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Зварот Беларускай нацыянальнай платформы Форуму грамадзянскай супольнасці 

Ўсходняга партнёрства да міжнароднай супольнасці 

«Аб падтрымцы праваабаронцы Алены Танкачовай» 

 

Вярхоўнаму прадстаўніку ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі 

Кіраўніку Дэлегацыі ЕС у Рэспубліцы Беларусь 

Міністэрствам замежных спраў краін ЕС 

Дыпламатычным місіям краін ЕС і ЗША ў Рэспубліцы Беларусь 

Прадстаўніцтву ААН у Рэспубліцы Беларусь 

Генеральнаму сакратару Савета Еўропы 

Генеральнаму сакратару АБСЕ 

 

Мы, удзельнікі Беларускай нацыянальнай платформы Форуму грамадзянскай супольнасці 

Ўсходняга партнёрства, выказваем сваё глыбокае абурэнне і прынцыповую нязгоду з нагоды 

анулявання віду на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь і прыняцця ўладамі Беларусі 5 

лістапада 2014 г. рашэння аб высылцы ў месячны тэрмін з краіны тэрмінам на 3 гады 

вядомай праваабаронцы, старшыні праўлення асветніцкай установы «Цэнтр прававой 

трансфармацыі» Алены Танкачовай. 

Алена Танкачова, грамадзянка Расійскай Федэрацыі, з 1985 года пражывае ў Рэспубліцы 

Беларусь, дзе скончыла школу, атрымала вышэйшую юрыдычную адукацыю, мае пастаяннае 

месца жыхарства і працы, сям'ю і ўласнасць. Мы ведаем Алену Танкачову як актыўнага 

дзеяча грамадзянскай супольнасці, кваліфікаванага спецыяліста, лідэра праваабарончай 

арганізацыі. На працягу 20 гадоў яна і яе арганізацыя аказваюць прафесійную юрыдычную і 

экспертную падтрымку шматлікім некамерцыйным арганізацыям Беларусі, а таксама людзям 

у сітуацыях парушэння правоў чалавека. 

Фармальнай падставай для анулявання віду на жыхарства і высылкі з краіны з'яўляюцца 

зафіксаваныя відэакамерай факты парушэння правілаў дарожнага руху аўтамабілем, які 

належыць Алене Танкачовай (нязначнае перавышэнне хуткасці). 



 

Мы лічым прынятае ўладамі рашэнне палітычна матываванай і абсалютна непрапарцыйнай 

санкцыяй у параўнанні з небяспекай здзейсненага правапарушэння. Для нас відавочна, што 

рэальнай падставай высылкі з'яўляецца грамадска-палітычная пазіцыя і актыўная 

праваабарончая дзейнасць Алены Танкачовай. Улады Беларусі выкарыстоўваюць існуючую 

ў іх фармальнуюнагоду для прэвентыўнай расправы з непажаданымі ім грамадзянскімі 

актывістамі, сярод якіх праваабаронцы належаць да асобнай групы рызыкі. 

Органы ўлады Рэспублікі Беларусь, якія прымалі гэта рашэнне, палічылі магчымым 

праігнараваць і адмовіліся разглядаць больш за 7000 подпісаў, сабраныя за тры дні, пад 

хадайніцтвам грамадзян Беларусі аб адмене працэдуры высылкі Алены Танкачовай і 

аднаўленні яе віду на жыхарства. 

Мы расцэньваем дадзенае рашэнне ўладаў Беларусі адносна Алены Танкачовай як чарговы 

акт рэпрэсій у дачыненні да дзеячаў грамадзянскай супольнасці нашай краіны, які па сваім 

сэнсе працягвае адыёзную логіку палітычных пераследаў і наяўнасці ў краіне палітычных 

зняволеных. 

У апошні час пытанне правоў чалавека і наяўнасці ў нашай краіне палітычных 

зняволеных па незразумелых для нас прычынах перастала быць прыярытэтным 

пытаннем парадку дня краін ЕС і міжнароднай супольнасці ў адносінах з Рэспублікай 

Беларусь. Мы заклікаем Дэлегацыю ЕС у Рэспубліцы Беларусь, дыпламатычныя місіі 

краін ЕС і ЗША, Прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь, іншыя міжнародныя 

арганізацыі і структуры прадэманстраваць прынцыповасць і настойлівасць у 

дачыненні да дэмакратычных каштоўнасцяў, правоў і свабод, выказаць сваё стаўленне 

з нагоды прынятых прадстаўнікамі беларускай улады рашэнняў, аказаць магчымую 

падтрымку Алене Танкачовай і спыніць працэс высылкі праваабаронцы з Рэспублікі 

Беларусь. 

 

Подпісы: 

Беларускія арганізацыі грамадзянскай супольнасці, удзельнікі Беларускай нацыянальнай 

платформы Форуму грамадзянскай супольнасці Ўсходняга партнёрства (больш за 60 

арганізацый і ініцыятыў грамадзянскай супольнасці) 


