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• Аналіз 10 замежных выданняў за перыяд ліпень 2020 – ліпень 2021 года паказаў, што 

Беларусь, якая ў жніўні-кастрычніку 2020 года была заўважнай ва ўсіх прааналізаваных 

выданнях, працягвае губляць колькасць узгадванняў у замежных СМІ. Цягам года 

цэнтральнымі тэмамі ў прааналізаваных выданнях былі пратэсты і рэпрэсіі, Святлана 

Ціханоўская і незалежныя журналісты, але цяпер гэтыя тэмы ўзгадваюцца ў замежных 

выданнях значна радзей. 

• Даследаванне выявіла і яшчэ адзін цікавы факт: калі ў 2020 годзе замест назвы 

“Беларусь” у 19 % артыкулаў выкарыстоўваўся моўны аналаг “Белая Расія”, то пад 

канец 2021 года толькі ў 10 % з 3269 артыкулаў журналісты ўжывалі назву “Белая 

Расія”. Над зменай медыйных стандартаў выкарыстання назвы краіны працавалі ў тым 

ліку ўдзельнікі фокус-групаў, пераважна – прадстаўнікі беларускіх дыяспар у розных 

краінах.  

• Беларускія актывісты (прадстаўнікі дыяспар, палітычных сілаў, грамадска-

палітычных праектаў) выпрацавалі за гэты перыяд шэраг стратэгій супрацы з 

міжнароднымі СМІ. Гэтыя стратэгіі тычыліся падрыхтоўкі прэс-рэлізаў, усталявання 

персанальных кантактаў з абранымі журналістамі, каментароў для замежных медыяў, 

верыфікацыі фактаў і г.д. У выніку якасць матэрыялаў пра Беларусь палепшылася, 

але факталагічныя памылкі ў міжнародных СМІ працягваюць з’яўляцца. Сярод такіх 

варта ўзгадаць апісанне Ціханоўскай як праваабаронцы, а Марыі Калеснікавай – як 

кандыдаткі ў прэзідэнты.  

• Каб палепшыць стратэгіі камунікацыі з замежнымі СМІ і паспрыяць прасоўванню 

беларускай павесткі за мяжой неабходна: 

	– Шукаць	і	ўсталёўваць	сувязі	з	“амбасадорамі”	Беларусі	за	мяжой	дзеля	

прасоўвання	беларускай	павесткі	за	мяжой;

	– Прапаноўваць	унікальную	інфармацыю	і	ўсталёўваць	персанальныя	кантакты	з	

журналістамі;

	– Каардынаваць	медыйныя	меседжы;

	– Верыфікаваць	і	выпраўляць	памылкі	журналістаў;

	– Праводзіць	медыя-маніторынг	замежных	СМІ	з	дапамогай	дыяспар;

	– Павышаць	медыйнасць	палітзняволеных.

Леся Руднік
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Прэзідэнцкія	выбары	2020	года	і	хваля	пратэстаў	супраць	іх	афіцыйных	вынікаў	прыцягнулі	

ўвагу	свету	да	Беларусі.	Заходнія	медыі	актыўна	асвятлялі	падзеі	ў	Беларусі,	што	істотна	

ўплывала	на	грамадскую	думку	і	на	прыняцце	палітычных	рашэнняў	адносна	Беларусі.		

У	гэтым	даследаванні	мы	зрабілі	кантэнт-аналіз	дзесяці	буйных	замежных	выданняў	(3	

269	артыкулаў,	пачынаючы	з	14	ліпеня	2020	года	–	даты	абвяшчэння	вынікаў	рэгістрацыі	

ў	кандыдаты	на	ўдзел	у	прэзідэнцкай	кампаніі)	для	таго,	каб	зразумець,	як	змяняўся	

медыйны	вобраз	Беларусі.	Мы	таксама	правялі	пяць	фокус-групаў	з	13-цю	беларусамі,	

якія	ў	замежжы	працягваюць	працаваць	з	прасоўваннем	беларускіх	пытанняў.	Гэта	перш	

за	ўсё	прадстаўнікі	дэмакратычных	сілаў,	грамадска-палітычных	праектаў	і	беларускіх	

дыяспар.	Мэты	фокус-групаў	палягалі	ў	вывучэнні	як	камунікатыўных		стратэгій	актывістаў	у	

стасаванні	з	замежнымі	СМІ,	так	і	варыянтаў	аптымізацыі	гэтых	стратэгій.

Як	замежныя	СМІ	рэагавалі	на	выбары,	апазіцыйных	палітычных	лідараў,	рэпрэсіі	і	адыёзныя	

ўчынкі	рэжыму?	Якія	факталагічныя	памылкі	і	перабольшанні	рабілі	журналісты	замежных	

выданняў?	Якія	стратэгіі	лепш	працуюць	пры	супрацы	з	міжнароднымі	медыямі?	На	гэтыя	

і	іншыя	пытанні	вы	знойдзеце	адказы	ў	першым	у	Беларусі	даследаванні	аб	медыйным	

вобразе	краіны	за	мяжой.

Нашая	праца	будзе	карысная	прадстаўнікам	беларускіх	дэмакратычных	палітычных	і	

грамадскіх	сілаў,	беларускай	дыяспары,	прадстаўнікі	якой	зацікаўленыя	ва	ўзмацненні	

ўплыву	на	грамадскую	думку	ў	замежных	краінах,	на	меркаванні	замежных	палітыкаў,	а	

таксама	ў	фармаванні	рэалістычнага	ўяўлення	пра	тое,	што	адбываецца	ў	Беларусі.

Падзякі:	аўтарка	даследавання	выказвае	падзяку	даследчай	камандзе,	якія	дапамагалі	

распрацоўваць	метадалогію,	праводзіць	аналіз	выданняў	і	апрацоўваць	дадзеныя,	

рэспандэнтам	фокус-груп,	калегам	з	Цэнтра	новых	ідэй.

УВОДЗІНЫ
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З мэтай акрэсліць вобраз Беларусі за мяжой мы абралі два галоўныя пытанні даследавання: 

1) Як змяняўся вобраз Беларусі ў замежных СМІ з ліпеня 2020 па ліпень 2021? 2) Якія 

стратэгіі супрацы з міжнароднымі СМІ абіралі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, грамадска-

палітычных праектаў і дыяспар? Для адказу на гэтыя пытанні мы правялі кантэнт-аналіз 

дзесяці буйных міжнародных анлайн-выданняў (3269 артыкулаў) і фокус-групы з 13 

удзельнікамі, якія рэпрэзентуюць палітычныя сілы, грамадска-палітычныя праекты і 

дыяспары. 

МЕТАДАЛОГІЯ

Для правядзення медыя-аналізу мы абралі падыход стратэгічнага сэмлінгу – падбору 

выданняў групай экспертаў, які засноўваецца на папулярнасці выданняў, валоданні мовамі 

даследчай каманды. Акрамя выданняў у Польшчы ці Расіі, якія шмат пісалі пра Беларусь, 

мы прааналізавалі і медыі такіх краінаў, як Іспанія, Данія ці Францыя. У ЗША і Германіі мы 

прааналізавалі адразу некалькі выданняў – у такіх выпадках абіралі выданні больш левага і 

больш правага толку. 

Выбарка СМІ з’яўляецца пэўным абмежаваннем даследавання, вынікі якога маглі б быць 

крыху адрознымі пры пашырэнні выбаркі, напрыклад, праз аналіз СМІ ва Украіне, Літве, 

Вялікабрытаніі ці іншых еўрапейскіх краінах. Менавіта таму мы падкрэсліваем экспларатыўны 

характар даследавання, якое хутчэй дазваляе акрэсліць тэндэнцыі асвятлення Беларусі 

за мяжой, чым рабіць вывады пра канкрэтны уніфікаваны вобраз Беларусі за мяжой. Для 

аналізу медыяў мы набылі прэміум-падпіску на анлайн-выданні, якія маюць прэміўм-версіі, 

каб ахапіць усе даступныя артыкулы за патрэбны перыяд. У аналіз не ўвайшлі выданні, якія 

з’яўляюцца навінавымі агенцтвамі. 

