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У сваіх папярэдніх артыкулах і тэзісах аўтар 
разглядаў розныя этапы і аспекты адносін паміж 

Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам (ЕС) 
[23—27, 36]. У дадзеным артыкуле прааналізуем 
развіццё беларуска-еўрапейскіх адносін у 2010—
2012 гг., час, калі гэтыя адносіны зведалі драматыч-
ны пералом, які наступіў пасля падзей у Мінску 19—
20 снежня 2010 г.

Новае абвастрэнне сітуацыі вакол Саюза 
палякаў на Беларусі ў пачатку 2010 г. азначала канец 
«гульні ў лібералізацыю», перыяд якой беларускі 
палітычны аглядальнік В. Карбалевіч акрэсліў ад 
жніўня 2008 г. да лістапада 2009 г. Разлік ЕС пад-
штурхнуць беларускія ўлады да дэмакратызацыі з 
дапамогай дыялогу не спраўдзіўся (яны не пайшлі 
на рыначныя рэформы, прыпынілі перагаворы аб 
уступленні ў Сусветную гандлёвую арганізацыю, 
уступіўшы ў Мытны саюз з Расіяй і Казахста-
нам). Афіцыйны Мінск таксама расчараваўся ў 
супрацоўніцтве з ЕС, не атрымаўшы чаканых 
фінансавых выгад ад удзелу ва Усходнім партнёр-
стве, патоку еўрапейскіх інвестыцый. Дыялог з 
ЕС не спрацаваў і як сродак уздзеяння на Расію, 
якую Мінск хацеў запалохаць сваім збліжэнннем з 
Еўропай [12].

Трактоўка адносін з ЕС з боку беларуска-
га Мiнiстэрства замежных спраў  была больш 
аптымістычнай. Яно паведамляла на сваім сай-
це ў пачатку 2012 г., што дыялог прадстаўнікоў 
кіраўніцтва еўраструктур з беларускім прэзідэнтам 
і міністрам замежных спраў садзейнічаў пераводу 
адносін з ЕС у больш канструктыўнае рэчышча і 
паступальнаму збліжэнню пазіцый бакоў па шэра-
гу пытанняў. Распачаты экспертныя дыялогі з ЕС у 
сферах энергетыкі, транспарту, навакольнага ася-
роддзя, мытні, сельскай гаспадаркі, стандартызацыі 
і сертыфікацыі, па эканамічных і фінансавых пы-
таннях. У 2010 г. Еўрасаюзам распачаты працэс 

падрыхтоўкі перагавораў з Беларуссю па заключэнні 
пагадненняў аб спрашчэнні візавых працэдур і 
рэадмісіі [7]. У 2009–2010 гг. беларускія дыпла-
маты падрыхтавалі і перадалі на разгляд структур 
ЕС шэраг прапаноў па развіццi ўзаемадзеяння, 
узгадніўшы іх з літоўцамі і ўкраінцамі [28]. У маі 
2010 г. Рэспубліка Беларусь падтрымала польска-
іспанскую прапанову аб стварэнні Групы сяброў 
«Усходняга партнёрства» і заклікала ўключыць у 
гэту групу Расію, Казахстан і Турцыю. 

Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў улады 
зрабiлi шэраг крокаў па лібералізацыі выбарчага 
заканадаўства, улічылi некаторыя рэкамендацыі 
АБСЕ. У лістападзе 2010 г. была прынята новая рэ-
дакцыя Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі, якая 
прадугледжвала «развитие полноформатных отно-
шений с государствами Европейского союза, под-
держание активного диалога с ЕС по всему спек-
тру вопросов, представляющих взаимный интерес, 
с перспективой заключения Соглашения о пар-
тнерстве и сотрудничестве, а также отмены дис-
криминационных мер в отношении белорусского 
государства; последовательное наращивание во-
влеченности Республики Беларусь в общеевропей-
ские объединительные процессы, в первую очередь 
предполагающие активное участие в международ-
ных проектах, связанных с производством и транс-
портировкой энергоресурсов, эксплуатацией транс-
портных коридоров» [16].

