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Мае су ай чын ні кі, сёст ры і бра ты!

Не ўза ба ве, кож на му з вас трэ ба бу-

дзе абі раць бу ду чы ню на шай кра і ны, 

бу ду чы ню сваю, сва іх дзя цей і ўну каў, 

бу ду чы ню Бе ла ру сі.

Ад вы ба ру кож на га з вас за ле жыць 

вель мі шмат.

Па сут нас ці, пе рад кра і най за раз — 

уся го два шля хі. Адзін шлях — да вы-

мі ра ння і дэ гра да цыі, са ма іза ля цыі 

ды ата чэн ня ся бе «ко лам во ра гаў». 

Гэ тым шля хам пас ля доў на ідзе сён-

няш няя ўла да. Дру гі шлях — гэ та шлях 

адзін ства і зго ды, раз віц ця і пра грэ-

су, шлях у сям'ю еў ра пей скіх на ро даў. 

Гэта шлях мі ру і ства раль ніц тва. Я — 

за дру гі шлях.

Нам не аб ход на ў пер шую чар гу спы-

ніць імк лі вае па дзен не на шай кра і ны 

ў са цы яль ную і эка на міч ную прор ву. 

Трэ ба ад на віць тое шмат лі кае, што 

згуб ле на за чвэрць ста год дзя кі ра ван-

ня ця пе раш няй ула ды.

Мы згу бі лі больш за міль ён на шых 

су гра ма дзян, апы ну лі ся ў дэ ма гра фіч-

най яме, цал кам згу бі лі свой аў та ры-

тэт у све це і ся род су се дзяў. Мы ма ем 

ад ста лую пра мыс ло васць, не эфек тыў-

ную сель скую гас па дар ку, ве лі чэз ны 

знеш ні доўг, агром ніс тыя ад мі ніст ра-

цый ны і рэ прэ сіў ны апа ра ты, бед нае 

на сель ніц тва і аў та ры тар на га лі да ра 

на ча ле кра і ны.

На шы дзяр жаў насць і не за леж насць 

зна хо дзяц ца пад па гро зай і з'яў ля юц-

ца прад ме там па ста ян на га ганд лю.

Та му, перш за ўсё, мы па він ны аба-

ра ніць тое, што яшчэ за ста ло ся, і вяр-

нуць тое, што ў нас ада бра лі.

І ў пер шую чар гу мы па він ны за-

ха ваць і вяр нуць на шых лю дзей. Бо 

на шы лю дзі — гэ та са мае каш тоў нае 

ба гац це Бе ла ру сі!

Мая пра гра ма — «БЕ ЛА РУСЬ ДЛЯ 
ЛЮ ДЗЕЙ. Я ЗРАБ ЛЮ!»

Яна па бу да ва на на ба за вых прын-

цы пах дэ ма кра тыч най, еў ра пей скай, 

су ве рэн най, са цы яль най дзяр жа вы. 

Дзяр жа вы для на ро да і для кож на га 

ча ла ве ка, які ў ёй жы ве.

НЕ ЗА ЛЕЖ НАЯ 
БЕ ЛА РУСЬ

Шля хам тры ван ня і шмат ве ка вой 

ба раць бы наш на род зда быў сваю 

дзяр жаў насць і не за леж насць. Шлях 

быў цяж кі, але мы гэ та зра бі лі. І мы 

заў сё ды аба ро нім Ай чы ну ад лю бых 

за ма хаў. На шы дзе ці, уну кі і праў ну кі 
бу дуць воль на жыць на сва ёй зям лі. 
Яны са мі бу дуць вы ра шаць свой лёс.

БЕ ЛА РУСЬ — 
ЕЎ РА ПЕЙ СКАЯ КРА І НА

Толь кі і вы ключ на на цы я наль ныя 
ін та рэ сы па він ны быць ас но вай знеш-
няй па лі ты кі. Бе ла русь з'яў ля ец ца не-
ад' ем най част кай еў ра пей скай цы ві-
лі за цыі. Та му еў ра пей скі шлях на шай 
кра і ны — гэ та не пы тан не геа па лі тыч-
на га хі стан ня па між Маск вой і Бру се-
лем, а свя до мы і асэн са ва ны ўдзел у 
еў ра пей скіх струк ту рах у якас ці паў-
на праў на га за ці каў ле на га бо ку.

Я вы сту паю за рэа лі за цыю за кла-
дзе на га ў Кан сты ту цыі імк нен ня да 
дзяр жаў на га нейт ра лі тэ ту і за пе ра-
гляд усіх між на род ных да га во раў, якія 

не ад па вя да юць на цы я наль ным ін та-

рэ сам Бе ла ру сі:

— дэ нан са цыю Да га во ра аб ства-

рэн ні Са юз най дзяр жа вы;

— вы хад з Ар га ні за цыі да га во ра аб 
ка лек тыў най бяс пе цы (АДКБ);

— спы нен не да га во раў арэн ды вай-

ско вых аб' ек таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і вы вад з тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі ра сій скіх вай скоў цаў.

