
 
 
 
 
 
 

info@rada.fm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Заява Беларускага нацыянальнага моладзевага савета “РАДА” 
з нагоды пагаршэння сітуацыі ў сферы супрацоўніцтва еўрапейскіх арганізацый і 
інстытутаў з моладзевымі арганізацыямі грамадзянскай супольнасці Беларусі  
 

2015-07-06/ Мінск, Беларусь 
 
 
 
 
 
Statement of the Belarusian National Youth Council “RADA” regarding the deterioration of the 
situation related to the cooperation of the European institutions and organizations with youth 
organizations of the civil society of Belarus.  
 

July 6, 2015/ Minsk, Belarus 
 
 
 
 
 

EN/BY 
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Саюз дзевятнаццаці дэмакратычных моладзевых арганізацый Беларусі, у асобах прадстаўнікоў 
кіруючага органа – Савета РАДА, выступае з наступнай заявай:  
  
РАДА глыбока занепакоена вартымі даверу паведамленнямі, а таксама ўласным негатыўным 
досведам узаемадзеяння з міжнароднымі інстытутамі, адказнымі за развіццё моладзевай палітыкі і 
працы з моладдзю ў еўрапейскім рэгіёне. 
  
РАДА вымушана выступіць з негатыўнай ацэнкай праекта «Праграма падтрымкі моладзевай 
палітыкі рэгіёна Ўсходняга Партнёрства», фінансаванага Еўрапейскім Саюзам з 2013 года і 
накіраванага на стварэнне платформы для супрацоўніцтва дзяржаўных органаў і грамадскіх 
арганізацый па пытанням рэфармавання моладзевай палітыкі ў рэгіёне. Неаднарозовыя спробы 
Сакратарыята РАДА ўсталяваць камунікацыю альбо прыняць удзел у мерапрыемствах праграмы 
скончваліся ігнараваннем такой ініцыятывы з боку галоўнага офіса праекта ў Кіеве. Па выніках 
назірання за рэалізацыяй праекту на працягу амаль трох гадоў, кіруючы орган РАДА вымушаны 
канстатаваць адсутнасць волі выканаўчага органа Праграмы да падвышэння ўзроўню ўдзелу 
незалежных дэмакратычных моладзевых арганізацый Беларусі ў мерапрыемствах Праграмы. 
  
РАДА неаднаразова падкрэслівала перспектыўную ролю Рады Еўропы ў тэме развіцця моладзевай 
палітыкі ў Беларусі, аднак занепакоена практыкай неўключэння прадстаўнікоў дэмакратычных 
моладзевых арганізацый краіны ў свае мерапрыемствы, прысвечаныя вышэй абазначанай тэме. 
Так 10 снежня 2014 года ні прадстаўнікі Кіруючага органа, ні прадстаўнікі сяброўскіх арганізацый 
РАДА не змаглі патрапіць на мерапрыемства «Моладзевая палітыка Рады Еўропы, значэнне для 
моладзі Беларусі», якое ладзілася ў Мінску сумесна Радай Еўропы і Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, выключную большасць удзельнікаў мерапрыемства складалі прадстаўнікі 
прадзяржаўнага Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. 
  
РАДА хоча нагадаць Еўрапейскім інстытутам і арганізацыям, што адной з асноўных прычынаў 
праведзеных у апошнія 10 гадоў рэпрэсіўных дзеянняў з боку дзяржавы ў дачыненні да 
моладзевай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі з’яўлялася імкненне гэтых арганізацый да 
еўрапеізацыі сваёй краіны, прасоўвання дэмакратычных каштоўнасцей і правоў чалавека. Значная 
частка ліквідаваных у мінулым уладай арганізацый не згубілі веры ў гэтыя каштоўнасці і сёння, і 
не гледзячы на жорсткія ўмовы для функцыянавання, працягваюць сваю дзейнасць у краіне ў 
якасці незарэгістраваных ініцыятыў. Між тым, РАДА з занепакаеннем успрымае акрэдытацыю 
прадзяржаўнага Беларускага Моладзевага Саюза Моладзі (БРСМ) у Еўрапейскай Валанцёрскай 
Службе (EVS), як факт, які дэманструе перавагу фармалізаванага падыходу еўрапейскіх 
інстытутаў ва ўсталяванні супрацоўніцтва з беларускімі арганізацыямі, а менавіта выключна з 
зарэгістраванымі дзяржавай НДА. 
 
