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Дайджэст  

ЛГБТ-ТЭМАТЫКІ Ў БЕЛАРУСКІХ МАСМЕДЫЯ 

Аўтар: GayPress.eu 

студзень – сакавік 2021г. 



Беларуская ЛГБТК+  медыяпавестка ў першым квартале 2021 года зазнала ўплыў 
агульнапалітычных падзеяў. Як гэта часцяком бывае, не знаходзячы чытэльных аргументаў, 
прапаганда звяртаецца да праверанага на працягу шматлікіх гадоў закліку: “Яны хочуць навязаць 
нам ЛГБТ-каштоўнасці”.  

Найбольш яскрава гэта заўважна ў рыторыцы прапагандыста Рыгора Азаронка, чые опусы 
спрычынілі абмеркаванні ў сацыяльных сетках і стварэнне шматлікіх мемаў.  

Як заўсёды “пацешыў” “Вячэрні Магілёў”, які разразіўся аб’ёмным і блытаным тэкстам з 
падзагалоўкам “Вайна на знішчэнне беларускай сям’і. Гендарны сатанізм”.  

Чытво не для слабых на нервы, насычанае рэлігійнасцю і нападкамі на ЕС і НКА. 

Чаго толькі вартая фраза “І без рэлігійных сродкаў, першымі з якіх з’яўляюцца страх Божы і 
прызнанне сябе рабом Божым, усе сацыяльна-антрапалагічныя праекты духоўнага самаразвіцця 
чалавека (да якога, як у выпадку з супам з сякеры, амаль адразу ж трэба дадаваць “апоры” у 
выглядзе паліцыі і пракуратуры, партыяў і НКУС, газеты “Праўда” і BBC News), вядуць выключна 
ў пекла”.  

ЛГБТ-тэматыка знайшла адлюстраванне і ў каментары МУС Беларусі, апублікаваным шэрагам 
медыяў, уключаючы найбуйнейшае – Анлайнер. Мова вядзецца пра знаходжанне брашураў 
“Журналістаў за талерантнасць”, якія былі названыя “літаратурай, якая прапагандуе ЛГБТ-
каштоўнасці”.  

Былі і іншыя прычыны для заклапочанасці, уключаючы так званы законапраект аб экстрэмізме 
(падрабязнасці гл. далей у нашым Дайджэсце).  

Нягледзячы на вышэйпералічанае, аналіз інфармацыйнага плоя Беларусі дазваляе уцэлым 
станоўча ацаніць згадкі ЛГБТК+ тэматыкі ў незалежных медыях.  

Буйныя СМІ размяшчалі інфармацыю пра ЛГБТК+ адукацыйных мерапрыемствах, рабілі вялікія 
інтэрв’ю з прадстаўнікамі супольнасці і іншыя матэрыялы з выкарыстаннем карэктнай лексікі.  
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Рэдакцыя GayPress.eu у першым квартале 2021 года выдала шэраг навінавых, аналітычных, 
асветніцкіх і забаўляльных матэрыялаў, уключаючы відэакантэнт. 

Сярод згадак ЛГБТ у беларускім інтэрнэце знакавымі сталіся паведамленні пра знаёмствы ў 
здавалася б састарэлым фармаце аб’яў. 

Робіцца ўжо традыцыяй згадванне ЛГБТ на гандлёвых пляцоўках. Беларускія 
прадпрымальнікі выстаўляюць на продах ЛГБТ-сцягі, хаця кошт на іх моцна розніцца ад 
месца да месца: ад 12 беларускіх рублёў на Kufar, да 58 беларускіх рублёў на Deal. 