Агулам было прааналізавана 3269 артыкулаў, з якіх 2457 прыпалі на 2020 год, а 812 – на 

2021.

АНАЛІЗ
МЕДЫЯЎ 

Для аналізу мы абралі перыяд з 14 ліпеня 2020 года (дзень рэгістрацыі кандыдатаў у 

прэзідэнты) да 14 ліпеня 2021 года. Аналіз медыяў праводзіўся ў перыяд з 10-га жніўня 

да 30-га верасня 2021 года камандай з дзесяці чалавек, якія свабодна валодалі мовай 

аналізаванага выдання, а таксама прайшлі трэнінг па падрыхтоўцы да кантэнт-аналізу 

медыя-выданняў.

Для аналізу выданняў мы шукалі ўсе артыкулы з узгадваннем Беларусі ў абраны перыяд і 

пасля аналізавалі кожны з іх з дапамогай кодавых словаў. Колькасць кодавых словаў можна 

таксама лічыць абмежаваннем даследавання, бо яна звужае спектр магчымага аналізу. 

Аднак паколькі аналіз носіць экспларатыўны характар, мы абралі пунктавыя падзеі ці 

пазнавальных асобаў. Абапіраючыся на вынікі дадзенага экспларатыўнага аналізу, 

Прааналізаваныя выданні: Колькасць прааналізаваных артыкулаў

1. Deutsche Welle – Германія 
2. Die Zeit – Германія
3. Süddeutsche zeitung – Германія
4. Washington Post – ЗША
5. The Hill – ЗША
6. Медуза – Расія/Латвія 
7. Dagens Nyheter – Швецыя
8. Gazeta Wyborcza – Польшча
9. El Mundo – Іспанія
10. La République – Францыя 

Германія – 882 артыкулы
Расія – 873 артыкулы
Польшча – 622 артыкулы
ЗША – 414 артыкулаў
Швецыя – 278 артыкулаў
Іспанія – 159 артыкулаў
Францыя – 41 артыкул
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У	выбарку	ўдзельнікаў	даследавання	ўвайшлі	тыя	асобы,	якія	працуюць	з	замежнымі	

СМІ	і	прадстаўляюць	адну	з	трох	групаў:	а)	прадстаўнікі	офісаў	дэмакратычных	сіл,	

б)	прадстаўнікі	дыяспары,	якія	займаюць	вядучыя	ролі	ў	сваіх	супольнасцях	і	з’яўляюцца	

як	чальцамі	зарэгістраваных	аб’яднанняў,	так	і	актывістамі	незарэгістраваных	ініцыятываў,	

в)	прадстаўнікі	грамадска-палітычных	праектаў.	У	выбарку,	такім	чынам,	увайшлі	прадстаўнікі	

офіса	Святланы	Ціханоўскай,	Народнага	Антыкрызіснага	Кіравання,	праекта	“Сумленныя	

людзі”,	штаба	Віктара	Бабарыкі,	праекта	Politzek.me,	а	таксама	сем	прадстаўнікоў	дыяспар.	

Сярод	тых,	хто	адказвае	за	камунікацыю	са	СМІ	ў	вышэй	названых	структурах,	больш	

жанчын,	выбарка	адлюстроўвае	гэты	падзел	(8	жанчын,	5	мужчын).	

Фокус-групы	доўжыліся	ад	60	да	120	хвілін.	Падчас	паўструктураванай	размовы	кожны	

з	удзельнікаў	меў	магчымасць	адказаць	на	зададзеныя	пытанні,	пашырыць	тэму	альбо	

прапусціць	канкрэтнае	пытанне.	Важна	адзначыць,	што	першапачатковыя	пытанні	

часта	станавіліся	толькі	пачаткам	размовы	паміж	удзельнікамі.	Магчымасць	дыялогу	

паміж	рэспандэнтамі	і	опцыя	прапусціць	тэму	дазволіла	падняць	шэраг	новых	тэмаў	для	

абмеркавання	і	атрымаць	глыбокія	развагі	на	тэму	бяспекі,	ролі	дыяспараў	і	супрацы	

дыяспар	з	палітычнымі	дэмакратычнымі	сіламі.	

ФОКУС-ГРУПЫ 

які	дазваляе	акрэсліць	галоўныя	трэнды	ў	асвятленні	Беларусі,	можна	сфакусавацца	на	

больш	шырокім	ці	наадварот	больш	вузкім	спектры	ключавых	падзеяў	ці	асобаў	для	больш	

глыбокага	аналізу	медыя-асвятлення	з	дапамогай	іншага	метаду,	напрыклад,	наратыўнага	ці	

дыскурс-аналізу.	

Кодавыя	словы,	абраныя	экспернай	камандай:

Беларусь (і адпаведнікі Белая Расія на замежных мовах), пратэсты, апазіцыя, выбары, 

санкцыі, Ціханоўская, Бабарыка, Калеснікава, Латушка, рэпрэсіі, СМІ, палітычныя 

ўцекачы, Пратасевіч/Ryanair.

https://politzek.me/
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Для	ацэнкі	медыйнага	вобразу	Беларусі	за	апошні	год	мы	абапіраліся	на	тое,	якім	чынам	

прадстаўляліся	шэраг	ключавых	падзеяў	і	асобаў.	Мы	аналізавалі,	як	міжнародныя	выданні	

апісвалі	выбары	9	жніўня	2020	года,	пратэсты	і	рэпрэсіі	з	боку	рэжыму.	

Акрамя	таго,	мы	звярнулі	ўвагу	на	тое,	як	замежныя	журналісты	пісалі	пра	апазіцыйных	

лідараў	–	Святлану	Ціханоўскую,	Віктара	Бабарыку,	Марыю	Калеснікаву,	Паўла	Латушку.	

Паколькі	беларускія	дыяспары	за	мяжой	апошнім	часам	актыўна	ўздымаюць	пытанне	змены	

назвы	нашай	краіны	(каб	замест	існых	у	некаторых	мовах	аналагаў	назве	“Белая	Расія”	

ўжывалася	назва	“Беларусь”),	мы	параўналі	выкарыстанне	варыянтаў	назваў	Беларусі	ў	

замежных	СМІ.	

Ужо	з	пачатку	рэгістрацыі	кандыдатаў	у	прэзідэнты	14	ліпеня	2020	года	замежныя	СМІ	

пачалі	актыўна	цікавіцца	развіццём	падзеяў	у	Беларусі,	лёсам	лідараў	апазіцыі.	З	пачаткам	

пратэстаў	стаў	заўважны	рост	публікацый	пра	Беларусь,	які	запаволіўся	праз	некалькі	

месяцаў.	

Нягледзячы	на	сцверджанні	пра	тое,	што	Беларусь	застаецца	ў	міжнароднай	павестцы,	з	

аналізу	дзесяці	выданняў	мы	бачым,	што	колькасць	артыкулаў,	дзе	ўзгадваецца	Беларусь,	

паменшылася.	Калі	ў	Германіі	колькасць	артыкулаў	зменшылася	ўдвая,	у	Расіі	па	тэме	

Беларусі	пачалі	пісаць	у	сем	разоў	менш.

ЯК ЗАМЕЖНЫЯ СМІ АСВЯТЛЯЛІ 
ПАДЗЕІ Ў БЕЛАРУСІ
Ў 2020-2021 гг.? 

Папулярныя тэмы ў замежных СМІ
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Выбары	сталі	цэнтральнай	падзеяй,	якая	падвысіла	інтарэс	міжнароднай	супольнасці	

да	Беларусі.	Замежныя	СМІ	пісалі	найперш	пра	вынікі	выбараў,	а	таксама	пра	рэпрэсіі	

ў	дачыненні	да	тых,	хто	выйшаў	пратэставаць	супраць	афіцыйных	вынікаў,	анансаваных	

беларускай	ЦВК.