У кастрычніку 2010 г. Беларусь з рабочым візітам 
наведала прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ. 
2 лістапада ў Мінску знаходзіліся міністры замеж-
ных спраў Германіі і Польшчы Гвідо Вестэрвеле і 
Радаслаў Сікорскі. Беларускі прэзідэнт падзякаваў 
Германіі і Польшчы за тое, што гэтыя краіны, «як 
бы ні складваліся нашы адносіны з еўрапейцамі, у 
няпростых умовах раней і ў цяперашніх умовах ро-
бяць вельмі шмат для таго, каб у нас былі нармаль-
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ныя адносіны». Г. Вестэрвеле адзначыў, што візіт 
двух міністраў замежных спраў сведчыць аб жаданні 
Еўрапейскага саюза разглядаць Беларусь не толькі 
як суседа, але і як добрага партнёра. Ён выказаў 
зацікаўленасць і гатоўнасць развіваць эканамічнае 
супрацоўніцтва з Беларуссю [4].

У дакладзе на Чацвёртым Усебеларускім з’ездзе 
6 снежня 2010 г. Аляксандр Лукашэнка вылучыў 
тэзіс, які неаднаразова агучваўся ім у апошнія гады 
і які, на думку экспертаў, азначаў імкненне да фак-
тычнай роўнаўдаленасці Беларусі ад Усхода і Заха-
да [23]. Паводле слоў прэзідэнта, «найбольш апты-
мальнай для Беларусі з’яўляецца стратэгія “роўнай 
набліжанасці” да Усхода і Захада. Іменна яна дае 
шанц максімальна эфектыўна выкарыстоўваць вы-
гаднае геаграфічнае становішча, транзітны і прамыс-
ловы патэнцыял нашай краіны» [17]. Але пасля адка-
ту ў адносінах з ЕС тэзіс аб роўнаўдаленасці Беларусі 
ад Усхода і Захада, ці «беларускіх арэлях», быў зняты. 

Працэс нармалізацыі беларуска-еўрапейскіх 
адносін спынiўcя ў выніку падзей, што адбыліся 
ў Мінску 19–20 снежня 2010 г. ЕС не прызнаў 
прэзідэнцкія выбары ў Беларусі свабоднымi, 
справядлівымi і празрыстымi, асудзіў дзеянні 
ўлад адносна прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзян-
скай супольнасці і заклікаў неадкладна вызваліць 
удзельнікаў масавых акцый пратэсту супраць аб-
вешчаных Цэнтральнай выбарчай камісіяй вынікаў 
прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх бясспрэч-
ную перамогу на іх атрымаў дзеючы Прэзідэнт 
А. Лукашэнка.

На прэс-канферэнцыі для прадстаўнікоў айчын-
ных і замежных СМІ 20 снежня А. Лукашэнка заявіў, 
што «мадэль развіцця Беларусі будзе ўдасканальвацца 
без карэнных ломак». Ён выказаў пэўны аптымізм 
адносна перспектыў развіцця супрацоўніцтва з ЕС, 
адзначыў, што папярэдняе заключэнне місіі АБСЕ па 
назіранні за выбарамі дазволіць Беларусі развіваць 
гэтыя адносіны [5]. Аднак пасля апублікавання за-
ключэння місіі АБСЕ, якая не прызнавала выбары 
справядлівымі і дэмакратычнымi, беларускія ўлады 
заявілі 31 снежня 2010 г. аб непрадаўжэнні мандата 
офіса АБСЕ ў Мінску [35]. Прадстаўнік беларуска-
га МЗС адзначыў, што гэта «свядомае рашэнне, якое 
абумоўлена адсутнасцю аб’ектыўных прычын для за-
хавання місіі АБСЕ ў Беларусі» [14].

