
Я — кан ды дат у Прэ зі дэн ты Свят ла на 
Ці ха ноў ская, і гэ та маё пісь мо ўсім гра-
ма дзя нам Бе ла ру сі. Мне 38 га доў. На ра-
дзі ла ся на Па лес сі. Скон чы ла фі ла ла гіч-
ны фа куль тэт Ма зыр ска га пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та. Сва бод на ва ло даю бе ла-
рус кай, рус кай і анг лій скай мо ва мі.

Год та му мой муж Сяр гей Ці ха ноў скі 
ства рыў свой пра ект «Кра і на для жыц-
ця» і па ехаў па Бе ла ру сі. Сяр гей даў 
лю дзям маг чы масць вы ка зац ца. Яны 
рас каз ва лі, што іх тур буе, што яны ад-
чу ва юць, што ду ма юць пра Бе ла русь. 
Лю дзі ка за лі пра сваё ня прос тае жыц цё 
і ма ры лі пра жыц цё ў сва бод най і ба га-
тай кра і не.

Мя не ўра зі ла тое, як ула да гэ та га спа-
ло ха ла ся. Лю дзям па ча лі па гра жаць, 
зваль няць з ра бо ты, кі даць у тур мы. 
Ака за ла ся, што маг чы масць вы ка зац-
ца мо жа абу дзіць гра мад ства.

Ка лі Сяр гея па зба ві лі маг чы мас ці 
ўдзель ні чаць у вы ба рах, не спра вяд лі ва 
аб ві на ва ціў шы і арыш та ваў шы яго, я вы-
ра шы ла за мя ніць яго і іс ці да пе ра мо гі. 
За ся бе, за му жа, за ўсіх нас, за на шых 
дзя цей. Як жон ка, як ма ці я ра зу мею, 
што ў сям'і адзін за ўсіх і ўсе за ад на го. 

Я ха чу, каб так бы ло і ў на шай кра і не.

За яў ляю: я ха чу стаць Прэ зі дэн там 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, але не дзе ля па са-

ды, а для та го, каб вяр нуць вам пра ва 

вы ба ру.

Мы бу ду ем кра і ну не толь кі для ся бе, 

але і для на шых дзя цей.

Я ха чу, каб на шы дзе ці атрым лі ва лі 

доб рую аду ка цыю, ме дабс лу гоў ван не, 

каб яны маг лі мець доб рую ра бо ту, ства-

рыць сям'ю і мець сваё жыл лё. Каб яны 

за ста лі ся жыць тут, на сва ёй зям лі, а не 

ха це лі з'е хаць у по шу ках больш сва бод-

най і спра вяд лі вай кра і ны.
Я ха чу, каб мы ад чу ва лі лю боў і па ва-

гу да ся бе, ме лі пра ва вы ба ру і га на ры-
лі ся сва ёй кра і най для жыц ця.

Я ха чу, каб Бе ла русь па ва жа лі ў све-
це, каб мы шу ка лі сяб роў, а не во ра-
гаў.

Я ха чу, каб сыш ла ў мі ну лае под лая 
тра ды цыя пе ра сле да ваць лю дзей за 
праў ду.

Паў та раю, я прый шла ў па лі ты ку не 
дзе ля ўла ды, а дзе ля ад наў лен ня спра-
вяд лі вас ці. Мая га лоў ная мэ та — пра-
вес ці са праўд ныя сум лен ныя вы ба ры з 
удзе лам усіх аль тэр на тыў ных кан ды да-
таў. Га ла су ю чы за мя не, вы га ла су е це 
за ад наў лен не ва ша га пра ва вы бі раць 
ула ду, за но выя і сум лен ныя вы ба-
ры. Толь кі так кра і на змо жа раз ві вац ца 

да лей.

Мы аб' яд на лі ся з ка ман да мі Вік та ра 
Ба ба ры кі і Ва ле рыя Цап ка лы, з на мі 
су пра цоў ні ча юць най леп шыя экс пер-
ты, пар тыі і гра мад скія ар га ні за цыі. Мы 
ства ры лі моц ную ка ман ду дзе ля агуль-
най мэ ты — бу да ваць но вую Бе ла русь. 
Да вай це ра біць гэ та ра зам!

Для пе ра мо гі мы з ва мі, да ра гія су-
гра ма дзя не, па він ны дзей ні чаць як 
ад на вя лі кая ка ман да.

