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Паводле вынікаў парламенцкіх выбараў у Літоўскай Рэспубліцы ў 
кастрычніку 2014 г. упершыню электаральную мяжу ў 5% пераступіла 
партыя, якая прадстаўляе нацыянальныя меншасці - «Выбарчая акцыя 
палякаў Літвы» (ВАПЛ). Вынік можна назваць заканамерным, бо з моманту 
свайго стварэння ВАПЛ паслядоўна павялічвала працэнт набраных галасоў 
з 1,95% у 2000 г. да 6,09% у 2012 г., такім чынам атрымаўшы 8 месцаў у 
літоўскім парламенце. 

Важным дасягненнем стала тое, што ў кааліцыю большасці ў Сейме 
ЛР, якую па выніку перамоваў утварылі «Сацыял-дэмакратычная партыя», 
«Партыя працы» і «Парадак і справядлівасць», таксама запрасілі і ВАПЛ. 
Акрамя гэтага, паводле дамоўленасці з кіраўніцтвам кааліцыі ВАПЛ 
атрымала партфель міністра энэргетыкі. 

Такім чынам, парламенцкія выбары 2012 г. прывялі да ўзнікнення 
прынцыпова новага фактару ў польска-літоўскіх адносінах. Улічваючы 
шчыльную сувязь і падтрымку польскай дыяспары з боку Варшавы, 
апошняя атрымала магчымасць непасрэднага ўплыву на ўнутранную 
палітыку Літвы праз «польскую партыю». 

Кіраўніцтва Полыпчы вітала поспехі польскай партыі ў Літве. 3 гэтым 
фактам звязвалася спадзяванне, што ВАПЛ будзе спрыяць паразуменню 
паміж польскім і літоўскім народамі на новым узроўні. Так, падчас візіту ў 
Літву ў лютым 2013 г. прэзідэнт Польшчы Б.Камароўскі выказаў сваю 
задаволенасць наяўнай сітуацыяй. «Выбарчы поспех дае таксама надзею, 
што адкрыюцца новыя перспектывы ўдзелу польскай меншасці ў палітыцы 
літоўскай дзяржавы, канешне ж, з карысцю для адносінаў паміж дзвума 
народамі і дзяржавамі», - сказаў Б.Камароўскі перад польскімі і літоўскімі 
журналістамі [1]. 

У актыўнасці «Выбарчай акцыі палякаў Літвы» па выніках года 
знаходжання ў кіруючай кааліцыі можна вылучыць тры асноўныя вектары. 

Першы датычыцца кансерватыўных заканадаўчых ініцыятыў, 
скіраваных на абарону традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцяў. 
Прыкладамі гэтага можна назваць ініцыятывы па забароне абортаў і аб 
увядзенні абавязковага ўрока па вывучэнні рэлігіі ў літоўскіх школах. 
Дадзеныя прапановы выклікалі некаторы рэзананс у Літве, але не мелі 
заўважнага ўплыву на адносіны з Варшавай. 

Другую групу актыўнасцяў ВАПЛ можна звязаць з дзейнасцю 
Я. Неверовіча на чале літоўскага міністэрства энэргетыкі. Як падкрэслівалі 
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польскія СМІ, гэта першы міністр польскай нацыянальнасці ў сучаснай 
Літве [2]. У кантэксце польска-літоўскіх адносін можна было чакаць 
актывізацыі інфраструктурных праектаў паміж Польшчай і Літвой яшчэ і 
з-за таго, што з 2008 г. Неверовіч быў кіраўніком «LitPol Link» - кампаніі, 
створанай для распрацоўкі праекта па злучэнні энэргетычных сетак дзвух 
краін. Разам з тым, неабходна прызнаць, што хаця дзейнасць Я. Неверовіча 
на пасадзе міністра энэргетыкі ў цэлым заслужыла станоўчую ацэнку, але за 
год яна не прывяла да сур'ёзных дасягненняў у супрацоўніцтве паміж 
Варшавай і Вільняй у энэргетычнай галіне. 

Аднак асноўны блок актыўнасцяў ВАПЛ у Сейме, безумоўна, звязаны з 
пытаннем правоў нацыянальных меншасцяў. 

Так, пад ціскам ВАПЛ палітсавет кіруючай кааліцыі Літвы прыняў 
вырашэнне па забеспячэнні ільготаў прадстаўнікам нацменшасцяў, што 
павінна было зняць напружанне, выкліканае новай рэдакцыяй закона 
«Аб адукацыі». Вырашэнне было рэалізавана указам міністра асветы 
Д. Павалкіса. Але праз некалькі дзён, пасля праверкі указа на адпаведнасць 
Канстытуцыі ЛР Галоўным адміністрацыйным судом Літвы, загад быў 
скасаваны з-за парушэння прынцыпа роўнасці, сцверджанага ў 
Канстытуцыі. 

У дыскусіі з кансерватарамі наконт новай рэдакцыі закона 
«Аб нацыянальных меншасцях» дэпутаты ад Акцыі прапанавалі проста 
аднавіць у дзеянні старую рэдацыю Закона, прынятую яшчэ ў 1991 г., 
сцвярджаючы, што яна цалкам адпавядае бягучай літоўскай рэчаіснасці ў 
сферы нацменшасцяў. Гэта выклікала негатыўныя каментары літоўскіх 
палітыкаў, якія казалі пра спробу ВАПЛ вярнуць Літву назад у савецкае 
мінулае. А агучванне В.Тамашэўскім, які на той момант не меў неабходнай 
падтрымкі ў парламенце, канкрэтнай даты прыняцця закона, дазволіла 
палітычным апанентам вінаваціць Акцыю ў папулізме [3]. 