 

 

  

Маніторынг мовы варожасці ў дачыненні ЛГБТК+ у СМІ Беларусі ў 2020 годзе (2 паўгоддзе)  

 

Маніторынг падрыхтаваны праваабарончай ініцыятывай “Журналісты за талерантнасць”. Мэта 

правядзення маніторынгу – даць сістэматычны агляд выкарыстання ў беларускіх СМІ 

некарэктнай лексікі і праяваў мовы варожасці ў адносінах уразлівых групаў. Пры гэтым 

надаецца асаблівая ўвага выказванням, якія стыгматызуюць ЛГБТ-людзей.  
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https://youtu.be/r-bAN-5_Vts
https://ogosex.by/intimdoska/gay-znakomstva-nesvizh/poznakomlyus-s-zhenstvennym-parnem-mozhno-s-krossom-ili-sissy-2788.html
https://www.kufar.by/item/119062906
https://deal.by/p99570090-flag-lgbt-raduzhnyj.html
http://j4t.by/2021/03/29/monitoring-yazyika-vrazhdyi-v-otnoshenii-lgbtk-v-smi-belarusi-v-2020-godu-2-e-polugodie/
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“Вясёлкавы сцяг Садому”: праўладная прапаганда 

асядлала тэму гамафобіі 

— Вы бачыце, хто стаіць за ўсёй гэтай рэвалюцыяй у Беларусі? 
Крывавы Бернар-Анры Леві, багаборац Няўзораў, расійская 
ліберальная апазіцыя, якая ненавідзіць царкву і моліцца на гурт 
Pussy Riot. Феміністкі, ЛГБТ, структуры Еўразвязу, якія скажаюць 
нават свята Раства, называючы яго “іксмасам”,  і прасоўваюць 
вычварэнні ў школы, - палохае ў эфіры СТВ Рыгор Азаронак.  

“Я гей, а мая жонка лесбійка. Мы ў шлюбе тры гады, 

і ў нас ёсць дзіця” 

Герой матэрыяла з ягонай жонкай маюць дзіця, і ніколі не сварацца. 
Як гэта так атрымоўваецца? Мужчына лічыць, што дзякуючы 
выключна прыяцельскім адносінам, бо ён – гей, а яго жонка – 

лесбійка.  

Разам з Цэнтрам “Жывая бібліятэка” распавядаем гісторыю пра тое, 
чаму прадстаўнікам ЛГБТ-супольнасці даводзіцца ісці на хітрыкі, каб 
стаць бацькамі. 

“Меркавана, наркатычныя рэчывы і прадмет, падобны на пісталет”. 

МУС пракаментавал 90 учорашніх вобшукаў 

- Мерапрыемствы ладзіліся ва ўсіх абласных цэнтрах рэспублікі ў 
адпаведнасці з даручэннем СК Беларусі паводле крымінальнай справы  

пра арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грасадскі 

парадак, - гаворыцца ў афіцыйным паведамленні тэлеграм-канала МУС.  

- Акрамя таго, знойдзеныя дакументы з рэквізітамі для грашлвых 

пераводаў, незарэгістраваная сімволіка (расцяжкі, банеры,  сцягі), 

дакументацыя пра ўступленне ў стачкамы, анкеты пра аказванне 

дапамогі псеўдарэпрэсаваным, літааратура, якая прапагандуе ЛГБТ 

https://euroradio.fm/ru/raduzhnoe-znamya-sodoma-provlastnaya-propaganda-osedlala-temu-gomofobii
https://humanlibrary.by/lgbt-famiy/
https://humanlibrary.by/lgbt-famiy/
https://citydog.by/post/zhb-lgbt-famiy/
https://citydog.by/post/zhb-lgbt-famiy/
https://people.onliner.by/2021/02/17/predpolozhitelno-narkoticheskie-veshhestva-i-predmet-poxozhij-na-pistolet-mvd-prokommentirovalo-90-vcherashnix-obyskov
http://brestnote.by/26008-utro-nachalos-s-obyskov-po-vsey-strane-k-pravozaschitnikam-i-zhurnalistam-prishli-siloviki.html
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Рыгор Азаронак: “Бел-чырвона-белы сцяг – 

экстрэмісцкі, незалежна ад законаў. Гэта наш знак 

бяды” 

Рыгор Азаронак: “Але ён вярнуўся ў чацвёрты раз. Вярнуўся ў 
2020-м. Вярнуўся як сімвал бунту і дзяржперавароту. Вярнуўся 
разам з баевікамі на вуліцах, разам з мамкай, якая ўзяла дзіця на 
мітынг, разам з псіхамі, якія перакрывалі дарогі, разам з ЛГБТ і 
замежнымі куратарамі”. 

