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 Беларускія выбары і наступныя пратэсты наклалі адбітак на ўзгадванне ЛГБТ-супольнасці ў медыях. У асноўным 
гаворка ідзе пра ўдзел прадстаўнікоў ЛГБТК+ у адпаведных акцыях. 

 

Асаблівасць складання гэтага Дайджэсту – неабходнасць выкарыстання VPN для пераходу на шматлікія беларускія 
сайты, бо яны былі заблакаваныя з указаннем наступнага: “Доступ да рэсурсу абмежаваны на падставе рашэння 
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, прынятай у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь “Аб сродках 
масавай інфармацыі”. 

 

Сваеасаблівая рубрыка: “Адкуль не чакалі”.  

Крама дзіцячых цацак на сваім сайце выставіла ляльку “Rainbow High Jade Hunter (Джэйд Хантэр)”. 
І тутака ж указала, што яна забаронена для продажу. Узнікае пытанне: “Навошта ж трэба было ставіць 
яе на сайт?”. 

Лялька суправаждаецца такім апісаннем (аўтарская арфаграфія і пунктуацыя захаваныя): 

Канцэпцыя лялек, знешні выгляд і вопратка выклікаюць недвухсэнсоўныя асацыяцыі з сімволікай ЛГБТ-руху. Мы не маем нічога супраць 
саміх прадстаўнікоў ЛГБТ-руху – упэўненыя, яны ўсе укдоўныя людзі, аднак лічым і перакананні і вобраз жыцця не канструктыўнымі, 
таму прапагандаваць (як цяпер модна) мы не станем. Тым больш, калі мова ідзе пра дзяцей. Адна справа калі ўсе дарослыя людзі, 
іншае апрацоўваць дзяцей.”.  
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Што беларусы думаюць пра аборты, ЛГБТ, смяротнае пакаранне і 
легалізацыю канопляў 

 

“Chatham House выпусціў новае сацыялагічнае даследванне пра тое, што 
беларусы “умаюць пра палітычны крызіс у краіне. Але на гэты раз 
даследчыкі таксама запыталі беларускіх гараджан пра стаўленне да 
смяротнага пакарання, абортаў, ЛГБТ-супольнасці і легалізацыі лёгкіх 
наркотыкаў.” 

 

Трансфармацыя 

“Чатыры трансгендарныя асобы распавядаюць гісторыі свайго жыцця ў 
Беларусі і дзеляцца ўражаннямі аб тым, як гэта – жыць у чужым целе, калі 
ты чужы ў грамадстве і ва ўласнай сям’і.” 

Расследаванне аб дзейнасці ультракансерватыўных сілаў у 
Беларусі. 

“Хто праводзіць у школах заняткі пра цнатлівасці і “традыцыйныя 
каштоўнасці”? Хто не верыць у ВІЧ і СНІД і лічыць кантрацэпцыю грахом? 
Хто змагаўся супраць законапраекта аб прафілактыцы хатняга гвалту і 
перашкаджае ўводзінам антыдыскрымінацыйнага заканадаўства? Хто 
спрабуе забаараніць спароны? Хто збірае подпісы супраць ЛГБТ? І 
галоўнае – чаму гэтыя ініцыятывы такія паспяховыя?” 
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«Мяне пасадзяць за гэтыя колеры». 

 

У Менску прайшла акцыя салідарнасьці ЛГБТ-людзей. 

За што змагаюцца ЛГБТК у Беларусі? 

 

“У новым выпуску рэдакцыйнага падкасту 34mag.net мы размаўляем з 
актывістамі Андрэем Завалеем і Ганнай Брэдавай аб тым, як далёка 
беларусы прасунуліся ва ўменні быць салідарнымі і чаму пакуль не ўсе 
разумеюць, што гамафобія – гэта неад’емны складнік любой дыктатуры.” 

“Поп адмысловага прызначэння”. Святар-гей распавёў, чаму не хоча 
хаваць свае сэксуальныя прыхільнасці. 

“Валянцін Цішко – першы адкрыты гей, які балатаваўся на пасаду 
дэпутата ў Беларусі, грамадскі актывіст і іерадыякан Грэчаскай 
аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Такое спалучэнне можа 
выклікаць дысананс, але гэта больш чым рэальны чалавек, такі самы, 
які і іншыя людзі навокал.” 

https://www.svaboda.org/a/31000403.html
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Павел Залуцкі выступіць у Мінску. 