Што я пра шу зра біць кож на га гра-
ма дзя ні на Рэс пуб лі кі Бе ла русь:
 ні ў якім ра зе не ўдзель ні чаць у да-

тэр мі но вым га ла са ван ні, каб ваш го лас 
не скра лі, і пе ра ка наць у гэ тым сва іх 
сяб роў, су се дзяў і зна ё мых;

 прый сці на вы ба ры ме на ві та 9 жніў-

ня, пра га ла са ваць за мя не, Свят ла ну 

Ціха ноў скую;

  стаць не за леж ны мі на зі раль ні-
ка мі на ўчаст ках і аба ра няць свой го-
лас. Для гэ та га ство ра на шмат іні цы я-
тыў, у якія мы за клі ка ем вас ус ту паць: 

«Сумлен ныя лю дзі», «Пра ва вы ба ру», 
«Рух Праў да», «Зубр» і ін шыя.

Для ча го гэ та трэ ба?
1. Да ка заць усім, у тым лі ку і ўла дзе, 

што нас аб са лют ная боль шасць і што мы 
ні ко лі не за ста нем ся ўба ку.

2. Са браць рэ корд ную ў гіс то рыі не-
за леж най Бе ла ру сі коль касць на зі раль-
ні каў і за фік са ваць рэ аль ны вы нік га-
ла са ван ня.

Я за клі каю вас не за ста вац ца до ма 
9 чыс ла — інакш вы пра га ла су е це за 
ця пе раш нюю ўла ду, якая ўсім вам на да-
ку чы ла. Чым боль шая яў ка, тым больш 
ві да воч най бу дзе фаль сі фі ка цыя. Чым 
боль шая яў ка, тым ця жэй скрас ці ваш 
го лас.

Пас ля та го, як ста нуць вя до мы мі ві да-
воч ныя для ўсёй кра і ны вы ні кі вы ба раў 
9 жніў ня 2020 го да, вы бар на ро да па-
він ны бу дуць па ва жаць усе. А тым, хто 
ад мо віц ца, да вя дзец ца па па тра ба ван ні 
на ро да сыс ці.

МЕ РЫ ДЛЯ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ 
НО ВЫХ СУМ ЛЕН НЫХ 
І СВА БОД НЫХ ВЫ БА РАЎ

Ужо сён ня зра зу ме ла, што вы ба ры, 
якія ад бу дуц ца 9 жніў ня 2020 го да, не-
маг чы ма пры знаць сва бод ны мі і сумлен-
нымі. Мно гіх моц ных кан ды да таў, у тым 
лі ку Сяр гея Ці ха ноў ска га, Вік та ра Ба ба-
ры ку і Ва ле рыя Цап ка лу, па зба ві лі маг-
чы мас ці ў іх удзель ні чаць: па за мо ве 
ад на го з кан ку рэн таў рас па ча тыя кры-
мі наль ныя спра вы, у смет нік вы кі ну тыя 

сот ні ты сяч са бра ных под пі саў. Па трэб-

ныя но выя сум лен ныя і сва бод ныя вы ба-

ры з праз рыс тым пад лі кам га ла соў.

Пас ля ўступ лен ня на па са ду Прэ зі-
дэн та я пры му ме ры для за ха ван ня ста-
біль нас ці ў кра і не і ства рэн ня ўмоў для 
пра вя дзен ня сум лен ных вы ба раў:

 я пры зна чу шэсць но вых не за леж-

ных чле наў Цэнт раль най вы бар чай ка-

мі сіі, у тым лі ку стар шы ню, і вы дам указ 
аб пра вя дзен ні но вых вы ба раў Прэ зі-
дэн та;

  сіс тэ ма вы бар чых ка мі сій бу дзе 

сфар мі ра ва на та кім чы нам, што ў іх бу-
дуць уклю ча ны прад стаў ні кі ўсіх за ці-
каў ле ных па лі тыч ных пар тый, роз ных 
гра мад скіх ар га ні за цый, а так са ма, 
у аба вяз ко вым па рад ку, прад стаў ні кі 
кан ды да таў у Прэ зі дэн ты;

 на кож ным участ ку бу дуць уста ноў-
ле ны праз рыс тыя урны і ка ме ры, якія 
бу дуць вес ці ан лайн-транс ля цыю;

 кож ны бю ле тэнь бу дзе дэ ман стра-
вац ца на зі раль ні кам і толь кі пас ля гэ-
та га змя шчац ца ў стос га ла соў за кан-
ды дата;

 да ве ра ныя асо бы кан ды да таў бу-
дуць мець пра ва па тра ба ваць пе ра лі ку 
га ла соў за лю бо га кан ды да та на лю бым 
участ ку;

 да тэр мі но вае га ла са ван не бу дзе 
да пус кац ца ў вы ключ ных вы пад ках для 
тых, хто не мо жа га ла са ваць у дзень 
вы ба раў па ўваж лі вай пры чы не;

 усім кан ды да там бу дуць да дзе ны 
роў ныя маг чы мас ці для агі та цыі, без 
зло ўжы ван ня служ бо вым ста но ві шчам.

