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Сё ле та 12 пар тый вы лу чы лі сва іх кан ды да-
таў. Бе ла рус кая аграр ная пар тыя і Бе ла рус кая 
пар тыя «Зя лё ных» — толь кі па два ад кож най. 
Апа зі цый ныя пар тыі БНФ, Гра ма да і АГП пра-
яві лі ся бе кры ху ак тыў ней — вы лу чы лі 23, 54 
і 71 кан ды да та ад па вед на. У лі да рах, як заў-
сё ды, ака за лі ся най больш буй ныя пар тыі — 
Ка му ніс тыч ная пар тыя Бе ла ру сі, Лі бе раль-
на-дэ ма кра тыч ная пар тыя і Рэс пуб лі кан ская 
пар тыя пра цы і спра вяд лі вас ці — 409, 228 і 177 
кан ды да таў ад па вед на. Але ра зам з тым на 
18 111 вы бар чых акруг за рэ гіст ра ва на толь кі 
22 278 кан ды да таў (21 227 з якіх, да рэ чы, 
бес пар тый ныя). Гэ та зна чыць, у боль шас ці 
акруг вы ба ры бу дуць без аль тэр на тыў ны мі. 
А пар тый ныя кан ды да ты скла да юць толь кі 
4,7 % ад усіх за рэ гіст ра ва ных.

Пе рад вы бар ную сі ту а цыю па прось-
бе жур на ліс та «МС» пра ка мен та ваў Пётр 
ПЯТ РОЎ СКІ, па лі тыч ны ана лі тык, на-
ву ко вы су пра цоў нік Цэнт ра са цы яль-
на-фі ла соф скіх і ант ра па ла гіч ных да-
сле да ван няў Ін сты ту та фі ла со фіі НАН 
Бе ла ру сі.

— Звы чай на на шы па лі тыч ныя пар-
тыі ак ты ві зу юц ца толь кі на пя рэ дад ні 
вы ба раў. Але гэ та га, вя до ма, не ха пае, 
каб вы бар шчык мог пра віль на аца ніць 
іх пра цу. Якую ад зна ку вы па ста ві лі б 
ім сё ле та?

— Я стаў лю па лі тыч ным пар ты ям не-
зда валь ня ю чую ад зна ку, та му што больш 
чым на 18 тысяч мес цаў у мяс цо выя Са ве ты 

дэ пу та таў усе 
ра зам па лі-
тыч ныя пар тыі 
вы лу чы лі каля 
ты ся чы кан-
ды да таў. Гэ та 
зна чыць, па лі тыч ныя пар тыі як ін сты тут не 
здо ле лі на ват 10 % акруг за крыць улас-
ны мі кан ды да та мі. Што ка жа аб глы бо кім 
кры зі се гэ та га ін сты ту та ў на шай дзяр жа ве 
і яго не зда валь ня ю чым функ цы я на ван ні. 
Па лі тыч ныя пар тыі сён ня ў цэ лым не ак-
тыў на ўдзель ні ча юць у гра мад скім жыц ці. 
Най боль шую коль касць кан ды да таў вы-
лу чы лі Ка му ніс тыч ная пар тыя Бе ла ру сі і 
Лі бе раль на-дэ ма кра тыч ная пар тыя. Але 
для 18 тысяч мес цаў ліч бы не сур' ёз ныя. І 
гэ та ня гле дзя чы на тое, што для па лі тыч-
ных пар тый вы лу чэн не кан ды да таў мае 
най больш прос тую фор му, лёг кую ў пла-
не юры дыч най пра цэ ду ры.

— Мяс цо выя вы ба ры важ ныя для та-
го, каб элек та рат змог аца ніць пра цу 
дэ пу та та, каб вы лу чэ нец у кан так це з 
гра ма дзя на мі здо леў да ка заць важ-
насць пры яры тэ таў сва ёй пар тыі, за-
ва я ваць да вер. Пры плён най пра цы ў 
да лей шым вы бар шчы кі, маг чы ма, пра-
га ла су юць за гэ тую ж пар тыю на пар-
ла менц кіх вы ба рах. Але на прак ты цы 
атрым лі ва ец ца, што пар тыі ў гэ тым не-
як не за ці каў ле ны?..

