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дение этому — результаты взаимной торговли. Если на начальной стадии белорусско-
китайских отношений ее объем составлял всего лишь около 30 млн дол. США, то по 
итогам 2011 г. он преодолел рубеж в 3 млрд дол. Таким образом, за 20-летний период 
товарооборот между нашими странами вырос почти в 100 раз. На протяжении послед-
них лет Китай стабильно входит в первую десятку основных торговых партнеров Бела-
руси. По итогам первой половины 2012 г. Китай занял шестое место во внешнеторговом 
обороте Беларуси, уступив лишь России, Нидерландам, Украине, Латвии и Германии. 
Объем белорусского экспорта в Китай за этот период составил 291,4 млн дол. (на 16,2 % 
больше показателя января—июня 2011 г.). Одновременно с количественными измене-
ниями в торгово-экономическом сотрудничестве в последнее время четко обозначились 
и качественные перемены. Их суть — динамичный переход от простой торговли товара-
ми и услугами к реализации крупных инвестиционных проектов. Первый из таких про-
ектов — создание в Беларуси оператора мобильной связи «БеСТ» при кредитном обе-
спечении Эксимбанка КНР в размере 234 млн долларов, строительство завода по про-
изводству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», рекон-
струкция автомобильной дороги М-5/Е 271 Минск—Гомель на участке Жлобин—Го-
мель по параметрам І категории и электрофикации участков Гомель—Жлобин—Осипо-
вичи и Жлобин—Калинковичи.

В настоящее время в стадии проработки находятся проекты по техническому переосна-
щению ОАО «Белорусские обои» и строительству крупнейшей в стране Витебской ГЭС, 
жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий» в Минске, гостиничный комплекс «Пекин». За-
вершается подготовка документов по строительству белорусско-китайского индустриаль-
ного парка, который планируется построить в юго-западной части Смолевичского района. 

Совместно реализуемые и планируемые к реализации проекты при кредитной под-
держке Китая — очень важное направление двустороннего белорусско-китайского со-
трудничества, которое носит взаимовыгодный характер. Китай построил в Беларуси 
стационарный инспекционно-досмотровый комплекс для рентгеновского сканирования 
автомобильных средств, перемещаемых через таможенную границу. В настоящее вре-
мя завершается строительство завода по сборке китайских автомобилей в г. Борисове 
на ОАО «Автогидроусилитель».

В последние годы и белорусские компании реализовали в Китае ряд своих инвести-
ционных проектов: созданы и успешно работают совместные предприятия по сборке и 
сервисному обслуживанию БелАЗов в Пекине, производству кормоуборочных и куку-
рузоуборочных комбайнов, сборке белорусских тракторов в Харбине.

В дальнейшем основные усилия Беларуси и Китая будут сконцентрированы на вы-
сокотехнологичных наукоемких проектах, которые будут способствовать модернизации 
экономик двух стран, созданию высокотехнологичных производств. Этому в значитель-
ной степени будет способствовать деятельность белорусско-китайской комиссии по со-
трудничеству в области высоких технологий, соглашение о создании которой было под-
писано во время визита в нашу страну заместителя председателя Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей Лу Юнсяном в мае 2012 года. Прио-
ритетными отраслями для нас должны стать связь, космические технологии, биофарма-
цевтика, новые материалы, энергетика, машино- и приборостроение.

ПЫТАННЕ ПРАВОЎ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАСЦЯЎ
НА ПАРЛАМЕНЦКІХ ВЫБАРАХ У ЛІТВЕ 2012 г.

Пінькевіч Д. П., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Пытанне захавання правоў нацыянальных меньшасцяў у Літве стала прыцягваць 
на сябе значную ўвагу цягам апошніх двух год. Каталізатарам гэтага працэсу ста-
ла прыняцце новага Закону аб адукацыі літоўскім Сеймам у сакавіку 2011 г. Павод-
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ле закона павінна была адбыцца пэўная ўніфікацыя ўмоў навучання для звычайных 
літоўскіх школ і школ нацыянальных меньшасцяў. У прыватнасці найбольшы рэзананс 
выклікаў артыкул новай рэдакцыі закону, які абавязваў выпускнікоў апошніх здаваць 
пры сканчэнні школы агульны экзамен па літоўскай мове. Да гэтага часу выпускнікам 
польскіх, рускіх і беларускіх школ было дастаткова здаць экзамен па роднай мове для 
атрымання літоўскага атэстата. Па сутнасці новы закон не ўводзіў нейкіх прынцыпова 
новых абмежаванняў ці правілаў. Яго мэтай было прывядзенне сітуацыі ў Літве ў ад-
паведнасць з агульнаеўрапейскай практыкай, якая да гэтага была значна больш спры-
яльнай для нацыянальных меньшасцяў, чым у большасці краін ЕС. Аднак жа прыняц-
це і ўступленне ў сілу новага закона значна актывізавала прадстаўнікоў нацыяналь-
ных суполак і, у першую чаргу, польскую дыяспару. Рускую і беларускую супольнасці 
сітуацыя ўсхалявала ў меньшай ступені.