Адной	з	першых	тэмаў,	якая	закраналася	ў	СМІ	ў	дачыненні	выбараў,	стаў	дзень	рэгістрацыі	

кандыдатаў	–	14	ліпеня	2020	года.	Ужо	тады	ў	многіх	замежных	медыях	гэты	дзень	згадваўся	

найперш	з	нагоды	нерэгістрацыі	многіх	канкурэнтаў	Аляксандра	Лукашэнкі.

Наступным	пунктам	увагі	стаў	непасрэдна	дзень	выбараў.	У	чвэрці	з	усіх	прааналізаваных	

артыкулаў	у	замежных	медыях	распавядалася	пра	фальсіфікацыю	выбараў.	У	

выданнях	заходніх	краін,	асабліва	ў	нямецкіх	і	шведскіх,	дамінаваў	пункт	гледжання	пра	

фальсіфікацыю	выбараў,	пра	якую	гучна	казалі	прадстаўнікі	беларускай	апазіцыі.	

Тут	вылучаецца	Расія,	дзе	толькі	ў	3	%	тэкстаў	засяроджвалася	ўвага	на	фальсіфікацыях.	

У	першыя	дні	паслы	выбараў	прыкладна	ў	7	%	артыкулаў	у	замежных	СМІ	Лукашэнку	

называлі	пераможцам	на	выбарах,	спасылаючыся	на	афіцыйныя	лічбы.	Такія	сцверджанні	

з’яўляліся	ў	СМІ	ў	жніўні	і	ў	верасні	пераважна	ў	Германіі,	Расіі	і	Іспаніі.

Значна	больш	увагі	прыцягнулі	пратэсты	супраць	вынікаў	выбараў.	Пра	гэта	пісалі	ў	31	%	

артыкулаў	(найчасцей	–	у	Германіі	і	ЗША).	Шведскія	медыі,	у	сваю	чаргу,	найчасцей	за	іншых	

пісалі	пра	рэпрэсіі	ў	сувязі	з	постэлектаральнымі	пратэстамі.	

Спасылаючыся	на	вынікі	выбараў,	замежныя	СМІ	ўзгадваліся	пазіцыя	Захаду,	Расіі,	

беларускіх	уладаў	і	беларускай	апазіцыі.	

Пазіцыя	афіцыйнага	Мінска	адносна	вынікаў	выбараў	адлюстроўвалася	найчасцей	у	

расійскіх	выданнях.

ВЫНІКІ
ВЫБАРАЎ
ЯК КАТАЛІЗАТАР 
УВАГІ

Асвятленне выбараў у міжнародных СМІ
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Беларускі	пратэст	у	замежных	СМІ	амаль	не	характарызуецца	як	праява	геапалітычнага	

выбару	беларусаў.	Але	цікава,	што	гэтая	тэма	больш	за	ўсё	прысутнічала	ў	амерыканскіх	

медыях.	Там	у	палове	выпадкаў	называлі	беларускія	пратэсты	дэмакратычным	праяўленнем	

волі	народа	і	ў	15	%	такіх	узгадванняў	характарызавалі	пратэст	як	геапалітычны	выбар	паміж	

Еўразвязам	і	Расіяй.	У	Расіі,	як	і	ў	іншых	краінах,	пратэсты	не	характарызаваліся	скрозь	

прызму	геапалітычнага	выбару.	

Фокусам	чвэрці	артыкулаў	сталі	рэпрэсіі	ў	дачыненні	беларусаў.	У	Германіі	гэтай	тэме	былі	

прысвечаныя	37	%	артыкулаў,	у	Іспаніі	–	27	%,	а	вось	у	Расіі	колькасць	артыкулаў,	у	якіх	

узгадваліся	рэпрэсіі,	склала	ўсяго	5	%.	

Больш	за	ўсё	пра	рэпрэсіі	пісалі	ў	студзені	2021	года	пасля	хвалі	рэзанансных	удараў	па	

незалежных	медыях	(справа	“Прэс-Клуба”,	затрыманне	аднаго	з	кіраўнікоў	БелаПАН	Андрэя	

Аляксандрава).	

Рэзананс	у	заходніх	медыях	выклікаў	таксама	захоп	самалёта	з	Раманам	Пратасевічам	на	

борце.	Гэтая	тэма	ўзгадвалася	ў	12	%	артыкулаў	і	стала	заўважнай	асабліва	ў	нямецкіх	і	

шведскіх	СМІ,	а	таксама	ў	ЗША.	Асноўным	лейтматывам	публікацый	было	асуджэнне	гэтага	

выпадку	і	незаконнага	затрымання	актывіста.	

У	дачыненні	рэпрэсій	міжнародныя	выданні	таксама	пісалі	пра	беларускіх	палітычных	

уцекачоў.	Такія	гісторыі	найчасцей	з’яўляліся	ў	медыях	Германіі	і	Польшчы	ў	фармаце	

персанальных	гісторый	ці	каментавання	пазіцыі	Захаду.	

ПРАТЭСТЫ І 
РЭПРЭСІІ:
БЕЗ ПРЫЗМЫ 
ГЕАПАЛІТЫЧНАГА 
ВЫБАРУ

Асвятленне пратэстаў і рэпрэсій у міжнародных СМІ
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Апазіцыя у міжнародных СМІ

Часцей	за	іншых	лідараў	беларускай	апазіцыі	згадвалася	Святлана	Ціханоўская	(21	%).	У	

Расіі	пра	Ціханоўскую	пісалі	заўважна	менш,	чым,	напрыклад,	у	Германіі	ці	Іспаніі.	Бабарыка	

ўзгадваўся	як	прадстаўнік	апазіцыі	толькі	ў	2	%	выпадкаў.	Ніжэй	падсумоўваем	апісанні	

партрэтаў	кожнага	з	лідараў.	

За	прааналізаваны	перыяд	Святлану	Ціханоўскую	ўзгадваюць	у	36	%	артыкулаў	пра	

Беларусь,	аднак	колькасць	узгадванняў	у	першай	палове	2021	значна	скарацілася.	

Пік	медыйнай	прысутнасці	Ціханоўскай	прыйшоўся	на	жнівень	2020	года.	Для	параўнання,	

у	ліпені	2021	года	пра	Ціханоўскую	ўзгадалі	толькі	ў	18	тэкстах.	Больш	за	ўсё	Ціханоўскую	

ўзгадвалі	нямецкія	медыі,	пасля	–	расійскія.

Вось	у	якіх	вобразах	прадстаўлялася	Святлана	Ціханоўская	ў	замежных	СМІ:

	– як	палітычная	лідарка	Ціханоўская	ўзгадвалася	ў	20	%	выпадкаў;

	– як	абраная	прэзідэнтка	–	у	5	%	артыкулаў;

	– як	жонка	Сяргея	Ціханоўскага	(так	Святлану	апісвалі	ў	асноўным	у	жніўні	2020	года)	–	у	

6	%	артыкулаў	за	гэты	месяц	(і	ў	4	%	агулам);

	– як	зарэгістраваная	кандыдатка	ў	прэзідэнты	ў	12	%	артыкулаў	(больш	за	ўсё	ў	ліпені	

2020	года,	калі	непасрэдна	і	адбылася	яе	рэгістрацыя);

СВЯТЛАНА 
ЦІХАНОЎСКАЯ

Пра	беларускую	апазіцыю	замежныя	СМІ	пісалі	ў	палове	прааналізаваных	артыкулаў.	У	

29	%	выпадкаў	апазіцыя	апісвалася	агулам,	без	імёнаў,	у	іншых	выпадках	–	скрозь	прызму	

лідараў.	

ЛІДАРЫ І 
АПАЗІЦЫЯ: 
НА ПЕРШЫМ 
ПЛАНЕ СВЯТЛАНА 
ЦІХАНОЎСКАЯ
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Апісанне Ціханоўскай у міжнародных СМІ

У	параўнанні	з	Ціханоўскай	Віктар	Бабарыка	мала	прысутнічаў	у	міжнародных	СМІ.	

