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Для грамадства Рэспублікі Беларусь, якое
знаходзіцца на пераходным этапе, важным з’яў-
ляецца супрацоўніцтва і пазітыўнае ўзаемадзе-
янне паміж структурамі «трэцяга сектара» і дзяр-
жаўнымі органамі, асабліва па пытанні ажыц-
цяўлення сацыяльна-эканамічных і палітычных
рэформаў. Аднак апошнім часам назіраецца ак-
тывізацыя працэсаў інкарпаравання структур
грамадзянскай супольнасці ў дзяржаўны сектар.
Найбольш важныя сферы грамадзянскай актыў-
насці — прафсаюзы і моладзевыя арганізацыі —
поўнасцю знаходзяцца пад дзяржаўным кантро-
лем і апекай, таму фактычна не з’яўляюцца не-
залежнымі арганізацыямі «трэцяга сектара». У
рэчышчы замацавання ў Рэспубліцы Беларусь
стасункаў паміж грамадскім і дзяржаўным сек-
тарамі паводле мадэлі інстытуцыйнага карпара-
тывізму адбываюцца унікальныя працэсы, а ме-
навіта — спроба стварыць гібрыдны дзяржаўна-
грамадскі сектар.

Уводзіны

У постсавецкіх краінах з прычыны трансфар-
мацыі палітычнай сістэмы праблема межаў
паміж грамадствам і дзяржавай стаіць асабліва
востра. Тут спалучаюцца стасункі залежнасці
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грамадства, грамадзянскай супольнасці ад дзяр-
жавы, якія засталіся ў спадчыну ад мінулага, і
новыя формы палітычнай арганізацыі.

Грамадзянская супольнасць у шырокім сэн-
се — гэта лучнасць усіх стасункаў і працэсаў у
грамадстве, не звязаных з дзейнасцю дзяржаў-
ных структур. Аднак кіравацца такім азначэн-
нем у даследчай працы дастаткова складана,
таму большасць навукоўцаў праводзяць аналіз
грамадзянскай супольнасці, разумеючы яе ў
вузкім сэнсе — як лучнасць недзяржаўных аса-
цыяцый грамадзян.

Недзяржаўныя грамадскія арганізацыі
(НДА) з’яўляюцца цэнтральным інстытутам гра-
мадзянскай супольнасці і складаюць так званы
трэці сектар інстытутаў грамадства. З класічна-
га пункту гледжання, недзяржаўную грамадс-
кую арганізацыю азначаюць як добраахвотную
самакіраваную асацыяцыю грамадзян, інтарэсы
якіх не звязаныя з барацьбой за дзяржаўную
ўладу і за ўваходжанне ва ўрад (так званы пер-
шы сектар), а таксама не звязаныя з атрыман-
нем прыбытку, камерцыяй (так званы другі сек-
тар) (Неправительственные…, 2006: 221). Недзяр-
жаўныя грамадскія арганізацыі ставяць на мэце
развязанне праблем пэўных слаёў жыхарства ці
задавальненне грамадскіх патрэб. У навуковай
літаратуры выкарыстоўваецца пэўнае кола тэр-
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«Беларуская сістэма»

мінаў для абазначэння грамадскіх арганізацый:
«недзяржаўныя», «няўрадавыя», «некамерцый-
ныя», «непрыбытковыя», «дабрачынныя» арга-
нізацыі і г. д.

У сучасных дэмакратычных палітычных
сістэмах сектары маюць дастаткова акрэсленыя
межы і захоўваюць аўтаномію, але адначасова
могуць ажыццяўляць эфектыўнае супрацоўніц-
тва. Важна адзначыць, што розныя сектары вы-
конваюць пэўныя функцыі ў грамадстве, чым
забяспечваюць раўнавагу палітычнай сістэмы.
Сучасныя краіны выкарыстоўваюць паслугі не-
дзяржаўных арганізацый у галіне грамадскага
абслугоўвання (Public Service), бо яны, як пра-
віла, робяць гэтую працу больш эфектыўна і тан-
на, чым дзяржаўныя службы і прадпрымальніцкі
сектар. Акрамя таго, «трэці сектар» ажыццяўляе
такія важныя функцыі ў грамадстве, як палітыч-
ная сацыялізацыя, абарона правоў і свабод ча-
лавека і грамадзяніна, рэкрутаванне грамадзян,
інстытуцыялізацыя грамадзянскіх ініцыятыў,
фармаванне грамадскай думкі.

