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СТАРШЫНЬСТВА ЛІТОЎСКАЙ РЭСПУБЛІКІ Ў АБСЕ  

І ПОЛЬСКА-ЛІТОЎСКІЯ АДНОСІНЫ 

 

Пінькевіч Д.П., аспірант кафедры міжнародных адносінаў БДУ 

 

На працягу 2011 г. Літва з‘яўлялася старшынѐм Арганізацыі 

па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (АБСЕ). Дадзены досвед стаў 

прынцыпова новым у найноўшай гісторыі Літвы, бо ўпершыню гэта 

балтыйская краіна старшыньствавала ў міжнароднай арганізацыі 

такога масштабу. 

Напярэдадні старшыньства Літвы ў АБСЕ міністр замежных спраў 

краіны А. Аджубаліс адзначыў, што прыярытэтамі будуць «такія важныя 

пытанні як энэргетычная бяспека, вырашэнне зацяжных канфліктаў, 

развіццѐ субрэгіянальнага супрацоўніцтва, узмацненне ролі АБСЕ 

ў Афганістане, прасоўванне талерантнасці праз адукацыю 

і свабода СМІ» [1].  

Нягледзячы на доўгачаканасць дадзенай падзеі палітычнымі коламі 

Літвы, неабходна адзначыць, што старшыньства выпала на складаныя для 

краіны часы. З-за крызісных з‘яў у эканоміцы бюджэт старшыньства ў 

АБСЕ склаў усяго 3,5 млн дал. Для параўнання Казахстан у сваѐ 

старшыньства, якое атрымала даволі высокую ацэнку на міжнародным 

узроўні, патраціў толькі на правядзенне саміта АБСЕ ў Астане ў 2010 г. 14 

млн дал. [2]. Відавочна, што з-за адсутнасці дастатковых фінансаў МЗС 

Літвы быў вымушаны пераразмеркаваць свае рэсурсы для выканання 

абавязкаў у якасці старшыні АБСЕ. 

Акрамя гэтага літоўская грамадскасць выказвала агульныя сумненні 

ў практычнай значнасці старшыньства Літвы. Да прыкладу, на думку 

журналістаў, Вільнюс дамагаўся дадзенага прывілею ў часы да абрання 

Д. Грыбаўскайтэ прэзідэнтам краіны [3]. Тады асноўнай мэтай літоўскай 

знешняй палітыкі лічылася неабходнасць супрацьстаяння павелічэнню 

ўплыва Расійскай Федэрацыі на рэгіѐн. Пасля перамены знешнепалітычнай 

лініі Літвы, адпаведна, такая неабходнасць у ачольванні АБСЕ знікла. 

Таксама адзначалася, што ўзначальванне арганізацыі ўскладзе вельмі 

сур‘ѐзныя абмежаванні на самастойнасць знешнепалітычнай лініі Вільнюса. 

Улічваючы тое, што на ўвесь 2011 г. кіраўнік літоўскага МЗС А. Аджубаліс 

адначасова з‘яўляўся і старшынѐм АБСЕ, рэакцыя Літвы 

на знешнепалітычныя выклікі мелася быць падкрэслена мяккай і ўзважанай 

[4]. Гэта паказвала падпарадкаванасць знешнепалітычнай лініі Літве 

пазіцыям АБСЕ на перыяд старшыньства ў арганізацыі. 

Калі паглядзець на адносіны з асноўным стратэгічным партнѐрам 

Літоўскай Рэспублікі – Польшчай у 2011 г., неабходна вызначыць, 
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ці уплывала нейкім чынам літоўскае старшыньства ў АБСЕ на двубаковыя 

адносіны Вільнюса і Варшавы. Пры вызначэнні асноўных момантаў 

польска-літоўскіх адносінаў у 2011 г. варта адзначыць, што большасць 

пытанняў, якія ўзнікалі паміж дзяржавамі, знаходзіліся па-за сферай 

першасных інтарэсаў АБСЕ. Гэта дазваляе сцвярджаць, што паводзіны 

Літвы адносна Польшчы вызначаліся ў першую чаргу не бачаннем АБСЕ, 

а сваімі уласна літоўскімі ўяўленнямі пра двубаковыя адносіны паміж 

Вільнюсам і Варшавай. 