— Ці ка ва, што ў 2016 го дзе Ін фар ма-
цый на-ана лі тыч ны цэнтр пры Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та ра біў апы тан не на пя рэ дад ні 
пар ла менц кіх вы ба раў. Ся род па лі тыч ных 
ча кан няў ад но з пер шых мес цаў у бе ла ру-
саў за ня ло як раз па ве лі чэн не ро лі пар тый, 
уз мац нен не іх уплы ву як ін сты ту та. Ад нак, 
каб пар тыі за да во лі лі гэ ты за пыт, не аб ход-
на ўдас ка наль вац ца.

Па сту по вы са цы яль ны ка лі дор, які па-
ві нен фар мі ра вац ца ад дэ пу та таў пяр віч-
на га ўзроў ню і да — у перс пек ты ве — дэ пу-
та таў пар ла мен та, бу дзе іс на ваць толь кі ў 
рам ках моц ных пар тый ных струк тур. Але 
мно гія дзея чы ча мусь ці лі чаць: на вош та 
тур ба ваць ся бе мяс цо вы мі вы ба ра мі, ка лі 
мож на ад ра зу іс ці на пар ла менц кія?

— Што раз на мяс цо вых вы ба рах 
на зі ра ец ца не вы со кая яў ка. Але сё-
ле та, на прык лад, бы ла рас пра ца ва-
на ма біль ная пра гра ма, на кі ра ва ная 
на пры цяг нен не мо ла дзі на ўчаст кі 
18 лю та га. Як вы ацэ ні це пра цу з вы-
бар шчы ка мі?

— Вы ка ры стан не сён ня роз ных срод-
каў для та го, каб вы бар шчы кі прый шлі на 
ўчаст кі для га ла са ван ня, вя до ма, трэ ба ві-
таць. Але не аб ход на ра зу мець, што рэ сурс 

ін фар ма цый на-агі та цый най кам па ніі па 
пры цяг нен ні лю дзей не па ві нен аба пі рац-
ца толь кі на Цэнт раль ную вы бар чую ка мі-
сію. Нам зноў жа не аб ход на га ва рыць пра 
кан ды да таў, па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія 
ар га ні за цыі, якія, да рэ чы, і па він ны сты му-
ля ваць яў ку. Без ак тыў нас ці гэ тых ін сты ту-
таў ЦВК не змо жа ар га ні за ваць ці ка васць 
да вы бар чай кам па ніі.

— Ле тась мы пра во дзі лі апы тан не на 
тэ му, ці ве да юць гра ма дзя не свай го дэ-
пу та та. У боль шас ці вы пад каў ака за-
ла ся, што не, хоць ішоў ужо чац вёр ты 
год склі кан ня. Як не да пус ціць та кой 
сі ту а цыі ў да лей шым?

