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сходне-Еўрапейская Сетка грамадскіх міратво-
рчых арганізацыяў (УЕСГМА) сярод іншых 
задачаў мае папярэджанне ксенафобіі ў заход-
нім рэгіёне СНД. Адна з формаў гэтай працы — 
узаемадзеянне са СМІ, бо мас-медыі здатныя 
заўважна ўплываць на ўзровень сацыяльнай 
напружанасці. У залежнасці ад інфармацыйнай 
палітыкі і падрыхтоўкі супрацоўнікаў, медыі мо-
гуць або абвастраць сацыяльныя канфлікты, або 
дапамагаць у іх вырашэнні. 

У 2010 г. Сеткай быў упершыню праведзены 
Міжнародны конкурс імя Юрыя Атамана на ле-
пшую публікацыю пра талерантнасць, інтэгра-
цыю, узаемапавагу і ўзаемаразуменне. Досвед 
некалькіх год правядзення конкурсу паказаў, 
што падрыхтоўка такіх матэрыялаў для журна-
лістаў — справа няпростая. Нават прафесіяналам 

часам не стае ведаў пра прынцыпы стварэння 
карэктных матэрыялаў. На факультэтах жур-
налістыкі часцяком абмяжоўваюцца этычнай 
максімай “не нашкодзь”. Аднак як менавіта не 
нашкодзіць падчас падрыхтоўкі матэрыялу на 
этычную тэматыку, пра праблемы людзей з ін-
валіднасцю, па тэме гомасэксуальнасці? Усё гэта 
даводзіцца засвойваць на практыцы. Наша бра-
шура мае на мэце дапамагчы ва ўсім гэтым жур-
налістам, якія імкнуцца развіць свае майстэрства 
і прафесіяналізм. 

Безумоўна, мы не прэтэндуем на тое, каб 
зняць усе пытанні, якія могуць узнікнуць падчас 
падрыхтоўкі матэрыялаў, датычных адрознен-
няў у грамадстве. Хутчэй гэта першая спроба 
ахапіць тэму комплексна, казаць пра прынцыпы 
талерантнай журналістыкі як такой, не абмя-

Прадмова

Як узнiкла  
гэтая брашура?
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жоўваючыся паасобнымі аспектамі (гендэр, па-
ходжанне, этнічнасць, інваліднасць і інш.).

Іншымі словамі, мы прапануем вам падумаць 
разам з намі пра стандарты працы журналістаў 
падчас асвятлення грамадскай разнастайнасці. 
Спадзяемся, што нашыя развагі, аформленыя 
ў выглядзе парадаў, будуць карысныя ў вашай 
працы. Калі вы пажадаеце ўдакладніць або дада-
ць матэрыялы, запярэчыць або звярнуць увагу 
на тое, што нейкая тэма раскрыта не цалкам ці 
адсутнічае наогул, а таксама калі вы проста па-
жадаеце падзяліцца ўражаннем ад прачытанай 
брашуры, калі ласка, лістуйце нам на электрон-
ны адрас: tolerantjournalism@gmail.com. Вашыя 
водгукі будуць улічаныя падчас падрыхтоўкі 
наступнага выдання.

З павагай,
аўтары
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ерадусім гэта сацыяльна адказная журналістыка. 
“Але ж любая журналістыка мае быць сацыяльна 
адказнай”, — скажаце вы і будзеце мець рацыю. 
Аднак ступень сацыяльнай адказнасці журна-
ліста істотна адрозніваецца ў залежнасці ад таго, 
як мы разумеем СМІ, а дакладней — сувязь СМІ і 
знешняй у адносінах да іх рэчаіснасці. 

Брытанскі сацыёлаг масавых камунікацыяў 
Сцюарт Хол вылучыў тры асноўныя мадэлі 
рэпрэзентацыі — адлюстравальную, інтэнцый-
ную і канструктывісцкую.

У адлюстравальнай мадэлі СМІ ўяўляюць з 
сябе люстэрка аб’ектыўнай рэчаіснасці. Падзея 
адбываецца ў рэальным свеце, СМІ пра яе распа-
вядаюць. Як сацыяльная адказнасць паасобнага 

журналіста, гэтак і адказнасць сродку масавай ін-
фармацыі палягае ў тым, каб не сказіць факты, не 
зрабіцца крывым люстэркам. Пры такім уяўленні 
пра СМІ агромністую ролю адыгрываюць прын-
цыпы нейтральнасці і аб’ектыўнасці, яны робя-
цца падставовымі этычнымі стандартамі. 

Аднак ужо ў наступнай мадэлі магчымасць 
абсалютнай нейтральнасці і аб’ектыўнасці ста-
віцца пад сумніў. Інтэнцыйная мадэль звяртае 
ўвагу на аўтара і на тыя непазбежныя скажэнні, 
якія ён прыўносіць у сваю працу. Каб стварыць 
матэрыял для СМІ, журналіст павінен разабра-
цца ў сітуацыі або праблеме. Адпаведна, выніко-
вы матэрыял паведамляе аўдыторыі не столькі 
“як яно было насамрэч”, колькі тое, як сітуацыю 

Што такое 
талерантная 
журналiстыка?
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бачыў, зразумеў і пераказаў журналіст. Магчыма, 
вы заўважалі: калі два журналісты робяць рэпар-
таж з аднаго і таго ж мерапрыемства, вынікі могуць 
заўважна адрознівацца. Хоць тое, што адбывалася 
“насамрэч”, было аднолькавым. Пры гэтым абод-
ва журналісты могуць быць тоесна аб’ектыўнымі. 
Папросту кожны з іх убачыў сітуацыю сваімі ва-
чыма і адпаведна расставіў акцэнты. 

Інтэнцыйнасць праяўляецца не толькі ў пра-
цы паасобнага журналіста, але і ў інфармацыйнай 
палітыцы канкрэтнага сродку масавай 
інфармацыі. Некаторыя тэмы, падыход да іх ас-
вятлення, стыль падачы матэрыялу аказваюцца 
“нефарматам” для пэўных СМІ. У прыватнасці, 
эканамічнае выданне будзе бачыць свет праз 
прызму эканомікі, разумець ды інтэрпрэтаваць 
палітычныя падзеі праз іх уплыў на эканамічныя 
працэсы, а асобныя сацыяльныя і культурныя тэ-
мы могуць заставацца цалкам па-за ўвагай нават 
пры наяўнасці нагодаў для іх асвятлення. Ад 
хрысціянскай газеты нельга чакаць абсалютна 
нейтральнага падыходу да праблемы аборту. Ад 
“жоўтай прэсы” — сур’ёзнага асвятлення вынікаў 
навуковага даследавання. 

Апроч таго, СМІ залежаць ад тых, хто іх 
фінансуе. Калі гэта камерцыйны праект — ад 
сваёй аўдыторыі, якой неабходна абавязкова спа-
дабацца, а значыцца, ён мае абапірацца на адны 

тэмы і замоўчваць іншыя, прэзентаваць апісанні 
падзеяў такім чынам, каб аўдыторыі было кам-
фортна. Калі ж СМІ мае фундатара, “музыка”, 
якую ён грае, не павінна аж занадта адрознівацца 
ад “замоўленай”. 

Што ж адбываецца ў гэтых умовах з сацы-
яльнай адказнасцю? Яна рэзка ўзрастае. СМІ 
ўжо не могуць схавацца за шчыт нейтральнасці: 
“Мы проста распавялі, што і як было насамрэч”. 
Няма ўжо гэтага “насамрэч”, нейтраль насць і 
аб’ектыўнасць застаюцца як нешта, да чаго маг-
чыма імкнуцца, але што ніколі не будзе дасяг-
нута цалкам. Да любога матэрыялу магчыма 
паставіць пытанне: “Чыімі вачыма аўтар глядзіць 
на сітуацыю?”

У гэтым выпадку шчырым у адносінах да 
аўдыторыі будзе чытэльнае пазначэнне той 
пазіцыі, зыходзячы з якой гаворыць СМІ. “Мы — 
дзяржаўны канал і падтрымліваем палітыку 
ўрада”; “мы — забаўляльная радыёстанцыя і не 
будзем асвятляць праблемы хворых дзяцей, каб 
не псаваць настрой слухачам”; “мы — газета, 
якая фінансуецца буйным прыватным бізнэсам, 
таму не чакайце ад нас падтрымкі прафсаюзаў” 
і г.д. Тады чытач, слухач або глядач сам зной-
дзе апазіцыйныя СМІ або СМІ, якія асвятляюць 
сур’ёзныя сацыяльныя праблемы, або заснаваныя 
прафсаюзамі, і збярэ (самастойна, не разлічва-
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ючы пры гэтым на журналістаў) аб’ектыўную 
карціну, калі мае ў ёй патрэбу. 

Аднак паасобны журналіст не заўсёды можа 
шчыра паказаць сваю пазіцыю ва ўласным матэ-
рыяле. У пэўных жанрах, напрыклад, у аўтарскай 
калонцы, ёсць месца для асабістай пазіцыі аўтара. 
А ў зацемцы — няма. Пры гэтым яна там усё 
роўна прысутнічае. У момант падрыхтоўкі ма-
тэрыялу журналіст заўсёды не толькі журналіст. 
Публікацыю пра мігрантаў аўтар можа напісаць, 
свядома або несвядома падтрымоўваючы дум-
ку той часткі грамадства, якая выказвае незада-
вальненне вялікай колькасцю прыбышоў. І тады 
ў яго матэрыяле значнае месца будзе аддадзенае 
апісанню адмоўных наступстваў няўлічанай 
міграцыі. З іншага боку, магчыма сітуацыя, калі 
журналіст сам з’яўляецца мігрантам. Тады ў яго 
публікацыі з вялікай доляй верагоднасці бу-
дуць закранутыя прычыны міграцыі і цяжкасці 
адаптацыі прыезджых. Нават калі гэтым двум 
аўтарам прапанаваць адну тэму — “прычыны 
міграцыі”, праз неаднолькавы асабісты досвед 
яны па-рознаму расставяць акцэнты. І ўздзеянне 
гэтых матэрыялаў на аўдыторыю будзе розным. 
Аднак пытанне ўздзеяння СМІ на аўдыторыю ля-
жыць у аснове наступнай мадэлі рэпрэзентацыі.

Канструктывісцкая мадэль робіць яшчэ 
адзін крок у бок ад уяўлення СМІ як люстэр-

ка. Згодна з ёй, мас-медыі не адлюстроўваю-
ць аб’ектыўную рэчаіснасць, а ствараюць сваю 
ўласную, паралельную. У гэтым паралельным 
сусвеце ёсць навіны. У аб’ектыўнай рэальна-
сці ёсць толькі падзеі, а якая з іх станецца наві-
ной — залежыць ад таго, што палічаць вартым 
увагі журналісты. У рэальнасці СМІ ёсць зоркі, 
а ў жыцці  — людзі, якія выконваюць сваю пуб-
лічную працу. У рэальнасці СМІ ёсць шаблоны 
і стэрэатыпы, напрыклад, рамантычны вобраз 
Парыжу, а ў жыцці — будні працоўных і клеркаў, 
для якіх “Цьюлеры” — гэта ўсяго толькі адзін з 
прыпынкаў па дарозе ў офіс. 

Сучасны чалавек жыве ў змяшанай рэальнасці. 
Штучны інфармацыйны сусвет добра нам знаёмы. 
Незалежна ад таго, ці былі вы ў Лондане, ці не, 
вы маеце ўяўленне пра тое, як выглядае Біг-Бэн. 
Ці жывяце вы ў Амерыцы, ці ў былой савецкай 
рэспубліцы, вам прасцей пазнаць у твар прэзідэнта 
ЗША, чым асобу, якая жыве ў квартале ад вас. 

Дзве рэчаіснасці — рэальнасць нашага жыц-
ця і рэальнасць СМІ — уплываюць адна на адну. 
З першай СМІ бяруць матэрыял для пабудовы 
свайго свету. Аднак гэты створаны медыйны свет 
у сваю чаргу ўплывае на нашае жыццё. З адна-
го боку, ёсць фанаты, якія пераймаюць куміраў. 
З другога — з’яўленне анімэ спарадзіла новыя мо-
ладзевыя субкультуры. Аднак існуе і больш тонкі 
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ўплыў. Тое, пра што мы часта чытаем, чуем і бачым 
у СМІ, робіцца для нас звыклым, натуральным, 
перастае здзіўляць. Таму чым больш пастсавецкія 
чыноўнікі заклікаюць спыніць прапаганду 
гомасэксуальнасці, тым больш інфармацыйных 
нагодаў яны даюць СМІ, тым часцей мас-медыі 
будуць казаць пра гомасэксуалаў, і тым менш вы 
здзівіцеся, даведаўшыся, што ваш калега — гей ці 
каляжанка — лесбійка. Усё з тае прычыны, што ў 
нашым свеце, які напалову складаецца з медый-
най рэальнасці, гомасэксуальнасць — адкрытая 
тэма для абмеркавання. Наўрад ці самі гомасэк-
суалы могуць цешыцца гэтаму. Пра іх кажуць 
шмат, але амаль заўсёды з адмоўнай ацэнкай. 
Гэткая прэзентацыя можа прадвызначыць нашае 
стаўленне спачатку да гомасэксуальнасці, а по-
тым — да калегі/каляжанкі. 

Пры гэтым ёсць катэгорыі людзей, пра якіх 
гавораць без агрэсіі, але надзвычай рэдка. На-
прыклад, людзі з інваліднасцю, якія жывуць 
паўнавартасным жыццём. Таму, пабачыўшы на 
вуліцы невідушчага, які пытае дарогу ў кінатэатр, 
можна і разгубіцца. 

Як канструктывісцкая мадэль уплывае на 
сацыяльную адказнасць журналіста? Падвышае 
яшчэ больш. Атрымоўваецца, што журналіст 
стварае свет, у якім мы жывем. І ў гэтым свеце 
могуць існаваць “міжэтнічныя канфлікты”, а мо-

жа быць месца толькі братэрскаму “сяброўству 
народаў”. У гэтым свеце інваліды-вазочнікі мо-
гуць як хадзіць на выставы сучаснага мастацтва, 
гэтак і быць толькі вартымі шкадавання аб’ектамі 
апекавання сацыяльных службаў. У гэтым свеце 
мусульмане могуць узгадвацца толькі як тэра-
рысты або лячыць параненых пасля тэракту ў 
якасці валанцёраў Чырвонага Крыжа і Чырвонага 
Паўмесяца. 

У канструктывісцкай мадэлі важна не толькі 
тое, што сказана, напісана, паказана, але і тое, 
пра што СМІ змаўчалі. Каго СМІ робяць бачным, 
а каго ігнаруюць? Якія праблемы асвятляюцца, 
а значыцца, маюць шанец быць вырашанымі, а 
якія замоўчваюцца, і як след — кансервуюцца? 
Адно з найважнейшых пытанняў гэтай мадэлі — 
навошта? Навошта асвятляць падзеі менавіта 
такім чынам? Дзеля якога чаканага ўздзеяння 
на аўдыторыю? Дзеля пабудовы якой супольнай 
будучыні?

Вяртаючыся да першага пытання — “Што 
такое талерантная журналістыка?”, цяпер мы 
можам сказаць: гэта такая журналістыка, якая 
асэнсоўвае сваю ролю і адказнасць у справе па-
будовы нашай супольнай будучыні. Аднак і гэтае 
вызначэнне мае патрэбу ў расшыфроўцы. 

Па-першае, талерантная журналістыка кла-
поціцца аб тым, каб будучыня магла быць у 



10

прынцыпе. Гэта азначае, што яна імкнецца не 
абвастраць супярэчнасці, не распальваць кан-
флікты, не правакаваць агрэсію, а будаваць такую 
карціну свету, у якой прымальныя эфектыўныя, 
мірныя, негвалтоўныя спосабы вырашэння пра-
блемаў і канфліктаў. 

Па-другое, талерантная журналістыка імкне-
цца да таго, каб будучыня сапраўды была су-
польнай. А значыцца, медыйнае паведамленне 
пры любым узроўні супрацьстаяння і вастрыні 
супярэчнасцяў імкнецца ўтрымаць усе бакі ў 
дыялогу, настройвае іх ды аўдыторыю на пра-
цяг пошуку супольнага вырашэння спрэчнага 
пытання. Такім чынам журналістыка робіць свой 
унёсак у тое, каб носьбіты розных каштоўнасцяў, 
зыходзячы з розных пазіцыяў, мелі шанец быць 
пачутымі, пачуць і зразумець матывы і аргумен-
ты адзін аднога. 

