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ЗМЕСТ
3

УВОДЗІНЫ

4

ХТО МЫ І ШТО МЫ РОБІМ

5

НАША 25-ГАДОВАЯ ГІСТОРЫЯ

9

ЗЯЛЁНЫ ТЭЛЕФОН

12

ПРАВАВАЯ СЛУЖБА

14

УСТОЙЛІВАЯ ЭНЕРГЕТЫКА
(УЗНАЎЛЯЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТЫКА vs АЭС)

16

ПРАСОЎВАННЕ ТЭМЫ АХОВЫ
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

18

СУЧАСНАЕ МАСТАЦТВА І
ЭКАЛАГІЧНЫ АКТЫВІЗМ

19

ПЕРМАКУЛЬТУРА І АРГАНІЧНАЯ
СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА

20

МІЖНАРОДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

22

ШТО НАПЕРАДЗЕ?

3

УВОДЗIНЫ
2021-ы быў няпростым годам. І тым не
менш мы падрыхтавалі для вас гадавую
справаздачу пра нашу працу, бо Экадому
ёсць, што расказаць. Насамрэч, нам самім
было прыемна рыхтаваць гэтую справаздачу, усведамляючы, што нават нягледзячы на складаную абстаноўку ў Беларусі, разам з нашымі партнёрамі_камі1 і
нашай выдатнай камандай мы працягнулі
з любоўю рабіць сваю працу.
2021 год таксама важны для нас тым, што
21 чэрвеня (у дзень летняга сонцастаяння)
Экадому споўнілася 25 гадоў. Увесь гэты
час мы прасоўвалі ідэі ўстойлівага развіцця, дапамагалі беларусам_кам самастойна вырашаць экалагічныя праблемы,
не стамляліся даказваць, што права на
спрыяльнае навакольнае асяроддзе —
адно з ключавых правоў чалавека. Але
самае важнае тое, што мы кожны дзень
рабілі сваю любімую працу з людзьмі, якія
падзяляюць нашы каштоўнасці.
У 2021 годзе арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі сутыкнуліся
з беспрэцэдэнтным ціскам і пераследам
з боку дзейнай улады. Не менш за 550
арганізацый2 былі ліквідаваныя або былі
прымушаныя да самаліквідацыі. Гэтыя
рэпрэсіі закранулі і экалагічныя НДА: у
шэрагу з іх прайшлі ператрусы, некаторыя
нашы калегі былі затрыманыя, а іншыя
знаходзяцца за кратамі па надуманых
крымінальных справах і прызнаныя палітвязнямі.
26 ліпеня стала вядома, што Міністэрства
юстыцыі падало ў суд пазоўную заяву аб
ліквідацыі ГА «Экадом», а 31 жніўня Вярхоўны суд прыняў рашэнне ліквідаваць
1
У сваёй працы каманда Экадома выкарыстоўвае
фемінітывы. Даведацца больш пра гендэрную палітыку
Экадома можна тут.

Дадзеныя станам на люты 2022 года. Маніторынг
праводзіцца Lawtrend і ОЕЕС: у працэсе прымусовай
ліквідацыі; прынялі рашэнне пра самаліквідацыю.
2

арганізацыю. Мы лічым гэтае рашэнне
неабгрунтаваным, незаконным і палітычна
матываваным. 21 кастрычніка ліквідацыя Экадома на Сустрэчы бакоў Архускай
канвенцыі была прызнаная пераследам
грамадскасці за рэалізацыю ёй правоў
паводле Канвенцыі.
Частка нашай каманды прайшла праз
затрыманні і ператрусы. Ці паўплывала гэтае рашэнне на нашу дзейнасць
і настрой у Экадоме? Безумоўна. Але мы
працягваем сваю працу і не страчваем
упартасці духу.

Запрашаем вас
даведацца, чым жыў
Экадом у 2021 годзе
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ХТО МЫ I ШТО МЫ РОБIМ
ХТО МЫ

МІСІЯ

Да жніўня 2021 года Экадом з'яўляўся
юрыдычнай асобай. Мы былі заснаваныя
ў 1996 годзе для прасоўвання экалагічна
прыязнага ладу жыцця і ідэй устойлівага
развіцця.
Экадом з'яўляецца адной з найстарэйшых
некамерцыйных экалагічных арганізацый
у Беларусі. Стварэнне Экадома ініцыявала
група энтузіястаў_ак, актывістаў_ак і летуценнікаў_ніц, якія падзялялі прыхільнасць
экалагічным прынцыпам і хацелі падзяліцца сваімі ідэямі з іншымі.

Экадом, грунтуючыся на прынцыпах
дэмакратыі і ўстойлівага развіцця, разам
з аднадумцамі стварае гарманічныя
адносіны ўнутры і вакол сябе, у доме, у
краіне, у свеце, у сусвеце.

ШТО МЫ РОБІМ І
НАВОШТА
Экадом шукае баланс паміж прыродай
і цывілізацыяй. Мы хочам наблізіцца
да разумення свету і свайго месца ў ім.
У сваёй працы мы актыўна супрацоўнічаем з іншымі грамадскімі экалагічнымі
(і не толькі) арганізацыямі, міжнароднымі
структурамі, ініцыятывамі і актывістамі_
камі.