У постсавецкіх краінах утварылася вялікая
колькасць недзяржаўных грамадскіх арганіза-
цый, якія адрозніваюцца паміж сабой колькас-
цю сяброў, кірункамі і маштабамі дзейнасці.
Ступень даверу з боку жыхарства да недзяржаў-
ных грамадскіх арганізацый розная ў залежнасці
ад краіны. Але ўсё ж такі ў параўнанні з дзяр-
жаўнымі органамі, недзяржаўным арганізацыям
(асабліва лакальнага ўзроўню) давяраюць больш,
паколькі яны знаходзяцца бліжэй да праблем
лакальнай супольнасці і кожнага чалавека.

Урад можа выкарыстоўваць веды і інфарма-
цыю недзяржаўных грамадскіх арганізацый у
пэўных галінах ці па пэўных праблемах. На-
прыклад, урад Францыі рэгулярна праводзіць
кансультацыі з недзяржаўнымі грамадскімі ар-
ганізацыямі па пытанні палітыкі супрацоўніцт-
ва з краінамі на стадыі развіцця і за апошнія гады
стварыў разнастайныя механізмы супрацоўніц-
тва з арганізацыямі «трэцяга сектара» (Непра-
вительственные…, 2006:. 234). Вышэйшы ўзро-
вень кансультацый паміж недзяржаўнымі арга-
нізацыямі і ўрадам можна ахарактарызаваць
такім паняццем, як «працэс удзелу». Як паказ-
вае практыка, «працэс удзелу» часта прыводзіць
да атрымання грантаў ці заключэння кантрак-
таў і дамоваў паміж недзяржаўнымі арганізацы-
ямі і ўрадавымі структурамі на даванне сацы-
яльных паслуг, бо структуры «трэцяга сектара»
здольныя больш эфектыўна, чым бюракратычны

дзяржаўны апарат, рэагаваць на новыя выклікі і
вырашаць праблемы грамадства. Апроч таго, для
вырашэння пэўных праблем недзяржаўныя ар-
ганізацыі могуць прыцягваць дадатковыя рэсур-
сы, у прыватнасці мабілізаваць грамадзянскую
падтрымку і дапамогу, асабліва на лакальным
узроўні. На жаль, фінансавую падтрымку дзяр-
жава ахвотней дае тым арганізацыям, якія ро-
бяць паслугі ў прыярытэтнай для яе сферы.

Неабходна адзначыць, што краіны Усходняй
Еўропы абавязаныя свайму поспеху ў працэсе
мадэрнізацыі і дэмакратызацыі палітычнай сістэ-
мы грамадства менавіта шчыльнаму супрацоў-
ніцтву структур грамадзянскай супольнасці і
дзяржавы, якое будуецца на ўзаемапавазе і
прызнанні важнасці кожнага з удзельнікаў, да
таго ж у пераходных грамадствах узаемадзеян-
не паміж інстытутамі грамадзянскай суполь-
насці і дзяржаўным апаратам часцей за ўсё
ажыццяўляецца паводле карпаратывісцкай ма-
дэлі, калі дзяржава падтрымлівае неразвітыя і
слабыя структуры грамадзянскай супольнасці і
дапамагае ім. Але тут існуе небяспека страты са-
мастойнасці арганізацыямі «трэцяга сектара»
праз інкарпараванне ў дзяржаўныя структуры.