Па-трэцяе, талерантная журналістыка пры-
знае і падтрымлівае важнасць каштоўнасці 
разнастайнасці, адрозненняў у досведзе, у мер-
каваннях і пазіцыях. Яна не імкнецца “выкрыць” 
ці “знішчыць” адзін з бакоў, выводзячы яго з 
зоны ўвагі аўдыторыі, замоўчваючы яго аргу-
менты, маркіруючы яго як “няправільны”. Яна 
нясе адказнасць не толькі за тое, пра што га-
ворыць, але і за тое, што замоўчвае. Яна імкнецца 
адлюстроўваць розныя меркаванні, магчымасці, 

прычыны, выклікі і варыянты развіцця падзеяў. 
Па-чацвёртае, талерантная журналістыка 

імкнецца выступіць хаўруснікам у вырашэнні 
праблемаў, а не ў іх замоўчванні і кансервацыі. 
А значыцца, яна не ўтойвае канфлікт, не ніве-
люе яго, памятаючы, што вырашэнне канфліктаў 
з’яўляецца найважнейшым чыннікам развіцця 
грамадства. Надаючы ўвагу супярэчнасцям і 
рознагалоссям, яна будуе такую карціну свету, дзе 
ўлічваецца мноства чыннікаў, якія ўплываюць на 
сітуацыю. Імкнецца бачыць праблемы і канфлік-
ты больш шырока, чым іх бачаць канфліктуючыя, 
і такім чынам спрыяе выйсцю абмеркавання на 
больш высокі ўзровень, што павялічвае шанцы 
на з’яўленне рашэння, якое задавальняе ўсе бакі. 

Па-пятае, у момант, калі журналістыка пера-
стае быць талерантнай і прымае адзін з бакоў, яна 
наўпрост пра гэта заяўляе праз сваю дзейнасць. 
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аволі складана распавесці, як ствараць карэк-
тныя матэрыялы, не ўлічваючы від СМІ, жанр 
і тэму матэрыялу. У гэтым раздзеле мы падамо 
найбольш агульныя парады, а далей спынімся па-
драбязней на розных тэматыках. 

Калі Вы настроеныя ваяўніча —  
не варта рабіць матэрыял

У падобным стане вы можаце стварыць сапраўд-
ны шэдэўр, які ўвойдзе як узор у падручнікі жур-
налістыкі. Аднак шанцаў на тое, што вынік будзе 
карэктным, вобмаль. Стварэнне карэктных ма-
тэрыялаў патрабуе іншага настрою: удумлівага, 
спакойнага, поўнага сумневаў і асцярожнага да-
следавання абранага пытання. 

“Не” — дзяленню  
на “добрых” і “дрэнных”

“Добрыя паліцыянты” і “дрэнныя злачынцы”, 
“абаронцы айчыны” і “акупанты” — гэткі пры-
ём апісання свету, з падзяленнем на “добрых” і 
“дрэнных”, “правых” і “вінаватых”, бадай, ста-
рэйшы за вынаходніцтва пісьменства. 

Ён дагэтуль дарэчны, але можа зашкодзіць, 
калі карыстацца ім увесь час. Дзеля апісання 
большасці сітуацыяў сацыяльных канфліктаў да 
яго лепш не звяртацца.

Падзел на “малойцаў” і тых, хто “крыху не мае 
рацыі” — гэта мяккая варыяцыя на тую ж тэму. 
Нават калі адзін з апісаных вамі бакоў — “фа-
шысты”, і вы шчыра іх ганьбіце, варта задумац-

Агульныя 
рэкамендацыi
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ца, ці ўсё тут так адназначна. Трэба разабрацца 
ў прычынах, якія прыводзяць да фарміравання 
іншай пазіцыі, адназначна “няслушнай” на пер-
шы погляд. Што пабуджае нашых суграмадзянаў 
схіляцца да фашыстоўскіх поглядаў? Якія ня-
вырашаныя сацыяльныя праблемы? На якія 
пытанні прапануе свае “простыя” адказы фа-
шызм? Калі вы высветліце і апішаце ў даступ-
най форме тыя прычыны, якія спараджаюць 
распаўсюд фашыстоўскіх поглядаў, праблема бу-
дзе выглядаць па-іншаму.

“Не” — простым тлумачэнням

“Цыгане крадуць, таму што яны цыгане”, “жан-
чыны не ідуць на кіруючыя пасады, таму што яны 
ад прыроды не схільныя да лідарства”, “мусуль-
мане апранаюць паясы шахідаў, таму што Каран 
прадпісвае вайну супраць няверных” — калі вы 
хочаце стварыць прафесійны і талерантны матэ-
рыял, падобныя павярхоўныя тлумачэнні для яго 
непрымальныя. “Яны паводзяць сябе такім чы-
нам, таму што яны — гэта яны”, — вось агульная 
формула простых тлумачэнняў. Яна таўталагічная, 
яна стварае ўсяго толькі ілюзію тлумачэння. Для 
стварэння карэктных матэрыялаў такія рамкі за-
надта вузкія. Што вымушае людзей, у тым ліку 
з народу ромаў, красці? Ці могуць яны знайсці 

звычайную працу? Наколькі ахвотна іх бяруць 
працадаўцы? Ці маюць яны магчымасць атры-
маць адукацыю, якая б была дастатковай для та-
го, каб мець добра аплочваемую пасаду? Якое да 
іх стаўленне ў працоўным калектыве? Як ставяцца 
іх сваякі да таго, што яны пачалі працаваць? Тлу-
мачэнне “яны проста не хочуць” — яшчэ адзін 
просты адказ, ілюзія тлумачэння, паводле якога 
праблема знаходзіцца выключна ў саміх гэтых 
людзях. А тут ёсць над чым задумацца. Які досвед, 
якія абставіны і якія перашкоды вызначаюць іх 
паводзіны? Ёсць, вядома, таксама і іншыя важныя 
пытанні. Аднак калі вы задасцё і адкажаце хаця б 
на гэтыя, то зможаце ўбачыць іншы, больш скла-
даны і больш рэальны свет. І зможаце распавесці 
пра яго вашай аўдыторыі.

“Не” — стэрэатыпам 

Варта зазначыць, што цалкам пазбегнуць стэ-
рэатыпаў немагчыма. Стэрэатыпы былі, ёсць і 
будуць, бо яны выконваюць карысную функ-
цыю — спрашчаюць нашую арыентацыю ў 
свеце. Стэрэатыпы робяцца праблемай, калі 
выкарыстоўваюцца ў якасці абгрунтавання про-
стых тлумачэнняў, пра якія вялася мова вышэй. 
Карэктны матэрыял не павінен фарміраваць і 
падмацоўваць стэрэатыпы, якія пазней могуць 
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быць выкарыстаныя іншымі для чарговых про-
стых тлумачэнняў. Прыклад: загаловак “Блан-
дынка на чырвоным “Пежо” ўрэзалася ў сцяну 
аддзялення міліцыі”. Бландынка — стэрэатыпны 
вобраз дурненькай прыгажуні, да якога яшчэ 
далучаецца стэрэатып пра тое, што “жанчыны 
дрэнна кіруюць машынай”. І вось ужо адзін за-
галовак сфарміраваў стэрэатыпнае ўяўленне пра 
ўдзельніцу ДТЗ як адну з мноства “жанчынаў за 
стырном”. Хоць, магчыма, у рэальным жыцці яна 
мае 30-гадовы стаж кіравання без аварыяў. Маг-
чыма, прычына інцыдэнту — паломка аўтамабіля, 
якая, на шчасце, здарылася каля аддзялення 
міліцыі, а не каля дзіцячага садка. Магчыма, вы 
нават распавядзеце пра ўсё гэта ў вашым матэры-
яле. Аднак некарэктны загаловак ужо замацаваў 
у свядомасці чытача два стэрэатыпы. Што рабіць? 
Разбурайце стэрэатыпы — гэта зробіць матэрыял 
больш яскравым. Прыклад: “Геі пройдуць мар-
шам у падтрымку хрысціянскіх каштоўнасцяў”. 
Актывісты ЛГБТ-супольнасці сапраўды выходзілі 
на мітынг за права ствараць сям’ю і падкрэслівалі 
важнасць сям’і для кожнай асобы. 

“Не” — мове варожасці

У дадатку вы зможаце падрабязна азнаёміцца з 
тым, што з сябе ўяўляе “мова варожасці”. Пад-

час падрыхтоўкі матэрыялаў прабяжыцеся, калі 
ласка, па ўказаных пунктах і задайцеся пытан-
нем: “Ці няма гэтага ў маім матэрыяле?” Наўрад 
ці вам давядзецца рабіць гэта пастаянна. Пасля 
некалькіх паўтораў вы будзеце без спраўджвання 
разумець, дзе ў вашым матэрыяле знаходзяцца 
падобныя парушэнні. Захаванне гэтых стандартаў 
засцеражэ вас ад магчымых абвінавачванняў у 
“распальванні варожасці” і дыскрымінацыі, ад 
магчымых судовых позваў і разбіральніцтваў.

“Так” — паліткарэктнасці

На жаль, паліткарэктнасць мае даволі дрэнную 
рэпутацыю на постсавецкай прасторы. Адно 
са здзеклівых вызначэнняў, якое прыпісваецца 
гэтаму тэрміну, выглядае наступным чынам: 
“Паліткарэктнасць — афіцыйнае прызнанне і 
пацверджанне дзяржавай існавання комплек-
су непаўнавартаснасці сярод асобных групаў 
насельніцтва”. Калі вы рыхтуеце пісьменны матэ-
рыял пра самалёты, вы будзеце выкарыстоўваць 
некаторыя авіяцыйныя тэрміны. І не будзеце 
называць “фюзеляж” “кузавам”. Такім самым 
чынам падчас напісання матэрыялу пра пэўныя 
супольнасці высветліце, як слушна назваць тую ці 
іншую групу людзей, аб’яднаных агульнай прык-
метай (колерам скуры, паходжаннем, этнічнасцю 
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або рэлігійнымі ўяўленнямі). Пры гэтым самі 
героі матэрыялу могуць не прытрымлівацца та-
кой нормы. Аднак тое, што дазваляецца ім — не-
даравальна нам. Калі вам падаецца, што карэкт-
ная форма будзе незразумелая вашай аўдыторыі, 
зрабіце яе расшыфроўку (таксама карэктную). 
Дзеля гэтага вы можаце скарыстацца “Спісамі ка-
рэктнай і некарэктнай лексікі” напрыканцы кож-
нага тэматычнага раздзела гэтай брашуры. Пры 
гэтым трэба памятаць, што падобныя нормы мо-
гуць адрознівацца ў розных рэгіёнах або дзяржа-
вах і схільныя да хуткага змянення. 

“Так” — карэктнаму цытаванню

Кожны, хто працуе ў журналістыцы, ведае, што 
выказаць сваё меркаванне і нават уласную ацэнку, 
сярод іншага, магчыма і чужымі словамі. Можна 
працытаваць толькі тыя словы героя матэрыялу, у 
якіх ён адмоўна выказваецца пра пэўную суполь-
насць, і прапусціць тую частку інтэрв’ю, дзе вы-
казваецца станоўча. Можна даць слова эксперту і 
ўзяць з яго выказвання цытату з думкай, якую вы 
хочаце данесці да аўдыторыі. Усё гэта — прыёмы, 
з якіх складаецца журналісцкая праца. Аднак яны 
не вызваляюць нас ад адказнасці за магчымыя 
сацыяльныя наступствы вашага матэрыялу. На-
ват калі ў вашай публікацыі прадстаўнік ромскай 

супольнасці заявіў, што “ўсе цыганы — злодзеі”, а 
“эксперт” гэта пацвердзіў, як журналіст, вы пра-
цягваеце несці адказнасць за некрытычнае цыта-
ванне абывацельскіх тлумачэнняў, за пашырэнне 
стэрэатыпаў. Гэта азначае, што вы не пайшлі да-
лей, не задаліся пытаннем пра рэальныя прычы-
ны праблемы і не звярнуліся да эксперта, як дапа-
мог бы ў іх разабрацца. 

“Так” — удумліваму адбору экспертаў

Кожны, хто працуе ў журналістыцы, ведае, што 
знайсці добрага эксперта ў той ці іншай вузкай 
тэме нялёгка. Аднак гэта не азначае, што камен-
тары, напрыклад, па становішчы з мігрантамі 
вам можа даць любы сацыёлаг. “Любы сацыёлаг” 
можа быць дыхтоўным адмыслоўцам, можа быць 
на сувязі ў зручны час, можа быць надзвычай 
тэлегенічным і мець багаты запас афарызмаў, ад-
нак пры гэтым праяўляць ксенафобію і камента-
ваць сітуацыю адпаведным чынам. (Усе мы ў той 
ці іншай ступені ксенафобныя, але нормы жыцця 
ў грамадстве патрабуюць, каб нашыя эмоцыі не 
прадвызначалі нашыя ўчынкі.) На наш погляд, 
больш прафесійна будзе звярнуцца па камен-
тар да адмыслоўца па міграцыі. Ягоная думка 
пра прычыны праблемаў будзе нашмат больш 
поўнай. Таксама, калі вы рыхтуеце матэрыял пра 
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жанчынаў у палітыцы, вам будзе недастаткова 
проста запрасіць жанчыну-палітыка ў якасці экс-
перта. Вам спатрэбіцца яшчэ і гендэрны даслед-
чык або даследчыца. І, магчыма, вы здзівіцеся, 
наколькі адрозна ён асветліць вам сітуацыю. 
Звяртайцеся да тых, хто максімальна разбіраецца 
ў тэме. Тады ваш матэрыял набудзе глыбіню і 
ўзбагаціцца нечаканымі ракурсамі. 

“Так” — уважліваму афармленню

Тло, ілюстрацыі — усё гэта можа спраца-
ваць як “за”, гэтак і “супраць” аднаго з бакоў 
канфлікту, пра які вы распавядаеце. Калі вы бе-
раце інтэрв’ю ў прадстаўніка аднога боку ў ціхім 
кабінеце, яго голас будзе роўным, тон спакой-
ным, ён будзе выглядаць упэўнена. Пры гэтым 
ягоны праціўнік, якога вы запісалі на мітынгу, у 
шумлівым натоўпе, будзе казаць грамчэй, больш 
напорыста і, адпаведна, выглядаць агрэсіўней. 
Калі вы пішаце тэкст, то гэтая розніца можа ад-
люстравацца ў фатаграфіях. Такое адрозненне 
ў прэзентацыі, якое праяўляецца ў афармленні 
выказванняў розных удзельнікаў, прыводзіць 
да асіметрычнасці пазіцыяў, выклікаючы больш 
даверу і сімпатыі да аднога з бакоў. Падчас 
падрыхтоўкі карэктнага матэрыялу абавязкам 
журналіста будзе паклапаціцца пра максімальна 
сіметрычную прэзентацыю, што патрабуе ўвагі 
да дэталяў афармлення. 

“Так” — свядомаму маўчанню

Пасля таго як вы склалі план будучага матэры-
ялу, паспрабуйце адказаць сабе на пытанне, пра 
што ці пра каго вы збіраецеся прамаўчаць. Чые 
яшчэ інтарэсы закранае праблема, якую вы раз-



16

глядаеце? Чаму вы не лічыце гэтую пазіцыю вар-
тай узгадкі? Напрыклад, калі ў парку збіраюцца 
ўсталяваць новыя лаўкі, ці змогуць на іх, як і 
раней, спаць бяздомныя? І куды гэтыя бяздом-
ныя пойдуць начаваць? Ці ёсць ім куды падац-
ца? Абсалютна неабавязкова, каб знойдзеныя 
вамі новыя ракурсы ўвайшлі ў матэрыял, над 
якім вы працуеце. Аднак, задаючы сабе па-
добныя пытанні, вы можаце выйсці на новае, 
нетрывіяльнае развіццё тэмы.

Гумар: і “так”, і  “не”

Наўрад ці трэба тлумачыць, што гумар бывае 
розны. Ён можа быць адкрыта абражальным і 
грубым. Але часам здараецца, што рэакцыя на 
“бяскрыўдны жарт” аказваецца непрадказаль-
най. Каб усё ж прадбачыць магчымую рэакцыю, 
паспрабуйце паставіць сябе на месца ўсіх герояў 
жарту, а сваё імя — на месца кожнага назоўніка, 
які абазначае людзей. Напрыклад, як у наступ-
най показцы:

— Тата, ну чаму вы з мамай не купіце мне са-
баку?
— Сынку, затое мы нарадзілі цябе не хачам.

Вам трэба падставіць сваё імя спачатку за-
мест слова “тата”, потым “мама”, потым “сынок” 
і, нарэшце, “хач”. Зрэшты, адпачатку зразумела, 
якая падстаноўка выкліча вашае абурэнне і дыс-
камфорт. 

А вось прыклад не такі відавочны:

— Доктар, мяне муж б’е. 
— Палашчыце ў роце рамонкам.
— Ці дапамагае?
— Так, дапамагае трымаць рот закрытым.