“Тое, з кім ты спіш, ніяк не ўплывае на тое, які ты 

чалавек.” Гісторыі жыхароў Баранавічаў 

нетрадыцыйнай арыентацыі. ЛГБТ-моладзь – пра 

прыняцце сябе, уласныя страхі і гамафобію ў 

Беларусі. 

Кірыл: “Людзей палохаюць “Еўропамі і аднаполымі сем’ямі”. 

Дар’я: “Большасць цалкам спакойна ставіцца да маёй арыентацыі”.  

Павел: “Калі бацькі пытаюцца пра асабістае жыццё, я сыходжу ад тэмы”.  

 
Спецпраект “Не тая культура”: як жывуць 

прадстаўнікі ЛГБТК+ у Беларусі? 

Дзіўна казаць пра дыскрымінацыю і ўшчамленне правоў у век 
здавалася б поўнага прыняцця і талерантнасці. Аднак некаторыя  з 
нас дагэтуль сутыкаюцца з праблемамі, якія часам не ўкладаюцца 
ў галаве ў людзей сучаснага грамадства. Сёння мы пагутарым пра 
ЛГБТК+ культуру ў Беларусі і даведаемся, што хаваецца за 
забабонамі навязаных паняццяў.  

http://www.ctv.by/grigoriy-azaryonok-belo-krasno-belyy-flag-ekstremistskiy-nezavisimo-ot-zakonov-eto-nash-znak-bedy
http://www.ctv.by/grigoriy-azaryonok-belo-krasno-belyy-flag-ekstremistskiy-nezavisimo-ot-zakonov-eto-nash-znak-bedy
https://www.intex-press.by/2021/03/24/to-s-kem-ty-spish-nikak-ne-vliyaet-na-to-kakoj-ty-chelovek-istorii-zhitelej-baranovichej-netraditsionnoj-orientatsii/
https://www.intex-press.by/2021/03/24/to-s-kem-ty-spish-nikak-ne-vliyaet-na-to-kakoj-ty-chelovek-istorii-zhitelej-baranovichej-netraditsionnoj-orientatsii/
https://www.intex-press.by/2021/03/24/to-s-kem-ty-spish-nikak-ne-vliyaet-na-to-kakoj-ty-chelovek-istorii-zhitelej-baranovichej-netraditsionnoj-orientatsii/
https://gorodw.by/spetsproekt-ne-ta-kultura-kak-zhivut-predstaviteli-lgbtk-v-belarusi/
https://gorodw.by/spetsproekt-ne-ta-kultura-kak-zhivut-predstaviteli-lgbtk-v-belarusi/
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Футбол. Анастасія Ліннік: ЛГБТ-дзяўчыны ёсць у 

шматлікіх сферах дзейнасці, і не разумею, чаму гэта 

стасуюць з жаночым футболам 

 

Футбалістка мінскага “Дынама” Анастасія Ліннік распавяла Мікіце 
Пастухову пра стэрэатыпы адносна жаночага футбола. 

З ЛГБТ-драмы, якая ідзе ў пракаце, выразалі сэкс-

сцэну 

У расійскім пракаце выразалі троххвілінную сэкс-сцэну з  

брытанскай ЛГБТ-драмы “Супернова”, якая зараз ідзе ў 
кінатэатрах. 

У беларускім пракаце, па ўсёй верагоднасці, фільм паказваюць 
таксама без сэкс-сцэны, бо матэрыялы для пракату ў нашыя 
кіназалы паступаюць ад расійскіх калегаў. 