НА РОД БЕ ЛА РУ СІ 
І КОЖ НЫ ЯЕ ГРА МА ДЗЯ НІН 
ЗАЎ СЁ ДЫ 
БУ ДЗЕ СВА БОД НЫМ

У гэ тым я ба чу ад ну з най важ ней шых 
сва іх за дач.

Я цвёр да пе ра ка на на ў не аб ход нас ці 
за ма ца ван ня і вы ка нан ня дзяр жа вай па-
лі тыч ных і пра ва вых нор маў, якія вы зна-
ча юць пра вы і сва бо ды ча ла ве ка, гра ма-
дзя ні на дэ ма кра тыч най Бе ла ру сі, та кіх як 
сва бо да асо бы, сва бо да вы ба ру, сва бо да 
сум лен ня, сва бо да ве ра выз нан ня.

Толь кі сва бод ны ча ла век здоль ны на 
эфек тыў ную, плён ную і ства раль ную 
пра цу. Ме на ві та та кі ча ла век мо жа быць 
част каю моц най сям'і, воль на га на ро да і 
моц най дзяр жа вы.

ПРА ЦА І ДАБ РА БЫТ
Даць маг чы масць кож на му ча ла ве ку 

за раб ляць на да стой нае жыц цё сва ёй пра-

цай — гэ ты прын цып бу дзе за кла дзе ны ў 
фун да мент бе ла рус кай эка на міч най ма дэ-
лі. Рэ фар ма ваць і ма дэр ні за ваць эка но мі-
ку, за ха ваць эфек тыў ныя прад пры ем ствы, 
раз віць тэх на ла гіч ныя га лі ны, ства рыць 
но выя ра бо чыя мес цы для лю дзей — гэ та 
тое, чым я зай му ся ў най блі жэй шы час.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ ПА ЛІ ТЫ КА 
І ДЭ МА ГРА ФІЯ

Гэ та най важ ней шая па зі цыя ў ма іх 
пе ра ўтва рэн нях на па са дзе Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Як жан чы на і як 
ма ці я прай шла ня лёг кі шлях і ўяў ляю 
са бе, што трэ ба ра біць.

Для вы ра шэн ня за да чы рос ту коль-
кас ці на сель ніц тва на шай кра і ны я зраб-
лю на ступ ныя кро кі:

— фун да мен таль ныя ме ра пры ем ствы 
па ўзмац нен ні са цы яль на га за бес пя чэн-
ня ма ця рын ства і дзя цін ства;

— рэа лі за цыя пра грам па сты му ля-
ван ні на ра джэн ня дзя цей, ства рэн ня і 
ўма ца ван ня ма ла дых сем' яў, за бес пя-
чэн ні да дат ко вых са цы яль ных га ран тый 
та кім сем' ям;

— іс тот ная зме на і за ка на даў чае за-
ма ца ван не ме ха ніз му вы дзя лен ня ма-
ця рын ска га ка пі та лу і па шы рэн не ка-
тэ го рыі асоб, якія ма юць пра ва на яго 
атры ман не;

— зні жэн не за ка на даў ча да зво ле на га 
ўзрос ту ўступ лен ня ў шлюб для жан чын 
да 17 га доў са зго ды баць коў;

— увя дзен не для муж чын, якія ма-
юць ма ла лет ніх дзя цей, ад тэр мі ноў кі ад 
служ бы ва Уз бро е ных Сі лах Бе ла ру сі на 
пе ры яд да да сяг нен ня дзець мі 5-га до ва-
га ўзрос ту;

— па ве лі чэн не пры зыў но га ўзрос ту для 

пра хо джан ня тэр мі но вай ва ен най служ бы 

для муж чын да 20 га доў з пас ля доў ным 

пе ра хо дам да пра фе сій най ар міі;

— іс тот ныя зме ны са цы яль най па лі-

ты кі па пад трым цы ня поў ных сем' яў, якія 

ма юць дзя цей;

— ле га лі за цыя і за бес пя чэн не за ка на-

даў чых га ран тый і сва бод сем' ям, якія зна-

хо дзяц ца ў фак тыч ным, але не за рэ гіст ра-

ва ным у дзяр жаў ных ор га нах шлюбе;

— за ка на даў чае за ма ца ван не ін сты ту-

та су ра гат на га ма ця рын ства;

— част ко вая рэ фор ма сіс тэ мы ахо вы 

зда роўя, скі ра ва ная на па вы шэн не да-

ступ нас ці бяс плат на га ме ды цын ска га 

аб слу гоў ван ня для ма ла за бяс пе ча ных 

ка тэ го рый гра ма дзян;

— пен сій ная рэ фор ма з за бес пя чэн-

нем іль гот пен сі я не рам, якія пра цу юць, 

вы клю чэн нем іх па дат ка аб кла дан ня, 

за ха ван нем за су жэн ца мі-пен сі я не ра мі 

пра ва на па жыц цё вае атры ман не пен сіі 

дру го га ў вы пад ку смер ці ад на го з іх.