Тым не менш, нягледзячы на іх актыўнасць, а таксама высокую ступень удзе-
лу польскіх палітыкаў у канфлікце вакол закона, новы Закон аб адукацыі застаўся 
без змяненняў. Калі пасля яго ўступлення ў сілу мінуў год, склалася ўражанне, што 
сітуацыя счарпана. Аднак жа пытанне нацыянальных меньшасцяў усё ж адыгра-
ла сваю ролю на выбарах у літоўскі Сейм, першы тур якіх прайшоў 14 кастрычніка 
2012 г. На месцы ў парламенце прэтэндавалі 17 партый і кааліцыя «За Літву», якая 
складалася з чатырох малых партый. Натуральна, што найбольшую ўвагу ў перадвы-
барчай кампаніі яе ўдзельнкі надавалі пытанням эканомікі, барацьбы з карупцыяй, рэ-
фармавання судовай сістэмы. Праблема захавання правоў нацыянальных меншасцяў 
хоць і прысутнічала ў праграмах некаторых партыяў, але не адыгрывала істотнай ролі 
за выключэннем двух палітычных сілаў. Гэта «Саюз Айчыны — ЛХД» — літоўскія 
кансерватары, якія выступілі ініцыятарамі прыняцця новага закона, і «Выбарчая ак-
цыя палякаў Літвы» (ВАПЛ). Апошняя арыентавана перадусім на прадстаўнікоў поль-
скай меньшасці і была адным з арганізатараў і лідэраў пратэстаў супраць новага за-
кона ў 2011 г. Пры гэтым напярэдадні выбараў ВАПЛ аб’ядналася з Народнай парты-
яй К. Прунскенэ і Рускім Альянсам І. Розавай. Агульнай глебай для аб’яднання стала 
менавіта імкненне паўплываць на сітуацыю з нацыянальнымі меньшасцямі ў краіне.

Гэтай праблеме ў выбарчай платформе ВАПЛ быў прысвечаны асобны абзац, у якім 
давалася абяцанне прывесці літоўскую палітыку ў адпаведнасць з еўрапейскімі нормамі 
стаўлення да нацыянальных меньшасцяў. У той жа час варта адзначыць істотную 
розніцу паміж зместам афіцыйнай праграмы партыі і выказванняў лідэра партыі 
В. Тамашэўскага, які казаў пра неабходнасць змяненняў у Закон аб адукацыі 2011 г., які 
як раз-такі адпавядаў нормам еўрапейскага заканадаўства ў дадзенай сферы. Пры гэтым 
падаецца больш верагодным, што менавіта пазіцыя кіраўніка партыі з’яўляецца рэаль-
най мэтай ВАПЛ з улікам кола яе патэнцыйных выбарцаў, якія хутчэй за ўсё звярталі 
ўвагу не на крытычныя выказванні адносна кіруючай кааліцыі кансерватараў, а на 
менавіта нацыянальную скіраванасць гэтай партыі.

Менавіта таму вельмі важным вынікам першага тура парламенцкіх выбараў у Літве 
можна назваць пераадоленне ВАПЛ пяціадсоткавага бар’еру. Трэба адзначыць, што 
вынік гэты быў прадказальным. Партыя паслядоўна павялічвала набраны працэнт ад 
1,95 % у 2000 г. да 4,8 % у 2008 г. і ў выніку атрымала ў 2012 г. 5,58 %. з дапамогаю ў 
тым ліку і радыкалізацыі асобных прадстаўнікоў польскай і рускай меньшасцяў Літвы 
пасля прыняцця новага Закона аб адукацыі. 

