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Становішча ў галіне СМІ  
ў студзені–красавіку 2017 г. (агляд)

Пасля пэўнага зніжэння ціску на журналістаў і сродкі масавай 
інфармацыі ў 2016 г. – узімку 2017 г. з захаваннем жорсткага 
дзяржаўнага кантролю за распаўсюдам інфармацыі становішча 
ў галіне СМІ ў Беларусі ў сакавіку – красавіку 2017 г. зноў 
пагоршылася. Гэта звязана з імкненнем уладаў абмежаваць 
асвятленне журналістамі масавых акцыяў пратэсту ў краіне. 

Гэтак, на працягу сакавіка ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” 
зафіксавала 123 выпадкі парушэння правоў журналістаў, 
звязаных з выкананнем імі прафесійнай дзейнасці, у тым ліку 
94 затрыманні і 6 фактаў ужывання гвалту з боку міліцыі. 

Таксама аднавіўся пераслед беларускіх 
журналістаў за супрацоўніцтва з замежнымі 
медыямі без акрэдытацыі. У сакавіку – 
красавіку суды 13 разоў каралі журналістаў 
высокімі штрафамі за “парушэнне парадку 
вырабу і распаўсюду прадукцыі СМІ”. 31 
сакавіка ў двух офісах, дзе працавалі 
журналісты, звязаныя з польскім 
тэлеканалам “Белсат”, адбыліся ператрусы 
і канфіскацыя абсталявання. Міліцыя 
тлумачыла гэтыя дзеянні абаронай правоў 
на таварны знак па заяве праваўладальніка. 

Асноўным станоўчым вынікам вясны 
2017 г. сталася вяртанне ў дзяржаўныя 
сеткі распаўсюду незалежных 
друкаваных перыядычных выданняў, 
якія былі пазбаўленыя такой магчымасці 
больш як 10 год перад тым.Ф
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https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi_u_belarusi_2016_by.pdf
https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi_u_belarusi_2016_by.pdf
https://baj.by/be/content/zayava-ga-bazh-z-nagody-masavaga-perasledu-zhurnalistau
https://baj.by/be/content/zayava-ga-bazh-z-nagody-masavaga-perasledu-zhurnalistau
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Асноўныя падзеі ў галіне СМІ 
ў студзені – красавіку 2017 г.

Затрыманні журналістаў,  
якія асвятлялі масавыя акцыі пратэсту

У 2016 г. ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” адзначала 
як станоўчую тэндэнцыю памяншэнне выпадкаў затрыманняў 
журналістаў: 13 затрыманняў супраць 19 у 2015 г. і 167 у 
паслявыбарчым 2011 г. Аднак 12 сакавіка 2017 г. толькі за адзін 
дзень у розных гарадах Беларусі было затрымана 18 журналістаў, 
што ў паўтара раза больш, чым за ўвесь папярэдні год.  

Чацвёра з іх – Кацярына Бахвалава, Галіна Абакунчык, 
Сяргей Пятрухін і Дзмітрый Гарбуноў – былі затрыманыя 
да суду і правялі ноч у ізалятары часовага ўтрымання. 
Пасля С. Пятрухін і Д. Гарбуноў былі асуджаныя 
да адміністрацыйнага арышту на 15 сутак. 

Яшчэ больш журналістаў – 36 – былі затрыманыя 
25 сакавіка падчас традыцыйнае акцыі 
дэмакратычных сілаў “Дзень Волі”. Восем 
з затрыманых былі асуджаныя на тэрмін 
да 15 сутак адміністрацыйнага арышту.  

Найбольшы рэзананс выклікала асуджэнне 
Аляксандра Баразенкі, які вёў рэпартаж з акцыі 
ў прамым эфіры, уключаючы сваё затрыманне.  