— Пер шае — удзель ні чаць у ін фар ма цый-
най пра сто ры сва ёй акру гі. Ка лі ты дэ пу тат 
па сял ко ва га, сель ска га, гар- або рай са ве та, 
то па ві нен удзель ні чаць у гра мад скім жыц-
ці, каб пра ця бе пі са лі ў га зе тах, па каз ва лі па 
мяс цо вым тэ ле ба чан ні. Ка лі гэ та га не бу дзе, 
то, як той ка заў, ця бе не бу дзе. Дру гі фак-
тар — тое, ча го не ха пае, — гра мад скія пры-
ём ныя дэ пу та таў. Дэ пу та та абі ра юць гра ма-
дзя не, яны хо чуць, каб ён быў пра вад ні ком, 
су вяз ным звя ном па між вы ка наў чай ула дай 
і гра ма дзя на мі. Ка лі дэ пу та ты не бу дуць 
гэ та ра біць, пра іх ні хто не бу дзе ве даць. 
Сён ня, на жаль, мно гія за да юц ца пы тан-
нем: на вош та па трэб ныя мяс цо выя Са ве ты? 
А гэ та звя за на з тым не га тыў ным пе ра жыт-
кам, ка лі дэ пу та ты «як бы» вы бі ра лі ся, але 
ні хто пра іх не ве даў. Та кую сі ту а цыю мож на 
пе ра адо лець толь кі пры ін шых фор мах па-
во дзін са міх абран ні каў: ак тыў ным удзе ле ў 
жыц ці акру гі, су вя зі з вы бар шчы ка мі, па ста-
ян най пра цы гра мад скіх пры ём ных, ін фар-
ма цый най і гра мад скай дзей нас ці.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Пад час прэ зі дэнц кіх і пар ла-
менц кіх вы ба раў на вы ха дзе з 
участ каў са цы ё ла гі тра ды цый на 
пра вод зяць апы тан ні, хто за ка-
го ад даў свой го лас — гэ та на-
зы ва ец ца эк зіт по лам. У вы пад ку 
мяс цо вых вы ба раў скла да на дак-
лад на ска заць, як яго пра во дзіць. 
«Ка лі б у нас вы ба ры пра во дзі лі ся 
па пар тый най сіс тэ ме, то мож на 
бы ло б ла дзіць эк зіт по лы. Та ды б 
вы свят ля ла ся, коль кі га ла соў ад-
да дзе на за тую ці ін шую пар тыю. У 
нас жа вы ба ры ма жа ры тар ныя (за 
ка го пра га ла са ва ла боль шасць), 
і, атрым лі ва ец ца, апы тан не трэ ба 
пра во дзіць по бач з кож ным участ-
кам, бо га ла су юць жа за пэў на га 
кан ды да та», — тлу ма чыць са цы-
ё лаг.

Якое з гэ та га вый сце? Пра во-
дзіць «ма біль ныя» эк зіт по лы. Гэ-
ты спо саб Цэнтр ужо апра ба ваў 
пад час мі ну лых пар ла менц кіх 
вы ба раў. Так, пэў ныя бло кі акруг 
ад бі ра юц ца па спе цы яль ным 
раз лі ку, унут ры бло ка абі ра юц ца 
вы пад ко выя ўчаст кі, і за тым ін тэр-
в'ю е ры ста яць не ў ад ным мес цы з 
ра ні цы да ве ча ра, а на аў та ма бі лі 
па вы зна ча ным марш ру це пе ра-

соў ва юц ца і пра цу юць па га дзі не 
на кож ным вы бар чым участ ку. 
«Гэ та сіс тэ ма пра цуе, у прын цы пе. 
Праў да, па куль по пы ту на та ко га 
пла на да сле да ван ні ня ма», — кан-
ста туе Да від Рот ман.

На жаль, з прось ба мі пра-
вес ці эк зіт пол ні ад на бе ла-
рус кая па лі тыч ная пар тыя не 
звяр ну ла ся. 

«У нас пар тый ная сіс тэ ма па-
куль не вель мі эфек тыў на функ-
цы я нуе, та му што боль шасць на-
шых гра ма дзян яшчэ не адап та ва-
ла ся да та кой сіс тэ мы. За раз гэ та 
праб ле ма аб мяр коў ва ец ца, і, спа-
дзя ю ся, у хут кім ча се мы пя рой-
дзем да зме ша най сіс тэ мы вы ба-
раў (ма жа ры тар най і пра пар цы-
я наль най). Але на сён ня рэй тынг 
пар тый вель мі ніз кі, — ад зна чае 
са цы ё лаг. — Хоць час та яны са мі 
ві на ва тыя ў сва іх ня ўда чах».