НАШЫ КІРУНКІ

ПРАВАВАЯ
СЛУЖБА

УСТОЙЛІВАЯ
ЭНЕРГЕТЫКА
(УКЭ VS АЭС)

ПЕРМАКУЛЬТУРА
І АРГАНІЧНАЯ
СЕЛЬСКАЯ
ГАСПАДАРКА

ЗЯЛЕНЫ
ТЭЛЕФОН

СУЧАСНАЕ
МАСТАЦТВА І
ЭКАЛАГІЧНЫ
АКТЫВІЗМ
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НАША 25-ГАДОВАЯ ГIСТОРЫЯ
“Экадом будзе заўсёды, бо заўсёды
будуць людзі, якія не баяцца марыць
і рабіць тое, што набліжае мару да
рэальнасці”.
экалагічная актывістка,
сяброўка Экадома

“Дзякуй вашай камандзе за тое, што
вы робіце, і за клопат пра ўсіх. Будзьце трывалымі і моцнымі”.

“Радая, што такая арганізацыя існуе
і што яе супрацоўнікі дапамагалі
нам у час абароны сквера Катоўка.
Памятаю, як вы мужна стаялі ў
скверы, баронячы дрэвы. Як вы вучылі
нас, што не заўсёды ўсё залежыць ад
вярхоў і што наша ініцыятыва знізу
можа быць пачутая і рэалізаваная.
Дзякуй за давер і вашу веру ў людзей”.
жыхарка Мінска,
супрацоўнічала з Экадомам

актывістка беларускай
моладзевай арганізацыі

Каб мець Дом, быць Домам, і каб дзяліцца ім з
усімі добрымі людзьмі, шмат гадоў таму група
летуценнікаў_ніц і энтузіястаў_ак экалагічнага
ладу жыцця стварылі грамадскае аб'яднанне
«Экадом».
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1991

Cтварэнне Экадома як экалагічнай ініцыятывы на базе
моладзевай рэспубліканскай арганізацыі Next Stop —
New Life. У 1996 годзе Экадом зарэгістраваўся як грамадскае аб'яднанне.

1996

Наша каманда правяла першыя ў Беларусі міжнародныя
курсы пермакультуры1.

2000

Адбыўся першы форум экаНДА, ініцыятарам якога быў
Экадом.

2001

Пачатак працы над імплементацыяй палажэнняў Архускай
канвенцыі, якую ратыфікавала Беларусь. Архуская канвенцыя — канвенцыя Еўрапейскай Эканамічнай Камісіі
ААН «Аб доступе да інфармацыі, удзеле грамадскасці ў
прыняцці рашэнняў і доступе да правасуддзя па пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя». Шматгадовая
праца Экадома з канвенцыяй дазволіла палепшыць заканадаўства аб удзеле грамадскасці ў прыняцці экалагічна
значных рашэнняў у Беларусі і доступу да экалагічнай
інфармацыі, а таксама практыку яго прымянення.

2006

Пачатак антыядзернай дзейнасці Экадома ў сувязі з
будаўніцтвам АЭС у Астраўцы (Гродзенская вобласць). У
2008 годзе мы ініцыявалі стварэнне Беларускай антыядзернай кампаніі (БАЯК). Актывісты_кі ініцыятывы рабілі
абмеркаванні і круглыя сталы з навукоўцамі, праводзілі
першую ў Беларусі грамадскую экаэкспертызу;
ініцыюем стварэнне таварыства экалагічных арганізацый
«Зялёная сетка».

2008

Сталі актыўнымі ўдзельнікамі аргкамітэта штогадовага
шэсця, прымеркаванага да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС («Чарнобыльскі шлях»).

Пермакультура — гэта спосаб экалагічнага праектавання, які дапамагае
вырошчваць прадукты, будаваць дамы і ствараць супольнасці з мінімальным уздзеяннем на навакольнае асяроддзе.
1
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2010

Звярнуліся ў суд горада Астравец з патрабаваннем даць
інфармацыю для правядзення грамадскай экспертызы
Беларускай АЭС. Гэта справа стала першай у развіцці
практыкі судовай абароны экалагічных правоў грамадзян
у Беларусі1;
правялі першую ў Беларусі грамадскую экалагічную экспертызу (праекта будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў
Рэспубліцы Беларусь).

2011

Пачатак кампаніі па абароне парку імя 40-годдзя Кастрычніка ў цэнтры Мінска, у якой актыўны ўдзел прынялі мясцовыя жыхары, Экадом і Зялёная сетка. Адміністрацыя
горада і забудоўшчык планавалі высечы частку парку і
пабудаваць гасцініцу да чэмпіянату свету па хакеі ў 2014
годзе. Адстаяць дрэвы не ўдалося, пабудаваную гасцініцу
назвалі «Пекін». Але кейс стаў рэзанансным і павялічыў
цікавасць людзей да праблемы забудовы і высякання
зялёных зонаў.