Кожная краіна дэманструе ўласную мадэль
арганізацыі публічнай прасторы. Беларусь ад-
розніваецца відавочнымі асаблівасцямі ад боль-
шасці краін Усходняй Еўропы. Працэсы цэнтра-
лізацыі дзяржаўнай улады і яе аўтарытарны ха-
рактар прывялі да значнай дэфармацыі структур
грамадзянскай супольнасці і ўмоваў яе развіцця.
У адпаведнасці з логікаю палітычнага развіцця
адбылося спачатку дэ-факта, а пазней дэ-юрэ
афармленне спецыфічных структур «грамадска-
дзяржаўнага сектара» (сістэма цалкам інтэгра-
ваных у бюракратычны апарат «грамадскіх» ар-
ганізацый), на якія ўскладзеныя спецыфічныя
функцыі ў «беларускай палітычнай мадэлі», што
шмат у чым з’яўляецца аднаўленнем савецкай
карпаратывісцкай мадэлі разумення сутнасці і
функцый грамадскіх арганізацый.

I. Афармленне дзяржаўнаF
грамадскага сектара Беларусі

У Рэспубліцы Беларусь 19 ліпеня 2006 года
быў прыняты закон «Аб рэспубліканскіх дзяр-
жаўна-грамадскіх аб»яднаннях» (О республи-
канских…, 2006), якому папярэднічаў загад
прэзідэнта № 335 «Аб рэспубліканскіх дзяржаў-
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на-грамадскіх аб’яднаннях» (О республиканс-
ких…, 2003). Гэтыя нарматыўныя прававыя акты
ў пэўнай ступені унікальныя, бо паводле іх ства-
раюцца грамадскія арганізацыі, цалкам залеж-
ныя ад дзяржавы, а закон ставіць сваёй задачай
«падвышэнне эфектыўнасці дзейнасці некато-
рых некамерцыйных арганізацый, што выконва-
юць дзяржаўна значныя задачы» (О республи-
канских…, 2006), у ім даецца азначэнне рэспуб-
ліканскаму дзяржаўна-грамадскаму аб’яднанню.
Такім новаўтвораным суб’ектам прызнаецца зас-
наваная на сяброўстве некамерцыйная аргані-
зацыя, створаная для выканання ўскладзеных на
яе дзяржаўна значных задач, якія, аднак, не кан-
крэтызаваныя. Рэспубліканскія дзяржаўна-гра-
мадскія аб’яднанні, паводле артыкула 2 закону,
«ствараюцца на ўмовах, вызначаных прэзідэн-
там Рэспублікі Беларусь, альбо па яго даручэнні
Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь» (О рес-
публиканских…, 2006).

Прапісаныя асобным пунктам закону ўзае-
мадачыненні паміж дзяржаўнымі органамі і рэс-
публіканскімі дзяржаўна-грамадскімі аб’яднан-
нямі будуюцца на двух асноўных прынцыпах. З
аднаго боку, «дзяржаўныя органы ў межах сва-
ёй кампетэнцыі маюць права ў адпаведнасці з
заканадаўствам, зыходзячы з дзяржаўна знач-
ных задач рэспубліканскіх дзяржаўна-гра-
мадскіх аб‘яднанняў, здзяйсняць каардынацыю
іх дзейнасці і прымаць рашэнні», абавязковыя
для выканання гэтымі аб’яднаннямі. З другога
боку, рэспубліканскія дзяржаўна-грамадскія аб-
’яднанні могуць надзяляцца ў адпаведнасці з за-
канадаўчымі актамі і пастановамі Савета
Міністраў паўнамоцтвамі «па ажыццяўленні ар-
ганізацыйна-метадычнага кіраўніцтва дзяржаў-
нымі органамі ў сувязі з рэалізацыяй рэспублі-
канскімі дзяржаўна-грамадскімі аб‘яднаннямі
функцый і паўнамоцтваў у галіне дзяржаўнага
кіравання» (О республиканских…, 2006).

З вышэйсказанага вынікае, што некаторыя
некамерцыйныя арганізацыі не проста інкарпа-
руюцца ў дзяржаўныя структуры, а надзяляюц-
ца паўнамоцтвамі па ажыццяўленні дзяржаўна-
га кіравання і ў некаторых выпадках ставяцца
нават вышэй па статусе за дзяржаўныя органы
ўлады, бо могуць ажыццяўляць арганізацыйна-
метадычнае кіраўніцтва апошнімі.