Разам з тым, варта задацца пытаннем, ці дазваляе гэта сцвярджаць, што 

актыўнасць Літоўскай Рэспублікі ў АБСЕ ў 2011 г. не ўплывала на польска-

літоўскія адносіны. У гэтым кантэксце неабходна адзначыць, што па выніку 

2011 г. адносіны паміж стратэгічнымі партнѐрамі перажылі вельмі істотнае 

пагаршэнне. Пытанне з правамі польскай нацыянальнай меньшасці ў Літве, 

якое набыла асаблівую актуальнасць у сакавіку і верасні 2011 г. у сувязі 

з рэфармаваннем літоўскай сістэмы адукацыі, вельмі істотна паўплывала на 

стан двубаковых адносінаў. Больш за тое, яно ўскрыла сур‘ѐзную ўзаемную 

незадаволенасць і высокі ўзровень патэнцыйнай канфліктнасці, якія былі 

незаўважнымі ў польска-літоўскіх адносінах на фоне паглыбленага 

стратэгічнага партнѐрства Варшавы і Вільнюса напярэдадні ўступлення, 

а таксама ў першыя годы членства ў Еўрапейскім саюзе. 

Відавочна, што праблема нацыянальнай меньшасці не ўзнікла ў 2011 г. 

і мае доўгую гісторыю. З-за гэтага прадстаўляецца слушным засумнявацца 

ў непасрэдным ўплыве старшыньства Літоўскай Рэспублікі ў АБСЕ 

на вастрыню канфлікту вакол нацменьшасці. Аднак жа пры дэталѐвым 

разглядзе канфлікта падаецца важным адзначыць магчымасць ускоснага 

ўплыва актыўнасці Вільнюса ў АБСЕ. Варта таксама ўзгадаць 

пра інфармацыю прыведзеную вышэй пра абмежаванасць рэсурсаў, якія 

мелі літоўскія дыпламаты для ажыццяўлення сваѐй місіі ў АБСЕ. З улікам 

гэтага факту становіцца відавочным, што Вільнюсу давялося 

пераразмеркаваць унутранныя рэсурсы (прадстаўляецца, што ў першую 

чаргу – дыпламатычныя) для паспяховага ажыцяўлення місіі 

на агульнаеўрапейскім узроўні. Гэта можа растлумачыць нізкі ўзровень 

заангажаванасці літоўскага знешнепалітычнага ведамства ў вырашэнні 

канфлікта паміж Польшчай і Літвой у 2011 г. Магчыма, гэта мела свой 

уплыў на тое, што амаль ад пачатку вырашэнне канфлікта перайшло 

з дыпламатычнага поля на палітычнае, што паспрыяла хутчэй павышэнню 

ўзроўня канфліктнасці, чым вырашэнню сітуацыі. 

Бясспрэчна, што закранутая тэма патрабуе далейшайга, больш 

глыбокага даследвання. Пры гэтым прадстаўляецца магчымым, што 

старшыньства Літвы ў АБСЕ ўскосна, але адчувальна паўплывала 

на адносіны паміж Вільнюсам і Варшавай. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ (1971–2012) 

 

Редько А.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Первые шаги к активному сотрудничеству на политическом уровне 

в странах Северной Европы были сделаны после Второй мировой войны. 

В 1952 г. был учрежден Северный Совет – форум межпарламентского со-

трудничества стран Северных стран. Это подготовило хорошую базу для 

будущего развития связей в регионе. В 1971 г. был образован Совет Мини-

стров северных стран, что свидетельствовало о качественно новом этапе со-

трудничества [1]. 

В развитии региональной интеграции автор предлагает выделить три 

ключевых периода: 

I период (1971–1995) – формирование «ядра» северо-европейского со-

трудничества. На данном этапе происходит укрепление сотрудничества ме-

жду странами Севера (Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией и Ислан-

дией) на двухсторонней и многосторонней основе. Совет Министров Се-

верных Стран является форумом межправительственного сотрудничества 

Северных стран. Можно говорить, что с появлением Совета Министров Се-

верных стран образовалась площадка для дискуссии по ключевым вопросам 

на министерском уровне.  
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