2014

Экадом накіраваў Паведамленне пра пераслед антыядзерных актывістаў_ак у Камітэт па выкананні Архускай канвенцыі. Менавіта гэтая справа паклала пачатак
стварэнню Механізму хуткага рэагавання ў рамках Архускай канвенцыі ў выпадках пераследу экаактывістаў_ак.
Адным з эпізодаў было затрыманне Ірыны Сухій, Таццяны
Новікавай і Андрэя Ажароўскага. Яны збіраліся перадаць
у Амбасаду РФ у Мінску адкрыты зварот супраць падпісання генеральнага кантракту на будаўніцтва АЭС;
дапамаглі мясцовым жыхарам дамагчыся пераносу
аднаго са свінакомплексаў, які планавалі пабудаваць каля
вёскі Мойсічы (за тры кіламетры ад Маладзечна), паказаўшы важнасць удзелу грамадскасці.

2016

Пачатак кансультацый мясцовых жыхароў у Мінску ў
ваколіцах сквера Катоўка (раён Сельгаспасёлка). Сквер
хацелі часткова высечы і пабудаваць у ім каталіцкі храм.
Мясцовыя жыхары і актывісты_кі былі супраць і нават суткамі дзяжурылі ў скверы. У выніку будаўніцтва ўсё ж перанеслі. Гэты гучны і складаны выпадак ярка пазначыў, чаму
трэба абмяркоўваць праекты забудовы на ранняй стадыі;

Судовая абарона экалагічных правоў грамадзян у Беларусі за 10 гадоў.
Агляд Экадома. https://ecohome.ngo/wp-content/uploads/2020/07/Obzorsudebnoj-praktiki_30.06.2020.pdf
1
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запуск інфалініі «Зялёны тэлефон» для вырашэння экалагічных праблем. Ідэя службы складалася ў тым, каб
даць людзям парады і інструменты для самастойнага
вырашэння экапраблем, а не вырашыць сітуацыю за іх.

2017

Cтварэнне выставы «Астравец культуры», на якой мастакі_
чкі, эколагі_ні і архітэктары_кі прадставілі сваё бачанне
далейшага лёсу недабудаванай АЭС у Астраўцы. Мастакі_
чкі і эколагі_ні прысвоілі сабе цела Астравецкай АЭС і
стварылі магчымасць іншай будучыні.

2018

Наша каманда падрыхтавала сцэнарый энергетычнай
[р]эвалюцыі ў Беларусі: пераходу на 100% узнаўляльнай
энергіі ў краіне.

2021

Экадому, найстарэйшай экалагічнай арганізацыі Беларусі,
споўнілася 25 гадоў;
грамадскае аб'яднанне «Экадом» ліквідавана рашэннем
Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь. Перад ліквідацыяй
прайшлі ператрусы ў Ірыны Сухій, сяброўкі Рады арганізацыі, а таксама ў Марыны Дубінай, дырэктаркі Экадома.
Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да старога
сайту Экадома: ecohome-ngo.by;
на сёмай сустрэчы бакоў Архускай канвенцыі ліквідацыя Экадома кваліфікаваная як пераслед і ўціск экаНДА.
Беларусі рэкамендавана аднавіць ГА «Экадом».

Усе гэтыя 25 гадоў мы рабілі нашу
працу дзякуючы вашай дапамозе і
падтрымцы. Мы ўдзячныя арганізацыям,
незалежным СМІ, актывістам_кам,
нашым калегам_жанкам — экаНДА,
экспертам_кам, кожнаму і кожнай з вас.
Нашай дзейнасці, як і нашай гісторыі, не
было б без вас!
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ЗЯЛЁНЫ ТЭЛЕФОН
ПРА ШТО ГЭТА І НАВОШТА
Зялёны тэлефон — гэта сэрвіс, які дапамагае людзям самастойна вырашаць
лакальныя экалагічныя праблемы. Зялёны
тэлефон аказвае абанентам_кам інфармацыйную падтрымку. Аператары_кі не
вырашаюць праблемы за абанентаў_ак,
але прапануюць алгарытм дзеянняў: куды
і да каго звярнуцца вам ці вашай ініцыятыўнай групе, якія правы прадастаўляе

грамадзянам_кам дзейнае заканадаўства,
ці існуюць аб'яднанні, якія дапамогуць
справіцца з экапраблемай.
Таксама аператары_кі сэрвісу пры неабходнасці дапамагаюць правільна скласці
«працоўны» зварот у дзяржаўныя органы
такім чынам, каб атрымаць максімальна
разгорнуты адказ, а не чарговую адпіску.
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203
звароты1

Запушчаны чат-бот у Telegram

78 разоў
звярталіся
жанчыны

76 падрыхтаваных узораў
зваротаў для грамадзян

40 разоў

13

алгарытмаў вырашэння
экалагічных праблем

звярталіся
мужчыны

1

З улікам усіх зваротаў: новых і паўторных.