Тут падстаноўкі імя, хутчэй за ўсё, будзе не-
дастаткова. Вам давядзецца ўжыцца ў вобраз 
гераіні. Задайцеся пытаннем, ці выказваеце вы 
незадавальненне без прычыны. Ці прымаль-
на для вас, каб вас білі толькі з-за таго, што вы 
выказваеце незадаволенасць? Ці прымальная 
для вас парада не выказваць незадавальненне 
пад страхам збіцця? Як вы лічыце, ці выкліча 
ўсмешку гэты жарт сярод рэальных ахвяраў 
хатняга гвалту? Перачытайце яго яшчэ раз. За-
смейцеся. Ці не знікла ў вас адчуванне былой 
непасрэднасці? Карыстайцеся гумарам акуратна.
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святленне этнічнай тэматыкі ў СМІ за-
лежыць ад таго, якім чынам разумее паня-
цці этнасу і этнічнасці аўтар матэрыялу. 
Трэба зазначыць, што вучоныя-этнолагі да-
гэтуль не маюць адзінага адказу на пытанне 
пра сутнасць этнасу. Існуюць два асноўныя 
падыходы: прымардыялізм і канструк-
тывізм. Паводле першага падыходу, этнас 
мае аб’ектыўныя характарыстыкі, сярод 
якіх — мова, гістарычная памяць, традыцыі 
і звычаі, менталітэт. Паводле канструк-

тывісцкага падыходу, этнас ствараецца самімі 
людзьмі праз уніфікаванне моўных стандар-
таў у сістэме адукацыі, трансляцыю звычаяў і 
традыцыяў, канструяванне гістарычнай памяці і 
г.д. Аўтары брашуры падзяляюць другі падыход.

Што датычыцца практычных парадаў, 
падручнікаў, якія дапамагаюць журналістам 
ствараць карэктныя матэрыялы, на этнічныя 
тэмы іх, бадай, болей за любыя іншыя. Нека-
торыя з іх прадстаўленыя ў спісе дадатковых 
матэрыялаў напрыканцы брашуры. Адпаведна, 

Карэктнасць 
падчас асвятлення 
этнiчнай 
тэматыкi
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мы прапануем не толькі арыентавацца на нашыя 
рэкамендацыі, але і звярнуцца па іх да іншых 
крыніцаў. Тут мы паспрабавалі сабраць най-
больш агульныя парады.

1. Для ўзгадвання этнічнасці патрэбныя прычыны

Не пазначайце этнічную прыналежнасць без па-
трэбы. Адна справа, калі вы рыхтуеце рэпартаж 
з фэсту нацыянальных культураў і распавядае-
це, як нехта частаваў наведнікаў стравамі сваёй 
нацыянальнай кухні. Тут узгадка этнасу будзе 
апраўданай. Аднак калі вы пішаце зацемку ў 
крымінальную хроніку, згадванне этнічнасці 
падазраванага мала праясняе карціну падзеяў, 
але спрыяе стварэнню адмоўных этнічных 
стэрэатыпаў. Таму перад тым як узгадваць 
этнічнасць у матэрыяле, узважце, наколькі гэ-
та апраўдана, які вобраз вы ствараеце згадана-
му этнасу і навошта вы гэта робіце. Найбольш 
слушным крокам будзе адмовіцца ад узгадвання 
этнічнасці ва ўсіх выпадках, калі для гэтага няма 
пільнай неабходнасці. 

2. Злачынца не мае нацыянальнасці

Гэта прыватны выпадак мінулага пункту, але 
мы хацелі б спыніцца на ім асобна. Выклікае 

трывогу тое, што ў СМІ заўважны перакос пад-
час пазначэння этнічнасці. Журналісты часця-
ком падкрэсліваюць этнічнасць у адмоўным 
кантэксце і не ўзгадваюць яе ў кантэксце 
пазітыўным. Этнічнасць тытульнай нацыі звы-
чайна не ўзгадваецца наогул. Як вынік, напры-
клад, расейскія СМІ стракацяць загалоўкамі 
на кшталт “Кіроўцу маршруткі абрабавалі 
таджыкі”. Пры гэтым у выпадках, калі таджыкі 
дапамаглі абрабаванаму кіроўцу маршуткі, іх 
нацыянальнасць не лічаць вартай узгадкі. Калі 
кіроўцу маршруткі абрабаваў этнічны расеец, 
ягоная нацыянальнасць таксама не пазначаец-
ца. Ці азначае гэта, што этнічныя расейцы менш 
крадуць? Калі арыентавацца на ўзгадванне 
этнічнасці ў СМІ — так, калі арыентавацца на 
статыстыку правапарушэнняў — не. 

Такая ж скажоная карціна ўласцівая для 
беларускіх і ўкраінскіх СМІ. Як след, медыі 
ствараюць вобраз патэнцыйна небяспечных 
прадстаўнікоў іншых этнасаў. Дзеля таго каб 
пераламіць гэтую тэндэнцыю і пазбегнуць 
дэзінфармавання вашае аўдыторыі што да 
распаўсюджанасці злачыннасці сярод роз-
ных этнічных супольнасцяў, не ўзгадвайце 
этнічнасць падчас апісання негатыўных сацы-
яльных з’яваў (злачыннасць, наркаманія, пра-
стытуцыя і інш.). Памятайце, што злачынца не 
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мае нацыянальнасці. Забіваюць забойцы, кра-
дуць злодзеі, выкуп патрабуюць вымагальнікі, а 
шыбы б’юць хуліганы. 

Аднак узнікае пытанне: што, калі ў ва-
шым рэгіёне статыстыка акурат паказвае 
значную перавагу датычнасці адной этнічнай 
супольнасці да злачыннасці, наркаманіі ці якой 
іншай заганнай з’явы над іншымі катэгорыямі 
грамадзянаў? Што, калі гэта не скажоная 
карціна, а самая што ні на ёсць рэальнасць? 
У такім выпадку забарона на ўзгадванне этна-
су пазбаўляе вас магчымасці праўдзіва асвят-
ляць становішча. Мы мяркуем, што ў выпадку, 
калі гэта пацвярджаецца фактамі, а не толькі 
ўражаннямі журналіста, узгадванне этнічнасці 
неабходнае. Аднак праца над такім матэрыялам 
ускладае на вас дадатковую адказнасць. Трэба 
высветліць, якія сацыяльныя, палітычныя ды 
эканамічныя прычыны ствараюць такі эфект. 
Што з’яўляецца сапраўднай прычынай падоб-
нага стану спраў? Не забывайцеся, што, як за-
значалася ў папярэднім пункце, сама этнічная 
прыналежнасць нічога не тлумачыць. 

3. Этнічнасць — не тлумачэнне

Калі ласка, не патрапляйце ў пастку простых 
тлумачэнняў, пра якія мы пісалі ў першым раз-

дзеле. Паняцце этнічнасці стварае ўражанне, 
што асоба, якая належыць да пэўнай этнічнай 
супольнасці, знаёмая са стравамі адпаведнай 
традыцыйнай кухні, танцамі, магчыма, гаво-
рыць на сваёй нацыянальнай мове. Аднак на-
ват у гэтым нельга быць перакананым на сто 
адсоткаў. 

А вось у чым можна быць упэўненым — 
этнічнасць нічога не кажа нам пра перакананні 
і каштоўнасці, пра звычкі і паводзіны, пра лад 
жыцця і характар канкрэтнай асобы. Таму 
фразы накшталт “маладзёну зрабілі заўвагу, 
а ў адказ джыгіт схапіў нож” без тлумачэн-
ня прычынаў бурнай рэакцыі маладога ча-
лавека будуць некарэктнымі. Прычым адра-
зу з некалькіх прычынаў. Па-першае, гэта 
невідавочнае ўзгадванне этнічнасці ў адмоўным 
кантэксце. Па-другое, калі рэакцыя маладзёна 
ніяк не абгрунтаваная, складаецца ўражанне, 
што ён схапіўся за нож, бо ён “джыгіт”. Па-
трэцяе, з прычыны няяўнага ўказання на 
этнічнасць фарміруецца стэрэатып, які адна-
часова ахоплівае шырокі шэраг этнасаў: “усе, 
каго магчыма назваць джыгітамі, неадэкватна 
рэагуюць на заўвагі і з’яўляюцца патэнцыйна 
небяспечнымі”. Абагульненне неапраўданае, ад-
нак яно фарміруе грамадскую думку і спрыяе 
росту напружанасці. Ці хочам мы гэтага?
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4. Адмаўленне грамадзянства

Сярод відаў мовы варожасці вылучаецца яе 
асаблівая форма — адмаўленне грамадзянства. 
Аўтары кнігі “Дастасоўная канфлікталогія” 
расшыфроўваюць гэты тэрмін наступным чынам: 
узгадванне грамадзянаў краіны як замежнікаў у 
залежнасці ад іх этнічнай ідэнтыфікацыі. Яны 
ж прыводзяць яскравы прыклад: журналіст пы-
таецца ў чачэнца, ці даўна той прыехаў у Расею. 
І  справа нават не ў тым, што Чачня ўваходзіць 
у  склад Расейскай Федэрацыі. Справа ў тым, 
што, калі вы гутарыце з прадстаўніком няты-
тульнай для вашай краіны нацыі, гэта не азна-
чае, што ён прыбыш. Ён можа быць не толькі ва-
шым суграмадзянінам, але і нарадзіцца ў вашай 
краіне, і па поўным праве лічыць яе сваёй. Мы 
заклікаем вас выкарыстоўваць тэрмін “мігрант” 
у яго ўласным сэнсе. 

5. Звязка “этнічнасць — веравызнанне”

Жыць у простым і зразумелым свеце — нату-
ральная чалавечая патрэба. Аднак яна часам 
правакуе нас на неапраўданыя спрашчэнні. З-за 
гэтага ўзнікаюць асацыятыўныя звязкі, у якіх 
расеец аўтаматычна азначае праваслаўны, ка-
зах — мусульманін і гэтак далей. Журналісты, як 
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і іншыя, таксама не заўсёды пазбаўленыя падоб-
ных шаблонаў мыслення. 

Пры гэтым сацыёлагі адзначаюць: калі ча-
лавек пазначае ў анкеце іслам як сваю веру, гэта 
не азначае, што ён наведвае мячэт, што нормы 
ісламу вызначаюць яго паводзіны. Гэтае правіла 
спрацоўвае для ўсіх буйных канфесіяў. На-
ват калі вы не выкарыстоўваеце этнічнасць у 
якасці простага тлумачэння матываў і прычынаў 
учынкаў, адсылка да веравызнання таксама не 
можа быць падобным тлумачэннем. Апроч таго, 
звязваючы этнічнасць і рэлігійныя перакананні, 
вы пакідаеце па-за ўвагай (а значыцца, робіце 
неіснуючымі ў рэальнасці для мас-медыяў) усіх 
тых, хто не падпадае пад шаблон: расейскіх 
мусульманаў, казахаў-атэістаў і гэтак далей. 
Думаць пра іх як пра “выключэнні” і пазбягаць 
узгадвання — значыцца рабіць свет менш разна-
стайным, чым ён ёсць.

6. “Мы” і “яны”

Сама мова падштурхоўвае нас да апісання 
становішча ўзаемінаў паміж этнасамі праз пад-
зел на “мы” і “яны”. Аднак першае, пра што нель-
га забывацца: любы падзел на “мы” і “яны” — гэ-
та абстракцыя, абагульненне, спроба аб’яднаць 
тое, што не з’яўляецца адзіным па-за мовай. Лю-

быя “мы” насамрэч аказваюцца наборам люд-
зей з разнастайнымі поглядамі ды інтарэсамі. 
Напрыклад, сцверджанне “карэнныя жыха-
ры супраць наплыву мігрантаў”, мякка кажу-
чы, недакладнае. Калі праца мігрантаў танней, 
бізнэс будзе зацікаўлены ў яе прытоку. І  нават 
бізнэсоўцы — карэнныя жыхары не адмовяць 
сабе ў магчымасці скарыстацца наяўнымі 
магчымасцямі дзеля павелічэння прыбытку. 
З іншага боку, “іх” таксама нельга апісваць як 
адзіную згуртаваную арганізаваную суполь-
насць, якую аб’ядноўваюць супольныя інтарэсы. 
Таму прыпісванне “ім” кагалам пэўных намераў, 
планаў і мэтаў будзе не толькі некарэктным, але 
і проста лагічна памылковым. Таксама памыл-
кай будзе і прыпісванне “ім” пэўных пачуццяў 
ды ацэнак, асабліва ў стасунку да “нас” (“нас не 
паважаюць іншыя народы”). Аднак падобных 
спрашчэнняў і абагульненняў нельга пазбегнуць 
цалкам. Але магчыма прасачыць, каб яны былі 
апраўданыя. “Працоўныя мігранты прыязджа-
юць у пошуках работы” — прыклад карэктнага 
абагульнення.

7. Вобраз ворага і вобраз сябра

Нават калі падзелу на “іх” і “нас” нельга пазбег-
нуць, ад таго, як вы апішаце “нас” ды “іх”, зале-
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жыць, якія адносіны складуцца паміж дзвюма 
супольнасцямі. “Іх” магчыма апісаць як варо-
жых акупантаў, як канкурэнтаў, якія прэтэнду-
юць на “нашы” рэсурсы. “Іх” магчыма таксама 
апісаць як добразычлівых суседзяў і карысных 
“нам” партнёраў. 

Інфармацыйная палітыка СМІ таксама можа 
выбудоўвацца дваіста: 1) надаваць увагу кожнаму 
выпадку канфлікту паміж “намі” ды “імі”, а пад-
час аналізу прычынаў канфлікту абмяжоўвацца 
спасылкамі да этнічнасці. Пры гэтым выпадкі 
супрацы паміж “намі” ды “імі” лічыць сумнымі 
і не вартымі асвятлення; 2) асвятляць розныя 
формы ўзаемадзеяння паміж абодвума бакамі, 
пры гэтым у выпадку канфлікту аналізаваць яго 
сацыяльныя, эканамічныя ды палітычныя пры-
чыны. Магчыма, зусім не апісваць канфлікт як 
нацыянальны, калі этнічныя падваліны не пра-
сочваюцца ні ў чым, акрамя розніцы ў этнічнай 
прыналежнасці двух людзей, якія пасварыліся. 

Зразумела, што розныя падыходы да асвят-
лення і розныя інфармацыйныя палітыкі бу-
дуць мець розны эфект на грамадскую думку. 
Грамадская думка, у сваю чаргу, робіць уплыў 
на рашэнні, якія прымаюцца чыноўнікамі. 
Іх рашэнні, у сваю чаргу, вызначаюць, у якой 
краіне нам жыць. Журналіст ў гэтым сэнсе — 
грамадзянін прывілеяваны. На выбарах ён гала-

суе гэтак жа часта, як і іншыя грамадзяне. Аднак 
сваім пяром ён галасуе кожны дзень.

8. Параўнанні

Некарэктна параўноўваць два народы паводле 
пэўных “аб’ектыўных паказчыкаў” (напрыклад, 
шляхам падліку нобелеўскіх лаўрэатаў, герояў 
Савецкага Саюзу і г.д.) і рабіць высновы што да 
адносных якасцяў гэтых народаў (больш ці менш 
разумныя, смелыя, баязлівыя). Такія паказчыкі 
занадта моцна залежаць ад колькасці народа 
(болей людзей — болей шанцаў на адрознен-
не), ад традыцыяў (кагосьці ў шэсць год вучаць 
страляць, а кагосьці — чытаць), ад сацыяльна-
палітычных умоваў (у СССР дзеці прадстаўнікоў 
шэрагу этнічных супольнасцяў атрымоўвалі 
адукацыю на няроднай мове). Таму мы зноў на-
гадваем пра неабходнасць аналізаваць шырокі 
кантэкст. 

9. Збалансаванае асвятленне

Падчас апісання этнічнага канфлікту памятайце, 
што акрамя стандартнага правіла “даваць слова 
абодвум бакам” вам трэба паклапаціцца яшчэ 
і аб тым, каб абодва бакі былі прадстаўленыя ў 
роўных долях. Звяртайце ўвагу і на тое, каб за 
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адным з бакоў не заставалася апошняе слова 
(фінальная цытата без каментару, якая сцвяр-
джае рацыю аднога з бакоў). Істотныя і іншыя 
дэталі прэзентацыі: фота з месца падзеяў, якое 
ілюструе матэрыял, можа падштурхоўваць да 
ацэнкі становішча на карысць аднаго з бакоў, 
незалежна ад зместу тэксту. Улічыць усе аспек-
ты няпроста, тым больш калі трэба тэрмінова 
здаваць матэрыял. Аднак трэба заўважыць, што 
падрыхтоўка талерантных матэрыялаў — на-
вык, які выпрацоўваецца з цягам часу ў працэсе 
практычнай дзейнасці. 