Толькі	8	%	узгадвалі	яго	за	год.	Большасць	з	іх	–	нямецкія	і	расійскія.	

Пік	медыйнай	папулярнасці	прыйшоўся	на	жнівень	2020	года.	Часткова	імя	Бабарыкі	

вярнулася	ў	павестку	пасля	абвяшчэння	прысуду	6	ліпеня	2021	г.

Часцей	за	ўсё	пра	Віктара	Бабарыку	пісалі	як	пра	незарэгістраванага	кандыдата	і	пра	

палітзняволенага.	У	17	артыкулах	ён	згадваўся	як	прарасейскі	кандыдат	(такія	ўзгадванні	

сустракаліся	ў	Польшчы	і	Германіі,	а	таксама	Расіі).	

Пра	Паўла	Латушку	пісалі	менш	за	ўсё,	хаця	палітык	мае	някепскія	рэйтынгі	сярод	

беларускіх	гараджан1.		

У	3	%	артыкулаў,	большасць	з	якіх	прыпала	таксама	на	жнівень	і	на	верасень	2020	года,	

пра	Латушку	пісалі	як	пра	палітычнага	лідара	(у	Германіі,	Польшчы	і	Іспаніі),	таксама	ў	чвэрці	

выпадкаў	Латушка	называлі	палітычным	уцекачом,	і	вельмі	рэдка	ўзгадваліся	міжнародныя	

візіты	з	яго	ўдзелам.

ВІКТАР
БАБАРЫКА

ПАВЕЛ
ЛАТУШКА

1  У апошнім апытанні Chatham House 10 % беларускіх гараджан выказаліся, што лічаць Паўла Латушку годным 
кандыдатам у прэзідэнты https://www.chathamhouse.org/2021/10/belarusians-live-increasingly-divided-country

	– як	палітычная	ўцякачка	ў	9	%	артыкулаў	(у	асноўным	у	жніўні	і	ў	верасні	2020	года).	

Цікава,	што	міжнародныя	візіты	Ціханоўскай,	якія	маглі	б	стаць	асноўнай	тэмай	для	

СМІ	гэтых	краінаў,	узгадваліся	даволі	рэдка,	толькі	ў	90	артыкулах	з	усёй	выбаркі	(3%)	і	

большасць	з	іх	прыпала	на	2020	год,	хаця	міжнародныя	паездкі	Ціханоўскай	да	прэзідэнта	

ЗША	Джо	Байдэна	ці	да	прэм’ера	Вялікабрытаніі	Барыса	Джонсана	адбыліся	акурат	у	2021	

годзе.	

https://www.chathamhouse.org/2021/10/belarusians-live-increasingly-divided-country
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Пра	беларускія	СМІ	і	журналістаў	пісалі	ў	25	%	артыкулаў.	Гэта	трэцяя	па	папулярнасці	тэма	

для	замежных	СМІ	пасля	Святланы	Ціханоўскай	і	рэпрэсій.	

Замежныя	медыі	найчасцей	узгадвалі	беларускія	незалежныя	СМІ	ў	кантэксце	рэпрэсій	

супраць	асобных	СМІ	і	журналістаў.	

А	вось	выданні	ў	Польшчы	і	ЗША	часцей	за	іншых	давалі	негатыўную	ацэнку	дзейнасці	

беларускіх	дзяржаўных	медыяў.	

Колькасць	спасылак	на	беларускія	дзяржаўныя	медыі	ў	параўнанні	з	колькасцю	спасылак	на	

незалежныя	беларускія	медыі	таксама	нашмат	меншая.	

Адной	з	задачаў	аналізу	таксама	было	параўнанне	ўзгадванняў	пазіцый	Захаду	і	Расіі	да	

сітуацыі	ў	Беларусі.

Адсылкі	да	пазіцыі	Захаду	сустракаліся	амаль	у	3	разы	часцей	за	ўзгадванне	пазіцыі	Расіі	

(нават	у	расійскай	“Медузе”).

Часцей	за	ўсё	пазіцыя	Захаду	агучвалася	па	тэме	санкцый,	з	перавагай	на	2020	год,	акрамя	

ЗША,	дзе	тэма	санкцый	у	дачыненні	Беларусі	была	больш	заўважнай	у	2021	годзе.	

МЕДЫЯ: 
У ФОКУСЕ – 
РЭПРЭСІІ 
СУПРАЦЬ 
ЖУРНАЛІСТАЎ

ПАЗІЦЫЯ 
ЗАХАДУ 
ЦЫТУЕЦЦА Ў ТРЫ 
РАЗЫ ЧАСЦЕЙ

Узгадванні беларускіх медыя у міжнародных СМІ

Артыкулаў	з	узгадваннем	Марыі	Калеснікавай	было	больш,	чым	у	выпадку	Віктара	Бабарыкі,	

у	штабе	якога	Марыя	і	працавала.

Імя	Калеснікавай	згадваецца	ў	9	%	прааналізаваных	артыкулаў.	Амаль	палова	з	іх	была	

апублікаваная	ў	нямецкіх	выданнях	у	2020	годзе.	Калеснікаву	ў	асноўным	называлі	

палітычным	лідарам.	Найчасцей	у	такой	ролі	яе	згадвалі	ў	медыях	у	Германіі,	Швецыі	і	

Польшчы.

Адразу	пасля	таго,	як	Марыя	апынулася	за	кратамі,	колькасць	артыкулаў	з	узроўню	жніўня	і	

верасня	2020	года	зменшылася	ў	10	разоў.

МАРЫЯ 
КАЛЕСНІКАВА
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Асвятленне санкцый у міжнародных СМІ

На	працягу	года	адбыліся	змены	і	ў	практыцы	выкарыстання	розных	варыянтаў	назвы	нашай	

краіны	ў	замежных	медыях.	
“БЕЛАРУСЬ”, 
А НЕ “БЕЛАЯ 
РАСІЯ”

Краіна Варыянты выкарыстання назвы Беларусі

Швецыя Belarus, Vitryssland 

Германія Belarus, Weissrussland

Іспанія Belarús, Bielorrusia

Польшча Białoruś

Расія Беларусь, Белоруссия

Францыя Bélarus, Biélorussie

ЗША Belarus

Пра	санкцыі	з	боку	заходніх	краінаў	замежныя	журналісты	пісалі	даволі	шмат	як	у	2020,	так	і	

ў	2021	годзе.	

Журналісты	рэдка	адкрыта	падтрымлівалі	ўвядзенне	санкцый,	хутчэй,	факусаваліся	на	

прадстаўленні	пазіцый	Захаду	(17	%	такіх	артыкулаў).	Найчасцей	гэта	адбывалася	ў	жніўні	

2020	года	пасля	выбараў	і	ў	маі	2021	года	пасля	захопу	пасажырскага	самалёта	Ryanаir.	

Часцей	узгадваліся	развагі	наконт	таго,	як	санкцыі	паўплываюць	на	рэжым,	пры	гэтым	

рэдка	сустракаўся	аналіз	уплыву	санкцый	на	беларускае	грамадства	ці	на	дзяржаўныя	

прадпрыемствы.	
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“Беларусь” ці “Белая Рассія”

Гэта	часткова	звязана	з	рашэннем	нямецкіх	выданняў	пераходзіць	на	назву	Беларусь,	а	

таксама	са	зменамі	ў	рэдакцыі	расійскай	“Медузы”,	якая	прапанавала	аўтарам	самастойна	

вырашаць:	пісаць	“Белоруссия”	ці	“Беларусь”2.