Да прыняцця закону «Аб рэспубліканскіх
дзяржаўна-грамадскіх аб’яднаннях» у Рэспублі-
цы Беларусь ужо фактычна дзейнічала некалькі
арганізацый такога кшталту: Добраахвотнае та-

варыства садзейнічання Арміі, Авіяцыі і Флоту
Рэспублікі Беларусь, Беларускае фізкультурна-
спартыўнае таварыства «Дынама» і Беларускае
рэспубліканскае таварыства ратавання на водах,
— якія былі створаныя паводле загаду прэзідэнта
з мэтай фінансавання дзейнасці па рэалізацыі
дзяржаўна значных задач. Напрыклад, Добраах-
вотнае таварыства садзейнічання Арміі, Авіяцыі
і Флоту Рэспублікі Беларусь ператворанае з
Беларускага абароннага спартова-тэхнічнага
таварыства згодна з загадам прэзідэнта № 700
выключна ў «мэтах садзейнічання ўмацаванню
абароны Рэспублікі Беларусь і падвышэння
эфектыўнасці развязання дзяржаўна значных
задач па патрыятычным, фізічным выхаванні гра-
мадзян і іх падрыхтоўцы да ваеннай службы» (О
некоторых…, 1999). Сёння працягваецца працэс
стварэння дзяржаўна-грамадскага сектара. На-
прыклад, загад прэзідэнта № 450 ад 17 ліпеня
2006 года прадугледжвае пераўтварэнне ГА «Бе-
ларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў» у
рэспубліканскае дзяржаўна-грамадскае аб’яд-
нанне.

Інкарпарацыя «трэцяга сектара» ў дзяржаў-
ныя структуры ажыццяўляецца не толькі праз
стварэнне дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў,
але і адміністрацыйным чынам. Напрыклад,
дзяржава шырока падтрымлівае спартыўны сек-
тар: актыўна будуюцца спартыўныя комплексы,
выдзяляецца значныя фінансы на разнастайныя
спартыўныя мерапрыемствы, прызначаюцца сты-
пендыі. У галіне спорту існуе 38 спартыўных фе-
дэрацый, кіраванне якімі моцна звязанае з ад-
міністрацыйнымі структурамі. Напрыклад, ГА
«Беларуская федэрацыя веласіпеднага спорту»
кіруе міністр транспарту і камунікацый, ГА «Бе-
ларуская асацыяцыя гімнастыкі» — міністр
фінансаў, ГА «Беларуская федэрацыя коннага
спорту» — старшыня Мінскага абласнога выка-
наўчага камітэта. Спартыўныя федэрацыі хоць і
з’яўляюцца грамадскімі аб’яднаннямі, але атрым-
ліваюць відавочныя прэферэнцыі з боку дзяржа-
вы (доступ да каналаў дзяржаўнага фінансаван-
ня і пераразмеркавання сродкаў, тэхнічна-матэ-
рыяльная, інфармацыйная і арганізацыйная
падтрымка), бо кіраўнікі гэтых арганізацый ад-
начасова займаюць высокія дзяржаўныя пасады.

Паспрабуем разгледзець некаторыя прыкла-
ды фармавання дзяржаўна-грамадскага секта-
ра ў Беларусі. Нягледзячы на тое, што дэ-юрэ
рэспубліканскія дзяржаўна-грамадскія аб’яд-
нанні з’явіліся толькі ў 2003—2006 гадах, дэ-
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факта з сярэдзіны 1990-х гадоў значная частка
грамадскіх аб’яднанняў знаходзіцца ў моцнай
залежнасці ад дзяржаўных структур ці фактыч-
на інкарпараваная ў апошнія.

ІІ. Моладзевыя грамадскія
аб’яднанні

Моладзевы грамадскі рух у Рэспубліцы Бе-
ларусь даволі разнастайны. Можна адзначыць
некалькі тыпаў аб’яднанняў моладзі. Па-першае,
зарэгістраваныя органамі юстыцыі грамадскія аб-
’яднанні, якія шчыльна супрацоўнічаюць з дзяр-
жаўнымі органамі ўлады і кіравання, а некато-
рыя маюць і непасрэдную фінансавую падтрым-
ку дзяржавы (яскравыя прыклады — Беларускі
рэспубліканскі саюз моладзі (БРСМ) і Беларускі
рэспубліканскі саюз піянераў) (О государствен-
ной поддержке общественного…, 2003).