10. Цытаванне

Нельга дапускаць у вашыя матэрыялы расісцкія, 
антысеміцкія, ксенафобскія выказванні без 
каментароў да іх. Тым болей нельга іх выносіць 
у загаловак. Вядома, іх выкарыстанне павышае 
рэйтынг. Аднак з такім самым поспехам яны па-
вышаюць узровень нецярпімасці ў грамадстве, у 
якім вы жывяце. 

Карэктная і некарэктная лексіка 

Асноўныя праблемы матэрыялаў, прысвечаных 
этнічным тэмам, не звязаныя з выкарыстаннем 
абразлівай лексікі. Часцей даводзіцца сутыкац-

ца з негатыўнымі вобразамі, якія ствараюцца 
пры дапамозе агульнаўжывальнай лексікі. Усё ж 
на некаторыя моманты мы вырашылі звярнуць 
увагу. 

Так Не

Саманазовы. Усе абразлівыя і 
прыніжальныя 
этнічныя мянушкі 
(хахол, бульбаш, у ра-
сейскай мове — “жид”).

Ідыёмы і прымаўкі без 
негатыўных узгадак 
этнічнасці, адпаведнікі 
без узгадвання 
этнічнасці.

Негатыўныя ўзгадкі 
этнічнасці ў прымаўках, 
напрыклад “горш за 
татарына”.

Канкрэтная нацыяналь-
насць, калі ёсць патрэба 
яе пазначыць.

Асоба каўказскай 
нацыянальнасці, пры-
бышы з Каўказу.

“Мігрант” — у 
дачыненні да чалавека, 
які змяніў месца жы-
харства.

“Мігрант” — у 
дачыненні да паасобных 
этнічных супольнасцяў, 
якія не з’яўляюцца 
тытульнымі нацыямі, 
калі мова ідзе пра 
перасяленне ўнутры 
краіны.
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маль усе пункты, якія былі ўзгаданыя ў 
раздзеле, прысвечаным этнічнасці, мо-
гуць быць перанесеныя на пытанні рэлігіі. 
Мы просім вас звярнуцца да папярэдняга 
раздзелу, калі вы яшчэ з ім не азнаёміліся, 
і выкарыстаць пададзеныя там парады для 
працы над матэрыяламі. Сцісла пералічым 
тут асноўныя пункты, абгрунтаванне 
якіх было прэзентаванае вышэй:

a) не пазначайце рэлігійную прыналеж-
насць без неабходнасці;

б)  злачынца не мае веравызнання;
в) прыналежнасць да рэлігійнай 
супольнасці нельга лічыць дастатковым 
тлумачэннем паводзінаў; 
г) веравызнанне далёка не заўсёды то-
еснае рэлігійным практыкам: магчыма 
лічыць сябе праваслаўным, але пры гэ-
тым завітваць у царкву раз на некалькі 
год;
д) па змаўчанні не звязвайце веравыз-
нанне з этнічнасцю і грамадзянствам. 

Карэктнасць 
падчас асвятлення 
рэлiгiйнай 
тэматыкi
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Гэткая спрошчаная карціна свету губляе актуаль-
насць на нашых вачах;
е) будзьце скептычныя да стэрэатыпаў;
ж) не параўноўвайце дзве рэлігійныя супольнасці 
паводле “аб’ектыўных” крытэраў;
з) давайце выказацца ўсім бакам канфлікту і па 
магчымасці прэзентуйце іх сіметрычна;
і) пазбягайце выкарыстання абразлівых і 
дыскрымінуючых выказванняў без каментароў 
да іх.

1. Асцярожна: секты

Не, мы не пра тое, што журналіст павінен ас-
церагацца рознага кшталту “дэструктыўных 
культаў” ды іх “адэптаў”. Мы хочам звярнуць 
вашу ўвагу на словаўжыванне. “Секта” — слова, 
якое актыўна выкарыстоўваецца, але пры гэтым 
не з’яўляецца навуковым тэрмінам з пэўнымі 
рамкамі. Калі разумець секту як рэлігійную су-
польнасць, чые практыка і вучэнні разыходзяцца 
з пануючай царквой і/ці ідэалогіяй, тады ў свец-
кай дзяржаве, якая прызнае свабоду веравыз-
нання, свабоду сумлення, сектаў не можа быць 
у прынцыпе, паколькі няма пануючай царквы 
і ідэалогіі. Тэрмін можа выкарыстоўвацца для 
апісання становішча ў краінах, дзе ёсць паную-

чая канфесія, або для апісання часоў, калі такая 
канфесія існавала. Адпаведна, як толькі сёння 
ў слоўніку журналіста з’яўляецца слова “секта”, 
яго матэрыял пачынае канструяваць рэальнасць, 
дзе ёсць “слушныя” і “няслушныя” рэлігійныя 
перакананні. То бок такі матэрыял адмаўляе 
свабоду веравызнання. У свеце, дзе права на 
свабоду веравызнання прызнаецца, карэктна 
казаць пра рэлігійныя арганізацыі, рэлігійныя 
аб’яднанні, культы. Гучыць менш кідка, але су-
часнае грамадства і адносіны ў ім такім чынам 
апісваюцца больш дакладна. 

Пры гэтым, калі нейкае рэлігійнае аб’яднанне 
аказалася датычным да парушэння зако-
ну, журналіст не толькі можа, але і павінен 
інфармаваць пра гэта сваю аўдыторыю. Аднак 
прычынай парушэння закону нельга лічыць 
рэлігійныя перакананні як такія.

2. Акультныя забойствы ды іншыя жахі

Няма такога СМІ, якое не любіла б сенсацыі. Таму 
чутка, нават не пацверджаная, пра тое, што ў 
наваколлі здзейсненае акультнае забойства, хутчэй 
за ўсё знойдзе сваё адлюстраванне ў прэсе. А вось 
абвяржэнні падобных чутак публікуюцца радзей, 
бо яны не маюць элементаў сенсацыі і прыцяг-
ваюць менш увагі. Параўнайце: “Падлетка забілі 
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сектанты” і “Падлетак патануў у рацэ”. У  выніку 
гэтага ў медыях назіраецца наступная тэндэн-
цыя: з’яўляюцца матэрыялы, у якіх рэлігійныя 
супольнасці ўзгадваюцца ў адмоўным кантэксце, 
як верагодныя віноўнікі пэўнага здарэння. Затым 
пра гэтае здарэнне або зусім забываюцца, або пра-
цягваюць пісаць са зменай ракурсу разгляду. Пры 
гэтым цалкам забы ваецца рэлігійная супольнасць, 
з якой спачатку яго звязвалі.

Але ж што пры гэтым адбываецца з іміджам 
закранутай рэлігійнай супольнасці? Калі яна ў 
прынцыпе рэдка згадваецца ў СМІ, што часта 
бывае з невялікімі суполкамі, то можа так 
здарыцца, што ўсе публічныя ўзгадкі пра яе бу-
дуць мець негатыўны характар. То бок масавая 
аўдыторыя даведаецца толькі тое, што гэта “па-
тэнцыйна небяспечная група”, якая згадваецца 
выключна ў сувязі з расповедамі пра трагічныя 
выпадкі. Тым самым журналісты фарміруюць 
адносіны, якія ўплываюць на паводзіны люд-
зей, што сустракаюцца з прадстаўнікамі гэтай 
рэлігійнай супольнасці ўжо не на старонках газе-
таў, а ў рэальным жыцці. 

Дзеля таго каб пераадолець гэтую тэндэнцыю, 
журналісту варта:

1. Вельмі адказна ставіцца да абвінавачанняў 
і пазбягаць неабгрунтаваныя.

2. Абавязкова паведамляць пра выпадкі неспра-
вядлівых і непацверджаных абвінавачанняў.

3. Інфармаваць сваю аўдыторыю пра рэлігійныя 
аб’яднанні, іх жыццё, традыцыі, перакананні, не 
чакаючы экстраных сітуацыяў.
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4. Аналізаваць у матэрыялах выпадкі, калі на 
такія супольнасці падаюць неабгрунтаваныя 
падазрэнні, шукаць адказ на пытанне, чаму 
менавіта іх абралі на ролю віноўнікаў. “Таму 
што нашае грамадства недастаткова талерант-
нае”  — у дадзеным выпадку не адказ. Магчы-
ма, боль шасць грамадзян мала ведае пра гэтую 
супольнасць, успрымае яе прадстаўнікоў як 
“чужынцаў” (і, адпаведна, хутчэй паверыць у яе 
датычнасць да злачынства). Магчыма, на гэтай 
тэрыторыі яшчэ з царскіх часоў ёсць традыцыя 
адносінаў да гэтае супольнасці як да секты. 
Магчыма, гэтая супольнасць мае супернікаў, 
якія зацікаўленыя ў стварэнні яе негатыўнага 
іміджу. Усё гэта — пытанні для журналіста. 

3. Антыпатрыятызм

У раздзеле, прысвечаным этнічнасці, мы 
ўзгад  валі асаблівую форму мовы варожасці, 
“адмаўленне грамадзянства”. Яе разнастайнасць 
магчыма знайсці ў рэпрэзентацыі рэлігійных 
групаў ды іх прадстаўнікоў. Журналісты могуць 
апісваць сваіх герояў як пасіўных грамадзянаў, 
папракаць іх ва ўхіленні ад вайсковай службы, 
сцвярджаць, што прэстыж веравызнання для іх 
герояў мае большае значэнне за прэстыж краіны. 
(Пры гэтым саміх герояў ніхто ні аб чым не пы-

таецца.) У  скрайніх формах прыналежнасць да 
рэлігійнай супольнасці прадстаўляецца ў СМІ 
як прычына антыграмадскіх дзеянняў. 

Аднак першае, пра што нельга забывацца  — 
дарослы чалавек заўсёды ўваходзіць больш як у ад-
ну сацыяльную катэгорыю, і ягонае веравызнанне 
ніякім чынам не выключае яго з сям’і, прафесійнай 
супольнасці. Ён застаецца жыхаром свайго гора-
да або вёскі. Ён застаецца грамадзянінам сваёй 
краіны і асобай у цэлым. Якую з шматлікіх са-
цыяльных групаў чалавек будзе лічыць для сябе 
больш значнай і на чые патрабаванні арыентавац-
ца ў першую чаргу, вырашае ён сам. Гэтыя рашэнні 
індывідуальныя, і журналіст не можа прымаць іх 
за іншага чалавека, тым болей, вызначаць агульнае 
рашэнне ў дачыненні да цэлай групы. 

Канфлікт дзвюх роляў — “я-грамадзянін” 
і  “я-вернік” — сапраўды можа мець месца. Пы-
танне абавязковай службы ў войску — адно з най-
больш папулярных сярод тых, што фіксуюць 
падобнага кшталту супярэчнасці. На наш погляд, 
журналіст у такіх выпадках можа накіроўваць 
сваю ўвагу (і ўвагу аўдыторыі) на варыянты, якія 
дазваляюць пазбегнуць ролевага канфлікту, су-
мясціць розныя патрабаванні, застацца вернікам 
і выканаць свой грамадзянскі абавязак. У нашым 
прыкладзе падобнага кшталту выйсцем з’яўляецца 
альтэрнатыўная грамадзянская служба. 
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4. Падвойныя стандарты

Чалавек з нажом напаў на мінака. На шыі напад-
ніка быў крыжык. То бок ён — хрысціянін. Ці 
часта вы сустракалі загалоўкі “Хрысціянін з на-
жом напаў…”? І сапраўды, калі напаў з нажом — 
які ж ён пасля гэтага хрысціянін? Сапраўдныя 
хрысціяне так не робяць. Пры гэтым “Мусуль-
манін з нажом напаў на міліцыянта” — цалкам 
тыповая назва публікацыі. Аднак праўдзівыя 
мусульмане таксама не павінны рабіць такія 
ўчынкі. Падвойныя стандарты палягаюць у тым, 
што ў першым выпадку веравызнанне прыпіс-
ваецца толькі тым, хто ідэальна адпавядае нор-
мам сваёй рэлігіі. Калі ж не адпавядае — яго 
веравызнанне адмаўляецца. У другім выпадку, 
наадварот, паводзіны, якія дазваляе сабе кан-
крэтная асоба, у тым ліку цалкам асацыяльныя, 
звязваюцца з рэлігіяй, і парушэнне грамадскіх 
нормаў адным чалавекам распаўсюджваецца на 
ўсіх вернікаў. 

Прыватны выпадак прымянення падвойных 
стандартаў — адрозніванне вернікаў і рэлігійных 
фанатыкаў. Барацьбіты за веру шматлікіх кан-
фесіяў часам звяртаюцца да гвалту і агрэсіі. Аднак 
у адным выпадку журналісты вылучаюць фана-
тыкаў з асноўнай масы вернікаў, адасабляюць іх. 
І тады Каран публічна спальвае не “хрысціянін”, 

а “амерыканскі пастар” або нават “пастар-фа-
натык”. У іншым жа выпадку агрэсіўныя па-
водзіны асобных людзей пераносяцца на ўсіх 
прадстаўнікоў рэлігійнай супольнасці. І тады на 
амерыканскія амбасады нападаюць “мусульмане”. 

5. Пачуцці вернікаў

Мы не маглі абысці ўвагай нядаўна ўзніклы 
медыйны штамп “пачуцці вернікаў”. Ён сум-
ніўны сам па сабе, бо паводле яго пэўныя пад-
зеі павінны выклікаць аднолькавыя пачуцці ва 
ўсіх прадстаўнікоў асобнай сацыяльнай групы, 
аб’яднаных агульнай верай. Такое ўяўленне 
з’яўляецца стэрэатыповым, бо не ўлічвае, што 
пачуцці, ацэнкі і меркаванні людзей узнікаюць 
не толькі ў сувязі з іх веравызнаннем, але і ў су-
вязі з наяўнай адукацыяй, узроўнем даходаў, па-
літычнымі поглядамі і інш. З гэтага вынікае, што 
розныя вернікі могуць мець вельмі адрозныя па-
чуцці з адной і той жа нагоды. 

Асаблівую трывогу выклікае тое, што канс-
трукт “пачуцці вернікаў” часам выкарыстоўваец-
ца для заклікаў абмежаваць іншыя сацыяльныя 
групы ў правах, у магчымасцях самавыражэння, у 
ладзе жыцця. Журналіст, які імкнецца ў сваіх ма-
тэрыялах паказаць усю разнастайнасць свету па-
за рэальнасцю СМІ, мае памятаць пра тое, што 
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пачуцці вернікаў неаднастайныя, а таксама пра 
тое, што няверуючыя людзі або “тыя, хто веруе 

інакш” таксама маюць свае пачуцці, якія таксама 
вельмі разнастайныя. 

Карэктная і некарэктная лексіка

Так Не

Рэлігійная супольнасць, рэлігійная абшчына, культ. Традыцыйныя і нетрадыцыйныя рэлігіі.

Абшчына, суполка, прыхаджане/парафіяне/вернікі, 
рэлігійны.

Секта, сектанты, таталітарны, дэструктыўны.

“Паганцы”/“язычнікі” некарэктна выкарыстоўваць у значэнні “варвары”.
Паганцы, або язычнікі — адна з рэлігійных групаў, якая мае такое ж права на існаванне, як і ўсе іншыя.

Навяртаць у рэлігію. Вярбоўка, прамыўка мазгоў.

Паслядоўнік веравучэння, прыхаджанін/парафіянін 
абшчыны.

Адэпт.

Пост. Гвалтоўнае пазбаўленне ежы (некарэктна, покуль гэты факт не 
даказаны ў судзе).

Місіянерская дзейнасць. Экспансія.

Ахвярнае служэнне. Рабства (некарэктна, покуль гэты факт не даказаны ў судзе).

Ахвяраванне грашовых сродкаў. Вымагальніцтва, махлярства (некарэктна, покуль гэты факт не 
даказаны ў судзе).

Кáзань. Замбіяванне.
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арэктны матэрыял на гэтую тэму — такі, 
які спрыяе сацыяльнай далучанасці 
людзей з інваліднасцю. Уяўленне пра са-
цыяльную далучанасць і выключанасць 
узнікла ў рамках сацыяльнай мадэлі 
інваліднасці, якая паступова прыходзіць 
на змену папярэдняй, медыцынскай 
мадэлі. На постсавецкай прасторы гэты 
пераход усё яшчэ адбываецца. 

1. Не абмінайце ўвагай тэму

Гэтай парады няпроста прытрымлівацца, 
бо тэма інваліднасці ў прэсе маргінальная. 
Адна з магчымых прычынаў такога 
становішча — перакананасць, што, па-
першае, праблемы людзей з інваліднасцю 
датычацца толькі іх саміх і вузкага кола 
сямейнікаў, па-другое, што такіх людзей 
няшмат і яны складаюць малую долю ад 
агульнай аўдыторыі СМІ.