З якімі пытаннямі да нас звярталіся ў 2021 годзе?
27
25

19
19

Зялёныя насаджэнні

Запыт на атрыманне
экалагічнай
інфармацыі

Адкіды, смецце

8

5

5

Пытанні ацэнкі
ўздзеяння аб'ектаў
на навакольнае
асяроддзе (АУНА)

4
3

Абарона правоў
грамадзян

2

Будаўніцтва

1

Жывёлы

Каля паловы абанентаў_ак Зялёнага тэлефона ў 2021 годзе — гэта тыя, хто раней
ужо звяртаўся па кансультацыі. У гэтым
годзе большасць кейсаў былі працоўнымі, гэта значыць абаненты_кі не проста паведамлялі пра падзеі, але і актыўна
ўдзельнічалі ў іх развіцці. 2021 паказаў:
людзі могуць самі вырашаць праблемы на
ўзроўні сваіх супольнасцяў і дваровых ініцыятыў.
Так, да прыкладу, мясцовыя жыхары_кі
Нясвіжа (Мінская вобласць) пры пад-

Водныя рэсурсы

Шум

Забруджванне
паветра

Забруджванне глебы

трымцы Зялёнага тэлефона змаглі дамагчыся адмовы ад пашырэння дзейнасці
завода медычных прэпаратаў. Жыхары_кі
вёскі Лапаціна (Гомельскі раён) дамагліся таго, што пляцоўка па перапрацоўцы
прамысловых адкідаў, якая знаходзілася
побач з жылымі дамамі, перастала выкарыстоўвацца.
Таксама паспяхова вырашылася сітуацыя
на вуліцы Цэнтральнай у Мінску, дзе праз
будаўніцтва цеплатрасы хацелі высечы
135 дрэў і 358 кустоў. Дзякуючы актыў-
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ным дзеянням мясцовых жыхароў і юрыдычнаму суправаджэнню экспертаў_ак
Зялёнага тэлефона адміністрацыя раёна
пайшла насустрач і прыняла прапанову
гараджан пра змену праекта рэканструкцыі цеплатрасы, захаваўшы большую
частку дрэў ад высечкі.
У 2021 годзе наша каманда
запусціла бот-памочнік, дапамагае вырашаць экалагічныя
праблемы.

Чат-бот працуе ў Telegram і адказвае на
пытанні экалагічнай тэматыкі. Напрыклад,
раскажа, ці можна самому пасадзіць дрэва
ў горадзе, куды лепш здаць стары градуснік (і іншыя адкіды), як праверыць якасць
вады і гэтак далей. Чат-бот падказвае, як
пісьменна і законна дзейнічаць, каб зрабіць месца нашага пражывання лепшым і
больш камфортным.

Выкарыстоўваючы досвед працы Зялёнага тэлефона ў 2021 годзе мы
таксама распрацавалі новыя алгарытмы рашэння экалагічных праблем,
якія зручна, паводле раздзелаў, размясцілі на нашым сайце:
Хачу арганізаваць паасобны збор адкідаў (пластык, шкло, папера)
Што рабіць з параненай птушкай? Як дапамагчы невядомай птушцы?
Як перадухіліць няправільнае абразанне галін?
Што рабіць, калі грамадскія абмеркаванні прайшлі, а вы толькі зараз
даведаліся пра змены ў сваім населеным пункце, якія маюць адбыцца?
Праект вынесены на грамадскае абмеркаванне. Мясцовае насельніцтва
катэгарычна супраць будаўніцтва
Калі праводзяцца грамадскія абмеркаванні ў форме інфармавання
фізічных і юрыдычных асоб і аналізу грамадскай думкі?
Калі праводзяцца грамадскія абмеркаванні ў форме працы камісіі?
Якія бываюць формы грамадскага абмеркавання?

Зараз любы ахвотны можа атрымаць неабходны
алгарытм дзеянняў, вывучыўшы спецыяльны
раздзел нашага сайта. Тамсама можна спампаваць
і ўсе шаблоны зваротаў і запытаў.
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ПРАВАВАЯ СЛУЖБА
ПРА ШТО ГЭТА І НАВОШТА
Для нас важна, каб кожны чалавек мог
рэалізоўваць сваё права на спрыяльнае
навакольнае асяроддзе, меў інструменты
для ўдзелу ў прыняцці экалагічна значных
рашэнняў, атрымліваў актуальную інфармацыю пра стан навакольнага асяроддзя
і меў магчымасць абараніць свае правы.
За час дзейнасці прававой службы мы

Запусцілі раздзел на сайце Экадома пра ўдзел грамадскасці ў
прыняцці экалагічных рашэнняў;
Падрыхтавалі агляд «Пытанні
імплементацыі Архускай канвенцыі
ў Беларусі ў перыяд 2017—2021
гг.» пра тое, як у Беларусі выконваецца Архуская канвенцыя і
забяспечваецца права на спрыяльнае навакольнае асяроддзе;
Падрыхтавалі каментары да Нацыянальнага дакладу пра ажыццяўленне Архускай кавенцыі ў
Беларусі, які робіцца раз на 4 гады;
Правялі апытанне грамадзян_ак і
арганізацый аб тым, як рэалізуецца
іх права на спрыяльнае навакольнае асяроддзе;

адпрацавалі больш за 500 кейсаў па ўсёй
Беларусі і больш за 60 судовых кейсаў.
Акрамя гэтага, мы праводзім аналіз судовай практыкі ў абарону экалагічных правоў у Беларусі, рыхтуем аналітыку пра
ўдзел грамадскасці ў вырашэнні экалагічных праблем і доступ да інфармацыі.