Супрацоўнікі міліцыі сцвярджалі, быццам 
бы ён “крычаў, лаяўся, размахваў рукамі, не 
рэагаваў на папярэджанні міліцыі”. Аднак 
абарона надала ў суд відэазапіс, на якім быў 
зафіксаваны момант затрымання А. Баразенкі 

..............................................................................................................................................................
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https://baj.by/be/analytics/zayava-ga-belaruskaya-asacyyacyya-zhurnalistau-u-suvyazi-z-zatrymannyami-zhurnalistau-12
https://baj.by/be/analytics/zayava-ga-belaruskaya-asacyyacyya-zhurnalistau-u-suvyazi-z-zatrymannyami-zhurnalistau-12
https://baj.by/be/content/prysudy-zatrymanym-zhurnalistam-tablica-abnaulyaecca
https://baj.by/be/content/prysudy-zatrymanym-zhurnalistam-tablica-abnaulyaecca
http://belsat.eu/news/aperatar-alyaksandr-barazenka-na-voli-fotazdymki/
http://belsat.eu/news/aperatar-alyaksandr-barazenka-na-voli-fotazdymki/
https://baj.by/be/analytics/videa-yak-barazenka-macyaryusya-pry-zatrymanni
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і які даказваў, што інкрымінаваных яму дзеянняў ён не здзяйсняў, 
а выконваў прафесійныя абавязкі і неаднаразова паведамляў 
міліцыі пра свой статус журналіста. Насуперак відавочнаму, 
суд вынес рашэнне пра арышт А. Баразенкі на 15 сутак за 
“дробнае хуліганства” на падставе паказанняў міліцыянтаў. 

Усяго ў сакавіку–красавіку 2017 г. ГА “БАЖ” 
зафіксавала 96 выпадкаў затрымання 
журналістаў і 6 фактаў ужывання да іх гвалту 
з боку супрацоўнікаў міліцыі, а таксама 45 
фактаў судовага адміністрацыйнага пераследу. 

У 10 выпадках журналісты былі прысуджаныя 
да арышту на тэрмін да 15 сутак, у 22 
выпадках – пакараныя штрафамі да 60 
базавых велічыняў (што тоесна больш як 
650 еўра). Частка спраў яшчэ чакае свайго 
разгляду ў судах. 

Пераслед журналістаў  
за супрацу з замежнымі СМІ без акрэдытацыі

У сакавіку 2017 г. аднавіўся судовы пераслед беларускіх 
журналістаў-фрылансераў за супрацоўніцтва з замежнымі 
сродкамі масавай інфармацыі без акрэдытацыі 
Міністэрства замежных спраў (паводле арт. 22.9 Кодэкса 
аб адміністрацыйных правапарушэннях “Парушэнне 
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https://baj.by/be/analytics/represii-suprac-zhurnalistau-u-belarusi-u-2017-godze-tablica-abnaulyaecca 
https://baj.by/be/analytics/represii-suprac-zhurnalistau-u-belarusi-u-2017-godze-tablica-abnaulyaecca 
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заканадаўства пра СМІ”). За сакавік– красавік зафіксавана 
13 выпадкаў прыцягнення журналістаў да адміністрацыйнай 
адказнасці паводле гэтага артыкула. Агульная сума штрафаў 
склала 9 430 беларускіх рублёў (каля 4 715 еўра). 

Ва ўсіх выпадках падставай для гэтага стаўся не змест 
журналісцкіх матэрыялаў, а сам факт іх з’яўлення ў замежных СМІ. 

Да моманту складання гэтага бюлетэня яшчэ чатыры 
журналісты былі аштрафаваныя, міліцыя ў розных рэгіёнах 
Беларусі працягвае складаць пратаколы за журналісцкую 
дзейнасць на карысць замежных СМІ без акрэдытацыі. 
У большасці выпадкаў пераследуюцца журналісты, якія 
супрацоўнічаюць з польскім тэлеканалам “Белсат”. 