“Хакейны гамасэксуалізм” – Беларусі прапануюць 

правесці альтэрнатыву ЧС-2021 і ацанілі тых, хто 

яго “скраў”. Хто туды можа прыехаць? 

“А хто будзе на чэмпіянаце свету, яшчэ не зразумела, таму што гэта 
разбойніцкі чэмпіянат. Вось так красці турніры – поўная подласць, 
нягодніцтва і абсалютны хакейны гомаэксуалізм”, - упэўнены 
Віталь Мілонаў. 

https://www.pressball.by/news/football/380170
https://afisha.tut.by/news/anews/722217.html
https://afisha.tut.by/news/anews/722217.html
https://telegraf.by/sport-news/hokkejnyj-gomoseksualizm-belarusi-predlagajut-provesti-alternativu-chm-2021-i-ocenili-teh-kto-ego-ukral-kto-tuda-mozhet-priehat/
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“Мая дачка мае жонку і сына”. Гісторыя мамы ЛГБТ-

дзяўчыны 

 

Ксенія пазнаёміла маці Іну са сваёй дзяўчынай і распавяла 
аб тым, што яна лесбійка. Першае, што зведала жанчына, - 
страх. Яна вырашыла хаваць гэта ад калегаў і сяброў, пакуль 
нехта ў “Аднакласніках” не зрабіў ёй аўтынг – рассылку ўсім 
знаёмым, у якой казалася, што дачка Іны – лесбійка. 

Нацягваем саву на глобус: у сеціве абмяркоўваюць 

дзіўны заканапраект аб экстрэмізме 

Каментар: змены ў лепшых традыцыях якога-небудзь ІДІЛа. Тут 
табе і грамадскі парадак, і грамадская маральнасць, і парадак 
сямейных адносінаў. Вось гэты “парадак” асабліва кідаецца ў вочы. 
Што гэта? Забарона ЛГБТ? Ці гэтак элегантна адной фразай дагналі 

Расію з яе забаронай на “прапаганду гомасэксуалізму”? 

Карбалевіч: Цяпер “экстрэмістам” можа стаць 

кожны беларус 

 

Тое, што доўга абмяркоўвалася ў медыя, зараз пацвердзілася. Нядзіўна, што ўлады 

гэтак хавалі гэты дакумент. Выглядае ён надзвычай адыёзна, піша палітолаг Валер 

Карбалевіч пра скандальны законапраект “Аб экстрэмізме”.  

https://news.tut.by/society/718774.html
https://news.tut.by/society/718774.html
https://reform.by/202850-natjagivaem-sovu-na-globus-v-seti-obsuzhdajut-strannyj-zakonoproekt-ob-jekstremizme
https://reform.by/202850-natjagivaem-sovu-na-globus-v-seti-obsuzhdajut-strannyj-zakonoproekt-ob-jekstremizme
https://belaruspartisan.by/politic/526476/
https://belaruspartisan.by/politic/526476/
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Беларусы посцяць у сацсетка бел-чырвона-белыя 
фота 

Вольга Жадзеева, маці пяцёх дзяцей:  

“Мая мама нядаўна купляла пухавік. Калі ёй прапанавалі чырвоны, яна 

здрыганулася:  

- Вы што, я ў ім буду баяцца з дома выйсці.  

На перспектыву можна забараніць яшчэ сіні і жоўты – каб не хацелі, як 

ва Украіне. І зааадно ўсе колеры вясёлкі – дзеля пазбягання 

“прапаганды ЛГБТ”. 

 

Лідар “Галасоў ЗМеста” сыходзіў ад адказаў у інтэрв’ю пра 
песню на “Еўрабачанне” 

“Хочацца і роўнасці, і братэрства, і паўсюль волю выяўляць, у трапяткім 
парыве талерантства на сыночка сукенку апранаць”. Ці правільна я 

разумею, што гэта іронія над свабодай ЛГБТ-супольнасцяў? 