20 снежня ў сумеснай заяве міністры замежных 
спраў Германіі і Польшчы Г. Вестэрвеле і Р. Сікорскі 
ацанілі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі як не ад-
павядаючыя дэмакратычным стандартам і асудзілі 
пераслед апазіцыі [37]. Вярхоўны прадстаўнік ЕС 
па знешняй палітыцы Катрын Эштан і дзяржаўны 
сакратар ЗША Хілары Клінтан у сумеснай заяве 
заклікалі беларускія ўлады вызваліць усіх затрыма-
ных, у тым ліку кандыдатаў у прэзідэнты, і заявілі 
аб магчымасці перагляду адносін з Беларуссю [33]. 
Міністры замежных спраў чатырох дзяржаў ЕС — 
Германіі, Швецыі, Чэхіі і Польшчы — сумесна 
апублікавалі 23 снежня 2010 г. у газеце «International 
Herald Tribun» артыкул, у якім ставілася пад сумнен-
не перамога А. Лукашэнкі на выбарах, як і ідэя пра-
цягу з ім якіх-небудзь спраў [34].

12 студзеня 2011 г. канцлер ФРГ А. Меркель на 
сустрэчы з прэмʼер-міністрам Італіі С. Берлусконі 

выказалася за аднаўленне Еўрапейскім саюзам санк-
цый супраць беларускага кіраўніцтва. Пры гэтым 
еўрапейскія палітыкі і эксперты досыць рэалістычна 
падыходзілі да праблемы ўвядзення санкцый, у 
прыватнасці была адзначана неэфектыўнасць санк-
цый ЕС у дачыненні да Беларусі ў папярэднія гады, 
выказваліся думкі, што жорсткая рэакцыя заходніх 
краін справакуе рэзкі дрэйф Беларусі ў бок Расіі [21, 
с. 41]. 

У рэзалюцыі Еўрапейскага парламента ад 
20 студзеня 2011 г. заяўлялася, што прэзідэнцкія вы-
бары 19 снежня 2010 г. не адпавядалі міжнародным 
стандартам свабодных, справядлівых і празрыстых 
выбараў, асуджалася прымяненне сілы супраць 
удзельнікаў акцый пратэсту, арышты і затрыманні 
дэманстрантаў і большасці кандыдатаў у прэзідэнты, 
як і лідараў апазіцыі, вылучалася патрабаванне вы-
звалення ўсіх затрыманых, змяшчаўся заклік да ўлад 
Беларусі адмяніць рашэнне аб закрыцці офіса АБСЕ 
ў Беларусі. Рэзалюцыя рэкамендавала Савету ЕС і 
Еўрапейскай камісіі перагледзець палітыку ЕС ад-
носна Беларусі, у тым ліку прымяніць эканамічныя 
санкцыі і замарозіць фінансавую дапамогу праз крэ-
дыты МВФ, аперацыі Еўрапейскага інвестыцыйнага 
банка і Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця, 
падрымліваць фінансавымі і палітычнымі сродкамі 
намаганні цывільнага грамадства, незалежных 
СМІ, аднавіць візавыя санкцыі да кіраўніцтва 
Беларусі, пашырыць іх дзеянне на іншых дзяржаўных 
чыноўнікаў, разгледзець магчымасць прыпыне-
ня ўдзелу Беларусі ва «Усходнім партнёрстве», па-
чаць дыялог, кансультацыі і палітычную каарды-
нацыю з суседзямі Беларусі — партнёрамі ЕС, каб 
максімальна павысіць эфектыўнасць палітыкі ЕС да 
Беларусі [20].

На рэзалюцыю Еўрапейскага парламента На-
цыянальны сход Рэспублікі Беларусь адрэагаваў 
21 студзеня заявай Прэзідыума Савета Рэспублікі 
і Савета Палаты прадстаўнікоў, у якой гаварылася, 
што «Европейский парламент при формировании 
своей позиции в отношении Республики Беларусь 
игнорирует объективные факты», і падкрэслівалася 
гатоўнасць «к конструктивному диалогу с между-
народными парламентскими организациями и на-
циональными парламентами иностранных госу-
дарств — но исключительно на основе обоюдного 
уважения и равноправия» [11].