Што да ты чыц ца элек та раль-
най ак тыў нас ці, то, як па каз ва юць 
са цы я ла гіч ныя да сле да ван ні, яна 
най больш вы со кая пад час прэ зі-
дэнц кай кам па ніі, ні жэй шая — на 
пар ла менц кіх і са мая не вы со-
кая — пад час вы ба раў у мяс цо-

выя Са ве ты дэ пу та таў. «Па на шым 
пра гно зе, яў ка скла дзе не ме ней 
за 55 %. Гэ ты па каз чык за ле жыць 
ад важ нас ці, якую на да юць лю-
дзі вы ба рам. Пад час прэ зі дэнц-
кіх лю дзі, на іх дум ку, абі ра юць 
та го, хто за ўсю кра і ну ад каз вае. 
А тут — асоб ныя кан ды да ты... 
І хоць ёсць за явы, што сё лет няя 
кам па нія до сыць па сіў ная, усё 
ад но вы лу ча на ня ма ла кан ды да-
таў, пра цу юць пі ке ты. У лю бым 
вы пад ку кан ды да там вар та імк-
нуц ца час цей ба чыц ца з на сель-
ніц твам, пра во дзіць су стрэ чы, каб 
звяр нуць на ся бе ўва гу», — ра іць 
ды рэк тар Цэнт ра.

Кан ку рэн цыя ў акру гах ёсць, 
та му вар та ся бе пра яў ляць. Толь-
кі та ды лю дзі пач нуць ду маць і 
вы бі раць, а не ад да ваць свой 
го лас вы пад ко ва. «Тут усё не-
скла да на: трэ ба не ле на вац ца, 
а ак тыў на пра ца ваць, — мяр куе 
Да від Рот ман. — Кан ды да ты ў 

дэ пу та ты, якія ідуць «у на род», 
па він ны ве даць аб праб ле мах 
і па трэ бах лю дзей у іх акру зе. 
А для гэ та га трэ ба з імі ба чыц ца, 
су стра кац ца, раз маў ляць. Па-
куль гэ та га не бу дзе, стаў лен не 
да вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты 
за ста нец ца нейт раль ным, ка лі 
не не га тыў ным. «Шэ расць» мяс-
цо вых вы ба раў шмат у чым тлу-
ма чыц ца не са мым яр кім пра яў-
лен нем кан ды да таў. Ім вар та не 
аб мя жоў вац ца вы ступ лен нем у 
СМІ і ўдзе лам у пі ке тах».

Ся род га лоў ных каш тоў нас-
цей ча ла ве ка — не толь кі ў Бе ла-
ру сі, але і шмат у якіх ін шых кра-
і нах — на пер шым мес цы аказ ва-
ец ца сям'я, на дру гім — пра ца, 
на трэ цім — са цы яль ны ка пі тал 
(сяб ры, зна ё мыя). Та му час цей 
за ўсё да дэ пу та таў звяр та юц ца з 
аса біс ты мі праб ле ма мі. Але ка лі 
гэ тыя тры асноў ныя па трэ бы — 
сям'я, пра ца, сяб ры — не за кры-
тыя, то на ас тат нія, на кшталт 
па лі ты кі, рэ лі гіі, куль ту ры, ува гі 
звяр та ец ца ўсё менш. «Га лоў-
нае, каб ства ра лі ся ўмо вы для 
поў най рэа лі за цыі пер ша сных 
каш тоў нас цяў. Інакш пра якую 
элек та раль ную ак тыў насць мож-
на ка заць?» — за дае ры та рыч нае 
пы тан не Да від Рот ман.

Вар та па вы шаць па лі тыч-
ную куль ту ру і са міх кан ды-
да таў у дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў. Пра во дзіць для іх 
спе цы яль ныя се мі на ры, на 
якіх ву чы лі б пра віль на га ва-
рыць і на ват апра на цца. 