Кіруючы орган РАДА заклікае прадстаўнікоў арганізацый і інстытутаў Еўрапейскага Саюза 
і Рады Еўропы: 
перагледзець свае падыходы ў дачыненні да палітык і практыкі ўключэння беларускіх моладзевых 
НДА ў свае праграмы, уключаючы Эразмус Плюс, звяртаючы асаблівую ўвагу на неабходнасць 
прызнання тэмаў правы чалавека і дэмакратыя як асноўных каштоўнасцей і крытэраў для 
узаемадзеяння;  
пазбавіцца ад выключна фармалізаванага падыходу ў выбары бакоў для супрацоўніцтва; 
пры прыняцці рашэнняў, праграм і праектаў, якія тычацца моладзі і моладзевай палітыкі ў 
Беларусі, улічваць актуальную сітуацыю ў сферы свабоды асацыяцый і ўвогуле гарантаваннем і 
рэлізацыяй правоў чалавека ў краіне. 
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The Union of nineteen democratic youth organizations of Belarus, represented by the Governing Body – 
the Board of RADA, makes the following statement:  
 
RADA is deeply concerned about the received credible information and its own negative experience of 
cooperation with the international institutions in charge of youth policy development and work in the 
European region.  
 
RADA has to make a negative assessment of the project “the Eastern Partnership Youth Regional Unit 
(EPYRU)”, financed by the European Union from 2013 aimed at creating a platform for cooperation 
between state institutions and civil society organizations on reforming youth policy in the region. 
Numerous attempts of the Secretariat of RADA to establish communication or participate in the activities 
of the program ended in disregard of RADA’s initiatives by the head office of the project in Kiev. Based 
on the observation results of the project implementation for almost three years, the Governing Body of 
RADA has to admit the lack of will expressed by the executive body of the EPYRU to increase the level 
of participation of independent democratic youth organizations of Belarus in the activities of the Program.  
 
RADA has repeatedly stressed a promising role of the Council of Europe in the sphere of youth policy 
development in Belarus; however, it is concerned about the excluding practice applied by the CoE in their 
activities on the related topic towards the representatives of the democratic youth organization of the 
state. Thus 10 December 2014 neither the representatives of the Governing Body, nor the representatives 
of the member organizations of RADA could not participate in the event “Youth Policy of the Council of 
Europe, the importance for the youth of Belarus”, which was organized jointly by the Council of Europe 
and the Ministry of Education of the Republic of Belarus. Most of the participants of the event were the 
representatives of the pro-governmental Belarusian Republican Youth Union.  
 
RADA wants to remind the European institutions and organizations that one of the main reasons of the 
repressive practice of the state towards the youth civil society in Belarus for the past 10 years was the 
aspiration of these organizations to the Europeanization of the country, promotion of democratic values 
and human rights. A significant part of the organizations liquidated by the state authorities years ago, 
have not lost faith in these values at the present time, and despite the tough conditions for work, continue 
to operate in the country as non-registered initiatives. Meanwhile, RADA perceives with anxiety the 
accreditation of the pro-governmental Belarusian Republican Youth Union (BRYU) in the European 
Voluntary Service (EVS), a fact that demonstrates the superiority of the formalized approach of the 
European institutions in the establishment of cooperation with Belarusian organizations, namely only with 
NGOs registered by the state authorities.  
 
 
The Governing Body of RADA encourages the representatives of the organizations and institutions 
of the European Union and the Council of Europe:  
 
Reconsider the approaches in relation to policies and practice of inclusion of Belarusian youth NGOs in 
programs, including Erasmus Plus, paying particular attention to importance of recognizing human rights 
and democracy as the core values and criteria for interaction;  
Eliminate a very formalized approach in choosing parties for cooperation;  
Take into account an actual situation in the sphere of freedom of association and, all in all, guarantee and 
realization of human rights in the country in the process of decision-making, development of programs 
and projects related to youth and youth policy in Belarus.  
 
 