Па-другое, арганізацыі, першапачаткова за-
рэгістраваныя органамі юстыцыі, але пазней па-
водле рашэння суда пазбаўленыя рэгістрацыі і,
адпаведна, права на легальнае ўзаемадзеянне з
дзяржаўнымі структурамі. Сярод гэтых аргані-
зацый можна адзначыць: Задзіночанне бела-
рускіх студэнтаў (ЗБС), год скасавання рэгіст-
рацыі — 2001, «Маладыя дэмакраты» (моладзе-
вая структура Аб’яднанай грамадзянскай партыі),
год скасавання рэгістрацыі — 2003.

Па-трэцяе, арганізацыі, якія ніколі не мелі
рэгістрацыі. Частка з іх у мінулым намагалася
атрымаць легальны статус, частка ад пачатку не
ўступала ў стасункі з дзяржаваю («Вольная мо-
ладзь», «Правы альянс», «Малады Фронт», «Мо-
ладзь БНФ», «Маладыя сацыял-дэмакраты»).

На арганізацыі апошніх двух тыпаў не рас-
паўсюджваецца дзеянне дзяржаўных праграм па
фінансаванні і падтрымцы моладзевых аб’яднан-
няў. Незарэгістраваныя моладзевыя аб’яднанні
пазіцыянуюць сябе як дэмакратычныя і знахо-
дзяцца ў апазіцыі да ўлады, таму ў сучасных па-
літычных умовах іх супрацоўніцтва з дзяржаў-
нымі органамі практычна немагчымае. Больш за
тое, дзейнасць незарэгістраваных грамадскіх аб-
’яднанняў прызнаецца незаконнай. У канцы
2005 года ў Крымінальны кодэкс Беларусі ўне-
сены змены, якія прадугледжваюць крыміналь-
ную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгіст-
раваных арганізацый.

Сярод арганізацый, што шчыльна супрацоў-
нічаюць з дзяржаўнымі структурамі і нават з’яў-
ляюцца іх часткаю, неабходна вылучыць Бела-

рускі рэспубліканскі саюз моладзі. БРСМ на-
лічвае 8607 першасных арганізацый і больш за
60 тысяч сяброў. Першым сакратаром Цэнтраль-
нага камітэта ГА «БРСМ» на працягу пяці гадоў
(2001—2006 гг.) быў Міхаіл Орда, які ў той жа
момант з’яўляўся намеснікам старшыні Паста-
яннай камісіі парламента па дзяржаўным будаў-
ніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце. 1
жніўня 2006 года Міхаіл Орда сышоў з пасады
першага сакратара і яго месца заняў А. Калес-
нікаў. БРСМ удзельнічае ва ўсіх дзяржаўных
праграмах па пытаннях моладзевай і адукацый-
най палітыкі, а таксама карыстаецца значнай
дзяржаўнай падтрымкай, наконт чаго нават пры-
няты адпаведны загад прэзідэнта. Паводле зага-
ду, сябры кіруючых органаў БРСМ уключаюц-
ца ў склад калегій міністэрстваў інфармацыі,
культуры, адукацыі, сельскай гаспадаркі, спорту
і турызму, працы і сацыяльнай абароны. БРСМ
атрымаў будынак у цэнтры Мінска, Міністэрства
фінансаў ажыццяўляе выплату заробкаў супра-
цоўнікам кіруючага апарата БРСМ і пакрывае
іншыя выдаткі.