Большасць	прааналізаваных	выданняў	выкарыстоўвае	назву	“Беларусь”	(83	%).	Толькі	ў	30	

%	артыкулаў	з	Расіі	выкарыстоўваецца	назва	“Белоруссия”.	У	Іспаніі	назва	“Белая	Расія”	

з’яўляецца	медыйным	стандартам,	а	ў	Францыі	заўважныя	пэўныя	трансфармацыі	(у	28	

%	артыкулаў	ужо	выкарыстоўвалася	назва	“Беларусь”).	У	Германіі	каля	7	%	артыкулаў	

выкарыстоўвалі	адначасова	назвы	і	“Беларусь”,	і	“Белая	Расія”.	

Такім	чынам,	самымі	папулярнымі	тэмамі	пра	Беларусь	у	замежных	выданнях	у	2020-2021	

гг.	сталі	пратэсты	і	рэпрэсіі,	Святлана	Ціханоўская,	незалежныя	СМІ	і	рэпрэсіі	супраць	

журналістаў.	Такія	ж	высновы	зрабілі	і	ўдзельнікі	фокус-групаў,	вынікі	сустрэчы	з	якімі	

прэзентуем	ніжэй.	

2   Белоруссия или Беларусь? Небольшое (но важное) заявление редакции “Медузы”
https://meduza.io/feature/2020/08/08/belorussiya-ili-belarus

Калі	ў	2020	годзе	ў	амаль	19	%	усіх	прааналізаваных	артыкулаў	замест	назвы	“Беларусь”	

выкарыстоўвалі	назву	“Белая	Расія”,	то	за	першую	палову	2021	года	выкарыстанне	апошняй	

зменшылася	да	10	%.	

https://meduza.io/feature/2020/08/08/belorussiya-ili-belarus
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У	межах	фокус-груп	з	прадстаўнікамі	дыяспар,	грамадска-палітычных	праектаў	і	

дэмакратычных	сілаў	мы	абмеркавалі	іх	досвед	у	камунікацыі	з	міжнароднымі	выданнямі.	

Цэнтрам	размовы	стала	выяўленне	стратэгій	працы	з	замежнымі	СМІ	і	асаблівасцяў	

камунікацыі	з	замежнымі	журналістамі.	

Мы	абмеркавалі	памылкі,	якія	часцей	за	ўсё	рабілі	міжнародныя	СМІ	ў	асвятленні	беларускай	

тэматыкі,	а	таксама	тое,	на	якія	падзеі	больш	за	ўсё	звярталі	ўвагу	замежныя	медыі	па	

меркаванню	ўдзельнікаў.	

СУПРАЦА ПАЛІТЫКАЎ, АКТЫВІСТАЎ 
І ДЫЯСПАР З МІЖНАРОДНЫМІ СМІ

Удзельнікі	фокус-групаў	адзначаюць,	што	за	год	з	пачатку	палітычнага	крызісу	ў	Беларусі,	іх	

арганізацыі	і	ініцыятывы	выпрацавалі	пэўныя	стратэгіі	супрацы	з	замежнымі	СМІ.	

Так,	напрыклад,	палітычныя	ініцыятывы	выбудавалі	персанальныя	кантакты	з	абранымі	

журналістамі	буйных	замежных	СМІ	і	звяртаюцца	да	іх	наўпрост	з	запытамі	адносна	

прасоўвання	пэўных	меседжаў	і	асвятлення	асобных	падзеяў	у	Беларусі.	

Для	прыцягнення	ўвагі	да	праблемаў	у	Беларусі	прадстаўнікі	трох	апытаных	групаў	

карыстаюцца	рознымі	стратэгіямі.

Так,	прадстаўнікі	палітычных	ініцыятываў	звяртаюцца	да	журналістаў	з	канкрэтнымі	

каментарамі,	заявамі	і	прэс-рэлізамі	ад	палітыкаў.	

Дыяспарныя	арганізацыі	прапануюць	журналістам	персанальныя	гісторыі	ці	дайджэст	

навінаў	па	Беларусі,	каб	звяртаць	увагу	на	агульныя	падзеі	ў	краіне.	Некаторыя	прадстаўнікі	

дыяспары	падкрэсліваюць,	што	не	лічаць	спосаб	рассылак	ці	дайджэстаў	эфектыўным.	

“Мы амаль не працуем з рассылкамі, бо іх ніхто не чытае. Многія СМІ самі звяртаюцца 

да нас, калі з’яўляецца нейкая медыйная нагода”. 

Прадстаўнікі	дыяспар	адзначаюць,	што	стварылі	базу	медыя-партнёраў	у	краінах,	у	якіх	яны	

пражываюць,	і	могуць	звяртацца	да	журналістаў	з	просьбамі	асвятлення	розных	акцый	за	

мяжой.	

Дыяспары,	якія	мелі	сувязі	з	журналістамі	яшчэ	да	падзеяў	лета	2020	года,	адзначаюць,	што	

з	некаторымі	журналістамі	маюць	вельмі	шчыльныя	адносіны,	і	патрэбы	прасіць	публікацый	

проста	няма:	

“Асноўная розніца заключаецца ў тым, што цяпер нам не трэба звяртацца і прасіць 

нешта апублікаваць, бо кола цікаўных моцна пашырылася. Цяпер мы скіроўваем 

тэматычна і дапамагаем з фактчэкінгам”. 

Сярод	дыяспар	падчас	размовы	таксама	праблематызавалася	камунікацыйная	сувязь	

з	палітыкамі	і	актывістамі,	бо	многія	з	іх	бачаць	сябе	як	звяно	сувязі	паміж	беларускімі	

дэмакратычнымі	палітыкамі	і	замежнымі	СМІ	і	палітыкамі,	але	пры	гэтым	не	атрымліваюць	

дастатковай	камунікацыі	з	беларускімі	апазіцыйнымі	палітыкамі.	

Працаваць	з	замежнымі	журналістамі	для	прадстаўнікоў	дыяспар	складаней,	бо	яны	не	

маюць	легітымнасці	палітычных	сілаў.	Таму	ўдзельнікі	адзначалі,	што	журналістам	за	мяжой	

не	падабаецца,	калі	дыяспары	праз	іх	спрабуюць	прасоўваць	нейкія	меседжы	ці	гісторыі.	

“Адрозніваецца сітуацыя па журналістах, якія бліжэй да актывізму, пішуць свае калонкі, 

яны могуць быць больш эмацыйнымі”. 

СТРАТЭГІІ 
СУПРАЦЫ СА 
СМІ:
МЕДЫЯ
ПРАСОЎВАННЕ І 
ВЕРЫФІКАЦЫЯ
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Прадстаўнікі	грамадска-палітычных	праектаў	працуюць	з	журналістамі	сітуатыўна	і	ў	

залежнасці	ад	падзеяў,	абіраюць	розныя	СМІ	ў	залежнасці	ад	меседжаў.	

Прадстаўнікі	такіх	праектаў	агучылі,	што	часам	здараюцца	сітуацыі,	калі	навіны	

па	палітзняволеных	ці	ініцыятывах	з’яўляюцца	ў	вялікім	аб’ёме	і	іх	складана	хутка	

перапрацоўваць	у	сфармуляваныя	меседжы	для	міжнародных	СМІ.	

Дадатковай	стратэгіяй	па	супрацы	з	замежнымі	СМІ	з’яўляецца	выкарыстанне	“Твітар”-

акаунтаў	палітыкаў.	У	такім	выпадку	няма	патрэбы	кантактаваць	з	журналістамі	асобна,	але	

гэтага	хапае,	каб	зацікавіць	журналістаў,	якія	пасля	звяртаюцца	па	каментары	і	дэталі.	

Акрамя	самастойнага	прасоўвання	беларускай	павесткі,	прадстаўнікі	фокус-групаў	

адзначылі,	што	з’яўляюцца	крыніцай	верыфікацыі	для	міжнародных	журналістаў,	якія	

выкарыстоўваюць	іх	як	інфармацыйны	рэсурс.	

Напрыклад,	у	адрозненні	ад	беларускіх	СМІ	замежныя	СМІ	не	так	часта	звяртаюцца	

па	каментар	да	Святланы	Ціханоўскай,	а	пераважна	да	яе	каманды	па	тлумачэнні	і	

верыфікацыю	пэўных	навінаў.	

