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КРАІНА ДЛЯ ЖЫЦЦЯ.
КРАІНА ДЛЯ НАШЫХ ДЗЯЦЕЙ
Перадвыбарчая праграма кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь
Святланы ЦІХАНОЎСКАЙ
Я — кандыдат у Прэзідэнты Святлана
Ціханоўская, і гэта маё пісьмо ўсім грамадзянам Беларусі. Мне 38 гадоў. Нарадзілася на Палессі. Скончыла філалагічны факультэт Мазырскага педагагічнага
ўніверсітэта. Свабодна валодаю беларускай, рускай і англійскай мовамі.
Год таму мой муж Сяргей Ціханоўскі
стварыў свой праект «Краіна для жыцця» і паехаў па Беларусі. Сяргей даў
людзям магчымасць выказацца. Яны
расказвалі, што іх турбуе, што яны адчуваюць, што думаюць пра Беларусь.
Людзі казалі пра сваё няпростае жыццё
і марылі пра жыццё ў свабоднай і багатай краіне.
Мяне ўразіла тое, як улада гэтага спалохалася. Людзям пачалі пагражаць,
звальняць з работы, кідаць у турмы.
Аказалася, што магчымасць выказацца можа абудзіць грамадства.
Ка лі Сяр гея па зба ві лі маг чы мас ці
ўдзельнічаць у выбарах, несправядліва
абвінаваціўшы і арыштаваўшы яго, я вырашыла замяніць яго і ісці да перамогі.
За сябе, за мужа, за ўсіх нас, за нашых
дзяцей. Як жонка, як маці я разумею,
што ў сям'і адзін за ўсіх і ўсе за аднаго.
Я хачу, каб так было і ў нашай краіне.
Заяўляю: я хачу стаць Прэзідэнтам
Рэспублікі Беларусь, але не дзеля пасады, а для таго, каб вярнуць вам права
выбару.
Мы будуем краіну не толькі для сябе,
але і для нашых дзяцей.
Я хачу, каб нашы дзеці атрымлівалі
добрую адукацыю, медабслугоўванне,
каб яны маглі мець добрую работу, стварыць сям'ю і мець сваё жыллё. Каб яны
засталіся жыць тут, на сваёй зямлі, а не
хацелі з'ехаць у пошуках больш свабоднай і справядлівай краіны.
Я хачу, каб мы адчувалі любоў і павагу да сябе, мелі права выбару і ганарыліся сваёй краінай для жыцця.
Я хачу, каб Беларусь паважалі ў свеце, каб мы шукалі сяброў, а не ворагаў.
Я хачу, каб сышла ў мінулае подлая
тра ды цыя пе ра сле да ваць лю дзей за
праўду.
Паў тараю, я прыйшла ў палітыку не
дзеля ўлады, а дзеля аднаўлення справядлівасці. Мая галоўная мэта — правесці сапраўдныя сумленныя выбары з
удзелам усіх альтэрнатыўных кандыдатаў. Галасуючы за мяне, вы галасуеце
за аднаўленне вашага права выбіраць
уладу, за новыя і сумленныя выбары. Толькі так краіна зможа развівацца
далей.
Мы аб'ядналіся з камандамі Віктара
Бабарыкі і Валерыя Цапкалы, з намі
су пра цоў ні ча юць най леп шыя экс перты, партыі і грамадскія арганізацыі. Мы
стварылі моцную каманду дзеля агульнай мэты — будаваць новую Беларусь.
Давайце рабіць гэта разам!
Для перамогі мы з вамі, дарагія суграмадзяне, павінны дзейнічаць як
адна вялікая каманда.
Што я прашу зрабіць кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь:
 ні ў якім разе не ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні, каб ваш голас
не скралі, і пераканаць у гэтым сваіх
сяброў, суседзяў і знаёмых;
 прыйсці на выбары менавіта 9 жніўня, прагаласаваць за мяне, Святлану
Ціханоўскую;
 стаць не за леж ны мі на зі раль нікамі на ўчастках і абараняць свой голас. Для гэтага створана шмат ініцыятыў, у якія мы заклікаем вас уступаць:

 кожны бюлетэнь будзе дэманстравацца назіральнікам і толькі пасля гэтага змяшчацца ў стос галасоў за кандыдата;
 давераныя асобы кандыдатаў будуць мець права патрабаваць пераліку
галасоў за любога кандыдата на любым
участку;
 датэрміновае галасаванне будзе
дапускацца ў выключных выпадках для
тых, хто не можа галасаваць у дзень
выбараў па ўважлівай прычыне;
 усім кандыдатам будуць дадзены
роўныя магчымасці для агітацыі, без
злоўжывання службовым становішчам.