Беларуская моладзевая грамадская арганіза-
цыя ратавальнікаў-пажарных (БМГАРП), ство-
раная па ініцыятыве сяброў клубаў і дружын
ратавальнікаў-пажарных, з’яўляецца адной з
самых вялікіх моладзевых арганізацый, занесе-
ных у рэестр моладзевых і дзіцячых грамадскіх
аб’яднанняў, якія карыстаюцца дзяржаўнай пад-
трымкай, і дзейнічае ва ўсіх рэгіёнах нашай краі-
ны. Паказальна, што старшынёй Рэспубліканс-
кага савета БМГАРП з’яўляецца міністр па над-
звычайных сітуацыях Беларусі.

Асноўным выканаўцам рэспубліканскай
праграмы «Моладзь Беларусі» на 2006—2010
гады (Молодежь…, 2006) з’яўляецца Міністэр-
ства адукацыі, але прадугледжаны і шэраг іншых
адказных выканаўцаў: 15 міністэрстваў, Дзяр-
жаўны камітэт памежных войск, Нацыянальная
акадэмія навук, Акадэмія кіравання пры прэзі-
дэнце, банкі і грамадскія аб’яднанні, у тым ліку
БРСМ, Беларуская рэспубліканская піянерская
арганізацыя і Рэспубліканскі саюз грамадскіх
аб’яднанняў «Беларускі камітэт моладзевых
арганізацый». Прадугледжана мажлівасць пры-
цягнення і іншых аб’яднанняў, якія, аднак, прыз-
начаюцца ці выбіраюцца Міністэрствам адука-
цыі без конкурснага адбору ці тэндэраў.

Падтрымка дзяржаўна-грамадскіх арганіза-
цыяў ажыццяўляецца і ў адпаведнасці з законам
«Аб дзяржаўнай падтрымцы моладзевых і дзіця-
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чых грамадскіх аб’яднанняў у Рэспубліцы Бела-
русь» (О государственной поддержке молодеж-
ных…, 1999). Паводле закону, на падтрымку дзяр-
жавы могуць разлічваць усе грамадскія
аб’яднанні, але практыка відавочна сведчыць, што
дзяржаўныя органы самастойна, не на конкурс-
най аснове і без адкрытага інфармавання грамад-
скасці выбіраюць арганізацыі, якім спрыяюць.

Такім чынам, дзяржаўна-грамадскі сектар у
моладзевым асяроддзі фармуецца ў выніку на-
дзялення прэферэнцыямі лаяльных да дзяржаў-
най улады арганізацый і рэпрэсій да іншых.

ІІІ. Прафесійныя саюзы

Узаемадзеянне паміж дзяржавай і арганіза-
цыямі «трэцяга сектара» ў сферы прафесійных і
працоўных стасункаў з’яўляецца традыцыйным
для многіх краін, але мае пэўныя асаблівасці ў
адпаведнасці з логікаю фармавання дзяржаўна-
грамадскага сектара. Сучасны прафсаюзны рух
Беларусі складаецца з дзвюх арганізацый: Фе-
дэрацыі прафсаюзаў Беларусі (ФПБ), якая на-
лічвае каля 4 млн. сяброў, і Беларускага канг-
рэса дэмакратычных прафсаюзаў (БКДП), што
аб’ядноўвае ўсяго 10 тыс. чалавек.

Разгалінаванае працоўнае заканадаўства на-
шай краіны прадугледжвае механізмы супрацоў-
ніцтва паміж дзяржаўнымі структурамі, прафса-
юзамі і саюзамі наймальнікаў. Паводле закону «Аб
прафесійных саюзах» (О внесении…, 2000), адной
з прыярытэтных задач сацыяльна-эканамічнай
палітыкі Беларусі з’яўляецца ўдасканаленне і раз-
віццё сістэмы сацыяльнага партнёрства, формаў і
метадаў узаемадзеяння прафсаюзаў, наймальнікаў
і органаў дзяржаўнага кіравання, прафсаюзы ма-
юць права ўдзельнічаць у распрацоўцы і рэаліза-
цыі сацыяльна-эканамічнай палітыкі дзяржавы.
Пры зменах заканадаўства прафесійныя саюзы
павінны быць праінфармаваныя, але яны не вало-
даюць правам уносіць у органы дзяржаўнага кіра-
вання прапановы аб прыняцці, змене або адмене
заканадаўчых актаў па працоўных і сацыяльна-
эканамічных пытаннях. Прафсаюзам даецца пра-
ва праз сваіх паўнамоцных прадстаўнікоў удзель-
нічаць у працы калегіяльных органаў міністэрстваў
і іншых рэспубліканскіх і мясцовых органаў дзяр-
жаўнага кіравання.