Прадстаўнікі	дыяспары	таксама	з’яўляюцца	верыфікатарамі	для	замежных	журналістаў	

і	кажуць,	што	ў	пачатку	пратэстаў	журналістам	часта	прыходзілася	тлумачыць	падзеі:		

“Напрыклад, 300 тысяч пратэстоўцаў – гэта мала ці шмат”.	

Цікавае	назіранне	ўдзельнікаў	таксама	тычыцца	таго,	што	раней	прадстаўнікам	палітычных	

ініцыятываў	задавалі	пытанні	пра	тое,	што	адбываецца	ў	краіне,	а	пасля	іх	эміграцыі	з’явіўся	

запыт	на	прагнозы	развіцця	сітуацыі	і	экспертныя	каментары.	

Падчас	размовы	мы	запыталі	ва	ўдзельнікаў,	да	якіх	падзеяў	прыходзілася	прыцягваць	увагу	

самастойна	і	пераконваць	журналістаў	у	неабходнасці	асвятлення	гэтых	падзей.	

Так,	напрыклад,	офіс	Ціханоўскай	выкарыстоўваў	замежныя	СМІ	для	таго,	каб	фармаваць	

павестку	і	ўплываць	на	палітычныя	дзеянні.	Напрыклад,	артыкулы	з	заклікам	да	Байдэна	

сустрэцца	са	Святланай	Ціханоўскай	былі	пераважна	ініцыятывай	офіса	Ціханоўскай,	і	толькі	

пазней	гэты	наратыў	падхапілі	іншыя	журналісты.	

З	боку	палітычных	сілаў	часта	прымаюцца	спробы	перабіць	дыскурс	афіцыйнага	Мінска,	калі	

заявы	і	тлумачэнні	журналістам	накіроўваюцца	на	абвяржэнне	ці	для	пацвярджэння	пэўных	

навінаў.	

“Напрыклад, у выпадку захопу самалёта мы стараліся ніяк не каментаваць падазрэнні 

па ўдзеле Рамана Пратасевіча ў баявых дзеяннях на Данбасе, каб змясціць фокус на 

непасрэдна захоп самалёта”. 

Сярод	асобаў,	якіх	прыходзілася	прасоўваць	самастойна	ў	міжнароднай	павестцы,	назвалі	

асобу	Віктара	Бабарыкі.	У	параўнанні	з	Марыяй	Калеснікавай	“Бабарыка быў кандыдатам, 

які не паспеў распавесці пра сябе свету. А яго партыя была нецікавай, бо больш 

цікавым быў беларускі пратэст”,	–	падкрэсліў	прадстаўнік	штаба	Віктара	Бабарыкі.	

Палітычныя	сілы	адзначалі,	што	спрабавалі	самі	прасоўваць	такія	падзеі,	як	візіт	Рэнэ	

Фазэля	ў	Беларусь,	меркаваны	ўдзел	Баскава	ў	забойстве	Рамана	Бандарэнкі,	транш	ад	

МВФ,	а	таксама	“злівы”	размоваў	сілавікоў	ці	той	факт,	што	5	шведскіх	хакеістаў	гуляюць	у	

мінскім	хакейным	“Дынама”.	У	Чэхіі	дыяспара	спрабавала	прыцягнуць	увагу	журналістаў	і	

заклікаць	да	расследавання	магчымага	выкарыстання	гранат	чэшскай	вытворчасці	падчас	

разгону	беларускіх	пратэстаў.

Удзельнікі	фокус-групаў	адзначылі,	што	як	толькі	Лукашэнка	робіць	нешта	накшталт	захопу	

самалёта	ці	кейса	з	Ціманоўскай,	журналісты	актыўна	на	гэта	рэагуюць.	У	той	жа	час	

пазітыўныя	падзеі	прыцягваюць	менш	увагі.

ШТО ЦІКАВІЦЬ 
ЗАМЕЖНЫХ 
ЖУРНАЛІСТАЎ? 



16 Даследаванне Цэнтра новых ідэй | лістапад 2021

“У асноўным гэта негатыўныя падзеі, якія могуць выклікаць абурэнне ў замежнікаў”. 

Прадстаўнікі	палітычных	ініцыятываў	і	некаторых	дыяспараў	таксама	прасілі	не	асвятляць	

пэўныя	падзеі,	якія	ўзнікалі	ў	наратыве	беларускай	прапаганды	альбо	прадстаўлялі	

небяспеку	для	ўдзельнікаў	падзеяў.	

Напрыклад,	чэшская	дыяспара	спачатку	заклікала	журналістаў	не	пісаць	пра	праграму	

медыцынскай	рэабілітацыі	MEDEVAC	для	рэпрэсаваных	беларусаў	па	прычынах	бяспекі.	

Сярод	паспяховага	дыскурсу,	які	прадстаўнікі	дыяспар	змаглі	прапанаваць	замежным	

медыям,	з’яўляецца	апісанне	Лукашэнкі	ў	СМІ.	У	Швецыі	дыяспара	адзначае,	што	“навучылі 

не называць Лукашэнку прэзідэнтам”,	а	ва	Украіне	СМІ	пачалі	называць	Лукашэнку	

“былым	прэзідэнтам	Беларусі”.	

На	пытанне,	якія	падзеі	найбольш	цікавілі	міжнародныя	СМІ,	удзельнікі	фокус-групаў	назвалі	

захоп	самалёта,	мігранцкі	крызіс	на	мяжы	з	Літвой	і	Польшчай,	пратэстная	хваля	ў	жніўні	

2020	года,	жаночая	роля	ў	пратэстах,	выключэнне	Ціманоўскай	з	алімпійскай	каманды,	

прысуды	Бабарыку	і	Калеснікавай,	забойства	Рамана	Бандарэнкі,	смерць	Віталя	Шышова,	

сустрэча	Ціханоўскай	з	Джо	Байдэнам	і	Барысам	Джонсанам.

Усе	ўдзельнікі	фокус-групы	адзначылі,	што,	нягледзячы	на	тое,	што	Беларусь	паступова	

знікае	з	павесткі	міжнародных	СМІ,	замежныя	журналісты	за	апошні	год	значна	паглыбілі	

сваё	разуменне	сітуацыі	ў	Беларусі.	Сёння	супрацоўнікі	замежных	СМІ	больш	разумеюць	

падзел	роляў	і	функцый	паміж	прадстаўнікамі	беларускіх	дэмакратычных	сілаў.	

Хаця	ва	ўкраінскіх	СМІ,	па	словах	удзельнікаў	фокус-груп,	беларускія	падзеі	дагэтуль	

асвятляюцца	спецыфічна,	журналісты	не	заўсёды	да	канца	разумець	сітуацыю	і	напрыклад	

пішуць,	што	беларусы	“злілі пратэст і дзейнічалі недастаткова рашуча, а таксама 

звяртаюць увагу на неартыкуляваную пазіцыю беларускіх дэмакратычных сілаў па 

пытанні Крыма”.	

Акрамя	таго,	журналісты	пачалі	выкарыстоўваць	палітычна	карэктныя	версіі	назвы	краіны	

і	паступова	пераходзіць	на	назву	“Беларусь”,	а	не	“Белая	Расія”,	заўважылі	суразмоўцы.	

Дыяспары	асабліва	шчыльна	працуюць	з	пытаннем	назвы	і	ўвесь	час	нагадваюць	пра	

памылкі	ў	назвах	ці	транслітарацыях,	а	таксама	звяртаюцца	з	запытамі	пра	дапамогу	

транскрыбаваць	беларускія	імёны	на	беларускі	лад.	

Што	тычыцца	Святланы	Ціханоўскай,	змены	з	лета	2020	года	таксама	заўважныя.	Нават	у	

расійскіх	прапагандысцкіх	СМІ	Святлана	Ціханоўская	сёння	прадстаўляецца	як	палітык,	хаця	

да	2021	года	яе	называлі	“прыватнай асобай”.	