«Сумленныя людзі», «Права выбару»,
«Рух Праўда», «Зубр» і іншыя.
Для чаго гэта трэба?
1. Даказаць усім, у тым ліку і ўладзе,
што нас абсалютная большасць і што мы
ніколі не застанемся ўбаку.
2. Сабраць рэкордную ў гісторыі незалежнай Беларусі колькасць назіральнікаў і зафіксаваць рэальны вынік галасавання.
Я заклікаю вас не заставацца дома
9 чысла — інакш вы прагаласуеце за
цяперашнюю ўладу, якая ўсім вам надакучыла. Чым большая яўка, тым больш
відавочнай будзе фальсіфікацыя. Чым
большая яўка, тым цяжэй скрасці ваш
голас.
Пасля таго, як стануць вядомымі відавочныя для ўсёй краіны вынікі выбараў
9 жніўня 2020 года, выбар народа павінны будуць паважаць усе. А тым, хто
адмовіцца, давядзецца па патрабаванні
народа сысці.

МЕРЫ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ
НОВЫХ СУМЛЕННЫХ
І СВАБОДНЫХ ВЫБАРАЎ
Ужо сёння зразумела, што выбары,
якія адбудуцца 9 жніўня 2020 года, немагчыма прызнаць свабоднымі і сумленнымі. Многіх моцных кандыдатаў, у тым
ліку Сяргея Ціханоўскага, Віктара Бабарыку і Валерыя Цапкалу, пазбавілі магчымасці ў іх удзельнічаць: па замове
аднаго з канкурэнтаў распачатыя крымінальныя справы, у сметнік выкіну тыя
сотні тысяч сабраных подпісаў. Патрэбныя новыя сумленныя і свабодныя выбары з празрыстым падлікам галасоў.
Пасля ўступлення на пасаду Прэзідэнта я прыму меры для захавання стабільнасці ў краіне і стварэння ўмоў для
правядзення сумленных выбараў:
 я прызначу шэсць новых незалежных членаў Цэнтральнай выбарчай камісіі, у тым ліку старшыню, і выдам указ
аб правядзенні новых выбараў Прэзідэнта;
 сіс тэ ма вы бар чых ка мі сій будзе
сфарміравана такім чынам, што ў іх будуць уключаны прадстаўнікі ўсіх зацікаўленых палітычных партый, розных
гра мад скіх ар га ні за цый, а такса ма,
у абавязковым парадку, прадстаўнікі
кандыдатаў у Прэзідэнты;
 на кожным участку будуць устаноўлены празрыс тыя урны і камеры, якія
будуць весці анлайн-трансляцыю;

Пасля маёй перамогі на выбарах на
працягу пераходнага перыяду краінай
будуць кіраваць тыя ж чыноўнікі, што і
цяпер, за выключэннем тых, хто груба і
адкрыта парушаў закон. Тых, хто сыдзе
ў адстаўку, заменяць прафесіяналы з
ліку дзяржаўных служачых. Новыя прэзідэнцкія выбары будуць праведзены на
працягу паўгода.
Я прызначу правядзенне рэферэндуму з прапановай вярнуцца да перша пачат ко вай рэ дак цыі Кан сты ту цыі
1994 года, якая скарачае паўнамоцтвы
прэзідэнта, устанаўлівае абмежаванне
на колькасць тэрмінаў знаходжання на
пасадзе і забяспечвае падзел улад. Рэферэндум будзе праводзіцца адначасова з выбарамі прэзідэнта.
Я аднаўлю законнасць у сферы крымінальнага і адміністрацыйнага працэсу. Справы ў дачыненні да палітвязняў
будуць спыненыя. Правядзём амністыю
для тых, хто ўпершыню ўчыніў няцяжкія злачынствы, у тым ліку для дзяцей,
асуджаных па артыкуле 328. Усе неправасудныя прыгаворы і пастановы за перыяд выбарчай кампаніі будуць адменены з вяртаннем выплачаных штрафаў
і выплатай кампенсацый пацярпелым.
Для забеспячэння наглядных функцый
на пераходны перыяд мною будуць прызначаны новы генеральны пракурор і
новы старшыня Вярхоўнага суда.
Мая праграма — гэта мой погляд на
тое, якой павінна стаць наша краіна.
Я ўпэўнена, што гэтага ж хоча большасць нашых грамадзян, і таму разлічваю на вашу падтрымку і ваш удзел.