Важным этапам практычнай рэалізацыі
сістэмы сацыяльнага партнёрства ў Беларусі
з’яўляецца фармаванне (у адпаведнасці з ука-
замі прэзідэнта) Нацыянальнай рады па працоў-

ных і сацыяльных пытаннях, абласных, гарадскіх,
раённых і галіновых пагаджальных камісій і
стварэнне Рэспубліканскага працоўнага арбіт-
ражу з мэтай паляпшэння ўзаемадзеяння сацы-
яльных партнёраў пры заключэнні калектыўных
дамоў, звальненні, разглядзе калектыўных пра-
цоўных спрэчак (О развитии…, 1995). Паўнавар-
тасна працаваць Нацыянальная рада пачала
толькі пасля аднаўлення ў жніўні 2002 года. На
яе пасяджэннях разглядаецца хада выканання
Генеральнага пагаднення паміж урадам, рэспуб-
ліканскімі аб’яднаннямі наймальнікаў і прафса-
юзаў на 2006—2010 гады (Генеральное…, 2006).
Неабходна зазначыць, што ў 2003 годзе з Нацы-
янальнай рады па працоўных і сацыяльных пы-
таннях быў выключаны Беларускі кангрэс дэ-
макратычных прафсаюзаў, з прычыны чаго зас-
таўся па-за межамі інстытуцыяналізаванага
сацыяльнага дыялогу.

Прэзідэнцкім загадам Савета Міністраў і
ФПБ даручана падрыхтаваць змены ў закон «Аб
прафесійных саюзах». На заканадаўчым узроўні
права на ажыццяўленне сацыяльнага партнёр-
ства, вядзенне калектыўных перамоваў і заклю-
чэнне калектыўных, тарыфных і генеральнай
дамоў аддаецца тым арганізацыям працаўнікоў,
што маюць вялікую колькасць сяброў і на прад-
прыемстве, і ў галіне, і на нацыянальным узроўні.
Гэтай умове адпавядае толькі кантраляваная
дзяржавай ФПБ, таму фактычна за ёю замацоў-
ваецца манапольнае права рэпрэзентаваць увесь
прафсаюзны рух краіны. БКДП не мае законна-
га права прадстаўніцтва.

Такім чынам, адзін з галоўных слупоў гра-
мадзянскай супольнасці — прафсаюзны рух —
у Беларусі знаходзіцца пад кантролем дзяржаў-
нага сектара.

ІV. Сфера культуры

У сферы сацыяльна-культурных стасункаў
вылучаюцца як мінімум дзве тэндэнцыі: па-пер-
шае, раскол грамадскіх арганізацый, а па-дру-
гое, стварэнне дзяржавай паралельных структур,
якія дэ-юрэ маюць назву «грамадскія аб’яд-
нанні», але дэ-факта з’яўляюцца дзяржаўна-гра-
мадскімі, бо выконваюць дзяржаўную замову і
поўнасцю падпарадкаваныя органам дзяржаўна-
га кіравання.