31 студзеня 2011 г. Савет ЕС прыняў заклю-
чэнне па Беларусі, у якім асуджаліся мерапрыем-
ствы беларускіх улад у дзень правядзення выбараў 
і пасля іх, патрабавалася вызваліць арыштаваных і 
спыніць праследванне апазіцыі. Змяшчаўся заклік 
да ўлад адмяніць рашэнне аб закрыцці офіса АБСЕ ў 
Мінску. Заключэнне аднаўляла рэжым санкцый су-
праць шэрагу афіцыйных асоб Беларусі, забараняю-
чы ўезд у шангенскую прастору для 158 асоб. Савет 
ЕС заявіў аб сваёй рашучасці ўзмацняць адносіны 
з беларускім народам і цывільным грамад-
ствам, пацвердзіў намер пачаць перагаворы з 
беларускім урадам па заключэннi пагадненняў аб 
спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі. Як ад-
значалася ў рашэнні, прынцыповай асновай для 
пазіцыі ЕС адносна Беларусі з’яўлялася «палітыка 
крытычнага ўзаемадзеяння», у тым ліку шляхам 
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дыялогу і ў рамках «Усходняга партнёрства» [30]. 
МЗС Рэспублікі Беларусь адрэагавала на рашэн-
не Савета ЕС спецыяльнай заявай, у якой адзна-
чалася бесперспектыўнасць даўлення на Беларусь 
і адначасова пацвярджалася яе зацікаўленасць ва 
«ўмацаванні партнёрскіх адносін з Еўрапейскім са-
юзам» [8].

Звяртае на сябе ўвагу тое, што надзвычай рэз-
кая рэакцыя ЕС адразу пасля снежаньскіх падзей 
у Беларусі, асабліва студзеньская 2011 г. і наступ-
ныя рэзалюцыі Еўрапарламента, не прывялі да ад-
паведных жорсткіх рашэнняў іншых органаў ЕС. 
Сярод дзяржаў — членаў ЕС адсутнічала адзінства 
ў пытанні ўвядзення эканамічных санкцый су-
праць Беларусі, што прадэманстравала пасяджэн-
не Савета ЕС 12 красавіка 2011 г. У той час калі 
Чэхія, Польшча, Славакія і Швецыя выступілі за 
ўвядзенне кропкавых эканамічных санкцый су-
праць беларускіх прадпрыемстваў, Італія, Грэцыя і 
Латвія былі супраць [3].

Пасля вынясення першых судовых прыгавораў 
па справах аб «масавых беспарадках» у Мінску Савет 
міністраў замежных спраў ЕС 23 сакавіка пашырыў 
спіс беларускіх чыноўнікаў, якім быў забаронены 
ўезд на тэрыторыю краін ЕС і актывы якіх на яго 
тэрыторыі павінны быць замарожаны, уключыўшы 
ў яго дадаткова яшчэ 12 асоб і 29 прадпрыемстваў 
[3]. Па стане на 1 ліпеня 2012 г. у спіс уваходзілі 243 
асобы і 32 кампаніі [15].

Беларускі бок адзначаў бесперспектыўнасць 
палітыкі санкцый і прымаў меры ў адказ на 
санкцыі, падрыхтаваўшы свой спіс асоб, якім быў 
забаронены ўезд на тэрыторыю Беларусі. Па сло-
вах прэс-сакратара МЗС Беларусі А. Савіных, 
у яго «ўключаны асобы, якія прадпрымаюць 
дэструктыўныя дзеянні ў адносінах Беларусі і на-
носяць шкоду міжнароднаму супрацоўніцтву». Пры 
гэтым было сказана, што імёны асоб, якія знахо-
дзяцца ў спісе, агалошвацца не будуць [2].

У штогадовым пасланні беларускаму наро-
ду і парламенту, з якім выступіў А. Лукашэнка 
ў красавіку 2011 г., гаварылася, што ў адносінах 
Беларусі з ЕС наступіў тайм-аўт, які, аднак, доўга 
працягвацца не можа. Па яго словах, у гэтым 
«зацікаўлены тыя еўрапейцы, якія цесна звяза-
ныя з нашай краінай». Ён прапанаваў еўрапейскім 
палітыкам сустрэцца ў любым месцы, каб абмер-
каваць усе пытанні, якія турбуюць абодва бакі [19].