Вялікі рэзананс выклікаў дэмарш дэпутатаў ВАПЛ у Дзень абароны 
свабоды, калі ўшаноўваецца памяць літоўцаў, загінулых 13 студзеня 1991 г. 
Падчас выступу былога кіраўніка Літвы В.Ландсбергіса дэпутаты 
дэманстратыўна пакінулі залю пасяджэнняў Сейму. Натуральна, гэта 
выклікала непаразуменне літоўскай грамадскасці. Паказальна, што 
каментаваць сітуацыю ўзяўся міністр замежных спраў Полыпчы Р.Сікорскі. 
У сваім мікраблогу ў Твітары ён растлумачыў, што мэтай парламентарыяў 
была не знявага загінулых, але пратэст супраць таго, што Сейм не прымаў 
закон, які надаваў большыя правы польскай мове [4]. Сам факт тлумачэння 
сітуацыі кіраўніком МЗС суседняй краіны паказвае і вельмі сур'ёзны 
ўзровень кантакту паміж членамі ВАПЛ і польскімі палітыкамі, і разумение 
польскімі дыпламатамі ўплыву дзейнасці партыі на імідж Польшчы. 
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Некаторыя палітыкі і эксперты выказваюць меркаванне, што ВАПЛ 
прынцыпова не зацікаўленая ў вырашэнні пытання правоў нацыянальных 
меншасцяў у Літве, бо тады партыя згубіць свой асноўны рэсурс для 
мабілізацыі электарату [5]. Гэта магло б растлумачыць, чаму болынасць 
ініцыятыў «польскай партыі» скіраваны хутчэй на стварэнне 
інфармацыйных нагодаў, чым на грунтоўную прапрацоўку праблемы 
нацменшасцяў. 

За такую лінію Выбарчай акцыі палякаў Літвы даводзіцца даволі 
дорага плаціць. Пераважна негатыўныя нагоды з'яўлення ВАПЛ ў 
інфармацыйнай прасторы паспрыялі адпаведнаму ўспрыманню партыі 
літоўскай грамадскасцю. Паводле вынікаў сацыялагічнага апытання, 
праведзенага Baltijos tyrimai ў студзені 2014 г., кіраўнік ВАПЛ 
В. Тамашэўскі ўсталяваў свайго роду антырэкорд - ягоную дзейнасць 
негатыўна ацанілі 73% рэспандэнтаў, што робіць яго «лідэрам» сярод 
літоўскіх палітыкаў [6]. 

Падводзячы вынік ролі ВАПЛ у двубаковых польска-літоўскіх 
адносінах, неабходна адзначыць, што не апраўдаліся чаканні некаторых 
палітыкаў на магчымае спрыянне дзейнасці ВАШІ лепшаму паразуменню 
паміж краінамі. Варшава атрымала магчымасць непасрэднага ўплыву на 
ўнутрыпалітычныя падзеі ў Літве, асабліва ў пытанні правоў нацменшасцяў. 
Але ўлічваючы відавочнасць сувязі паміж Полыпчаю і «Выбарчай акцыяй 
палякаў Літвы», гэта хутчэй спрыяе павышэнню напружання паміж 
краінамі. У вачах літоўскай грамадскасці Варшава ўспрымаецца ў значнай 
ступені адказнай за дзейнасць ВАПЛ. 

Такім чынам, адказваючы на пытанне, вынесенае ў загаловак дадзеных 
тэзісаў, даводзіцца прызнаць, што дзейнасць «Выбарчай акцыі палякаў 
Літвы» хутчэй спрыяла ўзнікненню дадатковых напружанняў у 
двухбаковых адносінах, чым пошуку вырашэння складаных пытанняў ва 
ўзаемадзеянні Вільні і Варшавы. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Резников И.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

Под Выбор темы выступления обусловлен двумя параллельно 
протекающими процессами. Во-первых, это стремление Европейского 
союза привести свой политический статус в соответствие с экономическим 
потенциалом. Во-вторых, наблюдаемое в настоящее время ускоренное 
социально-экономическое развитие государств Латинской Америки, 
которое на фоне перенаправления администрацией Б.Обамы основных 
внешнеполитических усилий в другие регионы мира, прежде всего 
Азиатско-Тихоокеанский и Ближневосточный, способствует активизации 
прочих ведущих субъектов международных отношений по расширению 
контактов с данной частью света. Стремление Евросоюза предложить 
латиноамериканским партнерам альтернативу влиянию США на 
континенте, с учетом их потребности в диверсификации 
внешнеэкономических связей, было вполне оправданно и нашло поддержку 
в странах региона. При этом, в отличие от КНР, традиционно 
выстраивавшей отношения с латиноамериканскими государствами 
преимущественно на основе двустороннего взаимодействия, Европейский 
союз придерживается стратегии развития сотрудничества с региональными 
организациями [3]. 

Важным шагом в этом направлении стало подписание в декабре 1995 г. 
в Мадриде Рамочного межрегионального соглашения о сотрудничестве 
между ЕС и МЕРКОСУР, которое предполагало постепенную 
либерализацию внешней торговли на пути к созданию зоны свободной 
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