Падрыхтоўка 
матэрыялаў  
пра людзей з 
інваліднасцю
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Пачнем з “па-другое”. Пра людзей з інва-
ліднасцю рэдка ўзгадваюць СМІ. Паколькі ж мы 
схільныя меркаваць пра свет у цэлым па ягоным 
адлюстраванні ў медыях, складаецца ўражанне, 
што іх мала і вакол нас. Аднак, напрыклад, у Ра-
сейскай Федэрацыі паводле афіцыйных дадзеных 
жыве каля 13 мільёнаў людзей з інваліднасцю. 
Гэта каля 9% ад колькасці ўсяго насельніцтва 
краіны. Для параўнання: паводле дадзеных 
Глабальнага маніторынгу прадпрымальніцтва 
2012 г., у прадпрымальніцкай дзейнасці ў Расеі 
задзейнічана 7% насельніцтва. 

Людзі з атачэння асобы з інваліднасцю 
(сваякі, сябры, медыцынскія работнікі і інш.) 
таксама будуць цікавіцца матэрыяламі СМІ 
на тэму, якая датычыць іх блізкіх або ўласных 
прафесійных абавязкаў у выпадку з медыцынскімі 
і сацыяльнымі работнікамі. Дапусцім, што на ад-
ну асобу з інваліднасцю даводзіцца толькі адна 
шчыльна звязаная з ёй асоба без інваліднасці. 
У такім выпадку атрымліваецца, што тэматы-
ка падобных матэрыялаў можа быць цікавая, 
прынамсі, 18% насельніцтва. Ці дастатковы гэта 
адсотак аўдыторыі, каб яго ўлічваць? Гэта выра-
шае кіраўніцтва канкрэтнага СМІ. І часцяком не 
на карысць такіх матэрыялаў. 

Цяпер вернемся да “па-першае”. Ці сапраўды 
матэрыялы пра інваліднасць не могуць 

зацікавіць нікога па-за гэтымі 18%? Так, калі мы 
будзем апісваць інваліднасць у рамках меды-
цынскай мадэлі. То бок разумець і прэзентаваць 
інваліднасць як хваробу, а хваробу як прычыну 
ўсіх складанасцяў, з якімі сутыкаецца наш ге-
рой. Тады лагічныя ланцужкі могуць выглядаць 
наступным чынам: гэты маладзён невідушчы, 
адпаведна, ён не можа самастойна перайсці да-
рогу, хадзіць у тэатр, вучыцца ў ВНУ, стаць вы-
сокааплочваемым адмыслоўцам і г.д. Зусім не-
абавязкова, каб падобныя развагі прысутнічалі ў 
тэксце матэрыялу, яны могуць мецца на ўвазе ў 
ягонай структуры і ў такім выглядзе счытвацца 
аўдыторыяй. 

Аднак акрамя медыцынскай мадэлі існуе і 
іншая, сацыяльная. Яна не разглядае інваліднасць 
як штосьці ўласцівае канкрэтнай асобе, а разумее 
яе як эфект вонкавага асяродку, звязаны з адсут-
насцю ўмоваў для рэалізацыі магчымасцяў. То 
бок маладога чалавека робіць інвалідам не адсут-
насць зроку, а адсутнасць падручнікаў са шрыф-
там Брайля, адсутнасць гукавых сігналаў на пе-
раходах, адсутнасць абсталяваных для ягоных 
патрэбаў працоўных месцаў і г.д. Вырашэнне пра-
блемы інваліднасці ў рамках гэтай мадэлі — гэта 
такое змяненне асяроддзя, якое дазваляе чалаве-
ку жыць паўнавартасным жыццём, незалежна ад 
ягоных індывідуальных асаблівасцяў. 
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Менавіта сацы яльная мадэль інва    ліднасці на-
дае журналістам магчымасць ствараць матэрыя-
лы, якія будуць цікавыя шырокаму колу чытачоў. 
Таму што калі ў цэнтры ўвагі аўтара аказваец-
ца змяненне асяроддзя (напрыклад, усталёўка 
пандусаў), яно закранае не толькі людзей з 
інваліднасцю, але і ўсіх, хто жыве ў гэтым асяроддзі. 
Безбар’ернае асяроддзе спрашчае перасоўванне 
не толькі людзям у інвалідных вазках, але і рава-
рыстам, мамам з дзіцячымі вазочкамі, падлеткам 
на роліках і скейтах. Сумеснае навучанне ўплывае 
на школьнікаў і студэнтаў без інваліднасці, 
ставіць пытанні пра кваліфікацыю выкладчыкаў 
і  адміністрацыі навучальнай установы. Рашэнне 
пытання працаўладкавання закранае інтарэсы 
наймальнікаў ды іншых суб’ектаў рынку працы. 
Колькасць залучаных у тое, што адбываецца, 
значна пашыраецца. І аказваецца, што прабле-
мы людзей з інваліднасцю могуць датычыцца не 
толькі іх саміх ды іх атачэння. 

2. Не прэзентуйце інваліднасць як праблему, 
шукайце перашкоды ў знешнім асяроддзі

Гэта зноў жа звязана з той самай сацыяльнай ма-
дэллю, дзе інваліднасць разглядаецца не як хва-
роба, а як сацыяльны лад, які адсякае некаторыя 
групы людзей ад паўнавартаснага жыцця. 

Вядома, калі ваш матэрыял прысвечаны пы-
танням рэабілітацыі і яе паспяховасці, вам не 
атрымаецца пазбегнуць медыцынскага падыходу. 
Аднак нават у такіх матэрыялах магчыма задумац-
ца пра тое, якія знешнія ўмовы дапамаглі б людзям 
з інваліднасцю хутчэй выйсці з рэабілітацыйных 
цэнтраў і весці самастойнае жыццё. 

3. Шкадаванне і гераізацыя — два бакі  
аднаго медаля

Даследчыкі, якія займаюцца асвятленнем тэма-
тыкі інваліднасці ў СМІ, кажуць, што матэ-
рыялы, якія імкнуцца выклікаць шкадаванне, 
маюць адмоўнае ўздзеянне на аўдыторыю. Гле-
дачы, слухачы і чытачы пачынаюць “стамляцца 
спачуваць”. У выніку фарміруецца апатыя, гу-
бляецца адчувальнасць да непрыемных сацы-
яльных з’яваў і ўзнікае жаданне адгарадзіцца ад 
падобнага кшталту інфармацыі. Таму нават най-
лепшыя матэрыялы, якія настойліва заклікаюць 
да спагады, адначасова выклікаюць непрыняцце 
самой тэмы. 

Другі распаўсюджаны прыём падчас апісання 
чалавека з інваліднасцю — прэзентацыя яго як 
моцнай асобы, як героя, які не мае патрэбы ў 
шкадаванні, бо самастойна дае рады ўсім сваім 
складанасцям. Гэта могуць быць сапраўдныя 
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гераічныя эпасы (напрыклад, пра хрысціянскага 
прапаведніка Ніка Вуйчыча, які нарадзіўся без 
рук і ног) або больш сціплыя гісторыі (напры-
клад, пра юнака з ДЦП, які скончыў школу з за-
латым медалём). 

Другі прыём псіхалагічна менш траўмавальны 
для аўдыторыі, але ўсё ж не з’яўляецца карэкт-
ным. Па-першае, герояў у свеце мала. Як след, 
усе бязногія, якія не патрапілі на Алімпійскія 
гульні, а “ўсяго толькі” навучыліся спускацца 
ў двор з шостага паверха, і ўсе юнакі і дзяўчаты 
з ДЦП, якія скончылі школу з “траякамі”, за-
стаюцца па-за ўвагай журналістаў. Фактыч-
на, прыём гераізавання стварае яшчэ адну 
сістэму няроўнасці. У першай сістэме ёсць 
людзі з інваліднасцю і без яе, а ў другой людзі з 
інваліднасцю ў сваю чаргу пачынаюць дзяліцца 
на два гатункі: “герояў”, якія здатныя даць 
рады цяжкасцям, звязаным з інваліднасцю, 
і “няўдахаў”, якія не змаглі гэтага зрабіць. “Героі” 
прыводзяцца ў прыклад і робяцца медыйнымі 
персонамі, пра “няўдахаў” забываюцца. 

Аднак галоўная праблема гераізацыі нават не 
ў гэтым, а ў тым, што яна зноў адцягвае ўвагу ад 
умоваў знешняга асяроддзя. Гэты прыём укла-
даецца ў рамкі згаданай медыцынскай мадэлі, 
у якой ёсць хвароба — прычына ўсіх бядотаў. 
Толькі для вырашэння праблемы прапануец-

ца не чакаць выздараўлення, а праявіць цуды 
вынаходлівасці, мэтаскіраванасці, моцы, сілы 
волі і іншых асабістых якасцяў. Але ж чаму адна-
му чалавеку, каб схадзіць у краму, трэба зрабіцца 
героем, а іншаму дастаткова абуцца і выйсці за 
дзверы? Ці нельга гэткім чынам арганізаваць 
вонкавае асяроддзе, каб паход у краму быў да-
сяжны ўсім і не патрабаваў гераізму? Вядома, калі 
вы сустракаеце падобнага кшталту героя, было б 
проста грэшна не зрабіць пра яго матэрыял. Як 
жа пры гэтым пазбегнуць пасткі гераізацыі? Як ні 
дзіўна, у гэтым можа дапамагчы шкадаванне. Ад-
нак шкадаваць трэба не “няшчаснага інваліда”, а 
грамадства, якое вымушае сваіх найбольш яскра-
вых людзей укладаць тытанічныя намаганні не ў 
працу і творчасць, а ў тое, каб проста жыць. Шка-
даваць трэба пра тыя ўмовы, якія не былі створа-
ныя для паўнавартаснага жыцця гэтага чалавека. 

4. Не заклікайце апекаваць,  
патрабуйце стварыць магчымасці

Ужо добра знаёмая нам медыцынская мадэль раз-
глядае чалавека з інваліднасцю як хворы арганізм. 
Задачы дзяржавы ў межах такой мадэлі  — за-
бяспечыць патрэбы хворага арганізму. Іншымі 
словамі, дзяржава дапамагае падтрымаць жыц-
цё і стварае ўмовы для лячэння. Быць жывым і 
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мець медыцынскі догляд — 
іншых патрэбаў хворы 
арганізм не мае. 

Сацыяльная мадэль ба-
чыць у чалавеку з інва-
ліднасцю перад усім чала-
века, з усёй разнастайнасцю 
ягоных патрэбаў. І задачы 
для дзяржавы, адпаведна, 

мяняюцца. Цяпер робіцца важным стварыць асяро-
дак, у якім гэтыя людзі змогуць свае патрэбы задаваль-
няць. І тады ў цэнтры ўвагі аказваецца не памер 
дапамогі па інваліднасці, а магчымасці навучання і 
працаўладкавання, не матэрыяльны дабрабыт школаў-
інтэрнатаў, а ўмовы для інклюзіўнай адукацыі ў звы-
чайных школах. 

Змена з медыцынскай на сацыяльную мадэль 
вельмі павольна адбываецца ў СМІ. Яшчэ маруд-
ней яна праходзіць у кабінетах чыноўнікаў. Ад-
на з прычынаў палягае ў тым, што дзяржаўныя 
службоўцы на постсавецкай прасторы маюць тэн-
дэнцыю ставіцца да грамадзянаў як да тых, каго яны 
апякаюць і пра каго клапоцяцца. Патэрналісцкія 
тэндэнцыі распаўсюджваюцца на ўсіх, незалежна 
ад наяўнасці або адсутнасці інваліднасці. Небяспе-
ка падобных “установак” палягае ў тым, што сярод 
чыноўнікаў расце перакананне: яны ведаюць, што 

патрэбна грамадзянам, “лепей” за саміх грамадзянаў. 
І менавіта журналісты дапамагаюць развеяць ілюзіі. 

Другая прычына маруднай змены дзяржаўнай 
палітыкі ў тым, што забяспечыць патрэбы хво-
рага арганізму нашмат танней, чым укладацца ў 
змены асяроддзя. Павелічэнне сумаў дапамогі дае 
эфект напярэдадні выбараў, але нічога не змяняе ў 
доўгачасовай перспектыве. І задача журналіста — на-
гадаць уладам, што ад іх сённяшніх рашэнняў зале-
жыць заўтра таго грамадства, якім яны кіруюць. 

5. Матэрыял пра чалавека, а не пра хворы арганізм

Адзін са спосабаў стварыць матэрыял жывым 
і  цікавым — апісваць героя або герояў як асобаў, а 
не як хворыя целы. Чалавек мае мары і захапленні, 
а не толькі аналізы і лекі. У ягоным жыцці звычай-
на ёсць месца гумару і радасцям, а не толькі пакутам 
і  стогнам. 

У вашым матэрыяле ён можа адыгрываць ро-
лю “навочнага дапаможніка”, калі на ягоным пры-
кладзе вы тлумачыце, што ўяўляе з сябе гэты від 
інваліднасці, ягоная гісторыя можа спрычыніць 
дыскусіі па значных пытаннях. Аднак у любым вы-
падку ў матэрыяле павінен прысутнічаць чалавек, 
і  ягоная гісторыя мае быць гісторыяй чалавека, а не 
гісторыяй ягонай інваліднасці. 
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Карэктная і некарэктная лексіка
Так Не

Чалавек з інваліднасцю. Чалавек з абмежаванымі магчымасцямі.

Чалавек з траўмай (рукі, хрыбта і інш.). Хворы. Калека, скалечаны, пакалечаны і інш. З дэфектам здароўя, 
з недахопам здароўя.

Чалавек без інваліднасці. Нармальны. Здаровы.

Чалавек на вазку, які карыстаецца вазком. Паралюшаваны, паралітык, прыкаваны да вазка, аднаногі, бязногі. 
Вазочнік — можа выкарыстоўвацца ў камунікацыі, але не лепшы 
тэрмін для журналісцкага матэрыялу.

Інваліднасць. Дэфект, калецтва, няшчасце.

Мае пэўны дыягназ, чалавек з пэўным дыягназам. Хварэе, пакутуе.

Формы, утвораныя ад дыягназу, напрыклад “даўн”, “эпілептык”. 
Грубыя прастамоўныя выразы, напрыклад, “прыпадачны”, 
“ДЦПшнік”, “шызік”.

Чалавек, які перанёс пэўную хваробу, набыў інваліднасць у 
выніку пэўнай хваробы.

Пакутуе ад пэўнай хваробы або яе наступстваў, ахвяра пэўнай хва-
робы.

Чалавек з ментальнай інваліднасцю, з асаблівасцямі мен-
тальнага развіцця, з асаблівасцямі развіцця.

Адсталы, разумова непаўнавартасны, з затрымкай у развіцці, з ад-
ставаннем у развіцці, прыдуркаваты, “тормаз”.

Дзеці з інваліднасцю. Дзеці-інваліды.

Школьнікі з адмысловымі адукацыйнымі патрэбамі. Школьнікі-інваліды.

Чалавек з асаблівасцямі псіхічнага развіцця, чалавек з 
асаблівасцямі душэўнага або эмацыйнага развіцця.

Псіх, вар’ят, ненармальны, псіхічнахворы, чалавек з псіхічным або 
эмацыйным разладам, чалавек з псіхіятрычнымі праблемамі.

Невідушчы, слабавідушчы, з інваліднасцю па зроку. Сляпы, падслепаваты, з парушэннямі зроку.

Чалавек, які не чуе; чалавек са слабым слыхам, з інваліднасцю 
па слыху; чалавек, які карыстаецца мовай жэстаў.

Глухі, з парушэннямі слыху, глуханямы.

 Табліца складзеная паводле інтэрнэт-крыніцы: http://perspektiva-inva.ru/language-etiquette/.
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урналісцкі матэрыял па гендэрнай 
тэматыцы будзе лічыцца карэктным 
пры ўмове выканання дзвюх асноўных 
умоваў:

•	 калі	 ён	 пазбаўлены	 сэксізму і 
падтрымлівае ідэі роўнасці палоў (не 
варта пры гэтым блытаць “роўнасць” і 
“аднолькавасць”);

•	 калі	ў	матэрыяле	аднолькава	бачныя	
і мужчыны, і жанчыны, іх становішчы, іх 
інтарэсы, прычым улічваецца, што то-
есныя становішчы часцяком вядуць да 
розных наступ стваў для мужчын і жан-

чын, што ў аднолькавых становішчах інтарэсы мужчын 
і жанчын могуць адрознівацца, то бок калі матэрыял 
з’яўляецца гендэрна адчувальным.

2. “Нягендэрныя” матэрыялы

Калі героямі вашага матэрыялу з’яўляюцца людзі — 
значыцца, у ім ёсць гендэрны складнік, паколькі па-
дзел паводле прыкметы полу — адзін з падставовых 
сацыяльных падзелаў. Любы матэрыял абавязкова або 
з’яўляецца гендэрна карэктным, або не. Любы матэ-
рыял або з’яўляецца гендэрна адчувальным, або не. 
Калі вы мяркуеце, што маглі б падрыхтаваць матэры-
ял для СМІ, які не мае гендэрнага складніку, дашліце 
яго нам, калі ласка. Калі мы таксама не зможам знайсці 

Гендэрна  
карэктныя 
матэрыялы
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ніякіх гендэрных аспектаў для тэмы вашага матэрыя-
лу — абяцаем вам адмысловы прыз за крэатыўнасць. 