Удзельнікі	фокус-групаў	адзначаюць,	што	асвятленне	Беларусі	ў	СМІ	шчыльна	звязана	з	

палітычнымі	дзеяннямі.	

“Палітыкі нам так і казалі: калі няма фокусу на Беларусі ў СМІ, то няма і палітычных 

дзеянняў”. 

І	гэта	таксама	звязана	з	тым,	што	“падзеі ў Беларусі часта падаюцца скрозь прызму 

краіны, у якой пра іх пішуць”.	

Таксама	ўдзельнікі	фокус-групаў	пагаджаюцца,	што	хоць	Беларусь	паступова	і	сыходзіць	з	

павесткі	міжнародных	СМІ,	колькасць	узгадванняў	беларускіх	падзеяў	значна	павялічылася	

пасля	жніўня	2020	года.	

Прадстаўнік	брытанскай	дыяспары	адзначае,	што	калі	да	жніўня	2020	года	Беларусь	амаль	

не	з’яўлялася	ў	брытанскіх	СМІ,	то	ўжо	ў	снежні	на	старонках	брытанскіх	выданняў	(згодна	

з	унутраным	медыя-маніторынгам	брытанскай	дыяспары)	публікавалася	25-30	артыкулаў	па	

беларускай	тэматыцы	на	тыдзень,	а	ў	тыдзень	захопу	самалёта	–	271	артыкул	за	тыдзень.		

ЗМЕНЫ Ў 
АСВЯТЛЕННІ 
БЕЛАРУСІ
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Падчас	медыя-аналізу	замежных	выданняў	мы	заўважылі	шэраг	факталагічных	памылак	ці	

некарэктнасцяў	у	асвятленні	падзеяў	у	Беларусі.

У	першую	чаргу	яны	тычыліся	неразумення	размеркавання	функцый	дэмакратычных	сілаў.	

Удзельнікі	фокус-групаў	таксама	паразважалі	пра	тое,	што	часцей	за	ўсё	блыталі	замежныя	

журналісты.	

Так,	у	першыя	дні	пасля	9	жніўня	СМІ	ў	Даніі	пісалі	пра	тое,	што	Лукашэнка	“зноў выйграў 

выбары”.	У	асвятленні	фігуры	Святланы	Ціханоўскай	таксама	былі	пэўныя	прэцэдэнты.	

Напрыклад,	яе	часта	называлі	“праваабарончай актывісткай”	ці	“барацьбіткай за 

справядлівасць”.	

“Праблематычна таксама і тое, што Беларусь упісваюць у кантэкст Расіі і не бачаць яе 

самастойным актарам”,	–	адзначае	прадстаўніца	офіса	Святланы	Ціханоўскай	і	дадае,	што	

за	год	блізкіх	кантактаў	з	замежнымі	журналістамі	ім	удалося	патлумачыць,	што	Беларусь	–	

гэта	“хоць маленькая, але незалежная краіна”.	Акрамя	гэтага,	“прыходзіцца змагацца”	з	

іншымі	стэрэатыпамі,	якія	звязаныя	з	пазіцыянаваннем	Беларусі	на	фоне	Расіі.	Пытанні	пра	

ўплыў	Расіі	задаюць	нават	прадстаўнікам	праектаў	па	падтрымцы	палітзняволеных,	хоць	іх	

павестка	“ўвогуле не кранае Расію”.

Прадстаўнікі	штаба	Бабарыкі	адзначылі,	што	ў	першыя	месяцы	пасля	затрымання	Бабарыкі	

да	іх	звярталіся	з	просьбай,	каб	Віктар	Бабарыка	даў	фізічнае	інтэрв’ю.	Бабарыку	таксама	

называлі	зарэгістраваным	кандыдатам	у	прэзідэнты,	а	пра	Марыю	Калеснікаву	казалі,	што	

яна	“вярнулася ў Беларусь спецыяльна, каб займацца палітыкай, хоць яны была ў 

Беларусі задоўга да пачатку выбарчай кампаніі”.

Таксама	часта	блыталі	структуры	і	сферы	іх	адказнасці,	называлі	чальцамі	Каардынацыйнай	

рады	тых,	хто	імі	не	з’яўляецца.	“А некаторыя пісалі, што на вуліцы выйшла, напрыклад, 

не 100 000, а 10 000 чалавек”.

ПАМЫЛКІ 
ЖУРНАЛІСТАЎ
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З	лета	2020	года	медыйны	вобраз	Беларусі	за	мяжой	стаў	больш	акрэсленым.	Не	толькі	

палітычныя	падзеі	і	асобы	сталі	цэнтрам	увагі	замежных	СМІ,	але	і	беларусы	як	нацыя.	

З	іншай	фокус-групы	сярод	прадстаўнікоў	беларускай	дыяспары,	якая	праводзілася	ў	

красавіку-маі	2020	года3,	вынікае,	што	вобраз	Беларусі	стаў	у	першую	чаргу	станоўчым,	

а	фокус	змясціўся	з	асобы	Лукашэнкі	на	асвятленне	беларусаў	як	нацыі.	Асвятленне	

грамадска-палітычнай	актыўнасці	беларусаў	справакавала	“рост	рэйтынгаў”	беларусаў	як	

нацыі	і	стымулявала	пэўную	моду	на	“беларушчыну”.

“Беларусь резко попала в центр внимания западных СМИ, чего не было никогда. Причем 

о Беларуси стали говорить привлекательно, как о нации, которая борется с тираном, 

борется за свободу. Быть белорусом стало почетно и привлекательно. И многие люди, 

у которых есть родственники и контакты в Беларуси, были вовлечены в эту ситуацию. 

Второе – эта тема здесь прошла и белорусом стало быть модно. И эти факторы по 

совокупности совпали. И они подстегнули людей, которые стали приходить на акции и как-то 

организовываться. Заявлять о себе. Этого не было никогда…»

“…Я скажу, што згуртавала дыяспару, і цяпер, у чым яна праяўляецца, – ёсць асэнсаванне 

сваёй тоеснасці. І тут вельмі важны момант, які, мне здаецца, супер важны, тое, што лета-

восень 2020 года паднялі рэйтынг нацыi… на велізарную вышыню. Калі ўвесь свет глядзеў 

і захапляўся, калі былі ўсе ў шоку, калі ўбачылі, што могуць беларусы. Якія яны разумныя, 

крэатыўныя, прыгожыя, свабодалюбівыя, інтэлігентныя і гэтак далей... Прычым гэта на фоне 

таго, што ў гэты час у Амерыцы былі пратэсты… вось гэта таксама паўплывала на дыяспару, 

чаму яна з’явілася, – быў штуршок, быў імпульс самой Беларусі, беларусаў. Цяпер назвацца 

беларусам – гэта гонар! Да гэтага быў іншы стэрэатып беларуса: бульбянік, забіты, чарка, 

скварка. А аказалася, што гэтым можна ганарыцца”.

На	фоне	іншых	пратэстаў,	якія	разгортваліся	ў	Еўропе	і	Амерыцы,	у	супастаўленні	з	

дзеяннямі	беларускай	улады	вобраз	беларускіх	пратэстоўцаў	можна	прасачыць	праз	

супрацьпастаўленні	–	парадак	супраць	беззаконня,	узвышанае	супраць	брутальнага,	мір	

супраць	гвалту.	Оксфардскі	слоўнік	назваў	слова	“Belarusian”	адным	з	галоўных	слоў	2020	

года.	

Падсумоўваючы	аналіз	выданняў,	можна	сказаць,	што	тэма	Беларусі	працягвае	губляць	

папулярнасць	у	замежных	медыях.	Разлічваць	на	працяглае	асвятленне	Беларусі	ў	замежных	

СМІ	таксама	цяжка	за	кошт	мноства	гучных	і	трагічных	падзеяў	у	іншых	рэгіёнах	свету.