Журналісты прыцягваюцца да адказнасці 
паводле адвольна трактаванай часткі 2 
арт. 22.9 Кодэкса аб адміністрацыйных 
правапарушэннях, якая прадугледжвае 
адказнасць за незаконны выраб і/ці распаўсюд 
прадукцыі СМІ. Такая практыка пачалася з 
траўня 2014 г. Да жніўня 2015 г. суды 38 разоў 
штрафавалі журналістаў на падставе гэтага 
артыкула. Становішча, здавалася, змянілася 
пасля таго, як 4 жніўня 2015 г. прэзідэнт 
Аляксандр Лукашэнка падчас перадвыбарчага 
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http://belsat.eu/about/
https://baj.by/be/analytics/shtrafy-zhurnalistam-pa-art-229-kaap-2014-2017-gg
https://baj.by/be/analytics/shtrafy-zhurnalistam-pa-art-229-kaap-2014-2017-gg
https://baj.by/be/analytics/shtrafy-zhurnalistam-pa-art-229-kaap-2014-2017-gg
https://baj.by/be/analytics/shtrafy-zhurnalistam-pa-art-229-kaap-2014-2017-gg
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інтэрв’ю з ім журналістаў незалежных СМІ 
паабяцаў вырашыць гэтую праблему. З канца 
жніўня і да канца 2015 г. новых справаў 
па ч. 2 арт. 22.9 не ўзбуджалася. Аднак на 
пачатку 2016 г. гэтая практыка аднавілася ў 
Гомельскай вобласці, дзе за чатыры месяцы 
двое журналістаў – Кастусь Жукоўскі і Ларыса 
Шчыракова – былі аштрафаваныя 10 разоў. У 
траўні 2016 г., у сувязі з набліжэннем выбараў 
у Палату прадстаўнікоў, пераслед журналістаў-
фрылансераў часова прыпыніўся, але 
аднавіўся ў сакавіку 2017 г. 

31 сакавіка 2017 г. у двух офісах, дзе 
працавалі журналісты, звязаныя з 
тэлеканалам “Белсат”, міліцыя правяла 
вобшукі і канфіскацыю абсталявання. ГУУС 
Мінгарвыканкама патлумачыла гэтыя 
дзеянні абаронай правоў на таварны 
знак па заяве праваўладальніка.  

ГА “БАЖ” у сваёй заяве ад 3 красавіка 
звязала ператрусы і канфіскацыю 
абсталявання з намерам уладаў 
спыніць дзейнасць незалежных 
тэлежурналістаў у краіне, асабліва 
падчас масавых акцыяў пратэсту. 

Вяртанне незалежных газетаў 
у дзяржаўныя сеткі распаўсюду 

З пачатку красавіка ў газетных шапіках сістэмы “Саюздрук” 
упершыню за больш як дзесяць год з’явіліся некалькі 
незалежных перыядычных друкаваных выданняў: "Газета 
Слонімская", "Новы Час", "Intex-press", "Барысаўскія навіны". 

Гэта сталася непасрэдным вынікам сустрэчы рэдактара 
газеты “Народная воля” з Аляксандрам Лукашэнкам, якая 
адбылася ў лютым 2017 г. І. Сярэдзіч перадаў кіраўніку 
дзяржавы спіс з дзевяці выданняў, якія не могуць 
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http://www.svaboda.org/content/article/27170361.html
https://baj.by/be/content/u-ofisah-belsata-prayshli-peratrusy-kanfiskavana-tehnika
https://baj.by/be/content/u-ofisah-belsata-prayshli-peratrusy-kanfiskavana-tehnika
https://baj.by/be/content/zayava-ga-bazh-z-nagody-masavaga-perasledu-zhurnalistau
https://baj.by/be/content/gazeta-slonimskaya-upershynyu-za-11-gadou-u-kiyoskah
https://baj.by/be/content/gazeta-slonimskaya-upershynyu-za-11-gadou-u-kiyoskah
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патрапіць у тую ці іншую дзяржаўную сетку распаўсюду 
СМІ. Прэзідэнт паабяцаў вырашыць гэтую праблему. 

Тыя, хто звярнуўся ў прадпрыемствы “Саюздруку”, 
што дамінуюць у сферы распаўсюду СМІ ў розніцу, 
сапраўды, былі вернутыя ў газетныя шапікі. 

Большасць з іх, а таксама "СНплюс. Свабодныя навіны 
плюс"  і "Вольнае Глыбокае" знаходзяцца на этапе ўзгаднення іх 
уключэння ў падпісны каталог “Белпошты” на другое паўгоддзе. 