Аднак пакуль такі матэрыял да нас не прыйшоў, 
мы мяркуем, што паўсюль, дзе ёсць людзі, ёсць ген-
дэрная тэматыка. Калі вы робіце вулічную апытанку 
на палітычную тэму, каму часцей будзеце задаваць 
свае пытанні? Мужчынам ці жанчынам? Ад каго вы 
самі чакаеце больш разгорнутых і абгрунтаваных 
адказаў? Якога полу рэспандэнтаў больш уважліва 
слухаеце? Ці ў роўнай меры ўвойдуць рэплікі 
мужчынаў і жанчынаў у ваш канчатковы матэрыял? 
Якога полу эксперт будзе каментаваць апытанне? 
І  як зменіцца становішча, калі тэмай апытання бу-
дзе будаўніцтва новага дзіцячага садка? Якое месца ў 
такім матэрыяле будзе аддадзенае татам, што бяруць 
удзел у выхаванні сваіх дзяцей?

Вы працуеце з гендэрнай тэматыкай падчас 
падрыхтоўкі любога матэрыялу. Пытанне палягае 
толькі ў тым, наколькі асэнсавана вы гэта робіце. Ці 
можаце вы ўбачыць гендэрны складнік свайго матэ-
рыялу? Ці можаце вы пралічыць, на стварэнне якой 
рэчаіснасці ён працуе? Ці той, у якой месца жанчы-
ны — на кухні, а мужчына, які сядзіць з дзіцём, па-
куль ягоная жонка кіруе фірмай, лічыцца лузерам 
і  падабцаснікам? Ці ваш матэрыял адлюстроўвае 
свет, у якім людзі, незалежна ад полу, маюць самыя 
розныя магчымасці для самавыяўлення?

3. “Гендэрныя” матэрыялы

Разам з гэтым ёсць цэлы шэраг тэмаў, якія на-
прамую закранаюць гендэрныя аспекты. Сярод 
іншага, гэта пытанне пра спароны і дасяжнасць 
кантрацэпцыі, сэксуальнае выхаванне, няроўнасць у 
заработнай плаце, забарона на пэўныя прафесіі для 
прадстаўнікоў канкрэтнага полу, хатні гвалт, новыя 
формы сям’і ды новыя падыходы да размеркавання 
бацькоўскіх абавязкаў і да т.п. Усе яны, безумоўна, 
таксама маюць патрэбу ў асвятленні, бо закранаюць 
інтарэсы нават не паловы, а ўсяго грамадства. Нельга 
ж абмяркоўваць “жаночыя” пытанні, не зважаючы 
на тое, як змены ў законах і практыках адлюстру-
юцца на мужчынах. У дадатку вы можаце знайсці 
спіс дапаможнікаў, якія распавядаюць пра тое, як 
падыходзіць да асвятлення гэтых пытанняў. Мы за-
прашаем вас з імі азнаёміцца. 

4. Гендэрныя стэрэатыпы

Шмат хто з нас шчыра мяркуе, што, кажучы “жан-
чына” або “мужчына”, мы гаворым пра людзей не-
шта большае за простае пазначэнне іх фізіялагічных 
адрозненняў. Жанчына — значыцца любіць дзяцей, 
хутчэй за ўсё, мяккая і дыпламатычная, а мужчы-
на — актыўны і часам агрэсіўны, больш рашучы 
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і  хільны да лідарства. Гэтыя ўяўленні з’яўляюцца 
стэрэатыповымі, бо такім чынам мы думаем пра 
ўсіх жанчынаў і ўсіх мужчынаў, ніяк не ўлічваючы 
іх індывідуальныя адрозненні ў характары, тэмпера-
менце, жыццёвым досведзе. 

Гэтыя стэрэатыпы маюць сур’ёзныя падставы: 
хлопчыкаў і дзяўчатаў выхоўваюць па-рознаму. 
У адных часцей ухваляюцца ўседлівасць, ахай-
насць і паслухмянасць, а ў другіх — актыўнасць 
і ініцыятыва. Таму сапраўды вельмі верагодна, 
што “сярэдняя” жанчына будзе радзей публічна 
праяўляць агрэсію, чым “сярэдні” мужчына. Аднак 
пры гэтым трэба памятаць, што “сярэднія” людзі 
сустракаюцца толькі ў статыстычных справаздачах. 
Канкрэтныя мужчыны і жанчыны могуць значна 
адрознівацца ад стандарту. 

Што ж робяць журналісты, калі пашыраюць 
стэрэатыпы, напрыклад, у выглядзе клішэ “моц-
ны пол”/“слабы пол”? Кожная публікацыя, у якой 
фігуруе гендэрны стэрэатып (“моцны і рашучы муж-
чына”, “слабая і крохкая жанчына”), не толькі паказ-
вае, як усё ёсць “на самай справе”, але і арыентуе на 
тое, “як мае быць”, “як слушна”. Таму, калі побач са 
стэрэатыпнымі мужчынскімі і жаночымі вобразамі 
і ролямі ніколі (ці скрайне рэдка) не з’яўляюцца во-
бразы, якія стэрэатыпы разбураюць — то тады… 
Прыхільнікі традыцыйнага размеркавання роляў 

тут маглі б падумаць, што “тады людзі будуць 
прытрымлівацца тых нормаў, якія транслююць СМІ, 
і тады, нарэшце, з’явяцца мужчынскія мужчыны і 
жаноцкія жанчыны”. Аднак такое не адбываецца. 
Людзі могуць вельмі старацца перастаць быць самімі 
сабой, але гэта ў іх рэдка атрымоўваецца зрабіць 
бездакорна. Крохкаму і рамантычнаму юнаку цяж-
ка зрабіцца альфа-самцом. І калі медыі паказваюць 
вобраз мужчыны толькі як альфа-самца, наш юны 
рамантык можа вельмі пакутаваць з-за таго, што не 
адпавядае вобразу “сапраўднага мужчыны”. 

Хацелася б падкрэсліць, што, увогуле, мы не 
заклікаем трансляваць выключна нешаблонныя 
вобразы, бо гэта азначала б зваротны перакос у 
рэпрэзентацыі гендэрных роляў. Мы заклікаем па-
казваць шырокі спектр размаітых роляў і вобразаў — 
тады заставацца сабою і ганарыцца сабою можа і  
альфа-самец, і крохкі рамантык, і бізнэс-лэдзі, і хат-
няя гаспадыня. 

5. Рэдукцыя персанажаў

Стэрэатыпы праяўляюцца не толькі ў выгля дзе 
моўных клішэ і падборы эпітэтаў. Яны часта вызна-
чаюць саму працу з героямі матэрыялаў і прэзента-
цыю тэмы. Мужчынаў паказваюць як прафесіяналаў, 
а жанчын — як жонак і мацярок. Гаворачы пра 
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мужчынаў, падкрэсліваюць іхныя кар’ерныя 
дасягненні, пра жанчын — іх прывабны знешні вы-
гляд. Гэта праяўляецца і ў падборы пытанняў для 
інтэрв’ю, і ў выбары ракурсу для фота (сур’ёзны 
твар мужчыны ў адным кадры і ўсмешлівая жанчы-
на, якая знята ва ўвесь рост, каб былі бачныя ногі, — 
у другім), і ў выбары экспертаў для абмеркавання. 

Атрымоўваецца, што падчас стэрэатыповай 
прэзентацыі героі матэрыялаў рэдукуюцца толькі 
да пэўнага свайго боку: мужчыны звычайна да 
прафесіянальнага жыцця, жанчыны — да прыват-
най сферы ці нават да сэксуальнага аб’екта. Вядо-
ма, калі вы толькі не пішаце нечыю біяграфію, вам 
даводзіцца рэдукаваць сваіх герояў. Часам ад іх можа 
застацца толькі меркаванне па канкрэтным вузкім 
пытанні. Рэдукцыя сама па сабе — добрая і нарма-
лёвая з’ява. Аднак яна робіцца праблемай, калі СМІ 
сістэматычна рэдукуе жанчынаў да адных роляў, 
а мужчынаў да іншых. 

Але ж нішто, акрамя нашых установак, не пе-
рашкаджае зрабіць інтэрв’ю пра жанчыну, задаючы 
пытанні выключна пра кар’еру і творчасць, або спы-
таць абаяльнага пісьменніка пра тое, якія падарункі 
яму дораць прыхільніцы. Падобныя развароты ця-
пер з’яўляюцца ўсё часцей, але па-ранейшаму вы-
глядаюць незвычайна свежа на стандартным агуль-
ным фоне. 

6. Нябачнасць жанчынаў

Калі мы гаворым “група школьнікаў”, мы ра-
зумеем, што ў такую групу могуць уваходзіць 
і хлопчыкі, і дзяўчынкі, а вось у “групу школьніцаў” 
хлопчыкі ўваходзіць не могуць. Мужчынскі род 
выкарыстоўваецца па змаўчанні, як датычны ўсіх лю-
дзей. Назву прынятай у часы Французскай рэвалюцыі 
“Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна” маг-
чыма перакласці на беларускую мову як “Дэклара-
цыю правоў мужчыны і грамадзяніна”. Гэты пера-
клад нават будзе больш дакладным, бо ў тыя часы 
палітычныя правы сапраўды не распаўсюджваліся на 
жанчынаў. 

Выкарыстанне мужчынскага роду па змаўчанні 
з’яўляецца нормай для шматлікіх моваў. І яно мае сваё 
следства. Мова шмат у чым вызначае нашае мысленне. 
Калі мы кажам “чыноўнікі”, а не “чыноўніцы”, “прад-
прымальнікі”, а не “прадпрымальніцы”, “настаўнікі”, 
а не “настаўніцы”, мы робім жанчынаў нябачнымі і ў 
мове, і ў нашым уласным уяўленні. Праз гэта мы рызы-
куем забыцца, што жаночая частка пазначанай намі 
групы мае свае асаблівыя патрэбы ды інтарэсы. Мы за-
бываемся, што чыноўніцы, каб зрабіць кар’еру, трэба 
быць на галаву вышэй за яе канкурэнтаў-мужчынаў, 
бо за жанчынай неахвотна прызнаюць права на лідар-
ства. Таксама мы забываемся, што прадпрымальніцы 
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маюць нашмат менш шанцаў знайсці мужа, які возьме 
на сябе ўсе хатнія клопаты, чым мужчыны-прадпры-
мальнікі — знайсці жонку-гаспадыньку. Забываемся, 
што настаўніца, хутчэй за ўсё, сама мае дзяцей і ёй 
патрэбны час забраць іх з дзіцячага садка. А вось за 
мужчыну-настаўніка гэта, вельмі верагодна, зробіць 
ягоная жонка. 

Часам уважлівыя адносіны да выкарыстання жа-
ночага роду могуць наштурхнуць на нечаканыя тэмы 
для матэрыялаў. У сваім дапаможніку “Гендэрна этыч-
ная журналістыка” Сувендрыні Какучы дзеліцца до-
сведам асвятлення цунамі на Шры-Ланцы ў 2004 годзе. 

У той час як усе пісалі пра “людзей”, “жыхароў” 
і “пацярпелых”, яна пісала, што дзяўчаты і жанчы-
ны гінулі падчас паводкі, бо не навучыліся плаваць 
і ўскарасквацца на дрэвы. Гэтыя навыкі не лічыліся 
важнымі для будучых жонак і маці, такія гульні 
дзяўчатаў не ўхваляліся. У выніку шмат для каго гэ-
та каштавала жыцця. У сваіх матэрыялах Какучы 
пісала, што дамы ды іншая ўласнасць звычайна былі 
запісаныя на мужчыну, і жанчынам было цяжка пасля 
смерці мужа аформіць маёмасныя правы, у тым ліку і 
праз тое, што жанчыны мелі менш досведу зносінаў з 
чыноўнікамі. То бок мужчыны і жанчыны пацярпелі 
ад паводкі па-рознаму. Аднак убачыць гэта магчыма 
было толькі маючы гендэрную адчувальнасць. І выка-
рыстанне жаночага роду дапамагае яе развіваць. 

Аднак зрабіць жанчынаў бачнымі часам амаль 
немагчыма, бо ў мове проста бракуе прыдатных 
словаў. Як у расейскай мове назваць адным словам 
жанчыну-міністра? Жанчыну-генерала? Жанчыну-
аўтара? У беларускай ды ўкраінскай мовах словы 
“аўтарка”, “паэтка” гучаць больш арганічна і прыжы-
ваюцца лепш, чым у расейскай. Аднак і ў расейскай 
мове магчыма падкрэсліць пол вашай гераіні праз 
зварот да яе па імені ці прозвішчы (“лейтэнант Сака-
лова”) або шляхам дадавання прыметніка, які пакажа 
яе пол (“вопытная ўрач”).

Зрабіць жаночы род у мове бачным (а значыцца, 
зрабіць бачнымі жанчынаў у рэальнасці, якую вы 
канструюеце) — гэта азначае праявіць не толькі са-
цыяльную адказнасць, але і працаваць над развіццём 
мовы, дэманстраваць высокае майстэрства валодан-
ня словам. 

“Мужчынскі род па змаўчанні”, сярод іншага, 
дзівосна адлюстроўваецца ў інфармацыйнай 
палітыцы СМІ: найбольш важныя тэмы (палітыка, 
эканоміка, вайна, катастрофы) адначасова прыз-
наюцца важнымі для ўсіх і лічацца пераважна 
“мужчынскімі” сферамі, што адлюстроўваецца ў вы-
бары герояў матэрыялу і экспертаў. Дарэчы, пра вы-
бар экспертаў гаворка пойдзе ніжэй. 
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7. Выбар экспертаў

Здараецца, што рэдактары і самі журналісты абіра-
юць экспертаў-мужчынаў, бо лічаць іх больш 
кампетэнтнымі і кваліфікаванымі. Часам магчыма 
пачуць абгрунтаванне, што мужчынам болей давярае 
аўдыторыя. Так ці іначай, жанчыны часцей з’яўляюцца 
ў ролі экспертаў, калі гаворка вядзецца пра традыцый-
на “жаночыя” сферы, напрыклад, пра адукацыю. 

Выбар экспертаў-мужчынаў замацоўвае ўяўленне, 
што найбольш паспяховыя прафесіяналы  — гэ-
та мужчыны. У той момант калі журналіст абірае 
жанчыну-палітолага, жанчыну-эканаміста, жанчы-
ну — ядзернага фізіка, ён паведамляе сваёй аўдыторыі 
не толькі тое, аб чым кажа эксперт, але і паказвае, што 
жанчына можа быць паспяховым прафесіяналам, 
натхняе тым самым шматлікіх жанчынаў, дзяўчат 
і дзяўчынак жадаць ад жыцця трохі большага за па-
спяховае замужжа. 

Асабліва цікавы выбар экспертаў, калі мо-
ва заходзіць пра ўласна гендэрную тэматыку. На-
прыклад, падчас асвятлення пытання спаронаў 
журналісты часта звяртаюцца па каментары да 
медыкаў і святароў і часам “забываюцца” пра 
прадстаўнікоў жаночых арганізацыяў, грамадскіх 
дзяячак, даследніцаў гэтай тэмы. Альбо запраша-
юць жанчыну не таму што яна эксперт, не таму што 

яна займаецца гэтай праблемай, а з адной простай 
прычыны — яна з’яўляецца прадстаўніком жаноча-
га полу. Здараецца і наадварот: адзін бок у дыскусіі 
прадстаўляе сацыёлаг, феміністка і грамадскі дзяяч, 
а яе апанентам абіраюць “мужчыну, бацьку трох 
дзяцей”. Аднак чалавек не можа лічыцца экспертам 
толькі праз прыналежнасць да свайго полу. Экспер-
там можа быць толькі той, хто прафесійна займаецца 
тэмай, якая разглядаецца.

8. Трансляванне сэксісцкіх выказванняў

Напэўна, залішнім будзе нагадаць, што матэры-
ял, у якім жанчыны або мужчыны апісваюцца як 
непаўнавартасныя ў пэўнай галіне, будзе некарэкт-
ным. Аднак часам мы нават не задумваемся, што 
пытанні накшталт “ці можа жанчына быць міністрам 
абароны?” або “ці можна даверыць мужу дзяцей?” 
з’яўляюцца сэксісцкімі. 