Правялі апытанне пра патрэбы і
пажаданні грамадзян_ак па ўдзеле
ў грамадскіх абмеркаваннях і
на аснове вынікаў распрацавалі
рэкамендацыі для ўдасканалення
арганізацыі грамадскіх абмеркаванняў;
Сумесна з цэнтрам «Жывая
Бібліятэка» распрацавалі рэкамендацыі па павышэнні інклюзіўнасці мерапрыемстваў у рамках
грамадскіх абмеркаванняў, каб
людзі з інваліднасцю, прадстаўнікі
старэйшага пакалення, бацькі з
маленькімі дзецьмі таксама маглі ў
іх удзельнічаць.
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У 2021 годзе завяршылася поспехам кампанія за абвяшчэнне заказнікам Пячэрскага лесапарку. Кампанію больш за 5
гадоў праводзілі грамадскія экаактывісты_кі Магілёва пры падтрымцы юрыстаў_
ак прававой службы Экадома.
Увесну мы правялі апытанне грамадзян_
ак і арганізацый аб тым, як рэалізуецца
іх права на спрыяльнае навакольнае асяроддзе. Як выявілася, большасць людзей
не ўдзельнічае ў грамадскіх абмеркаваннях і тым больш не звяртаецца ў суд,
каб абараніць свае правы. Многія наогул
не давяраюць судовай сістэме. Але затое
жыхары_кі з задавальненнем удзельнічаюць у мясцовых актыўнасцях — добраўпарадкаванні двара, пасадцы дрэў, кустоў,
арганізацыі паасобнага збору смецця і
іншых. На думку людзей, самая актуальная
праблема — гэта смецце, у прыватнасці
пластык. Следам за ім ідуць пытанні чысціні паветра і вады, зялёных насаджэнняў.
Таксама нярэдка згадваюцца і такія глабальныя праблемы, як змяненне клімату
або распаўсюджванне інвазіўных відаў.
Мы ўпэўненыя, што калі грамадзяне_кі
цвёрда вырашылі змагацца за свае зялёныя правы — адстаяць парк або спыніць
зліў адкідаў у раку — варта рабіць гэта пісьменна з самага пачатку. На жаль, частка
пытанняў не вырашаецца менавіта праз
няправільна складзеныя звароты. Каб
вырашыць гэтыя праблемы, мы запусцілі
новы раздзел на нашым сайце, які змяшчае ўсе магчымыя дакументы, шаблоны
зваротаў і алгарытмы ўдзелу ў вырашэнні
экалагічных пытанняў у Беларусі.
Не першы год мы займаемся маніторынгам грамадскіх абмеркаванняў у галіне
архітэктуры і горадабудаўніцтва, справаздач аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае
асяроддзе планаванай дзейнасці (АУНА).
Юрысты_кі Экадома аб'ядналі свой досвед удзелу ў абмеркаваннях і кансультацыі жыхароў_ак і падрыхтавалі рэкамендацыі для арганізатараў_ак грамадскіх
абмеркаванняў «як праводзіць грамадскія
абмеркаванні» ў галіне архітэктурнай і
горадабудаўнічай дзейнасці, а таксама
справаздач аб АУНА.

Цягам года мы таксама маніторылі і асвятлялі тэму пераследу экаактывістаў_ак і
экаНГА. Зачыстка грамадзянскай супольнасці і рэпрэсіі ў дачыненні да актывістаў_
ак закранулі і экалагічны сектар. Больш за
55 экалагічных арганізацый былі ліквідаваныя або вымушаныя самаліквідавацца.
Для нас важна было збіраць гэтую інфармацыю, рабіць гэтыя выпадкі бачнымі не
толькі ў Беларусі, але і за мяжой, прыцягваць да іх увагу, выкарыстоўваючы розныя
механізмы.
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УСТОЙЛIВАЯ ЭНЕРГЕТЫКА
(УЗНАУЛЯЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТЫКА vs АЭС)
ПРА ШТО ГЭТА І НАВОШТА
Асноўная мэта кампаніі — бяз'ядзернае
развіццё і пераход да ўстойлівай энергетыкі Беларусі і суседніх з ёю тэрыторый. Мы
назіраем за будаўніцтвам БелАЭС і вядзем
яго незалежную экспертную ацэнку з 2009
года, а таксама інфармуем міжнародную
супольнасць аб усіх парушэннях.
Самай гучнай і важнай «антыядзернай»
падзеяй у 2021 годзе стаў удзел нашай
каманды сумесна з актывістамі_камі Беларускай антыядзернай кампаніі (БАЯК) у
сходзе перад выдачай ліцэнзіі на эксплуатацыю першага энергаблока Астравецкай АЭС. Працэдура слуханняў прайшла
ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, але ў супярэчнасці з палажэннямі
Архускай канвенцыі. Тут мы больш падрабязна разбіраліся, што не так з гэтымі так
званымі слуханнямі. На нашу думку, мэтай
мерапрыемства было выключна інфармаванне грамадскасці перад выдаваннем
ліцэнзіі на эксплуатацыю энергаблока №
1 астравецкай АЭС, працэс не меў на ўвазе
ніякага абмеркавання.
Тым не менш, мы пастараліся зрабіць усё,
каб гэта падзея не прайшла незаўважанай: мы самі прынялі актыўны ўдзел у слуханнях і данеслі бачанне Экадома наконт
праблемы выдачы ліцэнзіі аб'екту АЭС у
Астраўцы. Нашы эксперты_кі таксама правялі прэс-канферэнцыю анлайн, каб пры
дапамозе медыя растлумачыць белару-