— Давайце яшчэ раз, глядзіце, пункт першы. Я клятвенна абяцаю на 

гэтую тэму пагутарыць таксама, усё распавяду. Пакуль усе пытанні на 

гэту тэму і каля гэтай тэмы – да Белтэлерадыёкампаніі. 

У Горадні ў 2020 годзе ахвярамі педафілаў сталіся 59 

падлеткаў. Як гарантаваць бяспеку дзяцей? 

 

“Ступень пагрозы палавой свабодзе і недатыкальнасці 
непаўнагадовых зрастаае з года ў год, адзначае кіраўнік управы па 
наркагандлі і процідзеянні гандлю людзямі Андрэй Кудрыцкі. Ён 
звязаў гэта з папулярнасцю сацыяльных сетак у аматараў дзіцячай 
парнаграфіі і “папулярызацыяй нетрадыцыйных сямейных адносінаў 
і ЛГБТ-руху ў міжнародным маштабе.” 

https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410110/
https://nn.by/?c=ar&i=269770&lang=ru
https://nn.by/?c=ar&i=269770&lang=ru
https://newgrodno.by/incidents/pedofil-2/
https://newgrodno.by/incidents/pedofil-2/
https://newgrodno.by/incidents/pedofil-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Пратэст як спектакль. Як з беларусаў рабілі 

марыянетак для вулічнай масоўкі” 

“Пастаноўкі “Беларускага свабоднага тэатра” – суцэльная 
спекуляцыя на тэму пратэсту, ахвяраў рэжыму, у трэндзе 
прасоўванне ЛГБТ-каштоўнасцяў, спекталь-суіцыд… Халезін з 
задавальненнем распавядаў “незалежным” СМІ, што навучаўся ў 
самога Джына Шарпа, разважаў пра жанры і якасць рэжысуры 
апазіцыяй пратэставых акцыяў.” 

“Гульня з целам – гэта гвалт над дзецьмі. Сведчанне 

былога трансгендара” 

“Прывучаць дзяцей да ідэі ставіць пад сумніў свой уласны пол – гэта 
не што іншае, як выкарыстанне непаўнагадовых. Апранаць 
хлопчыкаў у сукенкі, а дзяўчынак у мужчынскія строі і прымушаць 
іх асэнсоўваць, што яны ідэальныя ў сваіх новых ролях, - гэт 

псіхалагічны, эмацыйны і сэксуальны гвалт. Ніхто не ведае гэтага 
лепш за былых транссэксуалаў, якія на ўласным досведзе зведалі, 
што на самай справе азначае гэтак званая сэксуальная адукацыя, 
гендарна-нейтральнае выхаванне, гарманальная тэрапія і спробы 
змены полу.” 

Глабальная сэксуальная рэвалюцыя 

“Габрыэла Кубі апісвае глабальную сэксуальную рэвалюцыю, якая 
падрыхтаваная мыслярамі часоў Французскай рэвалюцыі да 
цяперашняга часу, калі актывізавалася гендарная ідэалогія. Вось яе 
асноўныя аспекты: прасоўванне кантрацэпцыі, парнаграфіі, 
сэксуальнай асветы, ЛГБТ-руху, які з’яўляецца рухавіком гэтай 
рэвалюцыі.” 

https://www.sb.by/articles/ves-mir-teatr-teper-zvuchit-zloveshche-i-vot-pochemu.html
https://www.sb.by/articles/ves-mir-teatr-teper-zvuchit-zloveshche-i-vot-pochemu.html
http://www.prolife-belarus.org/igra-s-telom-eto-nasilie-nad-detmi.html
https://vecherniy-mogilev.by/kto-gotovit-protesty-globalnaya-seksualnaya-revoljuciya/
https://vecherniy-mogilev.by/kto-gotovit-protesty-globalnaya-seksualnaya-revoljuciya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відэа. Прадстаўнік Царквы Адвентыстаў Сёмага дня: 

“Пагаворым аб праблеме ЛГБТ і прычынах 

нетрадыцыйнай сэксуальнай арыентацыі 

 

Чаму здараюцца збоі? Ці трэба дапамагаць пазбавіцца ад гэтага?” 