Пас ля ма ёй пе ра мо гі на вы ба рах на 
пра ця гу пе ра ход на га пе ры я ду кра і най 
бу дуць кі ра ваць тыя ж чы ноў ні кі, што і 
ця пер, за вы клю чэн нем тых, хто гру ба і 
ад кры та па ру шаў за кон. Тых, хто сы дзе 
ў ад стаў ку, за ме няць пра фе сі я на лы з 
лі ку дзяр жаў ных слу жа чых. Но выя прэ-
зі дэнц кія вы ба ры бу дуць пра ве дзе ны на 
пра ця гу паў го да.

Я пры зна чу пра вя дзен не рэ фе рэн-
ду му з пра па но вай вяр нуц ца да пер-
ша па чат ко вай рэ дак цыі Кан сты ту цыі 
1994 го да, якая ска ра чае паў на моц твы 
прэ зі дэн та, уста наў лі вае аб ме жа ван не 
на коль касць тэр мі наў зна хо джан ня на 
па са дзе і за бяс печ вае па дзел улад. Рэ-
фе рэн дум бу дзе пра во дзіц ца ад на ча со-
ва з вы ба ра мі прэ зі дэн та.

Я ад наў лю за кон насць у сфе ры кры-
мі наль на га і ад мі ніст ра цый на га пра цэ-
су. Спра вы ў да чы нен ні да па літ вяз няў 
бу дуць спы не ныя. Пра вя дзём ам ніс тыю 
для тых, хто ўпер шы ню ўчы ніў ня цяж-
кія зла чын ствы, у тым лі ку для дзя цей, 
асу джа ных па ар ты ку ле 328. Усе не пра-
ва суд ныя пры га во ры і па ста но вы за пе-
ры яд вы бар чай кам па ніі бу дуць ад ме не-
ны з вяр тан нем вы пла ча ных штра фаў 
і вы пла тай кам пен са цый па цяр пе лым. 
Для за бес пя чэн ня на гляд ных функ цый 
на пе ра ход ны пе ры яд мною бу дуць пры-
зна ча ны но вы ге не раль ны пра ку рор і 
но вы стар шы ня Вяр хоў на га су да.

Мая пра гра ма — гэ та мой по гляд на 
тое, якой па він на стаць на ша кра і на. 
Я ўпэў не на, што гэ та га ж хо ча боль-
шасць на шых гра ма дзян, і та му раз ліч-
ваю на ва шу пад трым ку і ваш удзел.

КРА І НА ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ, 
ДЗЯР ЖА ВА ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ

Па Кан сты ту цыі ўла да на ле жыць на-
ро ду, а на спра ве — чы ноў ні кам, якія 
даў но за бы лі ся пра ін та рэ сы лю дзей.

Ця пер дэ пу та ты не вы бі ра юц ца, 
а пры зна ча юц ца. Су ды ад праў ля юць не-
ві на ва тых у тур мы, да маг чы ся спра вяд-
лі вас ці амаль не маг чы ма. Трэ ба вяр нуць 

кра і ну лю дзям.

Кі раў ні кі ўсіх уз роў няў па він ны па ва-

жаць лю дзей, па мя та ю чы, што зай ма-

юць свае па са ды толь кі та му, што лю дзі 

ім гэ та да зво лі лі. Пра ва ахоў ныя ор га ны 

па він ны аба ра няць лю дзей, а не ха паць 
мір ных гра ма дзян на ву лі цы і ў чэр гах. 
Яны па він ны зма гац ца са зла чын нас цю і 
ка руп цы яй, пра ду хі ляць гвалт у сям'і.

ПА ВЫ ШЭН НЕ 
ЎЗРОЎ НЮ ЖЫЦ ЦЯ

Га лоў нае ба гац це на шай кра і ны — 
яе лю дзі. Трэ ба даць ім маг чы масць 
пра ца ваць і за раб ляць. Сён ня мно гія 
пра цу юць на страт ных прад пры ем ствах, 
а сот ні ты сяч, ка лі не міль ён, — за мя-
жой. Трэ ба ства раць ра бо чыя мес цы ў 
Бе ла ру сі.

Мы зды мем бар' е ры для раз віц ця ма-
ло га і ся рэд ня га біз не су. Ня хай лю дзі 
са мі ства ра юць ра бо чыя мес цы. Пры-
быт ко выя дзяр жаў ныя прад пры ем ствы 
пра цяг нуць пра ца ваць. Са страт ны мі па-
він ны ра за брац ца пра фе сі я на лы.