сам_кам сутнасць слуханняў і экспертную
пазіцыю Экадома.
У сакавіку 2021 года з нашай ініцыятывы
адбыўся анлайн-брыфінг з дырэктаратам
Еўрапейскай камісіі, які спецыялізуецца
на пытаннях энергетыкі. Кантэкстам гэтай
падзеі стала экспертная ацэнка Еўрапейскай групы рэгулятараў ядзернай бяспекі
(ENSREG) у Беларусі. Нашай мэтай на
брыфінгу было данесці да камісіі складанасць палітычнай і эканамічнай сітуацыі,
у якой адбываецца запуск АЭС, а таксама
даведацца, як зрабіць інфармацыю па
эксплуатацыі АЭС даступнай для грамадскасці. У ходзе гутаркі нашы эксперты
высветлілі, што працэдура стрэс-тэстаў
ацэньвае толькі прыродныя катастрофы,
доўгачасовую адсутнасць электразабеспячэння або поўную адмову сістэм
ахалоджвання і цеплаадводу і менеджмент здарэнняў і аварый, не правяраючы якасць будаўніцтва і саміх установак.
Паколькі будаўніцтва не было празрыстым і мела мноства парушэнняў нацыянальнага заканадаўства і міжнародных
пагадненняў, сцвярджаць, што АЭС бяспечная, на падставе стрэс-тэстаў немагчыма.
Адказнасць за бяспеку заўсёды ляжыць
на нацыянальных органах. Неабходная
комплексная праверка аб'екта АЭС спецыяльна створанай незалежнай камісіяй, але
зараз такой камісіі не існуе.
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«Чарнобыльскі тыдзень», які Экадом традыцыйна арганізуе напярэдадні гадавіны трагічных падзей на ЧАЭС, у 2021 годзе праходзіў з 19 па 25 красавіка. З нагоды 35-годдзя з
дня катастрофы мы падрыхтавалі шэраг тэматычных медыяпрадуктаў і мерапрыемстваў.

Правялі куратарскую экскурсію
па выставе «Чарнобыль. Эфект
спячага» ў Нацыянальным цэнтры
сучасных мастацтваў;
Разам з 34mag.net падрыхтавалі
«Ядзерны тэст», каб усе ахвотныя
змаглі праверыць свае веды пра
атамную энергію і атамныя электрастанцыі;

Падрыхтавалі інфаграфіку «Чарнобыль у лічбах: да чаго прыйшлі
праз 35 гадоў»;
Зрабілі відэа пра тое, як прырода
Чарнобыля і бліжэйшых заражаных тэрыторый аднаўляецца без
умяшання чалавека.
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ПРАСОУВАННЕ ТЭМЫ АХОВЫ
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
ПРА ШТО ГЭТА І НАВОШТА
Для нас важна зразумела і цікава расказваць, над якімі тэмамі мы працуем, а таксама пра іншыя экалагічныя пытанні. Мы
хочам, каб як мага больш беларусаў_ак
усведамлялі сваю адказнасць за агульную
будучыню, разумелі, што ва ўсіх нас ёсць
правы на спрыяльнае навакольнае асяроддзе, і ўмелі іх рэалізоўваць. Для гэтага
мы актыўна вядзем нашы сацыяльныя
сеткі, рыхтуем унікальныя матэрыялы для
сайта, праводзім мерапрыемствы і выкарыстоўваем крэатыўныя метады для прасоўвання экалагічнай тэмы. Мы хочам, каб
эка тэматыка была на слыху і асвятлялася
ў медыя.

Запусцілі свой падкаст «Глеба,
паветра, два ствалы»;
Выпусцілі 97 аўтарскіх тэкстаў на
сайце Экадома;
Стварылі анімацыйны ролік, у якім
даступна расказваем, як зрабіць
жыццё ў горадзе камфортным для
ўсіх. І выпусцілі яшчэ 4 класныя
відэа;

