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АБ РЭАКЦЫІ ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА НА ПАДЗЕІ
19—20 СНЕЖНЯ 2010 г. У МІНСКУ

Снапкоўскі У. Е., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Працэс нармалізацыі беларуска-еўрапейскіх адносін, які пачаўся ў другой палове 
2008 г., аказаўся перарваны ў выніку падзей, што адбыліся ў Мінску 19—20 снежня 2010 г. 
ЕС не прызнаў як свабодныя, справядлівыя і празрыстыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, 
асудзіў рэпрэсіі ўлад адносна прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці і 
заклікаў неадкладна вызваліць удзельнікаў масавых акцый пратэсту супраць абвяшчаных 
Цэнтральнай выбарчай камісіяй вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх бясспрэчную 
перамогу на іх атрымаў дзеючы Прэзідэнт А. Лукашэнка.

На прэс-канферэнцыі для прадстаўнікоў айчынных і замежных СМІ 20 снежня А. Лу-
кашэнка заявіў, што «мадэль развіцця Беларусі будзе ўдасканальвацца без карэнных ло-
мак». Ён выказаў пэўны аптымізм адносна перспектыў развіцця супрацоўніцтва з ЕС, 
адзначыўшы, што папярэдняе заключэнне місіі АБСЕ па назіранні за выбарамі дазволіць 
Беларусі развіваць гэтыя адносіны. Аднак, пасля апублікавання выніковага заключэння 
місіі АБСЕ, якое не прызнавала выбары як справядлівыя і дэмакратычныя, беларускія 
ўлады заявілі 31 снежня 2010 г. аб непрадленні мандата офіса АБСЕ ў Мінску. 

20 снежня ў сумеснай заяве міністры замежных спраў Германіі і Польшчы Г. Вестэр-
веле і Р. Сікорскі ацанілі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі як не адпавядаючыя дэмакра-
тычным стандартам і асудзілі праследванні апазіцыі. Вярхоўны прадстаўнік ЕС па знеш-
няй палітыцы К. Эштан і дзяржаўны сакратар ЗША Х. Клінтан у сумеснай заяве заклікалі 
беларускія ўлады вызваліць усіх затрыманых, у тым ліку кандыдатаў у прэзідэнты, і 
заявілі аб магчымасці перагляду адносін з Беларуссю. Міністры замежных спраў чаты-
рох дзяржаў ЕС — Германіі, Швецыі, Чэхіі і Польшчы — сумесна апублікавалі 23 снеж-
ня ў газеце «International Herald Tribun» артыкул, у якім ставілася пад сумненне перамога 
А. Лукашэнкі на выбарах, як і сама ідэя працягу з ім якіх-небудзь спраў.

У рэзалюцыі Еўрапейскага парламента ад 20 студзеня 2011 г. заяўлялася, што 
прэзідэнцкія выбары ў Беларусі 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 вызвалення ўсіх затры-
маных, змяшчаўся заклік да ўлад Беларусі адмяніць рашэнне аб закрыцці офіса АБСЕ 
ў Беларусі. Рэзалюцыя рэкамендавала Савету ЕС і Еўрапейскай камісіі перагледзець 
палітыку ЕС адносна Беларусі, у тым ліку прымяніць эканамічныя санкцыі і замарозіць 
фінансавую дапамогу праз крэдыты 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, разгле-
дзець магчымасць прыпынення ўдзелу Беларусі ва «Усходнім партнёрстве», пачаць дыя-
лог, кансультацыі і палітычную каардынацыю з суседзямі Беларусі — партнёрамі ЕС, каб 
максімальна павысіць эфектыўнасць палітыкі ЕС да Беларусі.

31 студзеня Савет ЕС прыняў заключэнне па Беларусі, у якім таксама асуджаліся 
мерапрыемствы беларускіх улад у дзень правядзення выбараў і пасля іх, патрабавала-
ся вызваліць арыштаваных і спыніць праследванне апазіцыі. Змяшчаўся заклік да ўлад 
адмяніць рашэнне аб закрыцці офіса АБСЕ ў Мінску. Заключэнне аднаўляла рэжым 
санкцый супраць шэрагу афіцыйных асоб Беларусі. Савет ЕС заявіў аб сваёй рашучасці 
ўзмацняць адносіны з беларускім народам і цывільным грамадствам, пацвердзіў намер па-
чаць перагаворы з беларускім урадам па заключэнні пагадненняў аб спрашчэнні візавага 
рэжыму і рэадмісіі. Як адзначалася ў рашэнні, прынцыповай асновай для пазіцыі ЕС аднос-
на Беларусі з’яўлялася «палітыка крытычнага ўзаемадзеяння», у тым ліку шляхам дыялога 
і ў рамках «Усходняга партнёрства». Савет ЕС канстатаваў, што, як паказалі прэзідэнцкія 
выбары, Беларусі патрэбна прайсці яшчэ доўгі шлях для таго, каб адпавядаць сваім аба-
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вязацельствам у рамках АБСЕ. Разам з тым, у рашэнні падкрэслівалася, што далейшае 
развіццё адносін будзе залежыць ад прагрэсу беларускіх улад у выкананні прынцыпаў 
дэмакратыі, вяршэнства права і правоў чалавека. МЗС Рэспублікі Беларусь адрэагава-
ла на рашэнне Савета ЕС спецыяльнай заявай, у якой адзначалася бесперспектыўнасць 
даўлення на Беларусь і адначасова пацвярджалася яе зацікаўленасць ва «ўмацаванні 
партнёрскіх адносін з Еўрапейскім саюзам».