Амаль 20 незалежных грамадска-палітычных 
газетаў былі выключаныя з дзяржаўных 
сістэмаў распаўсюду 11 год таму, напярэдадні 
прэзідэнцкае выбарчае кампаніі. Тады РУП 
“Белпошта” адмовілася ўключаць выданні 
ў падпісныя каталогі, а прадпрыемствы 
“Саюздруку” – прадаваць іх праз газетныя 
шапікі. Скасоўванне дамоваў з рэдакцыямі 
незалежных газетаў было найчасцей 
матываванае эканамічнай немэтазгоднасцю. У 
выніку каля паловы з гэтых выданняў спынілі 
выхад у друкаваным выглядзе. У 2008 г. на 
хвалі пацяплення адносінаў Беларусі і ЕС 
“Белпошта” і прадпрыемствы “Саюздруку” 
аднавілі супрацу з газетамі “Народная Воля” і 
“Наша Ніва”. 
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https://baj.by/be/analytics/dzesyac-god-bez-prava-raspausyudu-kopii-dakumentau-tablica
https://baj.by/be/analytics/dzesyac-god-bez-prava-raspausyudu-kopii-dakumentau-tablica
https://baj.by/be/analytics/dzesyac-god-bez-prava-raspausyudu-kopii-dakumentau-tablica
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Рэйтынгі,  
індэксы, статыстыка

“Рэпарцёры без межаў”  
паставілі Беларусь на 153 месца 
па ўзроўні свабоды СМІ

Беларусь займае 153 месца з 180 краінаў у Сусветным 
індэксе свабоды прэсы-2017, падрыхтаваным 
“Рэпарцёрамі без межаў”. Раней некалькі год запар 
Беларусь у гэтым рэйтынгу займала 157 месца. 

Згодна з апісаннем, Індэкс свабоды прэсы адлюстроўвае 
“ступень свабоды, даступную журналістам, СМІ і актывістам 
грамадзянскай супольнасці ў кожнай з 180 краінаў, і намаганні, 
якія прыкладаюць улады дзеля захавання свабоды слова”. 

IREX змерыў “Індэкс  
медыяўстойлівасці” Беларусі 

Міжнародная некамерцыйная арганізацыя IREX выдала ў 
красавіку ўласны штогадовы “Індэкс медыяўстойлівасці”, 
складзены на падставе апытання экспертаў. 

Інфармацыя пра Беларусь у сусветным дакладзе 
складае больш як 10 старонак. 

У катэгорыі “Свабода слова” (адна з пяці 
катэгорыяў, паводле якіх праводзіцца ацэньванне 
краінаў) Беларусь упершыню перайшла з 
групы няўстойлівых краінаў з культурай 

..............................................................................................................................................................
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https://rsf.org/en/ranking
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ЭЛЕКТРОННЫ 
БЮЛЕТЭНЬ

ў БЕЛАРУСIСМI

прыцяснення правоў прэсы з боку ўладаў у групу 
няўстойлівых краінаў са змяшанай культурай. 
Пры гэтым колькасць балаў у параўнанні з 
2016 г. амаль падвоілася – 1,31 проці 0,73 (пры 
мінімальным бале “0” і максімальным “4”). Аднак 
у дакладзе падкрэсліваецца, што свабода слова 
ў Беларусі мае найменшы бал у параўнанні 
з іншымі катэгорыямі (гл. с. 164 Індэкса), у 
якіх Беларусь таксама знаходзіцца ў групе 
няўстойлівых краінаў са змяшанай культурай. 
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BELARUS at a glance

GENERAL
 > Population: 9,570,376 (July 2016 est., CIA World Factbook)  

 > Capital city: Minsk 

 > Ethnic groups (% of population): Belarusian 83.7%, Russian 8.3%, Polish 
3.1%, Ukrainian 1.7%, other 2.4%, unspecified 0.9% (2009 est., CIA 
World Factbook) 

 > Religions (% of population): Orthodox 48.3%, Catholic 7.1%, other 3.5%, 
non-believers 41.1% (2011 est., CIA World Factbook) 

 > Languages (% of population): Belarusian (official) 23.4%, 
Russian (official) 70.2%, other 3.1% (includes small Polish- and 
Ukrainian-speaking minorities), unspecified 3.3% (2009 est., CIA World 
Factbook) 

 > GNI (2015-Atlas): $61.42 billion (World Bank Development Indicators, 2017)

 > GNI per capita (2015-PPP): $16,920 (World Bank Development Indicators, 
2017)  

 > Literacy rate: 99.7 %; male 99.8 %, female: 99.7% (2015 est., CIA World 
Factbook) 

 > President or top authority: President Alexander Lukashenka (since July 
20, 1994)

MEDIA-SPECIFIC
 > Number of active media outlets: Print: 728 newspapers, 831 journals 
and magazines; Radio Stations: 174: TV stations: 100 (2016, Ministry of 
Information)