Выпусцілі мабільную адукацыйную
гульню «Стражеград 2.0» пра тое,
як абараніць рэальны горад ад
экалагічных бедаў;
Завялі свой Telegram-канал і
выпусцілі фірмовы стыкерпак у
Telegram;
Распрацавалі і запусцілі анлайнкурс «Экаактывізм. Пачатак».
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У 2021 годзе Экадом запусціў свой падкаст «Глеба, паветра, два ствалы» пра экалагічны актывізм у Беларусі. Прадстаўнікі_
цы розных экалагічных арганізацый
распавялі пра свае праекты, дасягненні
і дзейнасць, да якой можна далучыцца.
Усяго мы падрыхтавалі 8 выпускаў, іх
можна паслухаць тут.
Экадом даўно працуе з рознымі ініцыятывамі, актывістамі_камі, якія адстойваюць
сваё права на спрыяльнае навакольнае
асяроддзе. Для таго, каб падзяліцца досведам і паказаць людзям гісторыі поспеху,
у канцы года мы запусцілі адукацыйны
курс «Экаактывізм. Пачатак». Яго асноўная задача — навучыць актывістаў_ак
вырашаць экапраблемы, паказаць, якія
для гэтага ёсць інструменты, як імі карыстацца, дзе і як яны працуюць, расказаць
пра паспяховыя (і не вельмі) кейсы па

адстойванні экалагічных інтарэсаў, натхніць гісторыямі іншых ініцыятыў. На курс
было пададзена больш за 50 заявак.
“Зацікавілася курсам, бо ў маім
горадзе шмат праблем рознага
плана, і ў экалагічным таксама ўсё
дрэнна. Запісалася, каб атрымаць
новыя веды і матэрыялы для будучай
працы па планаванні паляпшэння
сітуацыі ў горадзе. Спадабаліся
заданні, якія давалі магчымасць
паразважаць, не лінейна ўспрымаць
інфармацыю, а самім паўдзельнічаць
у працэсе, абмеркаваннях, складанні
зваротаў, фармаванні адказаў. Было
важна пачуць меркаванне іншых,
даведацца пра чужы досвед”.
Марына, адна з
удзельніц курсу
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СУЧАСНАЕ МАСТАЦТВА
I ЭКАЛАГiЧНЫ АКТЫВiЗМ
ПРА ШТО ГЭТА І НАВОШТА
Сучаснае мастацтва і экалогія — гэта яркі і
адважны кірунак у дзейнасці Экадома. Мы
ўключаем у сумесныя праекты деячаў_ак
мастацтва праз прадстаўленне пляцоўкі
або праз саўдзел у акцыях, перформансах
і выставах. Наша мэта — крэатыўна суправаджаць экалагічныя кампаніі, бо гісторыі,
расказаныя патрэбным чынам, пераста-

юць навяваць нуду і здавацца чымсьці
далёкім. Яны выклікаюць жаданне дзейнічаць.
Важная частка гэтай працы — правядзенне штогадовых тэматычных пленэраў.
З 2012 года Экадом у супрацоўніцтве з
галерэяй сучаснага мастацтва «Ў» сумесна
з маладымі беларускімі куратарамі_камі,
мастакамі_чкамі, эколагамі_інямі і актывістамі_камі імкнуўся праз серыю пленэраў
і выстаў паказаць саму сутнасць паняцця
«экалагічны» як таго, што дэманструе ўзаемасувязь усяго з усім. У 2021 годзе пленэр
прайшоў у жніўні. Тэмай мы ўзялі цытату з
песні гурта «Акварыум» — «Пяшчота вады
надзейней за ўсё, што я ведаю...».
Сёлета нам было важна стварыць бяспечную, рэсурсную прастору для актывістаў_ак і мастакоў_чак. У плане зместу
было вырашана не фармаваць адукацыйную праграму, але стварыць магчымасць
прытрымлівацца плыні, размовы і праявіць важныя для ўдзельнікаў_ніц тэмы,
убачыць розныя перспектывы і погляды
на момант, у які мы трапілі.
Гэты пленэр для самой арганізацыйнай
каманды і ўдзельнікаў_ц быў пра сумеснае
быццё як су-быццё. Яго мэтай было правесці тыдзень разам, выдыхнуць і ўдыхнуць, адпачыць у бяспецы, пад абаронай
лясоў і азёр. А таксама пагаварыць пра тыя
новыя выклікі, якія стаяць перад намі.
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ПЕРМАКУЛЬТУРА i АРГАНiЧНАЯ
СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА
ПРА ШТО ГЭТА І НАВОШТА
Экадом разглядае арганічную сельскую
гаспадарку як экалагічна прыязную альтэрнатыву традыцыйнай сельскай гаспадарцы, а таксама як спосаб палепшыць
стан навакольнага асяроддзя і павысіць
якасць жыцця людзей. Разам з іншымі
арганізацыямі мы прасоўваем экалагічна
прыязныя практыкі вядзення сельскай
гаспадаркі ў Беларусі.