 

“Беларускі комік-гомасэксуал Павел Залуцкі, які адкрыта гаворыць аб сваёй 
гомасэксуальнасці са сцэны, выступіць у Мінску са стэндапам: да і пасля 
Новага года.” 

 

Тыдзень за роўнасць і інклюзію 2020 

 

З 9 па 16 лістапада 2020 года Human Constanta зладзіла ў Беларусі шэраг 
асветніцкіх мерапрыемстваў пад агульнай назвай “Тыдзень за роўнасць і 
інклюзію”.  

 

Чым запомніўся 2020 год…  

“Атрымалася скончыць вялікую справу – падаць 52600 подпісаў у 
абарону традыцыйнай сям’і і супраць ЛГБТ-прапаганды сярод 

няпоўнагадовых. 

Была арганізаваная сур’ёзная прэсавая канферэнцыя па выніках збору 
подпісаў. Гэта выклікала шок у феміністак і ЛГБТ-лобі.” Газета “Вячэрні 
Магілёў”  
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"Цяпер не час". 328, ЛГБТ і іншыя пытанні, якія сышлі на другі план. 

 

“Агульная мэта цяпер – аб’яднацца. Аднак паралельна ЛГБТ 
спрабуюць выключыць з пратэставага дыскурсу. І нават больш за 

тое.” Eўрапейскае радыё для Беларусі 

Прарасійскі сайт сцвярджае, што Ціханоўская – “ізраільская нацыстка 
з ЛГБТ-бізнэсам”. 

 

“У артыкуле сцвярджаецца, што Святлана Ціханоўская, быццам бы, мае 
грамадзянствы Ізраіля і Літвы, што яна габрэйка па нараджэнні. Аўтар піша 
аб тым, што Ціханоўская “валодае начным клубам у Мазыры і ЛГБТ-
сутэнёрскай агенцыяй у Маскве”. Газета “Наша Ніва” 

 

Падстаўныя спатканні і “апрацоўка” прадстаўнікоў ЛГБТ у Беларусі: 
гамафобія ў краіне міліцэйскага гвалту. 

 

“Праваааронцы з ініцыятыўнай групы “Ідэнтычнасць і права” кажуць, што 
становішча, калі супрацоўнікі МУС запрашаюць геяў на спатканні пад 
выглядам звычайных карыстальнікаў сайтаў знаёмстваў, не адзінкавая.”  

https://euroradio.fm/rlne/revolution_by/
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Паўла Севярынца выключылі са спісу лаўрэатаў на прэмію Сахарава 

 

“Палітычны аналітык і аглядальнік Павел Усаў распавёў, што яго бянтэжыць 
той факт, што са спісу людзей, якія былі пададзеныя на гэтую прэмію, Паўла 
Севярынца выключылі з-за таго, што ён, быццам бы, з’яўляецца гамафобам 
і праціўнікам ЛГБТ.” 

Маці геяў 

 

“Яна была маці гея, а, па сутнасці, у апошняе дзесяцігоддзе яна стала маці 
для ўсіх беларускіх геяў, якіх саромеліся родныя бацькі. Беларускі гей-і 
лесьбірух ведаў яе яшчэ з 2010 года, калі яна ўдзельнічала ў пікеце ў 
падтрымку правоў тады яшчэ проста ЛГБТК (без плюсу) і абараняла 
ўдзельнікаў ад амапаўцаў.” Газета “Новы час” 

 

Пачуцці па-за межамі. Размова з рэжысёрам Ромасам Забараўскасам 

 

"Ромас Забараўскас, які раней быў госцем "Паўночнага Ззяння" з фільмам 
"Ад Літвы не ўцячы", гэтым разам прэзентуе новую стужку "Адвакат". У 
аснове, як заўжды, гісторыя ЛГБТ-людзей, каханню якіх замінаюць межы, 
дзяржаўныя і сацыяльныя.” 
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Паламаны лёс і кар’ера гросмайстра з Гародні Яўгена Рубана, які быў 
пазбаўлены тытулаў і не ўпісаўся ў рэчаіснасць СССР 

 

“У савецкі час яго прозвішча было выключанае з шахматных даведнікаў. Яго 
пазбавілі тытула майстра спорту. Без перспектываў росту і без прафесіі, ён 
быў вымушаны перабівацца выпадковымі заробкамі і…піць.”  