І трэба па чы наць з та го, каб 
пра ца ваць ме на ві та з мо лад дзю. 
«Да рэ чы, у сё лет няй кам па ніі ма-
ла дых лю дзей удзель ні чае знач-
на больш, чым у мі ну лыя ра зы. 
Ду маю, што па сту по ва па ча ло 
пры хо дзіць ра зу мен не, што, 
ка лі ста неш дэ пу та там, ёсць 
шанц штось ці змя ніць да леп-
ша га. Ама ла джэн не за ўваж на 
і ў пар ла мен це, і ся род кад раў 
дзяр жаў ных ор га наў. Але вель-
мі гэ тым за хап ляц ца не вар та, 
бо так са ма важ на, каб ра шэн ні 
пры ма лі і лю дзі з до све дам. А ён 
на бы ва ец ца та ды, ка лі ча ла век 
па сту по ва да ся гае пра фе сій ных 
вы шынь, а не ў адзін мо мант», — 
лі чыць ву чо ны.

На жаль, згу бі ла ся тра ды цыя 
вы хоў ваць са бе спад ка ем ца, які 
б змог пра цяг нуць спра ву во-
пыт на га па лі ты ка і пе ра няць яго 
до свед. «Нам са праў ды гэ та га 
не ха пае. Бо хо чам мы та го ці 
не, але на на ша мес ца прый дзе 
ма ла дая зме на. І ўжо ад яе ра-
шэн няў і па мы лак (якія мож на 
па пя рэ дзіць, ка лі пра віль на вы-
ха ваць мо ладзь) бу дзе за ле жаць 
на ша жыц цё, — ад зна чае Да від 
Рот ман. — Але ча му мы пра гэ та 
не дба ем сён ня? Мож на бы ло б 
пра во дзіць май стар-кла сы, су-
стрэ чы з вя до мы мі гра мад скі мі 
і па лі тыч ны мі дзея ча мі. Ні ко лі не 
поз на па чаць гэ та ра біць. Бо па лі-
тыч ная кам па нія ад бы ва ец ца раз 
на не каль кі га доў, а па лі тыч нае 
жыц цё не спы ня ец ца ні ко лі».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ТЭН ДЭН ЦЫІ

...А МО ЛА ДЗІ СТА ЛА БОЛЬШ
Пра па лі тыч ную куль ту ру, элек та раль ную ак тыў насць і псі ха ла гізм вы ба раў

НА ДУМ КУ ПА ЛІ ТО ЛА ГА

Час ак ты ві за вац ца... прай шоў?

Ч
А САМ ста тыс ты ка мо жа рас ка заць нам больш, чым са мы 
кра са моў ны ара тар. Ад на спра ва, ка лі гэ та да ты чыц ца 
эка на міч ных па каз чы каў. Ін шая — тэн дэн цый у гра мад стве. 

Ме на ві та іх і вы ву ча юць са цы ё ла гі з да па мо гай апы тан няў, аформ ле ных 
у вы гля дзе гра фі каў і ліч баў, хоць па фак це да сле ду юць па ну ю чае 
мер ка ван не лю дзей. У тым лі ку і элек та ра ту пад час пе рад вы бар чай 
кам па ніі. Пра гэ ты бок вы ба раў і агуль ны па лі тыч ны фон кра і ны «МС» 
рас ка заў Да від РОТ МАН, ды рэк тар Цэнт ра са цы я ла гіч ных і па лі тыч ных 
да сле да ван няў, док тар са цы я ла гіч ных на вук, пра фе сар.
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На мі ну лых вы ба рах у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, якія 
пра хо дзі лі ў са ка ві ку 2014 го да, толь кі 3,4% кан ды да таў бы лі 
вы лу ча ныя ад па лі тыч ных пар тый. Больш за ўсё — 
ад ка му ніс таў, лі бе рал-дэ ма кра таў і пар тыі 
«Спра вяд лі вы свет».

Ка лі ты дэ пу тат 
па сял ко ва га, сель ска га, 

гар- або рай са ве та, 
то па ві нен удзель ні чаць 
у гра мад скім жыц ці, 
каб пра ця бе пі са лі ў га зе тах, 
па каз ва лі па мяс цо вым 
тэ ле ба чан ні. 