Таксама сэксісцкім будзе выкарыстанне 
прыметніка “жаночы”/”жаноцкі” як сіноніма 
“дрэннага, няякаснага, непаўнавартаснага” ці тако-
га, які цалкам адмаўляе сэнс вызначанага слова, на-
прыклад “жаночая логіка” ці “жаночае сяброўства”. 
З прыметнікам “мужчынскі” так абыходзяцца 
радзей, але сустрака юцца спробы іх стварыць 
(“мужчынская вернасць”).
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Сэксісцкімі будуць лічыцца сцверджанні пра пе-
равагу аднога полу над другім у якой-колечы сферы 
(“мужчыны больш крэатыўныя”, “жанчыны больш 
тактоўныя”). 

Праявы сэксізму разнастайныя, і адказнасць 
журналіста палягае не толькі ў тым, каб не транс-
ляваць іх самому, але і сачыць за тым, каб сэксісцкія 
выказванні герояў матэрыялу (калі без такіх не 
абысціся) не заставаліся без каментару, які б ставіў 
іх пад сумнеў. 

9. Асвятленне тэмы гвалту

Асаблівае месца сярод тэмаў гэтай групы займае тэма 
гвалту ў дачыненні да жанчынаў. Жанчыны часцей за 
мужчынаў робяцца ахвярамі хатняга і сэксуальнага 
гвалту. Адна з найбольш распаўсюджаных памы-
лак журналістаў падчас асвятлення гэтай тэмы  — 
апраўданне гвалтаўніка і абвінавачванне ахвяры. 
Яна “справакавала”, а ён “не ўтрымаўся”, яна “на-
прошвалася”, а ён “натуральна, ускіпеў”, яна “сцвяр-
джае, што на яе напалі”, а ён “паважаны чалавек і 
прыкладны сем’янін”. У некарэктных матэрыялах 
магчыма заўважыць, што жанчынам прыпісваецца 
звыш натуральная здольнасць прадбачыць будучы-
ню: яна павінна была загадзя пралічыць, як адрэагуе 
мужчына на яе знешні від, словы і ўчынкі. Мужчыны 

ж у  такіх матэрыялах апісваюцца як прымітыўныя 
жывёлы, няздатныя супрацьстаяць інстынктам  — 
сэксуа льнае ўзбуджэнне або гнеў быццам бы 
з’яўляюцца дастатковымі прычынамі для таго, каб 
выкарыстаць сілу і прымус.

Трэба заўважыць, што тэма асвятлення гвалту — 
гэта вялікая асобная тэма, якая сягае далёка за рамкі 
нашай брашуры. Тут мы хацелі б сказаць толькі аб 
тым, што для пісьменнай працы з гэтай тэматыкай 
патрэбна высокая прафесійная кваліфікацыя, багаты 
досвед і вялікі шэраг асабістых якасцяў, сярод якіх 
тактоўнасць і стрэсаўстойлівасць. Зрабіць такі матэ-
рыял якасным і карэктным мімаходзь, адцягнуўшыся 
ненадоўга ад іншых тэмаў і матэрыялаў, практычна 
немагчыма. 

10. Выкарыстанне тэрміналогіі

Калі вы чытаеце гэтыя радкі, наўрад ці вы 
выкарыстоўваеце слова “фемінізм” як лаянкавае. Ад-
нак, хутчэй за ўсё, вам вядомыя прыклады, калі яго 
выкарыстоўваюць такім чынам. Феміністкам прыпіс-
ваюць і нянавісць да мужчынаў, і ідэю перавагі жан-
чынаў над мужчынамі, і імкненне заваёўваць для 
жанчынаў адмысловыя правы звыш звычайных пра-
воў чалавека. Не кажучы ўжо пра вобраз феміністкі 
ў медыях — агрэсіўнай непрывабнай кралі. Гаворка 
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ідзе пра тыя выпадкі, калі пра феміністак кажуць 
зборна, апісваюць як групу. 

Дарэчы, асобныя журналісты могуць выка-
рыстоўваць тэрмін без папярэдняга высвятлення яго-
нага значэння. Таму хацелі б тут выказаць просьбу, 
якая, спадзяемся, не пакрыўдзіць прафесіяналаў, але, 
можа быць, нагадае пра стандарты прафесіі тым, хто 
яшчэ пакуль імкнецца стаць прафесіяналамі. Прось-

ба будзе наступная: калі ласка, зазірайце ў слоўнікі 
ды энцыклапедыі. Ёсць вялікі шэраг паняццяў, 
якія перайшлі ў СМІ з лексікону навукоўцаў і якія 
сёння вельмі актыўна, але, на жаль, недакладна 
выкарыстоўваюцца. Тэрміны “гендэр”, “фемінізм”, 
“гендэрная роўнасць” — у іх ліку.

 

Карэктная і некарэктная лексіка

Як і ў выпадку з этнічнасцю, лексіка рэдка з’яўляецца асноўнай праблемай сэксісцкіх матэрыялаў. Таму ніжэй 
мы пазначаем толькі некалькі момантаў.

Так Не

Выкарыстанне канчаткаў і суфіксаў, якія паказваюць на жаночы 
род, падваенне назваў групаў (“журналісты і журналісткі”).

Выкарыстанне мужчынскага роду па змаўчанні.

Параўнанне жанчынаў з жанчынамі — майстрамі сваёй справы 
(“яна пяе як Эдыт Піяф”). “Марыя Складоўская-Кюры — вучо-
ная, першая двойчы нобелеўскі лаўрэат у гісторыі”.

Параўнанне жанчынаў з мужчынамі — майстрамі сваёй справы 
(“яна спявае як Шаляпін”). Апісанне вядомых жанчынаў праз 
іхныя адносіны да мужоў (Крупская як жонка Леніна, а не як 
тэарэтык педагогікі).

Выкарыстанне прыметнікаў “жаночы”/ “жаноцкі” і “мужчынскі” 
ва ўласным сэнсе слова — як указанне на нешта, уласцівае лю-
дзям жаночага або мужчынскага полу (“жаночыя грудзі”).

Выкарыстанне прыметніка “жаночы” як указанне на недахоп 
або адсутнасць чаго-небудзь (“жаночая логіка”), а прыметніка 
“мужчынскі” — як указанне на яскрава выражаную якасць 
(“мужчынская хватка”).

Трэба ўважліва адносіцца да прыметнікаў “жаночы” і “мужчынскі” ў сэнсе “прадугледжаны сацыяльнай роляй”. Гэтак, “жаночая праца” 
і “мужчынская праца” — гэта тая, выкананне якой традыцыйна чакаецца ад жанчынаў або мужчынаў, але не тая, якую яны абавязаныя 
выконваць.
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ы ўпэўненыя, што ў нашым свеце 
ёсць месца шырокаму спектру сэк-
суальных арыентацыяў і гендэрных 
ідэнтычнасцяў. І мы мяркуем, што 
нашыя чытачы з намі згодныя. Калі 
вы прытрымліваецеся іншае думкі, 
нам варта ад самага пачатку зазна-
чыць, што тут мы не будзем прад-
прымаць спробаў кагосьці перака-
наць, не будзем займацца і асветай 
таксама. Для гэта ёсць іншыя месцы 
і тэксты. Ніжэй — парады для тых, 

хто імкнецца стварыць карэктны матэрыял на тэму 
ЛГБТ. “Карэктны” ў дадзеным выпадку азначае — без 
праяваў гамафобіі, біфобіі, трансфобіі ды вялікага 
шэрагу да іх падобных фобіяў. 

1. Пра гэта трэба пісаць

Верагодна, вы заўважалі, што амаль кожны матэры-
ял пра гендэрную ідэнтычнасць і сэксуальную ары-
ентацыю збірае шмат каментароў, і звярталі ўвагу, 
наколькі агрэсіўнымі бываюць гэтыя каментары. Як 
след, частка журналістаў, якія маглі б зрабіць цікавы і 

Карэктнасць 
падчас асвятлення 
тэматыкі ЛГБТ
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якасны матэрыял, пазбягае гэтай тэмы, каб не права-
каваць чарговы скандал. І наадварот, аматары таннай 
славы, якія сустракаюцца ў кожнай прафесіі, вельмі 
любяць гэтую тэму. 

Яна зараз сапраўды адна з самых папулярных 
для абмеркавання. Пачатак XXI стагоддзя ў бы-
лых постсавецкіх краінах — гэта перыяд, калі ў 
масавай свядомасці ідзе актыўнае абмеркаванне 
разнастайнасці гендэрных ідэнтычнасцяў і сэксуаль-
ных арыентацыяў. Адбываецца гэтае асэнсаванне ў 
медыях: на сайтах, у форумах, у сацыяльных сетках. 
Любое абмеркаванне, асабліва працяглае і шырокае, 
спрычыньвае палярызацыю думак: хтосьці робіцца 
прыхільнікам роўных правоў для ЛГБТ, хтосьці —  
зацятым праціўнікам. 

Прычынай для чарговага вітку абмеркаванняў 
часцяком робяцца матэрыялы СМІ. Роля СМІ ў 
гэты перыяд асабліва істотная, бо ў шпаркім рыт-
ме сучаснага жыцця чалавек нават пры наяўнасці 
жадання можа не мець часу, каб азнаёміцца з пы-
таннем сур’ёзна — пачытаць кнігі, зазірнуць у 
вынікі навуковых даследаванняў і сфарміраваць 
сваё ўласнае меркаванне на гэты конт. Меркаван-
не аб праблеме складаецца шмат у чым на аснове 
той інфармацыі, якая прыходзіць са СМІ. Як след, 
асэнсаваная і неасэнсаваная дэзінфармацыя з боку 
журналістаў можа справакаваць агрэсію ў адносінах 

да прадстаўнікоў некаторых групаў, аж да выпадкаў 
застасавання гвалту. 

Таму мы лічым, што сёння ад журналістаў шмат 
у чым залежыць узровень інфармаванасці па пытан-
нях ЛГБТ, ад працы СМІ — якасць і глыбіня асэнса-
вання праблемы ў грамадстве, ад інфармацыйнай 
палітыкі — тыя пазіцыі, якія пазней трансфармуюцца 
ў рашэнні на палітычным узроўні. Гэта тая сітуацыя, 
калі журналістыка робіць абсалютна непасрэдны 
ўплыў на будучыню. Улічваючы накал жарсцяў, сёння 
пісьменны і сур’ёзны матэрыял можа ў літаральным 
сэнсе выратаваць нечае жыццё. Таму мы заклікаем вас 
пісаць пра гэта.

2. Гэта не хвароба і не няшчасце

Нават журналісты, якія прыхільна ставяцца да 
сваіх герояў, часам апісваюць іх арыентацыю або 
ідэнтычнасць як хваробу. Робіцца гэта для таго, 
каб падкрэсліць: чалавек не можа нічога памяняць, 
ён у гэтым “не вінаваты”. І ў гэтым сапраўды няма 
правіны, але і хваробы няма. “Хвароба” канструюецца 
ў журналісцкіх матэрыялах праз выбар лексікі (“упер-
шыню зразумеў, што штосьці не так”), расповеды пра 
сітуацыі траўмы (напрыклад, спроба згвалтавання), 
апісанне таго, як блізкія дапамагаюць герою справіцца 
з ягонай/ейнай “непаўнавартаснасцю” (напрыклад, 
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брат адной з дзяўчын у аднаполай пары дапамагае 
пераносіць цяжкія рэчы падчас пераезду).

Апісваючы гендэрную ідэнтычнасць як хваробу, 
мы правакуем аўдыторыю задацца пытаннем: “А  як 
гэта магчыма вылечыць?” Альбо нават пайсці на 
спробы такога кшталту “лячэння”. Аднак тое, што не 
з’яўляецца хваробай, лячэнню не паддаецца. 

3. Не зводзьце герояў да іх арыентацыі  
або ідэнтычнасці

“Чаму гэтыя людзі хочуць, каб іх паважалі за тое, 
як і з кім яны займаюцца сэксам? Чаму яны хочуць 
гэтым ганарыцца?” — гэтак гучыць распаўсюджаны 
закід гомасэксуалам. Аднак ён не зусім па адрасе. 
Больш дакладным было б пытанне: чаму СМІ пад-
час асвятлення тэмы гомасэксуальнасці акцэнту-
юць сэксуальныя практыкі? Чаму аўтары ствараюць 
вобразы герояў, пакідаючы за дужкамі іх працу і 
захапленні, зносіны з сябрамі, планы на жыццё? 
Кожнаму прафесійнаму журналісту зразумела, чаму 
такое адбываецца: куды ні зірні, гомасэксуалы  — 
самыя звычайныя, нічым не прыкметныя людзі, а 
журналіст імкнецца распавесці пра цікавенькае. 
Як след, у фокусе ўвагі аказваюцца толькі прайды 
і аднаполыя сувязі. У выніку падобнай прэзентацыі 
аўдыторыя задаецца пытаннем: “Чаму гомасэксуа-

лы гэтак моцна зацыкленыя на сваім сэксуальным 
жыцці?”

Што магчыма з гэтым парабіць? Рабіць акцэнт на 
сэксуальнай арыентацыі або гендэрнай ідэнтычнасці 
героя вашага матэрыялу мае сэнс толькі ў тым вы-
падку, калі яны зазнаюць дыскрымінацыю або пару-
шэнне правоў. Аднак і ў гэтым выпадку галоўнае — 
парушэнне правоў чалавека, а не правоў гея ці 
лесбійкі. У астатніх выпадках арыентацыя і гендэр-
ная ідэнтычнасць мае такое ж малое значэнне, як 
колер валасоў ці памер абутку. Ці будзеце вы рабіць 
матэрыял пра чалавека проста з той прычыны, што 
ён гетэрасэксуал ці яна гетэрасэксуалка? Ці таму што 
герой вашага матэрыялу — мужчына або жанчына? 
Павага да ідэі роўнасці патрабуе падобных адносінаў 
да геяў, лесбіек, трансгендэрных людзей, бісэксуалаў 
і шмат каго іншага.

4. Асцярожна: новыя стэрэатыпы

Як толькі пра гомасэксуалаў (часта) або пра 
асэксуалаў, бісэксуалаў, пансэксуалаў і іншых (рад-
зей, але сустракаецца) пачалі казаць у медыях, сталі 
пакрысе фарміравацца новыя стэрэатыпныя вобра-
зы. Маўляў, геі — найлепшыя сябры дзяўчатаў і аба-
вязкова творчыя натуры, а лесбійкі — суворыя кабе-
ты з кароткай стрыжкай і цягліцамі, як у дэсантніка. 
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Геі-сантэхнікі і лесбійкі ў сукенках ад Шанэль у гэткія 
вобразы не ўпісваюцца, а значыцца, рызыкуюць 
быць двойчы дыскрымінаванымі: як “няправільныя” 
людзі і як “няправільныя” геі і лесбійкі. Акрамя таго, 
любыя стэрэатыпы ствараюць ілюзію, што мы мо-
жам нешта сказаць пра характар, густы, лад жыцця 
чалавека толькі праз тое, што нам вядомая яго ці яе 
арыентацыя або гендэрная ідэнтычнасць. Падобная 
скажонасць збядняе нашае ўяўленне пра разнастай-
насць свету. 

Што можа зрабіць журналіст? Паказваць сваіх 
герояў, абапіраючыся на як мага больш багатую фак-
туру, аддаючы перавагу тым “фішкам”, якія не супа-
даюць са штампамі. Гэта выклікае зацікаўленасць і 
давер аўдыторыі, робіць матэрыял ярчэй і выразней. 

5. ЛГБТ-супольнасць — неаднастайная 

Для знешняга назіральніка ЛГБТ-супольнасць можа 
здавацца нечым адзіным і аднастайным, як “тыя, хто 
адрозніваецца ад нас”. Таму нярэдка магчыма ўбачыць 
у медыях гея, які гаворыць ад імя не толькі геяў, але 
і лесбіек, адказвае на пытанні пра трансвестытаў і 
карэкцыю полу. Насамрэч ЛГБТ-супольнасць, па-
першае, неаднастайная, па-другое, розныя яе пад-
групы могуць мець фобіі ў стасунку да іншых групаў. 
Больш за тое, можа мець месца непрыязнасць да сваёй 

уласнай групы, і тады кажуць, напрыклад, пра з’яву 
ўнутранай гамафобіі. 

Для журналіста, які абраў ЛГБТ-тэматыку, гэта аз-
начае, што, па-першае, ён павінен разабрацца ва ўсёй 
разнастайнасці ЛГБТ-супольнасці і арыентавацца 
ў тым, каму і якія пытанні магчыма адрасаваць. Па-
другое, дакладна прадстаўляць свайго суразмоўцу, на-
зываючы арганізацыю ці грамадскую ініцыятыву/су-
полку, да якой ён або яна належыць, і не абмяжоўвацца 
агульнымі фармулёўкамі (“адзін з лідараў ЛГБТ-руху”). 
Па-трэцяе, менавіта на плечы журналіста кладзецца 
абавязак адсочваць, ці не ўтрымліваюць выказванні 
вашых суразмоўцаў складнікі мовы варожасці ў 
адносінах да іншых групаў, і паклапаціцца пра тое, каб 
падрыхтаваны матэрыял не трансляваў негатыўных 
выказванняў без каментароў “пакрыўджанай” групы. 
Не забывайцеся, што, на жаль, няма гарантыі, што 
адзін прадстаўнік ЛГБТ-супольнасці, якому вы далі 
слова, будзе безумоўна талерантным у адносінах да 
іншых прадстаўнікоў ЛГБТ. 
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Карэктная і некарэктная лексіка 
Так Не

Гомасэксуальнасць, гомасэксуал(ка). Гомасэксуалізм, гомасэксуаліст(ка).

