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Форуму грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства 

Мы заклікаем міжнародную супольнасць: прадстаўнікоў МЗС, міжнародныя інстытуты, 
дыпламатаў, выкарыстоўваючы ўсе дыпламатычныя метады, судзейнічаць выкананню 
патрабаванняў філосафа і метадолага Уладзіміра Мацкевіча, які ў дадзены момант абвясціў 
галадоўку ў турме, а таксама патрабаваць прадастаўлення штодзённага доступу лекараў і адваката 
для кантролю стану і не дапусціць смерці. 

Патрабаванні В. Мацкевіча: 

- Змяніць меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. 

- Завяршыць следчыя дзеянні і перадаць справу ў суд. 

- Прызначыць дату судовага разбору. 

Выкананне гэтых патрабаванняў з'яўляецца законным, разумным і неабходным. Адказнасць за 
жыццё, неабходную і кваліфікаваную медыцынскую дапамогу, умовы ўтрымання Мацкевіча 
ляжыць на кіраўніцтве СІЗА. Кіраўніцтва СІЗА фактычна знаходзіцца ў заложніках у сітуацыі 
бяздзейнасці Следчага камітэта і Пракуратуры РБ, якія не прымаюць ніякіх захадаў у дачыненні да 
выканання патрабаванняў Мацкевіча і замоўчваюць галадоўку. Штодзённы допуск адваката і 
кваліфікаванага ўрача, не падпарадкаванага сістэме МУС – неабходны, ва ўмовах высокай 
грамадскай значнасці таго, што адбываецца. 

Нагадаем, вядомы філосаф і метадолаг Уладзімір Мацкевіч знаходзіцца ў зняволенні ад 4 жніўня 
2021 года. Яго абвінавачваюць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць 
грамадскі парадак (ч. 1 арт. 342 КК РБ). Сам Уладзімір Мацкевіч заяўляе, што яго пераслед - гэта 
пераслед за думказлачынства. 4 лютага скончыўся чарговы тэрмін расследавання па справе 
Уладзіміра Мацкевіча. Ён аб'явіў галадоўку з 4 лютага і да выкананьня патрабаванняў. З 15 лютага, 
калі патрабаванні не будуць выкананы, ён пяройдзе да сухой галадоўкі, якая нясе за кароткія 
тэрміны незваротныя наступствы для арганізма аж да смерці. На прыкладзе справы Мацкевіча 
відавочная распаўсюджаная ў Беларусі практыка трымаць пад вартай максімальна працяглы час 
без правядзення следчых дзеянняў людзей, якія абвінавачваюцца па палітычна матываваных 
справах. Мы расцэньваем гэта як адну з форм ціску і прымусу людзей да адмовы ад рэалізацыі 
сваіх правоў, ад грамадскай ці палітычнай актыўнасці. 

Складана пераацаніць значнасць ролі В. Мацкевіча ў станаўленні і развіцці беларускай 
грамадзянскай супольнасці, беларускай філасофскай думкі і гуманітарных навукаў. Філосаф і 
метадолаг Уладзімір Уладзіміравіч Мацкевіч, аўтар формулы "Думаць Беларусь", заснавальнік 
Агенцтва гуманітарных тэхналогій, першы кіраўнік Рады міжнароднага кансорцыума 
"ЕўраБеларусь", стваральнік "Лятучага універсітэта". Уладзімір Мацкевіч стаяў ля вытокаў 
Беларускай нацыянальнай платформы і Форума грамадзянскай супольнасці Ўсходняга 
партнёрства. Многія ягоныя напрацоўкі і ідэі леглі ў аснову фармавання БНП і працы Форума. 
Развіццю грамадзянскай супольнасці Беларусі Уладзімір Мацкевіч прысвяціў многія свае кнігі, 
лекцыі і артыкулы.  

Заклікаем таксама міжнародныя СМІ і журналістаў своечасова і дакладна асвятляць сітуацыю. А 
ўсіх неабыякавых грамадзян падпісаць петыцыю h=p://change.org.

https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