У апошнія гады ўзмацніўся ціск з боку дзяр-
жаўных структур на культурна-асветныя гра-
мадскія арганізацыі, што захоўваюць незалеж-
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насць ад дзяржавы. Гэта тычыцца не толькі
лакальных арганізацый, але і буйных міжнарод-
ных. Напрыклад, міжнароднае грамадскае аб’-
яднанне «Згуртаванне беларусаў свету “Баць-
каўшчына”», галоўным кірункам дзейнасці яко-
га з’яўляецца супрацоўніцтва і падтрымка
сувязяў з беларускай дыяспарай, за нелаяль-
ную да ўладаў пазіцыю было пазбаўленае па-
мяшкання. «Згуртаванне беларусаў свету
“Бацькаўшчына”» існуе з 1991 года. На пачат-
ку 1990-х гадоў арганізацыя ажыццяўляла ак-
тыўнае і плённае супрацоўніцтва з вышэйшымі
органамі дзяржаўнага кіравання. Савет
Міністраў нават прыняў пастанову №182 «Па
пытанні Міжнароднага грамадскага аб’яднан-
ня “Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўш-
чына”» ў 1992 годзе (са змяненнямі і дапаўнен-
нямі ў 1999 годзе за № 882), паводле якой цэ-
ламу шэрагу міністэрстваў і Мінгарвыканкаму
даваліся даручэнні спрыяць дзейнасці
«Бацькаўшчыны». Цяпер арганізацыя ўжо на
працягу некалькіх месяцаў беспаспяхова спра-
буе адстаяць памяшканне, дзе можна было б
размясціць архівы і бібліятэку беларускай ды-
яспары, а таксама кіруючыя органы арганіза-
цыі. Адначасова дзяржава падтрымлівае іншыя
структуры, у чыю кампетэнцыю ўваходзяць пы-
танні стасункаў з беларускай дыяспарай: тава-
рыства «Радзіма», створанае яшчэ ў 1964 годзе,
і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў.

Працэс фармавання лаяльнага дзяржаўна-
грамадскага сектара закрануў і іншыя сферы
культуры. Саюз беларускіх пісьменнікаў (на-
лічвае каля 600 сяброў) у 2006 годзе атрымаў
іск ад Міністэрства юстыцыі па прычыне пару-
шэння заканадаўства (а насамрэч з-за нелаяль-
нага стаўлення да ўлады) і быў выселены з пло-
шчаў у Доме літаратара. Бібліятэка СБП, сабра-
ная за некалькі дзесяцігоддзяў, раздадзена ў

розныя фонды. У супрацьвагу СБП дзяржава
падтрымала стварэнне Саюза пісьменнікаў Бе-
ларусі ў лістападзе 2005 года. Арганізацыя ўзна-
чальваецца старшынёй Камісіі па міжнародных
справах і нацыянальнай бяспецы Савета Рэс-
публікі Мікалаем Чаргінцом. СПБ, прызначаная
для выканання дзяржаўнай замовы ў мастацка-
літаратурнай сферы, карыстаецца значнай дзяр-
жаўнай падтрымкай, сябры СПБ знаходзяцца на
поўным дзяржаўным забеспячэнні.

Высновы

У выніку агляду і аналізу арганізацый «трэ-
цяга сектара» і іх дачыненняў з дзяржаўнымі
органамі ўлады і кіравання бачна, што ў Бела-
русі адбылося афармленне дастаткова разгалі-
наванага дзяржаўна-грамадскага сектара. Знач-
ная частка грамадскіх арганізацый Беларусі не
проста шчыльна супрацоўнічаюць з дзяржаў-
нымі структурамі, а нават інкарпараваныя ў іх і
залежаць практычна поўнасцю ў сваёй дзейнасці
ад волі палітычнае эліты.

Такім чынам, мадэль узаемадзеяння паміж
дзяржаўнымі структурамі і арганізацыямі «трэ-
цяга сектара», якія складаюць аснову грамадзян-
скай супольнасці Беларусі, блізкая да інстыту-
цыйнага карпаратывізму, паколькі ўзаемасувязі
паміж групамі інтарэсу і дзяржавай маюць цэн-
тралізаваны характар, што спалучаецца з высо-
кай ступенню іерархічнасці, арганізаванасці (бю-
ракратычнай і ідэалагічнай), кантролю, каарды-
нацыі з боку эліты палітычнай групы яе
ніжэйшых узроўняў. Групы, якія маюць дзяржаў-
ную падтрымку, валодаюць манаполіяй на рэп-
рэзентацыю інтарэсаў грамадскасці. Апроч таго,
прававыя і палітычныя ўмовы зводзяць магчы-
масці эфектыўнай дзейнасці грамадскіх аб’яд-
нанняў на Беларусі да мінімуму.

«Беларуская сістэма»
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