Часткова	знікненне	Беларусі	ў	прааналізаваных	медыя	выданнях	можа	быць	звязана	з	амаль	

поўнай	адсутнасцю	фізічнага	пратэсту,	які	прыцягваў	увагу	міжнародных	СМІ	на	самым	

пачатку	пратэснай	хвалі.	

Эміграцыя	ці	заключэнне	пад	варту	апазіцыйных	лідараў	таксама	амаль	адразу	адбіваецца	

на	медыяпрысутнасці	гэтых	асобаў.	Святлана	Ціханоўская	і	Марыя	Калеснікава	нашмат	

менш	узгадваюцца	пасля	верасня		2020	года,	а	Віктар	Бабарыка	ці	Павел	Латушка	не	сталі	

такімі	заўважнымі	фігурамі	ў	СМІ,	магчыма,	з-за	кароткага	тэрміну	іх	актыўнасці	на	свабодзе	

ці	эміграцыі.

АБМЕРКАВАННЕ ВЫНІКАЎ

3    Былі апытаныя 16 чалавек, геаграфія іх месцазнаходжання: Германія, ЗША, Ізраіль, Канада, Кіпр, Латвія, Новая 
Зеландыя, Польшча, Расія, Турцыя, Чэхія, Швецыя.
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У	многім	умацаванне	медыйнага	вобразу	Беларусі	адбылося	за	кошт	актыўнасці	беларусаў	

у	краіне,	масавых	пратэстаў,	а	таксама	адыёзных	учынкаў	уладаў.	У	той	жа	час	нельга	

адмаўляць	ролі	дэмакратычных	палітычных	сілаў,	грамадска-палітычных	праектаў	і	

прадстаўнікоў	беларускіх	дыяспар,	якія	на	працягу	года	былі	крыніцамі	інфармацыі,	

верыфікацыі,	каментатарамі	і	фігурамі	для	замежных	медыя-выданняў.	

Нягледзячы	на	гэта,	у	СМІ	часта	з’яўляліся	факталагічныя	памылкі	і	дробныя	недарэчнасці,	

з	якімі	варта	працаваць	праз	усталяваныя	сувязі	з	беларускімі	дэмакратычнымі	сіламі,	

актывістамі	і	дыяспарамі.	

Ніжэй	мы	прадстаўляем	шэраг	рэкамендацый,	якія	могуць	павысіць	эфектыўнасць	

камунікацыйнай	дзейнасці	беларускіх	дэмакратычных	сілаў,	грамадска-палітычных	праектаў	

і	беларусаў	замежжа.
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Шукаць і ўсталёўваць сувязі з “амбасадорамі Беларусі” за мяжой.	Толькі	некаторыя	

прадстаўнікі	дыяспар	сёння	маюць	спісы	журналістаў,	з	якімі	стала	супрацоўнічаюць.	Для	

больш	эфектыўнага	прасоўвання	беларускай	павесткі,	дыяспарам	варты	імкнуцца	да	пошуку	

медыйных	амбасадараў	(журналістаў,	рэдактараў)	па	беларускім	пытанні,	усталявання	

кантакту	і	стратэгіі	супрацы	з	замежнымі	журналістамі	не	толькі	праз	амбасадараў,	але	і	

праз	палітыкаў.	

Прапаноўваць унікальную інфармацыю і ўсталёўваць персанальныя кантакты з 

журналістамі.	Прадстаўленне	ўнікальнай	інфармацыі,	якая	недасяжная	замежным	

журналістам	у	публічнай	прасторы,	можа	стаць	яшчэ	адной	стратэгія	для	павышэння	

колькасці	медыйных	прадуктаў	аб	Беларусі	за	мяжой.	Каментары	палітыкаў	і	ўнікальныя	

дадзеныя	аб	палітзняволеных,	беларускія	сацыялагічныя	даследаванні	–	прыклады	такой	

інфармацыі.	

Каардынаваць медыйныя меседжы.	Медыйныя	меседжы	варта	ўзмацняць	праз	

каардынацыю	паміж	камунікацыйнымі	камандамі	палітыкаў,	актывістаў	і	дыяспар.	Беларусы	

замежжа,	адчыняючы	дзверы	замежным	журналістам,	могуць	павысіць	эфектыўнасць	

медыя-асвятлення,	калі	палітыкі	і	актывісты	змогуць	акрэсліць	прыярытэты	па	медыя-

асвятленні,	а	таксама	сфармуляваць	меседжы	для	замежных	журналістаў	праз	прызму	

мясцовага	замежнага	кантэксту.	

Верыфікаваць і выпраўляць памылкі журналістаў.	Неабходна	працягваць	працаваць	

з	памылкамі	журналістаў,	указваць	на	некарэктнасці	і	недарэчнасці	ў	тэкстах	замежных	

выданняў.	Факусавацца	варта	на	заўвагах	пра	стэрэатыпы	пра	краіну,	назву	краіны	(Белая	

Расія	ці	Беларусь),	падкрэсліваць	унікальнасць	і	самастойнасць	беларусаў	як	нацыі.	

Звяртацца	да	журналістаў	з	прапановамі	па	рэпрэзентацыі	палітычных	і	грамадскіх	лідараў,	

каб	уніфікаваць	і	ўзмацніць	вобраз	беларускіх	палітыкаў	і	дзеячаў	за	мяжой.

Праводзіць медыя-маніторынг замежных СМІ з дапамогай дыяспар.	Прадстаўленне	

ўдзельнікаў	фокус-груп	тэмаў,	якія	найбольш	цікавяць	замежных	журналістаў,	значна	

адрозніваецца	ад	праведзенага	аналізу	выданняў.	Прадстаўнікам	палітычных	сілаў,	

грамадска-палітычных	праектаў	і	дыяспар	варта	больш	шчыльна	працаваць	з	медыя-

аналізам	і	на	аснове	гэтага	рэгуляваць	сваю	працу	па	медыяпрасоўванні.	Адной	з	формаў	

каардынацыі	дзеянняў	па	прасоўванні	Беларусі	за	мяжой	можа	стаць	група	беларусаў	

замежжа	з	розных	краінаў,	якая	будзе	праводзіць	рэгулярны	маніторынг	медыяў	і	будзе	

дзяліцца	дадзенымі	з	камунікацыйнымі	камандамі	палітычных	сілаў.	

Павышаць медыйнасць палітзняволеных.	Неабходна	далей	прыцягваць	увагу	да	сітуацыі	

з	палітзняволенымі	ў	Беларусі.	Тэма	палітзняволеных	і	ўцекачоў	не	з’яўляецца	заўважнай	у	

міжнародных	СМІ,	асабліва	ілюструе	гэта	зніжэнне	медыйнай	увагі	да	Марыі	Калеснікавай	

пасля	яе	арышту.	Актывістам	і	палітыкам	варта	больш	актыўна	прасоўваць	павестку	

палітзняволеных	у	медыяпрасторы.	

РЭКАМЕНДАЦЫІ 
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Леся Руднік	–	даследчыца	Цэнтра	новых	ідэй,	дактарантка	

Універсітэта	Карлстада.	У	межах	дактарантуры	Леся	займаецца	

даследаваннем	палітычнай	камунікацыі	і	ролі	сацыяльных	сетак	

у	Беларусі	і	Расіі	падчас	антыдзяржаўных	пратэстаў.

Кантакт	аўтаркі	rudnik@newbelarus.vision

ПРА
АЎТАРКУ

Цэнтр	новых	ідэй	–	аналітычны	цэнтр,	прысвечаны	магчымасцям	развіцця	і	адказам	на	

выклікі,	якія	стаяць	перад	Беларуссю	ў	ХХІ	стагоддзі.	Нашая	місія	ў	тым,	каб	дапамагчы	

грамадска-палітычным	арганізацыям		пабудаваць	больш	адкрытую,	заможную	і	ўстойлівую	

Беларусь.

www.newbelarus.vision 
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