«Я быў жанчынай, геем, індзейцам і старым». 

Прызнанні крамлёўскага троля 

Расповед аднаго з былых супрацоўнікаў замежнага аддзелу 
расейскай «фабрыкі троляў» пра тое, як ён пісаў камэнтары на 
амэрыканскіх парталах ад імя фэйкавых асобаў 

Беларусь у сусветным рэйтынгу свабоды Freedom 

House абрынулася яшчэ ніжэй 

У цяперашнім рэйтынгу свабоды Беларусь набрала 11 балаў з 100 
магчымых. У рэйтынгу 2020 года ў краіны было 19 балаў.  

Адзін бал Беларусь атрымала за магчымасць розных групаў 
насельніцтва (этнічных, рэлігійных, гендарных, ЛГБТ) карыстацца 
палітычнымі правамі і ўдзельнічаць у выбарах і яшчэ адзін – за 
барацьбу з карупцыяй пасадовых асобаў. 

https://adventist.by/channels/threeangelsrussia/media_assets/38646
https://baj.by/be/analytics/ya-byu-zhanchynay-geem-indzeycam-i-starym-pryznanni-kramlyouskaga-trolya
https://baj.by/be/analytics/ya-byu-zhanchynay-geem-indzeycam-i-starym-pryznanni-kramlyouskaga-trolya
https://thinktanks.by/publication/2021/03/05/belarus-v-mirovom-reytinge-svobody-freedom-house-ruhnula-esche-nizhe.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Пайшлі чуткі, што я краду рэчы” 

 
Як сэксуальная арыентацыя робіцца прычынай для хлуслівых 
абвінавачанняў 
 

“Я лічу, што чалавек нараджаецца такім. Калі б была магчымасць 
выбіраць, то, сутыкнуўшыся з падобным, ніхто б не захацеў быць не 
такім, як іншыя”. Так Вера гаворыць аб сэксуальнай арыентацыі. 

"РАДА" запускае групу псіхалагічнай падтрымкі для 

ЛГБТК+ 

У рамках групы будзе праведзена 12 сустрэч працягласцю тры 
гадзіны. Сустрэчы будуць праходзіць у Мінску. Мы таксама гатовыя 
арганізаваць групу падтрымкі ў рэгіёнах, у залежнасці ад запытаў. 

Шрайбман пасля войска: у вайскоўцаў невялікія 

прэтэнзіі, гэты ж падыход распаўсюджваецца і на 

палітыку 

“Генерал-маёр зладзіў апытанку, хто ў зале вернік (і асобна – хто 
праваслаўны), назваў нас усіх “дзяржаўнікамі”, таму што мы не сталі 
адкошваць ад збораў, і прасвяціў нас аб звар’яцелых натоўпах 
падлеткаў, каляровыя рэвалюцыі, кіраваны хаос, лгбт-лобі і тэхнікі 
НЛП ад заходніх СМІ. Зусім не наш смех, а толькі намеснікі, якія 
махалі рукамі, і брак часу ўстрымалі генерал-маёра ад расповедаў 
пра рэптылоідаў.” 

https://fugamag.by/poshlisluhichtoyavoruyuveshchi
https://fugamag.by/poshlisluhichtoyavoruyuveshchi
https://budzma.by/news/grupu-psikhalagichnay-padtrymki-dlya-lgbtk.html
https://ej.by/news/blogs/2021/03/26/shraybman-posle-armii-osnovnoy-argument-vseh-kogo-prinyato-nazyvat.html
https://ej.by/news/blogs/2021/03/26/shraybman-posle-armii-osnovnoy-argument-vseh-kogo-prinyato-nazyvat.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здаецца, мы пра кагосьці забыліся… Кніга аб тым, як 

перастаць дыскрымінаваць іншых (18+) 
 
Часцяком мы не задумваемся аб тым, як жывуць іншыя. Напрыклад, чаму  

ЛГБТК-парам складней арандаваць жытло, а людзям з інваліднасцю або 

жанчынам складаней уладкавацца на працу.  
Офіс еўрапейскай экспертызы і камунікацыі пры падтрымцы Міністэрства 

замежных спраў Каралеўства Нідэрландаў распрацаваў кнігу “Здаецца, 

мы пра кагосьці забыліся. Інклюзіўныя практыкі Нідэрландаў і 
Беларусі”.  