І пасля снежаньскіх падзей 2010 г. Беларусь 
аптымістычна ацэньвала перспектывы свай-
го ўдзелу ва «Усходнім партнёрстве». 5 сакавіка 
2011 г. прэс-сакратар МЗС Рэспублікі Бела-
русь А. Савіных заўважыў, што Беларуская дзяр-
жава працягвае разглядаць «Усходняе партнёр-
ства» як цікавую і канструктыўную праграму, 
якую трэба накіраваць на стварэнне адзінай з 
Еўропай інфраструктуры ў сферах энергетычна-
га супрацоўніцтва, транспарту, адміністрацыйных 
працэдур, звязаных з гандлем [22]. Як адзначала-
ся на сайце МЗС Беларусі ў студзені 2012 г., краіна 
выступае з ініцыятывай распрацоўкі ў рамках гэ-
тай праграмы канкрэтных праектаў, накіраваных 
на развіццё сеткі энергетычных і транспартных 
камунікацый, умацаванне рэгіянальнай энергетыч-

най бяспекі, процідзеянне экалагічным пагрозам, 
павышэнне эфектыўнасці аховы меж і мытнага 
забеспячэння гандлю паміж краінамі-партнёрамi 
і ЕС. Прапаноўвалася стварэнне рэгіянальных 
механізмаў прыцягнення інвестыцый, а таксама 
паўнавартаснага «бізнес-вымярэння» «Усходня-
га партнёрства» ў выглядзе пастаяннай платфор-
мы для дыялогу і супрацоўніцтва паміж дзелавымі 
кругамі і эканамічнымі структурамі краін-
партнёраў і ЕС [7].

Аднак пасля заснавання Еўранесту танальнасць 
выказванняў беларускіх афіцыйных асоб змянілася. 
5 мая 2011 г. Прэзідыум Савета Рэспублікі і Са-
вет Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь прынялі сумесную заяву, дзе 
гаварылася, што беларускі парламент лічыць пар-
ламенцкую структуру «Усходняга партнёрства» 
«інструментам палітычнага ціску» і «не лічыць 
сябе абавязаным улічваць ці прымаць да ўвагі яе 
пазіцыю» [10].

Вельмі выразна супярэчнасці Беларусі з ЕС 
праявіліся пры правядзенні саміту «Усходняе 
партнёрства» ў Варшаве 29—30 верасня 2011 г. 
Напярэдадні сустрэчы яе арганізатары катэгарыч-
на адмовіліся накіраваць афіцыйнае запрашэнне 
Прэзідэнту Рэспублiкi Беларусь А. Лукашэнку, які 
ў адказ не санкцыяніраваў удзел у мерапрыемстве 
кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства 
і даручыў выступаць там ад імя нашай краіны пас-
лу Беларусі ў Польшчы В. Гайсёнку [18]. Гэта было 
расцэнена арганізатарамi міжнароднага форуму 
як парушэнне дыпламатычнага этыкету. Вынікам 
разыходжанняў стала адмова беларускага боку ад 
удзелу ў саміце. У заяве беларускага МЗС гавары-
лася, што сваімі дзеяннямі арганізатары саміта на-
носяць шкоду дзеяздольнасці гэтай рэгіянальнай 
ініцыятывы, а рэшэнні саміта, якiя закрана-
юць інтарэсы Беларусі і прынятыя без яе згоды, 
з’яўляюцца нелігітымнымі [9].

Саміт «Усходняе партнёрства» прыняў Дэкла-
рацыю па Беларусі, у якой пацверджаны ўмовы для 
вяртання да дыялогу з Мінскам, перш за ўсё вы-
зваленне і рэабілітацыя палітычных зняволеных. 
Выніковая сумесная Дэкларацыя, аднак, абыш-
лася без крытыкі беларускіх улад, супраць чаго 
выступілі пяць партнёрскіх краін — Украіна, Мал-
дова, Арменія, Азербайджан і Грузія [13].