Звяртае на сябе ўвагу тое, што надзвычай рэзкая рэакцыя ЕС адразу пасля снежаньскіх 
падзей у Беларусі, асабліва студзеньская 2011 г. і наступныя рэзалюцыі Еўрапарламента, 
не прывялі да адпаведных жорсткіх рашэнняў іншых органаў ЕС. Сярод дзяржаў — членаў 
ЕС адсутнічала адзінства ў пытанні ўвядзення эканамічных санкцый супраць Беларусі, 
што прадэманстрыравала пасяджэнне 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. 

У штогадовым пасланні беларускаму народу і парламенту, з якім выступіў Прэзідэнт 
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 звязаныя з нашай краінай». Ён прапанаваў еўрапейскім палітыкам 
сустрэцца ў любым месцы, каб абмеркаваць усе пытанні, якія турбуюць абодва бакі .

У канцы снежня 2010 і на працягу 2011 г. Беларусь і ЕС перажылі самы цяжкі і скла-
даны перыяд сваіх узаемаадносін, абменяўшыся шэрагам вострых заяў і рашэнняў. Іх 
адносіны аказаліся на самым нізкім узроўні, які толькі існаваў. ЕС ушчыльную падыйшоў 
да прымянення кропкавых эканамічных санкцый супраць беларускіх кампаній, якія, як 
сцвярджаецца, найбольш цесна звязаны з дзеючым палітычным рэжымам. З боку бе-
ларускага Прэзідэнта былі зроблены некаторыя прымірэнчыя заявы, у тым ліку наконт 
магчымасці вызвалення ўдзельнікаў снежаньскіх масавых палітычных акцый, а потым іх 
большая частка была вызвалена. Гэта пакідае надзеі на размарожванне адносін Беларусі з 
ЕС, якое, аднак, не прыйдзе хутка. 

20-гадовая гісторыя адносін паміж Беларуссю і Еўрапейскім саюзам падзяляецца на 
два перыяды, мяжой паміж якім выступае 1996 г. На працягу першага перыяду беларуска-
еўрапейскія адносіны развіваліся з нарастаючым дынамізмам і былі ўвенчаны падпісаннем 
Пагаднення аб партнёрстве і супрацоўніцтве, якое аднак не ўступіла ў сілу па сённяшні 
дзень. Другі перыяд пачаўся пасля лістападаўскага рэферэндуму 1996 г., вынікі якога не 
былі прызнаны ЕС і яго дзяржавамі-членамі. Пасля рэферэндуму ў беларуска-еўрапейскіх 
адносінах наступіў адкат, назіралася чаргаванне этапаў пацяплення і ахалоджвання. 
Агульны стан гэтых адносін можна было называць ненармальным, параўноўваючы яго 
з дасягненнямі першай паловы 90-х гадоў і ўзроўнем адносін ЕС з іншымі еўрапейскімі 
краінамі — нечленамі ЕС.

Пацяпленне ў адносінах Беларусі з ЕС, што наступіла ў 2008—2010 гг. (выключаючы 
падзеі пасля 19 снежня 2010 г.), давала пэўныя падставы палітыкам і даследчыкам, у тым ліку 
і аўтару, для асцярожнай высновы, што ў гэтыя гады мог бы пачацца новы этап ў іх адносінах, 
які характарызуецца нармалізацыяй і пэўным пацяпленнем. Аднак мой аптымізм, як і надзеі 
многіх іншых палітыкаў, даследчыкаў і простых грамадзян, на жаль, не спраўдзіліся. 

Паварот да лепшага ў беларуска-еўрапейскіх адносінах не наступіў. Пасля падзей, што 
адбыліся 19—20 снежня і наступныя дні, адносіны Беларусі з ЕС, як і ўвогуле з дзяржавамі 
Захаду, аказаліся адкінутымі да ўзроўню, які быў ніжэйшы за той, з якога пачынаўся адлік 
падзей пасля лістападаўскага рэферэндуму 1996 г. Для таго, каб бакам зноў вярнуцца да 
больш-менш прымальнага ўзроўню адносін, спатрэбіцца нямала часу і цярпення. Ім да-
вядзецца зноў прайсці неабходную фазу пачатку нармалізацыі і аднаўлення даверу, па-
добную той, што была ў 2008—2010 гг. Але яна будзе яшчэ больш цяжкай, паколькі за-
патрабуе значна больш палітычнай волі, вытрымкі і ўзважанасці ў параўнанні з тым, што 
рабілася раней. Каб аднавіць страчананы давер, афіцыйнаму Мінску не абыйсціся без вы-
звалення палітычных вязняў, што будзе разглядацца Бруселем як лакмусавая паперка для 
пачатку палітычнага дыялога з беларускімі ўладамі. Як паказваюць падзеі лета і пачатку 
восені 2011 г., гэты працэс ужо пачаўся.
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