 > Newspaper circulation statistics: Top three by circulation: Belarus 
Segodnia, Komsomolskaya Pravda v Belorussii (Megapolis Media 
advertising agency, 2016), Respublika, (advertising departments, 2017)

 > Broadcast ratings: NTV-Belarus (14.8%), ONT (13.97%), RTR-Belarus 
(13.27%) (December 2014, GEVS)

 > News agencies: BelTA (state-owned), BelaPAN (private), Interfax-Zapad 
(Russian-owned), Prime-TASS (Russian-owned), Ecopress (private), 
Agentstvo Grevtsova (private), Minsk-Novosti (state-owned), Registr 
Information and Legal Agency (private) (Belarus Ministry of Information, 
2016)  

 > Annual advertising revenue in media sector: $95-$100 million (2017, IAB 
Belarus)

 > Internet usage: 5.97 million (July 2015 est., CIA World Factbook)
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Unsustainable, Anti-Free Press 
(0–1): Country does not meet or 
only minimally meets objectives. 
Government and laws actively 
hinder free media development, 
professionalism is low, and 
media-industry activity is minimal.

Unsustainable Mixed System (1–2): 
Country minimally meets objectives, 
with segments of the legal system and 
government opposed to a free media 
system. Evident progress in free-press 
advocacy, increased professionalism, 
and new media businesses may be too 
recent to judge sustainability.

Near Sustainability (2–3): Country 
has progressed in meeting 
multiple objectives, with legal 
norms, professionalism, and the 
business environment supportive of 
independent media. Advances have 
survived changes in government and 
have been codified in law and practice. 
However, more time may be needed 
to ensure that change is enduring and 
that increased professionalism and 
the media business environment are 
sustainable.

Sustainable (3–4): Country has 
media that are considered generally 
professional, free, and sustainable, or 
to be approaching these objectives. 
Systems supporting independent 
media have survived multiple 
governments, economic fluctuations, 
and changes in public opinion or social 
conventions.

Scores for all years may be found online at https://www.irex.org/msi

MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2017: OVERALL AVERAGE SCORES

 0 Turkmenistan 0.24  0 Uzbekistan 0.82
 0 Azerbaijan 1.02
 0 Russia 1.43

 p Belarus 1.55
 q Bosnia & 
Herzegovina 1.78

 0 Bulgaria 1.86
 q Kazakhstan 1.56
 0 Macedonia 1.57
 0 Serbia 1.78
 q Tajikistan 1.54

 q Albania 2.44
 q Armenia 2.28
 q Croatia 2.30
 0 Georgia 2.34
 0 Kosovo 2.39
 0 Kyrgyzstan 2.15
 0 Moldova 2.37
 q Montenegro 2.04
 0 Romania 2.39
 0 Ukraine 2.12

0–0.50 0.51–1.00 1.01–1.50 1.51–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51–4.00
UNSUSTAINABLE  
ANTI-FREE PRESS

UNSUSTAINABLE  
MIXED SYSTEM

NEAR
SUSTAINABILITY SUSTAINABLE

CHANGE SINCE 2016
p (increase greater than .10) £ (little or no change) q (decrease greater than .10)

www.irex.org
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Змест гэтага электроннага выдання 
абаронены нормамі Аўтарскага права.
Спасылка на ГА «Беларуская асацыяцыя 
журналістаў» пры выкарыстанні 
матэрыялаў ЭЛЕКТРОННАГА БЮЛЕТЭНЯ 
«СМІ Ў БЕЛАРУСІ» з’яўляецца 
абавязковай.

Выдавец: 
ГА «Беларуская асацыяцыя 
журналістаў» (ГА «БАЖ »).  
Вул. Камсамольская 7-32, 220030  
Мінск, БЕЛАРУСЬ

Тэл.: +375 17 203-63-66, 226-70-98. 
Факс: +375 17 203-63-66, 226-70-98.  
E-mail: press@baj.by  
Web: www.baj.by

Кантакт: 
Бастунец Андрэй Леанідавіч, 
старшыня ГА «БАЖ»

ГА «БЕЛАРУСКАЯ  
АСАЦЫЯЦЫЯ  

ЖУРНАЛІСТАЎ»

WWW.BAJ.BY
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