БЯС ПЕ КА І ПА РА ДАК
Дэ ма гра фіч ны рост і вы ра шэн не са-

цыя ль ных за дач не маг чы мыя без за бес-

пя чэн ня бяс пе кі і па рад ку ў кра і не.

Дзе ля гэ та га мною бу дзе рэа лі за ва ны 

комп лекс ны план ме ра пры ем стваў, якія 

па спры я юць:

— уцяг нен ню на сель ніц тва і вы ка ры-

стан ню пе ра да вых тэх на ло гій у за бес пя-

чэн не гра мад скай бяс пе кі;

— ума ца ван ню су вя зі пра ва ахоў ных 

ор га наў з гра ма дзян скай су поль нас цю;

— за ба ро не на вы ка ры стан не пра ва-

ахоў ных ор га наў у па лі тыч ных мэ тах і для 

ба раць бы з ін ша дум ствам;

— пад няц цю прэ сты жу ор га наў ахо вы 

па рад ку і ба раць бы са зла чын нас цю.

ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ВА НАЯ 
ЗМЕ НА ЎЛА ДЫ 
І ЯЕ РЭ ФАР МА ВАН НЕ

Я вы сту паю за бяс кроў ны, цы ві лі за-

ва ны, дэ ма кра тыч ны пе ра ход ула ды ў 

на шай кра і не. Дзе ля гэ та га я пра па ную 

за ка на даў ча за ма ца ваць:

— аб ме жа ван не ад ным ся мі га до вым 

тэр мі нам зна хо джан не на па са дзе Прэ-

зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

— за бес пя чэн не спе цы яль ных га ран-

тый сы шоў ша му кі раў ні ку дзяр жа вы і 

чле нам яго сям'і з асаб лі вым ме ха ніз мам 

пры цяг нен ня яго да су до вай ад каз нас ці 

пры на яў нас ці да стат ко вых пад стаў.

За час свай го прэ зі дэнц тва я бу ду іні-

цы я ваць рэ фор мы, скі ра ва ныя на зме ну 

сіс тэ мы дзяр жаў на га кі ра ван ня ў фор му 

пар ла менц ка-прэ зі дэнц кай рэс пуб лі кі.

ЭКА НО МІ КА І ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ
Міф пра ўстой лі васць эка на міч най ма-

дэ лі, вы бу да ва най су час ны мі ўла да мі, які 

на са джаў ся дзе ся ці год дзя мі, раз бу ра ец-

ца сён ня на ва чах. Не га тыў ныя на ступ-

ствы пра валь най эка на міч най па лі ты кі 

ві даць усім.

Час для хут кіх і эфек тыў ных эка на-

міч ных змен бяз дар на згуб ле ны. За раз 

да вя дзец ца іс ці на скла да ныя і ра шу чыя 

ме ры, ся род якіх:

— фун да мен таль ная пад атко вая рэ-

фор ма са зме най сіс тэ мы па дат ка аб кла-

дан ня — дзе ля змян шэн ня па дат ко ва га 

ця жа ру і па ве лі чэн ня эфек тыў нас ці вы ка-

ры стан ня пад атко вых ад лі чэн няў;

— поў ны пе ра гляд дзяр жаў най крэ дыт-

на-фі нан са вай і бюд жэт най па лі ты кі;

— пры ва ты за цыя пэў ных дзяр жаў ных 

прад пры ем стваў;

— за крыц цё не эфек тыў ных вы твор час-

цяў з пе ра раз мер ка ван нем і са цы яль ным 

за бес пя чэн нем пра цоў ных рэ сур саў;

— увя дзен не ін сты ту та пры ват най 
улас нас ці на зям лю;

— уцяг нен не зя мель у гас па дар чы і 
фі нан са вы аба рот (з аб ме жа ван ня мі па 

пэў ных ка тэ го ры ях вор ных зем ляў, якія 

за ста нуц ца ва ўлас нас ці дзяр жа вы дзе ля 
за бес пя чэн ня хар чо вай бяс пе кі);

— раз буй нен не сель ска гас па дар чых 
прад пры ем стваў з лік ві да цы яй на ступ-

стваў са цы я ліс тыч най ка лек ты ві за цыі;

— за ма ца ва ная за ка на даў ствам амніс-
тыя ка пі та лу;

— уз мац нен не ба раць бы з ка руп цы яй;

— на цы я на лі за цыя не за кон на на бы тых 

ак ты ваў і вяр тан не гра шо вых срод каў, 
што бы лі вы ве дзе ныя з кра і ны;

— за бес пя чэн не шмат уз роў не вых іль-

гот для раз віц ця ма ло га біз не су і на цы я-
наль на га ка пі та лу.

