самавызначэнне і дэмакратычную будучыню. 

 

Абодва крызісы - унутраны ў выглядзе развязанай вайны супраць грамадзянскай 

супольнасці і знешні ў выглядзе арганізаваных і кантралюемых дзяржавай патокаў 

уцекачоў - непарыўна звязаны паміж сабой і заўсёды павінны разглядацца разам. 

 

У цяперашні час існуе мноства доказаў арганізаванай дзяржавай кантрабанды, шматмільённага 

бізнэсу, на якім, верагодна, нажываюцца і беларускія ўлады. Аднак найперш яны хочуць 

адцягнуць увагу ад катастрофы ва ўласнай краіне і аказаць ціск на сваіх эўрапейскіх суседзяў, 

распальваючы палітычныя канфлікты наконт таго, як абыходзіцца з уцекачамі. Выкраданне 

еўрапейскага грамадзянскага авіялайнера ўжо паказала, што Лукашэнка не спыніцца ні перад 

чым. Цяпер рэжым канчаткова ператварыў Беларусь у краіну, якая ўяўляе вострую пагрозу для 

бяспекі ўсёй Еўропы. 

Асабліва пацярпелі краіны, якія з мінулага года ўнікальным чынам падтрымалі людзей у Беларусі 

і з Беларусі. У першую чаргу гэта - Літва і Польшча, якія дапамаглі людзям з Беларусі, якія трапілі 

ў бяду, арганізаваўшы гуманітарныя калідоры і выдаўшы візы. Таксама гаворка ідзе і пра 
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Нямеччыну, якая разам са сваімі еўрапейскімі і міжнароднымі партнёрамі ўпарта працавала над 

спыненнем дзяржаўнага гвалту, мірным вырашэннем унутранага беларускага канфлікту і 

грамадзянскай перадачай улады законнаму ўраду ў форме свабодных і справядлівых выбараў 

пры міжнародным назіранні.  

 

Падвойны гуманітарны крызіс можа быць развязаны толькі шляхам пераходу ўлады да 

дэмакратычнага ўрада ў Беларусі. Пакуль Лукашэнка знаходзіцца ва ўладзе, рэжым 

будзе працягваць весці сваю разбуральную гульню. 

 

Таму мы звяртаемся да ўрадаў еўрапейскіх краін і просім: 

● Разумець міграцыйны крызіс і рэпрэсіі, якія працягваюцца ў Беларусі, як падвойны 

гуманітарны крызіс, адказнасць за які нясе рэжым у Мінску. 

● Зрабіць усё магчымае, каб пакласці канец падвойнаму гуманітарнаму крызісу і 

зьвязаннымі зь імі пакутамі мільёнаў нявінных людзей. Гэтага можна дамагчыся толькі 

шляхам дэмакратычнай змены ўлады. 

● Пры гэтым неабходна таксама нагадаць Расіі пра яе адказнасць, якая па-ранейшаму 

абараняе нелегітымнага кіраўніка Беларусі і падтрымлівае яго фінансава, палітычна і 

праз СМІ. 

● Даць дакладна зразумець урадам або іншым суб'ектам, якія фінансава, палітычна ці 

медыйна падтрымліваюць беларускі рэжым і яго дзеянні, накіраваныя супраць 

грамадзянскай супольнасці і еўрапейскіх суседзяў, што гэта ня будзе памяркоўна ў 

супрацоўніцтве з краінамі ЭЗ і будзе падвергнута адпаведным санкцыям. 

● Паставіць інтарэсы беларускай грамадзянскай супольнасці, якая пакутуе ад масавых 

рэпрэсій, у цэнтр любых перамоваў, такіх як канферэнцыя, запланаваная на 22 лістапада 

ў Вене. 

● Аказваць падтрымку тым краінам, якіх гэта датычыцца, у вырашэнні праблем звязаных з 

прытокам бежанцаў, а таксама ў размеркаванні і прыёме гэтых бежанцаў. 

● Выконваць гуманітарныя прынцыпы пры абыходжанні з бежанцамі на знешніх межах 

Беларусі і даваць магчымасці гуманітарным арганізацыям дабрацца да людзей, якія 

маюць у гэтым патрэбу. Выпадкі незаконнага выправаджэння і непрадастаўлення 

дапамогі павінны празрыста расследавацца і карацца. 

Акрамя таго, мы просім жыхароў краін, закранутых міграцыяй, не разглядаць бежанцаў як 

пагрозу бяспецы і стабільнасці іх таварыстваў. Бо сотні тысяч беларусаў сёння таксама 

падзяляюць нялёгкі лёс тых, хто вымушаны быў пакінуць сваю радзіму. Рэальная небяспека 
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зыходзіць насамрэч ад рэжыму ў Менску, які выкарыстоўвае бессаромна мігрантаў як пешкі ў 

сваёй бруднай гульне.  

Вырашэнне падвойнага гуманітарнага крызісу ў Беларусі патрабуе моцнага і адзінага 

адказу з боку Еўропы пры шырокай падтрымцы ў грамадствах еўрапейскіх краін. Толькі 

такім чынам Еўропа можа пакласці канец пагрозе ўласнай бяспецы, якая зыходзіць ад 

беларускага рэжыму. Для Еўропы ёсць толькі адна пажаданая перспектыва: 

дэмакратычная, свабодная і стабільная Беларусь, якая з'яўляецца не пагрозай, а 

надзейным партнёрам, які разумее захаванне правоў чалавека як адну з найважнейшых 

мэт сваёй дзяржаўнай палітыкі. 

 

Берлін, 2 лістапада 2021 года 

падпісана Антонам Нядзелка, 1-ы старшыня 

Belarusische Gemeinschaft RAZAM e.V. 