 

Псіхалагічныя лекцыі-семінары “Проста аб 

складаным” 

З сакавіка па чэрвень 2021 года Community Centre для ЛГБТК+ людзей 

ды іх блізкіх ладзіць серыю лекцыяў-семінараў “Проста аб складаным”, 

накіраваных на развіццё псіхалагічнай пісьменнасці ў ЛГБТК+ людзей.  

Кожнае мерапрыемства праграмы складаецца з лекцыйнай і семінарскай 

часткі, у якой вы зможаце задаць свае пытанні лектар_кам. У сакавіку 

тэмамі лекцыяў былі нарцысізм і трывожнасць. Удзел бясплатны.  

 

Варкшоп «Інклюзіўныя мерапрыемствы анлайн — 

(не)магчыма?» 

У выніку ўдзелу ў варкшопе вы: 

— атрымаеце ўяўленне аб бар’ерах да ўдзелу ў анлайн-

мерапрыемствах людзей з розных уразлівых груп (людзей з 

інваліднасцю, сталага веку, ЛГБТК+, падлеткаў, якія знаходзяцца ў 

https://oeec.by/opinions/simply/inclusive-book/
https://oeec.by/opinions/simply/inclusive-book/
https://oeec.by/opinions/simply/inclusive-book/
https://communitycentre.by/article/73/2021/03/10/psihologicheskie-lekcii-seminary-prosto-o-slozhnom-v-marte
https://communitycentre.by/article/73/2021/03/10/psihologicheskie-lekcii-seminary-prosto-o-slozhnom-v-marte
https://afisha.relax.by/education/10978833-varkshop-nklyuz-nyja-merapryjemstvy-anlajn-ne-magchyma/minsk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ідэальны вечар? Калі табе ў далонь кладуць $100 і 

засынаюць.” Прастытутка пра сваю працу (18+) 

 

“Што я атрымала добрага? Пару прыгожых фотачак світанкаў і 
захадаў сонца, пару смешных досціпаў і ўменне рабіць мінет, хоць я 
лесбійка, а таксама зламаную нагу, шмат эмацыйных траўмаў, кучу 

штрафаў, адсутнасць адукацыі.” 

«Беларусу-трансгендару пагражае мужчынская 

калонія ў Расіі. Ён баіцца, што не выжыве там» 

 

У 2008 годзе ён выдаліў сабе грудзі, але аперацыю на полавых 
органах не правёў. Гэтак і адслужыў у беларускім войску, ужо як 
пашпартны мужчына.  

 

“Барацьба супраць сям’і і цнатлівасці ў Беларусі. 

Вайна на знішчэнне беларускай сям’і. Гендарны 

сатанізм” 

“Падрываючы сям’ю, сілы зла і іх хаўруснікі атрымоўваюць доступ да 
знішчэння (падпарадкавання злу і яго цару д’ябалу) і ўсяго 
астатняга ладу жыцця чалавека – самой асобы, дзяржавы, народа, 

яго гаспадаркі, ваярства, свабоды, гістрарычнай памяці, душы 

https://newgrodno.by/society/prostitutka/
https://nn.by/?c=ar&i=269440&lang=ru
https://vecherniy-mogilev.by/borba-protiv-semi-i-celomudriya-v-belarusi/
https://vecherniy-mogilev.by/borba-protiv-semi-i-celomudriya-v-belarusi/
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