Беларуска-еўрапейскія адносіны яшчэ больш 
накаліліся ў першыя месяцы 2012 г. ЕС перайшоў 
27 лютага Рубікон, уключыўшы ў спіс невыязных 
прадстаўнікоў беларускага бізнесу (12 чалавек і 
29 кампаній). На наступны дзень беларускія ўлады 
рэкамендавалі главе Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі 
М. Мора і паслу Польшчы ў Беларусі Л. Шарэп-
ку «выехаць у свае сталіцы для кансультацый, каб 
давесці свайму кіраўніцтву цвёрдую пазіцыю бела-
рускага боку аб непрымальнасці даўлення і санк-
цый». Адпаведна ў Мінск для кансультацый былі 
адкліканы пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ЕС 
А. Еўдачэнка і пасол Беларусі ў Польшчы В. Гай-
сёнак. Еўрасаюз назваў дзеянні беларускага боку 
«варожым актам» і ў адказ адклікаў усіх паслоў 
краін – членаў ЕС для кансультацый, якія пакінулі 
Мінск у ноч на 1 сакавіка [6, 29]. Становішча кры-
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ху нармалізавалася ў красавіку, калі паслы ЕС 
вярнуліся ў Мінск. 

У выступленні з пасланнем да беларускага на-
рода і Нацыянальнага сходу 8 мая 2012 г. Прэзідэнт 
Рэспублiкi Беларусь А. Лукашэнка пацвердзіў, што 
ЕС з’яўляецца адным з важнейшых вектараў для 
Беларусі: і эканамічна, і палітычна. Звяртаючыся 
да снежаньскіх падзей 2010 г., ён сказаў, што пасля 
выбараў Беларусь разлічвала ісці ранейшым шля-
хам — наладзіць дыялог з Еўропай і ЗША, развіваць 
грамадскую супольнасць, унутрыпалітычны дыя-
лог, удасканальваць палітычную сістэму. «Але Захад 
і наша пятая калона вырашылі інакш. Яны не про-
ста адмовіліся ад дыялогу, але пачалі атаку на нашу 
краіну праз націск і санкцыі». Адзначыўшы, што гэта 
шлях у тупік, дакладчык канстатаваў: «З-за дзіўнай 
еўрапейскай палітыкі страчана шмат часу, але наша 
пазіцыя застаецца ранейшай — мы гатовы да дыяло-
гу» [1]. Менавіта такім шляхам трэба пераадольваць 
рознагалоссі, а не санкцыямі і забаронамі. Беларускі 
прэзідэнт назваў санкцыянаваную палітыку памыл-
ковай, таму што яна дарэмная і безвыніковая.

Закрануўшы пытанне, з кім Беларусь (Усхо-
дам ці Захадам), ці тэму так званых «беларускіх 
арэляў», дакладчык назваў такія падыходы заста-
рэлым прыкладам прымітыўнага мыслення. Няма 
ніякіх арэляў — ёсць аб’ектыўныя інтарэсы краіны. 
Вялікія саюзы, на мяжы якіх знаходзіцца Беларусь 
(маюцца на ўвазе Еўрапейскі саюз і Еўразійскі саюз, 
які фарміруецца), на яго думку, не павінны быць 
варожымі адзін аднаму, не дзяліць кантынент, а 
аб’ядноўваць яго. «Зыходзячы з гэтага, Беларусь вы-
лучае ідэю інтэграцыі інтэграцый. Яе мэта — ства-
рэнне агульнай эканамічнай прасторы ад Лісабона 
да Уладзівастока» [1], — заявіў А. Лукашэнка. Ад-
нак уступленне Беларусі ў Мытны саюз і ўтварэнне 
Адзінай эканамічнай прасторы разам з Расіяй і Ка-
захстанам з 1 студзеня 2012 г. здымала пытанне аб 
падпісанні ёю пагадненняў аб утварэнні Зоны па-
глыбленага свабоднага гандлю паміж краінамі — 
членамі «Усходняга партнёрства» і ЕС. 

высновы. Пацяпленне ў адносінах Беларусі 
i ЕС, што наступіла ў 2008—2010 гг. (выключаю-
чы падзеі пасля 19 снежня 2010 г.), давала пэўныя 
падставы палітыкам і даследчыкам, у тым ліку і 
аўтару, для асцярожнай высновы, што ў гэтыя гады 
«можа пачацца новы этап у гэтых адносінах, які 
характарызуецца іх нармалізацыяй і пэўным па-
цяпленнем» [26, с. 41]. На нашу думку, таго, што 
зроблена абодвума бакамі за гэтыя два гады, было 
дастаткова для сцвярджэння, што Мінск і Брусель 
прайшлі цяжкі пачатак на шляху аднаўлення да-
веру, за якім павінны адкрыцца шырокія гарызон-
ты ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва [26, с. 41]. Ад-
нак нашы надзеі, як і спадзяванні многіх іншых 
палітыкаў, даследчыкаў і простых грамадзян, на 
жаль, не спраўдзіліся. 