Гей/лесбійка (лесбіянка). Блакітны/ружовая.

Сэксуальная арыентацыя. Сэксуальныя перавагі. 

Гомасэксуальная, бісэксуальная, інтэрсэксуальная і інш. сэксу-
альная арыентацыя.

Нетрадыцыйная арыентацыя.

Сем’і, аднаполыя сем’і, шлюб, аднаполы шлюб, маці (мамы), 
бáцькі (таты), бацькí. 

Нетрадыцыйныя сем’і, гей-шлюб або словы “сям’я”, “шлюб”, 
“маці” (“мамы”), “бáцькі” (“таты”), “бацькí”, узятыя ў двукоссі.

Гомасэксуальныя адносіны/пары. Нетрадыцыйныя сэксуальныя адносіны/пары.

Гетэрасэксуал(ка). Натурал(ка).

ЛГБТ (і падобныя абрэвіятуры: ЛГБТК, ЛГБТКНІ ды інш., 
якія ўключаюць у сябе геяў, лесбіек, бісэксуалаў, трансгендэр-
ных людзей, прадстаўнікоў квір-культуры, інтэрсэксуалаў, 
пансэксуалаў, асэксуалаў, нявызначаных і інш.), ЛГБТ-
супольнасць.

Сэкс-меншасці, сэксуальныя меншасці.

Лад жыцця, вечарынка, кватэра. Гомасэксуальны лад жыцця, гомасэксуальная вечарынка, гома-
сэксуальная кватэра.

Гомасэксуал(ка). Абразы: підар, гомік, гамасек, підарас, садаміт, збачэнец, хворы, 
дэвіянт, вычварэнец. 

Роўныя правы. Адмысловыя правы.

Трансгендэрны мужчына/трансгендэрная жанчына (пазначаецца 
той пол, з якім асоба сябе ідэнтыфікуе), трансгендэрныя людзі.

Трансгендэр, трансгендэры.

Пераход, карэкцыя полу. Змена полу. 

Трансгендэрны мужчына/трансгендэрная жанчына, трансген-
дэрныя людзі.

Абразы: ён-яна, яна-ён, яно, гэта, мужа-жанчына.
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паводле класіфікацыі А.М. Вярхоўскага 
(Аналітычны цэнтр “Сава”)

Жорсткая “мова варожасці”
1. Прамыя і непасрэдныя заклікі да гвалту.

2. Заклікі да гвалту з выкарыстаннем агульных 
лозунгаў.

3. Прамыя і непасрэдныя заклікі да дыскрымінацыі.

4. Заклікі да дыскрымінацыі ў выглядзе агульных 
лозунгаў.

5. Завуаляваныя заклікі/падбухторванне да гвалту і 
дыскрымінацыі (напрыклад, прапаганда станоўчага 
сучаснага або гістарычнага досведу гвалту або 
дыскрымінацыі).

Сярэдняя “мова варожасці”
1. Апраўданне гістарычных выпадкаў дыскрымінацыі 
ды гвалту.

2. Публікацыі і выказванні, якія паддаюць сум-
неву агульнапрызнаныя гістарычныя факты 
дыскрымінацыі ды гвалту.

3.  Сцверджанні пра гістарычныя злачынствы той ці 
іншай сацыяльнай групы.

4. Указанне на сувязь пэўнай сацыяльнай групы з 
айчыннымі і/або замежнымі палітычнымі структурамі 
з мэтай яе дыскрэдытацыі.

5. Сцверджанне пра крымінальнасць той ці іншай са-
цыяльнай групы. 

6. Разважанні пра непрапарцыйную перавагу пэўнай 
сацыяльнай групы ў матэрыяльным дабрабыце, 
прадстаўніцтве ва ўладных структурах і г.д.

7. Абвінавачванні ў адмоўным уплыве пэўнай сацы-
яльнай групы на грамадства, дзяржаву.

8. Заклікі не дапусціць замацавання ў рэгіёне (раёне, 
горадзе і г.д.) пэўных сацыяльных групаў.

Мова варожасці
Дадаткі
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Мяккая “мова варожасці”
1. Стварэнне адмоўнага вобразу сацыяльнай групы.

2. Узгадванне назваў сацыяльнай групы ў абразліва-
зневажальным кантэксце.

3. Сцверджанне пра непаўнавартаснасць сацыяльнай 
групы.

4. Сцверджанне пра маральныя недахопы сацыяль-
най групы.

5. Узгадванне сацыяльнай групы або яе непасрэдных 
прадстаўнікоў у абразліва-зневажальным кантэксце 
(напрыклад, у крымінальнай хроніцы).

6. Цытаванне дыскрымінацыйных выказванняў або 
публікацыя падобнага кшталту тэкстаў без адпавед-
нага каментару, які вызначае размяжоўванне паміж 
думкай асобы, якая дае інтэрв’ю, і пазіцыяй аўтара 
тэксту (журналіста); надаванне месца ў СМІ для 
відавочнай прапаганды без рэдакцыйнага каментару 
або іншай палемікі. 

Гласар



51

адмаўленне грамадзянства
узгадванне грамадзянаў краіны як за-
межнікаў у залежнасці ад іх этнічнай 
ідэнтыфікацыі

бі-, гома-, транс- і  інш. фобія
страх, нецярпімасць, непрыязнасць, ва-
рожасць ды іх праява ў дачыненні да го-
масэксуальных, бісэксуальных, трансген-
дэрных ды інш. людзей ды іх практыкаў 
(можа быць скіравана на самога сябе)

гвалт у дачыненні да жанчыны
выкарыстанне сілы на аснове прыкметы 
полу — ад вербальных абразаў і пагрозаў 
да цяжкіх фізічных пабояў і прымушэння 
да ўступлення ў сэксуальную сувязь. Пад-
раздзяляецца на псіхалагічны, фізічны, 
сэксуальны, эканамічны 

гендэр
сацыяльны пол, які вызначае паводзіны 
чалавека ў грамадстве і тое, якім чынам 
гэтыя паводзіны ўспрымаюцца. Уключае ў 
сябе біялагічны пол, гендэрную ролю (на-
бор чаканых узораў паводзінаў), гендэр-
ную атрыбуцыю (успрыняцце чалавека 
навакольнымі) і гендэрную ідэнтычнасць 
(самавызначэнне)

гендэрная адчувальнасць
падыход, паводле якога ўлічваюцца 
адрозненні ўздзеяння, якое аказваецца 
ў дачыненні да жанчынаў і мужчынаў, 
існуючымі або планаванымі праграмамі, 
заканадаўствам, дзяржаўным палітычным 
курсам ва ўсіх галінах жыцця грамадства 
і дзяржавы

гендэрная ідэнтычнасць 
унутранае самаадчуванне ў якасці муж-
чыны, жанчыны або кагосьці іншага 
(бігендэрнае або крос-гендэрнае сама-
адчуванне). Не абавязкова супадае з 
біялагічным полам, з грамадзянскім по-
лам (паводле дакументаў) або з полам вы-
хавання 

Гласар
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гендэрная роўнасць або роўнасць полаў
роўныя долі ў сацыяльнай уладзе, роўны 
доступ да грамадскіх рэсурсаў для 
мужчынаў і жанчынаў. Не мае на ўвазе то-
еснасць полаў, тоеснасць іх прыкметаў ды 
характарыстыкаў 

гетэрасэксізм
ідэалогія і практыка, якія грунтуюцца 
на перакананнях пра тое, што гетэрасэк-
суальнасць — гэта адзіная нармальная 
(біялагічна, маральна і сацыяльна), а так-
сама прымальная форма сэксуальнасці 
чалавека, якая ўключае ў сябе ўяўленне 
пра перавагу гетэрасэксуалаў над 
гомасэксуаламі

дыскрымінацыя
абмежаванне (фактычна або юрыдычна) 
правоў пэўнай катэгорыі грамадзянаў па-
водле матываў іх нацыянальнасці, расы, 
полу, веравызнання і іншых прыкметаў 
вылучэння катэгорыі

ідэнтычнасць
сацыяльная якасць асобы, якая 
з’яўляецца вынікам свядомага і эма-

цыйнага самаатаясамлівання і ўнутрана 
ўзгодненага засваення інфармацыі пра 
яго самога як адзінства асабістага і, адна-
часова, сацыяльнага

інваліднасць (паводле медыцынскай мадэлі)
абмежаванні ў магчымасцях жыцця-
дзейнасці ў грамадстве, абумоўленыя 
фізічнымі, разумовымі, сэнсарнымі або 
псіхічнымі адхіленнямі індывіда

інваліднасць (паводле сацыяльнай мадэлі)
абмежаванні ў магчымасцях, абумоўле-
ныя фізічнымі, псіхалагічнымі, сэн-
сарнымі, сацыяльнымі, культурнымі, 
заканадаўчымі ды іншымі бар’ерамі, якія 
не дазваляюць чалавеку, які мае інвалід-
насць, быць інтэграваным у грамадства і 
браць удзел у жыцці сям’і ці грамадства, 
падобна да яго іншых членаў

ксенафобія
страх, нецярпімасць, непрыманне, няна-
вісць ды іх праява ў дачыненні да кагосьці 
або чагосьці чужога, чужаснага
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культ
знешняя праява пакланення бажаству, су-
купнасць прынятых у той ці іншай рэлігіі 
або ў рэлігійнай плыні абрадаў, святаў, 
рытуалаў, звычаяў

мігрант
асоба, якая ажыццяўляе перасяленне, 
змяняе месца жыхарства ўнутры краіны 
або пераязджае з адной краіны ў іншую

мова варожасці, або рыторыка нянавісці
усе віды выказванняў, якія распаўсюдж-
ваюць, распальваюць, падтрымліваюць 
або апраўдваюць расавую нянавісць, ксе-
нафобію, антысемітызм ды іншыя формы 
варожасці, выкліканыя нецярпімасцю, у 
тым ліку нецярпімасцю, якая праяўля-
ецца ў форме агрэсіўнага нацыяналізму і 
этнацэнтрызму, дыскрымінацыі менша-
сцяў і варожых адносінаў да іх, а таксама 
імігрантаў ды асобаў, якія паводле свайго 
паходжання адносяцца да імігрантаў

палітычная карэктнасць
устаноўка на пошук новых шляхоў 
моўнага выказвання замест тых, якія за-

кранаюць пачуцці і годнасць асобы, пару-
шаюць яе чалавечыя правы праз спасыл-
ку да расавай і полавай прыналежнасці, 
узросту, стану здароўя, сацыяльнага ста-
тусу, знешняга выгляду і да т.п., а таксама 
практыка выкарыстання новых шляхоў 
моўнага выказвання 

расізм
1/ тэорыя і практыка, якія грунтуюцца 
на паняццях пра фізічную і псіхічную 
няроўнасць чалавечых расаў і пра выра-
шальны ўплыў расавых адрозненняў на 
гісторыю і культуру грамадства;
2/ сукупнасць перакананняў, ідэалогіяў 
і сацыяльных працэсаў, скіраваная на 
дыскрымінацыю іншых з-за іх меркава-
най прыналежнасці да “расавай” групы 

рэлігійная група (супольнасць)
добраахвотнае згуртаванне грамадзянаў, 
створанае з мэтай сумеснага спавядання і 
распаўсюду веры

рэлігійная нецярпімасць
нецярпімасць, матываваная нечыімі аса-
бістымі рэлігійнымі перакананнямі ці 
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практыкай, або ўласна нецярпімасць да 
іншых рэлігійных вераванняў ці іхных 
практыкаў як такіх 

сацыяльная выключанасць, або 
сацыяльная эксклюзія

стан выключанасці са звычайных для 
большасці формаў сацыяльнай каму-
нікацыі ды паводзінаў, а таксама працэс 
маргіналізацыі, звязаны з абмежаваным 
доступам да сацыяльных інстытутаў 
інтэгравання

сацыяльная залучанасць, або сацыяльная інклюзія
працэс інтэгравання індывіда ў грамад-
ства, незалежна ад полавай, этнічнай 
і рэлігійнай прыналежнасці, стану 
здароўя, узроўню развіцця, сацыяльна-
эканамічнага статусу або іншых 
адрозненняў

свабода веравызнання
права індывідуальна або сумесна з 
іншымі вызнаваць любую рэлігію, сва-
бодна абіраць, мець і распаўсюджваць 
рэлігійныя перакананні ды дзейнічаць 
згодна з імі

свабода сумлення
права чалавека на свабоду думкі, 
перакананняў, веравызнання або не вы-
знаванне ніякай рэлігіі

свецкая дзяржава
дзяржава, у якой не існуе афіцыйнай, 
дзяржаўнай рэлігіі і ні адно з веравучэнняў 
не прызнаецца абавязковым ці прыяры-
тэтным

секта
рэлігійная супольнасць, якая складаецца 
з людзей, што адкалоліся ад пануючай 
царквы і заснавалі новае веравучэнне 
(тэрмін мае сэнс пры ўмове наяўнасці ў 
дзяржаве пануючай царквы або падчас 
апісання часоў, калі пануючая царква 
існавала)

стэрэатып
сукупнасць спрошчаных абагульненняў 
пра групу індывідаў, якая дазваляе раз-
мяркоўваць членаў групы паводле катэ-
горыяў і ўспрымаць іх у адпаведнасці з 
пэўнымі шаблонамі, згодна з наяўнымі 
чаканнямі. Такім чынам, стэрэатыпы 
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расавых, сацыяльна-класавых і гендэр-
ных групаў спрычыньваюць успрыняцце 
і адносіны да індывідаў у адпаведнасці з 
неабгрунтаванымі прадузятымі мерка-
ваннямі

сэксізм
ідэалогія і практыка дыскрымінацыі лю-
дзей паводле прыкметы полу. Яна грун-
туецца на ўстаноўках або перакананнях, 
у адпаведнасці з якімі жанчынам (або 
мужчынам) наўмысна прыпісваюць (або 
адмаўляюць) у пэўных якасцях 

сэксуальная арыентацыя
скіраванасць сэксуальна-эратычных па-
чуццяў або памкненняў на прадстаўнікоў 
пэўнага полу

талерантнасць
цярпімасць да чужога ладу жыцця, па-
водзінаў, чужых звычаяў, пачуццяў, ве-
раванняў, меркаванняў, ідэяў. З’яўляецца 
адным з падставовых дэмакратычных 
прынцыпаў, шчыльна звязаным з кан-
цэпцыямі плюралізму, сацыяльнай сва-
боды і правоў чалавека

фемінізм
тэорыя роўнасці полаў, якая ляжыць у 
аснове руху жанчын за вызваленне, а 
таксама рознага кшталту дзеянняў у аба-
рону правоў жанчын, што грунтуюцца 
на ўяўленнях пра прававую роўнасць 
полаў (у гэтым выпадку тэрмін можа 
выкарыстоўвацца як сінонім жаночага 
руху).

этнас
1/ прымардыялісцкі  падыход, паводле якога  
этнас існуе аб’ектыўна

устойлівая супольнасць людзей, якая 
склалася гістарычна (племя, народнасць, 
нацыя), што гаворыць на адной мове, 
вызнае сваё адзінае паходжанне, мае 
адзіны лад жыцця, комплекс звычаяў і 
традыцыяў, а таксама адрозніваецца ўсім 
гэтым ад іншых народаў 

2/ канструктывісцкі  падыход, паводле якога этнас з’яўляецца 
штучным сацыяльным утварэннем

супольнасць людзей, члены якой маюць 
адну або некалькі агульных назваў і агуль-
ныя элементы культуры, валодаюць мітам 
(версіяй) пра супольнае паходжанне і, як 
след, валодаюць агульнай гістарычнай 
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памяццю, могуць асацыяваць сябе 
з  асаблівай геаграфічнай тэрыторыяй, 
а таксама дэманстраваць пачуццё суполь-
най салідарнасці

этнічна афарбаваная інфармацыя
узгадкі этнонімаў (назвы нацыянальна-
сцяў), расаў ды іх вытворных, узгадкі краі-
наў або рэспублікаў, асацыяваных у гра-
мадскай свядомасці з пэўнымі этнічнымі 
супольнасцямі, а таксама ўзгадкі словаў, 
звязаных з этнічнасцю: нацыяналізм, ша-
вінізм, нацыянал-экстрэмізм і інш.
 
(Крыніца: Рэкамендацыі Камітэта міні-
страў Савета Еўропы №97 (20))
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