 

Дачка Міхаіла Яфрэмава ўдзельнічае ў беларускіх пратэстах 

 

«“Ганна-Марыя Яфрэмава, дачка вядомага расійскага актора Міхаіла 
Яфрэмава, прыехала ў Беларусь і паўдзельнічала ў некалькіх акцыях 
пратэсту. З’яўленне Ганны-Марыі на мітынгах не засталося незаўважаным – 
яго фатаздымкі пад вясёлкавым сцягам ЛГБТ-супольнасці выклікалі 
абмеркаванне нават на беларускім дзяржаўным тэлебачанні.” Eўрапейскае 
радыё для Беларусі 

На мітынгах у Мінску заўважылі ЛГБТ-сцягі. Як мінчане ставяцца да 
гэтага руху? 

 

“У Мінску як ніколі шмат расійскіх актывістаў ЛГБТ-руху (іх лёгка пазнаць па 
вясёлкавых сцягах). Адны эпатуюць, іншыя – правакуюць натоўп. Аднак 
большасці беларусаў такіх паводзінаў усё ж не зразумець.” Дзяржаўны 
тэлеканал АНТ 

https://newgrodno.by/novosti-belarusi/polomannaya-sudba-grossmejstera-iz-grodno-evgeniya-rubana/
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Дыктатура страшней за гамафобію. У Мінску ЛГБТ-калона выйшла на 
пратэст з плакатамі і вясёлкавымі сцягамі 

 

“ЛГБТ-калона ўпершыню адкрыта далучылася да пратэстаў у Мінску ў суботу 
5 верасня. 20 актывістаў і актывістак прыйшлі на Жаночы марш, які сабраў 
каля 10000 чалавек. Карэспандэнт Hrodna.life распытала ўдзельніц ЛГБТ-
калоны і Жаночага марша, чаму яны выйшлі і што азначаюць іх плакаты.” 

"Мірныя" пратэсты ў Беларусі: сцягі ЛГБТ, дзеці на мітынгах, аўто з 
нажамі. Тэлеперадача “Панарама”, Белдзяржтэлерадыёкампанія 

 

Па вуліцах беларускіх гарадоў працягваюць хадзіць натоўпы пратэстоўцаў. 
На гэтым тыдні да гэтых людзей прымкнулі і прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці.  

“Лукашэнка, або… 4 важкіх довады ТАК!” 

 

“Ці разумееце вы, што разам са свабодай, дабрабытам, і што там яшчэ 
абяцаюць нашы кандыдаты, мы атрымаем рэзкі рост карупцыі, наркаманіі і 
крыміналу. Мы атрымаем такія “даброты” заходняга грамадства, як 
легалізацыю і насаджэнне ЛГБТ-культуры, ювеналку і шмат якія іншыя 
перадавыя спосабы знішчэння людзей.  

https://ru.hrodna.life/2020/09/07/diktatura-huzhe-gomofobii-v-minske-lgbt-kolonna-vyshla-na-protest-s-plakatami-i-raduzhnymi-flagami/
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Як размаўляць з дзецьмі пра секс 

“Разам з праектам падтрымкі бацькоў "Family Tree" разбіраемся, як правільна размаўляць 
з дзецьмі аб сексе. Як падбіраць словы і ў колькі год (спойлер: з трох) ужо магчыма 
пачынаць сексуальнае выхаванне? Як распавядаць дзецям пра ЛГБТ-супольнасці?”  

“Такія мужыкі, як ты, гэтай краіне не патрэбны”. Што чакае трансгендарную асобу пасля 
затрымання 

“Яўгену Вялько 24 гады, ён нарадзіўся дзяўчынкай, а пасля асэнсаваў, што з’яўляецца 
хлопцам. 26 верасня сілавікі затрымалі яго на жаночым маршы ў Мінску, куды ён прыйшоў 
разам з іншымі ЛГБТ-актывістамі.” 

 

Лесбіянка 40+… Феномен? Масавы трэнд?  

“Вечарынка, трохі алкаголю, малазнаёмыя людзі… Прачнуліся на наступную 
раніцу з іншай жанчынай. 

 

Спачатку гэта шок, стрэс, думкі фармату: “я лесбіянка і пра гэта не ведала”. Не будзем 
усё ўскладняць і лезці ў разумныя кніжкі за вызначэннямі бісэксуальнасці. Балазе 
лесбіянкамі не робяцца проста па пстрычцы пальцаў або пасля залішняй чарачкі.”  

 

Па выніках 2020 года GayPress.eu наведалі 238 545 чалавек. 

 

Асноўная аўдыторыя – карыстальнікі з Расіі, Беларусі, Украіны і 
Казахстана. 
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