Паварот да лепшага ў беларуска-еўрапейскіх 
адносінах не наступіў. Пасля падзей, што адбыліся 
ў Беларусі 19—20 снежня і наступныя дні, адносіны 
Беларусі з ЕС, як і ўвогуле з дзяржавамі Захаду, 
аказаліся адкінутымі да ўзроўню, які стаў ніжэйшым 
за той, з якога пачынаўся адлік па дзей пасля 
лістападаўскага рэферэндуму 1996 г. Для таго, каб 
бакам зноў вярнуцца да больш-менш прымальнага 
ўзроўню адносін, спатрэбіцца нямала часу і цярпен-
ня. Ім прыйдзецца зноў прайсці фазу нармалізацыі і 
аднаўлення даверу, падобную той, што была ў 2008–
2010 гг. Але каб прыйсці да гэтага, афіцыйнаму 
Мінску не абысціся без вызвалення палітычных 
вязняў, што будзе разглядацца Бруселем як лакму-
савая паперка для пачатку палітычнага дыялогу з 
беларускімі ўладамі.

Гісторыя адносін ЕС i Беларусі паказвае, што ні 
стратэгія дыялогу з беларускімі ўладамі, ні іх дыпла-
матычная ізаляцыя не прынеслі чакаемых суполь-
насцю вынікаў у выглядзе рэальнай дэмакратызацыі 
беларускага грамадскага жыцця. Дыялог праводзіўся 
на падставе прынцыпу выканання пэўных умоў, ад-
нак на практыцы значна большыя выгады з гэта-
га атрымаў Мінск, які абмежаваўся дробнымі і 
сімвалічнымі саступкамі ў галіне дэмакратызацыі. 
Прытым ЕС не праводзіў адносна Беларусі 
паслядоўнай палітыкі, часта змяняў свае адносіны 
да яе. Такую выснову зрабіла польская даследчы-
ца Г. Дунер ужо пасля снежаньскіх 2010 г. падзей у 
Мінску [32]. З такімі ацэнкамі была салідарна за-
ходняя палітычная, дыпламатычная і эксперт-
ная супольнасць, моцна расчараваная паводзінамі 
беларускіх улад 19, 20 і ў наступныя дні снежня.

Аднак скептыцызм і незадаволенасць эфектыў-
насцю палітыкi ЕС адносна Беларусі выказвалася 
даследчыкамі і раней. Польскі даследчык А. Думала 
канстатаваў, што ранейшая палітыка ЕС у адносiнах 
Беларусі была неэфектыўнай. Ён сумняваецца, ці ў 
стане ЕС сфармуляваць для Беларусі прапанову, якая 
б аддалiла яе ад Расіі. Апошняя значна больш важная 
для ЕС, паколькі мае статус стратэгічнага партнёра. 
А Беларусь можа быць толькі мастом у тых адносінах 
і карыстацца дабротамі ЕПС [31]. 

Зыходзячы са стратэгічнай мэты забеспячэння 
добрасуседства на сваіх знешніх межах, можна мер-
каваць, што ЕС будзе працягваць палітыку ўцягвання 
Беларусі ў праграму «Усходняе партнёрства» і 
рэгіянальныя праекты. Пры гэтым ЕС, як можна 
заўважыць, будзе мацней увязваць свае эканамічныя 
праграмы і дапамогу Беларусі з яе прагрэсам у 
палітычнай сферы. Палітычныя патрабаванні, перш 
за ўсё дэмакратызацыю, Брусель цвёрда намераны 
супрацьпаставіць «прагматызму» беларускай знеш-
няй палітыкi, накіраванаму выключна на рэалізацыю 
«другога кошыка» (фінансава-эканамічнага), які 
для Мінска з’яўляецца прыярытэтам нумар адзін у 
адносінах з Захадам. 
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