У кра і не ёсць пра фе сій ныя эка на міс-
ты і ме не джа ры, якія здо ле юць па вы сіць 
уз ро вень жыц ця і ска ра ціць не па трэб-
ныя дзяр жаў ныя вы дат кі.

ЗДА РОЎЕ ЛЮ ДЗЕЙ
У нас ёсць вы дат ныя вы со ка аду ка-

ва ныя ме ды кі, але сі ту а цыя з эпі дэ мі яй 
COVІD-19 па ка за ла, што ім пе ра шка-
джа юць пра ца ваць чы ноў ні кі, якія кло-
пат аб ста тыс ты цы ста вяць вы шэй, чым 
зда роўе лю дзей.

Каб і ўра чы бы лі за да во ле ныя вы со-
кай зар пла тай, і лю дзі кло па там аб іх 
зда роўі, па трэб на сіс тэ ма, ка лі гро шы за 
ля чэн не, ня хай гэ та бу дзе з дзяр жаў на га 
бюд жэ ту ці з доб ра ах вот ных стра ха вых 
уз но саў, іш лі за па цы ен там у ме ды цын-
скія ўста но вы, як дзяр жаў ныя, так і не-
дзяр жаў ныя. Та ды бу дуць па вы шац ца і 
якасць ме ды цы ны, і зар пла ты ўра чоў, 
якія доб ра пра цу юць.

Ін фар ма цыя аб гра мад скім зда роўі па-
він на быць праў дзі вая і агуль на да ступ-
ная.

АДУ КА ЦЫЯ
На стаў ні каў у шко лах трэ ба вы зва ліць 

ад уся го, што не звя за на з на ву чан нем 
і вы ха ван нем дзя цей, — ад за бес пя чэн-
ня пад піс кі на га зе ты, пры му су дзя цей 
ус ту паць у БРСМ, на вед ван ня пра па-
ган дысц кіх ме ра пры ем стваў — да збо-
ру гро шай і ра мон ту ка бі не таў за свой 
кошт.

Пра ца на стаў ні ка па він на аплач вац ца 
год на. Шко ла па він на раз ві ваць асо бу, 
умен не шу каць ін фар ма цыю, пра ца ваць 
у ка ман дзе, на ра джаць і ша на ваць но-
выя ідэі. Эфек тыў най эка но мі цы па трэб-

ныя твор чыя асо бы, крэ а тыў ныя і та ле-

на ві тыя, а гэ та зна чыць — сва бод ныя.

Шко ла зме ніц ца да леп ша га, ка лі 

апроч дзяр жаў най бу дзе раз ві вац ца і 

пры ват ная сіс тэ ма аду ка цыі — гэ та 

ство рыць зда ро вую кан ку рэн цыю.

Уні вер сі тэ ты пя рой дуць на са ма кі ра-

ван не. Трэ ба ад мя ніць пры му со вае раз-
мер ка ван не і «за кон Раў ко ва», па якім 
сту дэн таў за бі ра юць у ар мію, не даў шы 
скон чыць аду ка цыю.

ЗНЕШ НЯЯ ПА ЛІ ТЫ КА
Не за леж насць — на ша аб са лют ная 

каш тоў насць, мы яе не пра да ём, не 
ганд лю ем, не аб мяр коў ва ем.

Мы мір ныя лю дзі і бу дзем сяб ра ваць 
з усі мі, але толь кі ў ін та рэ сах улас най 
кра і ны.

Мы па він ны ства рыць парт нёр ства на 
роў ных, а не за леж насць ад га за вай або 
крэ дыт най «ігол кі».

Нас усіх ча кае вя лі кая пра ца. 
За 26 гадоў кра і на прый шла да той кроп-
кі, ка лі праб ле му нель га вы ра шыць у 
адзін мо мант. Прос та га шля ху ня ма. Або 
мы аб' яд ноў ва ем ся і ра зам ідзём да лей 
у кра і ну для жыц ця, або зноў паў та ра ем 
па мыл кі мі ну лых га доў.

Прый шоў час пе ра мен. Ні хто не мо жа 

рас па ра джац ца на ро дам, ні хто не мо жа 
ва ло даць ім, ні хто не мо жа за крыць яму 
рот. Бе ла рус кі на род пра чнуў ся!

Га ла суй це за но выя вы ба ры і аба ра-
няй це свой го лас.

Толь кі ра зам мы змо жам па бу да ваць 
кра і ну для жыц ця!
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КРА І НА ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ. 
КРА І НА ДЛЯ НА ШЫХ ДЗЯ ЦЕЙ

Пе рад вы бар чая пра гра ма кан ды да та ў Прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Свят ла ны ЦІ ХА НОЎ СКАЙ
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