Пас ля пры няц ця гэ тых пер ша чар го вых 
за ха даў мож на бу дзе раз ліч ваць на пры-

цяг нен не іс тот ных унут ра ных і за меж ных 
ін вес ты цый.

Вы ра шэн не эка на міч ных за дач да зво-

ліць нам па чаць рэ аль на, а не на сло вах, 
раз ві ваць Бе ла русь як са цы яль ную дзяр-

жа ву.

СУ ДО ВАЯ РЭ ФОР МА
Без поў на маш таб най су до вай рэ фор-

мы, мэ та якой — за бес пя чэн не не за леж-

нас ці су до вай ула ды ад вы ка наў чай і за-

ка на даў чай, ад наў лен не да ве ру да су до-
вай сіс тэ мы і па вы шэн не пра фе сія на ліз му 

суд дзяў, не бу дзе маг чы мас ці да сяг нуць 
тых мэт, якія я стаў лю пе рад са бою на пе-

ры яд прэ зі дэнц тва. Яна бу дзе пра ве дзе на 
ў са мыя ка рот кія тэр мі ны.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫЯ 
СІМ ВА ЛЫ

Не за леж насць Бе ла ру сі не бу дзе тры-

ва лай да та го ча су, па куль яна не за бяс-
печ ва ец ца куль тур ны мі, ідэа ла гіч ны мі і 

юры дыч ны мі чын ні ка мі. Дзе ля іх ства рэн-
ня я бу ду іні цы я ваць:

— вяр тан не дзяр жаў на га ста ту су 
спрад веч ным на цы я наль ным бе ла рус кім 
сім ва лам — гер бу «Па го ня» і Бе ла-Чыр-
во на-Бе ла му сця гу;

— аб вя шчэн не га лоў ным дзяр жаў ным 
свя там кра і ны Дня Во лі 25 са ка ві ка;

— уклю чэн не ў сіс тэ му дзяр жаў ных 
свя таў най важ ней шых для на шай не за-
леж нас ці дат — 27 лі пе ня і 25 жніў ня;

— увя дзен не кры мі наль най ад каз нас-
ці за лю быя пуб ліч ныя вы каз ван ні, што 
аспрэч ва юць або ад маў ля юць іс на ван не 
асоб най бе ла рус кай на цыі і/або яе гіс-

та рыч на га пра ва на ства рэн не ўлас най 
дзяр жа вы.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ ДЗЯР ЖА ВА
Дзе ля да сяг нен ня са мых вы со кіх са-

цыяль ных стан дар таў жыц ця на шых гра-
ма дзян бу дуць скі ра ва ныя ўсе мае эка-

на міч ныя і па лі тыч ныя пе ра ўтва рэнні. 

Я ве даю, як зра біць, каб Бе ла русь пе-
ра ста ла быць кра і най уцё каў мо ла дзі і 

ну ды ста рэй ша га па ка лен ня. На ша кра і на 
вар тая та го, каб стаць пры ця галь най для 

жыц ця гра ма дзян лю бо га ўзрос ту. У нас 
для гэ та га ёсць усё — трэ ба толь кі пра-

віль на гэ та ска рыс таць.

Дэ ма кра тыч ная, са цы яль на і эка на міч-
на раз ві тая, з на сель ніц твам, якое рас-
це, Бе ла русь — га лоў ная мэ та ўсёй ма ёй 
па лі тыч най дзей нас ці. Каб яе споў ніць, 

у мя не ёсць усё — во ля, моц, упэў не насць 
у сва ёй праў дзе, пра фе сій ная ка ман да і 
час.

Мне па трэб ная толь кі ва ша пад трымка. 

Ра зам мы змо жам па бу да ваць шчас лі вую 
і квіт не ю чую кра і ну!

БЕ ЛА РУСЬ ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ. 
Я ЗРАБ ЛЮ!

БЕ ЛА РУСЬ ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ. Я ЗРАБ ЛЮ!
Пра гра ма кан ды да та ў Прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ган ны КА НА ПАЦ КАЙ
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