Такім чынам, ўпершыню ў найноўшай гісторыі Літвы партыя, што прадстаўляе 
інтарэсы нацыянальных меньшасцяў, здолела увайсці ў Сейм. Верагодна, што абраныя 
ад ВАПЛ дэпутаты літоўскага парламента прысвецяць сябе перш за ўсе менавіта ад-
стойванню правоў нацыянальных меньшасцяў. Мяркуючы па афіцыйнай рэакцыі Вар-
шавы, польскі бок разлічвае менавіта на гэта. Так міністр замежных спраў Польшчы 
Р. Сікорскі, характэрызуючы вынікі выбараў, адзначыў, што, на ягонае меркаванне, 
партыі-пераможцы «бясспрэчна павінны палепшыць адносіны Польшчы і Літвы». Пры 
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гэтым неабходна зазначыць, што дадзенае выказванне датычыцца не толькі вынікаў 
ВАПЛ, але і змены дамінуючай сілы ў літоўскім Сейме ў цэлым, дзе кіруючая за-
раз кааліцыя кансерватараў відавочна пяройдзе ў апазіцыю да новай кааліцыі левых 
партый. Разам з тым, такія вынікі парламенцкіх выбараў хутчэй за ўсе прывядуць да 
паўторнай актуалізацыі тых пытанняў у двухбаковых адносінах, якія ўжо лічыліся 
вырашанымі, што, верагодна, можа выклікаць новае кола супрацьстаяння паміж Поль-
шчай і Літвой на глебе захавання правоў нацыянальных меньшасцяў.

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2000—2010 гг.

Протченко И. В., Белорусский государственный университет

На протяжении многих лет международные организации и иностранные государства 
оказывают существенную помощь в преодолении и минимизации последствий катастро-
фы Чернобыльской АЭС. В начале 2000-х гг. стало ясно, что задача оздоровления окру-
жающей среды и улучшения состояния здоровья неразрывно связана с вопросами разви-
тия. В 2001 г. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и ее ре-
гиональный директор по трем пострадавшим странам (Россия, Украина и Беларусь) ста-
ли частью координационного механизма чернобыльского сотрудничества. 

В 2002 г. Организация Объединенных Наций представила мировой общественности 
доклад «Гуманитарные последствия аварии на Чернобыльской АЭС: стратегия реаби-
литации», выполненный группой ученых по поручению ПРООН, ЮНИСЕФ при под-
держке ВОЗ и УКГД ООН. Основным в докладе стал вывод: «этап чрезвычайного ре-
агирования», сопровождаемый локализацией, переселением и непосредственной мате-
риальной помощи необходимо заменить «этапом восстановления», рассчитанным на 
10 лет. Для реализации этой цели ООН выступила с рядом новых инициатив. При фи-
нансовой поддержке Швейцарии заработал веб-сайт по Чернобылю Chernobyl.info, ко-
торый является независимым форумом по чернобыльской проблеме. По инициативе 
МАГАТЭ был создан Чернобыльский форум, целью которого стало формирование у 
пострадавшего населения, органов власти и международных организаций более чет-
кого представления о последствиях радиационного воздействия на здоровье местного 
населения и состояние природной среды. УКГД ООН и Швейцарское агентство в под-
держку развития и сотрудничества выступили с инициативой создания Международ-
ной научно-исследовательской и информационной сети по Чернобылю (МНИСЧ), на-
правленной на расширение сотрудничества с Чернобыльским форумом и способству-
ющей сбору и распространению информации, а также организации новых исследова-
ний по Чернобылю. 

Ввиду того, что с 2004 г. Программа развития ООН является координирующим 
агентством системы ООН по чернобыльской тематике, ПРООН определила информи-
рование в качестве одного из приоритетных векторов работы. По результатам между-
народной конференции Чернобыльского форума, проведенной в сентябре 2005 г., был 
опубликован доклад «Наследие Чернобыля: Медицинские, экологические и социально-
экономические последствия». По заключению авторов доклада общее число людей, ко-
торые могли погибнуть или могут погибнуть в будущем вследствие вызванного Черно-
быльской аварией облучения равно 4000 человек. По мнению ученых, большинство зе-
мельных угодий, подвергшихся радиоактивному излучению, в настоящий момент при-
годны для проживания и ведения хозяйственной деятельности. Авторы доклада склон-
ны считать, что авария на ЧАЭС самым серьезным образом сказалась на психологиче-
ском здоровье населения пострадавших регионов.

В 2009 г., в результате совместных усилий представительств ВОЗ, Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), МАГАТЭ и ПРООН началась реализация проекта ООН «Развитие 
международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю» (ICRIN). 