Запусцілі серыю адукацыйных
вебінараў па арганічнай сельскай
гаспадарцы для фермераў_ак,
навуковых супрацоўнікаў_ц, экспертаў_ак, адмыслоўцаў_вак і
кіраўнікоў_ніц;
Арганізавалі адукацыйную паездку
для беларускіх экспертаў_ак у
галіне арганічнай сельскай гаспадаркі ў Грузію. Удзельнікі_цы
паездкі пабывалі на фермерскіх
гаспадарках, азнаёміліся з працэсам, праблемамі і дасягненнямі
сертыфікацыі арганічнай прадукцыі, гісторыяй дзейнасці грузінскіх
фермераў_ак і інш.
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МIЖНАРОДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
ПРА ШТО ГЭТА І НАВОШТА
Цягам доўгіх гадоў Экадом займаецца
прасоўваннем Архускай канвенцыі. Нашы
эксперты_кі рыхтавалі паведамленні ў
Камітэт па выкананні Архускай канвенцыі,
у тым ліку якія тычацца ціску на экаактывістаў_ак. Мы стараемся выкарыстоўваць
міжнародныя механізмы, супрацоўніцтва
з міжнароднымі партнёрамі для прасоўвання нашай павесткі.

З нагоды 65-й сесіі Камісіі па становішчы
жанчын, дэлегацыя ЕС у ААН 17 сакавіка
правяла дыскусію «Абарона планеты і
людзей — галасы жанчын, якія абараняюць экалагічныя Правы чалавека». Пяць
жанчын з розных частак свету, чыя праца
мае значэнне для абароны людзей і планеты, распавялі пра рашэнне самых розных экалагічных праблем. Сярод выступоўцаў была і член савета ГА «Экадом»
Ірына Сухій.

Марына Дубіна і Сяргей Магонаў на
7-ай Сустрэчы бакоў Орхускай канвенцыі
у Жэневе, 21 кастрычніка 2021 г.
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У кастрычніку прадстаўнікі Экадома ўзялі ўдзел у двух мерапрыемствах
перад сустрэчай бакоў Архускай канвенцыі:
Абараняючы абаронцаў 2021: абарона экалагічных актывістаў_ак ад
пераследаў
Практычная рэалізацыя Архускай канвенцыі: погляд грамадзянскай
супольнасці

Самай гучнай і сапраўды важнай для
нас падзеяй мінулага года стала сёмая
Сустрэча бакоў Архускай канвенцыі ў
Жэневе, дзе бакі канвенцыі прызналі
ліквідацыю
беларускай
экалагічнай
арганізацыі «Экадом» пераследам і прыгнётам НДА. Гэта першы выпадак у гісторыі канвенцыі, калі аднаго з камунікатаў з
Камітэтам па выкананні палажэнняў канвенцыі ліквідавалі.
Рашэнне прызнае ліквідацыю «Экадома»
парушэннем Архускай канвенцыі і прадугледжвае прыпыненне асаблівых правоў і
прывілеяў па канвенцыі для Беларусі, калі
краіна не распачне крокі для аднаўлення
рэгістрацыі Экадома да 1 снежня 2021
года. Пастанова ўвайшла ў сілу 1 лютага
2022 года.

За рашэнне прагаласавалі 27 краін ЕС,
Грузія, Ісландыя, Чарнагорыя, Нарвегія, Швейцарыя, Сербія і Вялікабрытанія.
Супраць — Казахстан, Кыргызстан, Арменія
і Беларусь.

“Прыняцце рашэння па Беларусі з
важнымі высновамі і рэкамендацыямі сапраўды паказвае прыхільнасць
духу экалагічнай дэмакратыі. І гэта,
безумоўна, важна як для асобных
людзей і арганізацый, так і для прасоўвання прынцыпаў самой канвенцыі. Так мы прызнаем, што лёс асоб,
якія рэалізуюць экалагічныя правы,
з'яўляецца вельмі значным і Канвенцыя спрыяе іх абароне”.
Марына Дубіна,
дырэктарка Экадома
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ШТО НАПЕРАДЗЕ?
НАШЫ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
Мы дакладна ўсвядомілі ў мінулым годзе,
што будаваць строгія планы ў наш няпросты час — гэта клапотны занятачак. Да ўсіх
падзей 2020 года ў нас было распрацавана стратэгічнае бачанне, але стала відавочна, што зараз гэта не зусім актуальна.
З гэтай прычыны ў снежні 2021 года мы
ўсёй камандай вызначылі новыя прыярытэты арганізацыі на 2022 год. Акрамя
гэтага, зараз мы больш працуем у тактычным рэжыме і вызначаем прыярытэты
дзейнасці зыходзячы з запытаў людзей і
сітуацыі.

Нам часта задавалі пытанні з нагоды
ліквідацыі арганізацыі і далейшай працы.
Тут наша каманда адзіная ў меркаванні:
можна ліквідаваць юрыдычную асобу, але
Экадом — гэта людзі, ідэі і наша дзейнасць. Мы працягнем дапамагаць беларусам_кам самім вырашаць экалагічныя
праблемы, прасоўваць ідэі ўстойлівага
развіцця, даказваць сваёй штодзённай
працай, што права на спрыяльнае навакольнае асяроддзе — адно з найважнейшых правоў чалавека.

Мы хочам сказаць вялікі дзякуй нашым
каляжанкам і калегам, сябрам і сяброўкам,
а таксама партнёрам, якія працавалі з намі
плячом да пляча ўсе гэтыя гады!

Экадом — гэта ўсе мы!

Даведацца больш пра нашу працу можна
на нашым сайце і ў сацыяльных сетках:
ecohome.ngo
ecohome.by@gmail.com