КРАІНА ДЛЯ ЖЫЦЦЯ,
ДЗЯРЖАВА ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ
Па Канстытуцыі ўлада належыць народу, а на справе — чыноўнікам, якія
даўно забыліся пра інтарэсы людзей.
Ця пер дэ пу та ты не вы бі ра юц ца,
а прызначаюцца. Суды адпраўляюць невінаватых у турмы, дамагчыся справядлівасці амаль немагчыма. Трэба вярнуць
краіну людзям.
Кіраўнікі ўсіх узроўняў павінны паважаць людзей, памятаючы, што займаюць свае пасады толькі таму, што людзі
ім гэта дазволілі. Праваахоўныя органы
павінны абараняць людзей, а не хапаць
мірных грамадзян на вуліцы і ў чэргах.
Яны павінны змагацца са злачыннасцю і
карупцыяй, прадухіляць гвалт у сям'і.

ПАВЫШЭННЕ
ЎЗРОЎНЮ ЖЫЦЦЯ
Галоўнае багацце нашай краіны —
яе людзі. Трэба даць ім магчымасць
працаваць і зарабляць. Сёння многія
працуюць на стратных прадпрыемствах,
а сотні тысяч, калі не мільён, — за мяжой. Трэба ствараць рабочыя месцы ў
Беларусі.

Мы здымем бар'еры для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Няхай людзі
самі ствараюць рабочыя месцы. Прыбытковыя дзяржаўныя прадпрыемствы
працягнуць працаваць. Са стратнымі павінны разабрацца прафесіяналы.
У краіне ёсць прафесійныя эканамісты і менеджары, якія здолеюць павысіць
узровень жыцця і скараціць непатрэбныя дзяржаўныя выдаткі.

ЗДАРОЎЕ ЛЮДЗЕЙ
У нас ёсць выдатныя высокаадукаваныя медыкі, але сітуацыя з эпідэміяй
COVІD-19 паказала, што ім перашкаджаюць працаваць чыноўнікі, якія клопат аб статыстыцы ставяць вышэй, чым
здароўе людзей.
Каб і ўрачы былі задаволеныя высокай зарплатай, і людзі клопатам аб іх
здароўі, патрэбна сістэма, калі грошы за
лячэнне, няхай гэта будзе з дзяржаўнага
бюджэту ці з добраахвотных страхавых
узносаў, ішлі за пацыентам у медыцынскія ўстановы, як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя. Тады будуць павышацца і
якасць медыцыны, і зарплаты ўрачоў,
якія добра працуюць.
Інфармацыя аб грамадскім здароўі павінна быць праўдзівая і агульнадаступная.

АДУКАЦЫЯ
Настаўнікаў у школах трэба вызваліць
ад усяго, што не звязана з навучаннем
і выхаваннем дзяцей, — ад забеспячэння падпіскі на газеты, прымусу дзяцей
ус тупаць у БРСМ, наведвання прапагандысцкіх мерапрыемстваў — да збору грошай і рамонту кабінетаў за свой
кошт.
Праца настаўніка павінна аплачвацца
годна. Школа павінна развіваць асобу,
уменне шукаць інфармацыю, працаваць
у камандзе, нараджаць і шанаваць новыя ідэі. Эфектыўнай эканоміцы патрэбныя творчыя асобы, крэатыўныя і таленавітыя, а гэта значыць — свабодныя.
Школа зме ніц ца да леп ша га, ка лі
апроч дзяржаўнай будзе развівацца і
пры ват ная сіс тэ ма аду ка цыі — гэ та
створыць здаровую канкурэнцыю.
Універсітэты пяройдуць на самакіраванне. Трэба адмяніць прымусовае размеркаванне і «закон Раўкова», па якім
студэнтаў забіраюць у армію, не даўшы
скончыць адукацыю.

ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА
Незалежнасць — наша абсалютная
каш тоў насць, мы яе не пра да ём, не
гандлюем, не абмяркоўваем.
Мы мірныя людзі і будзем сябраваць
з усімі, але толькі ў інтарэсах уласнай
краіны.
Мы павінны стварыць партнёрства на
роўных, а не залежнасць ад газавай або
крэдытнай «іголкі».
Нас усіх ча кае вя лі кая пра ца.
За 26 гадоў краіна прыйшла да той кропкі, калі праблему нельга вырашыць у
адзін момант. Простага шляху няма. Або
мы аб'ядноўваемся і разам ідзём далей
у краіну для жыцця, або зноў паў тараем
памылкі мінулых гадоў.
Прыйшоў час перамен. Ніхто не можа
распараджацца народам, ніхто не можа
валодаць ім, ніхто не можа закрыць яму
рот. Беларускі народ прачнуўся!
Галасуйце за новыя выбары і абараняйце свой голас.
Толькі разам мы зможам пабудаваць
краіну для жыцця!

