Беларусь не павiнна
Еўразiйскiм
знiкнуць! уcаюзе
Партыя БНФ, як асноўная сіла абароны
нацыянальных інтарэсаў беларускага
народу, усведамляе сваю адказнасць
перад Вамі. Таму мы заўсёды выступалі
супраць удзелу нашай дзяржавы ва
ўсялякіх “інтэграцыйных праектах”, за
шырмай якіх заўжды хавалася жаданне
крамлёўскага імперыялізму адрадзіць
у тым ці іншым выглядзе Расійскую
імперыю, пазбавіўшы незалежнасці нашую Бацькаўшчыну. Менавіта таму

МЫ АСУДЖАЕМ ПАДПІСАННЕ
18 лістапада 2011г. у Маскве
Дэкларацыі аб еўразійскай
эканамічнай інтэграцыі ды Дамовы
аб Еўразійскай эканамічнай камісіі
з перспектывай стварэння да 2015 году
так званага Еўразійскага саюза,
у якім Беларусь знікне як

суверэнная дзяржава.

Навошта гэта патрэбна Маскве?
Расійскі прэзідэнт бессаромна заяўляе:
“Новы саюз прынясе адчуванне нашай
геапалітычнай велічы, павысіць наш
эканамічны патэнцыял, дасць нам
магчымасць умацаваць міжнароднае
становішча Расіі.”
Такім чынам, рэваншысты

хочуць задаволіць свае
імперскія комплексы,

а блізкія да Крамля
алігархі, якія ўжо
падзялілі ўласнасць
расійскага народу,
цяпер пільна жадаюць
забраць сабе найбольш
эфектыўныя беларускія
заводы і фабрыкі.

Чым гэты саюз пагражае беларусам?
19 лістапада 2011 году Сойм Партыі БНФ
у чарговы раз заявіў:
“Далейшае паглыбленне “інтэграцыйных
працэсаў”, прадугледжанае падпісанымі
18 лістапада дакументамі, пагражае
поўным знішчэннем незалежнасці нашай
дзяржавы, знікненнем Рэспублікі Беларусь у
гэтак званым Еўразійскім саюзе, які ў заявах
часткі расійскай палітычнай эліты ацэньваецца не інакш, як “вялікая дзяржава рускага
народу”. Уваходжанне Беларусі ў Мытны саюз
з Расіяй і Казахстанам ужо сталася адным з
галоўных чыннікаў комплекснага сацыяльнаэканамічнага крызісу і масавага збяднення
нашых грамадзянаў у 2011 г.

Уваходжанне з 1 студзеня 2012 г. у Адзіную
эканамічную прастору з гэтымі ж дзяржавамі
непазбежна выкліча далейшае
пагаршэнне эканамічнага і сацыяльнага
становішча, смерць нацыянальнага бізнесу
і дэіндустрыялізацыю краіны.” “Авантурная
і эканамічна непісьменная палітыка, а таксама неабходнасць расплочвацца з Расіяй за
шматгадовае ўтрыманне аўтарытарнага
рэжыму Лукашэнкі, прывялі да ганебнай
здачы часткі нацыянальнага палітычнага
і эканамічнага суверэнітэту Беларусі на
карысць гэтак званых “наднацыянальных
інтэграцыйных органаў”, цалкам кантраляваных Расійскай Федэрацыяй.”

Новы адрас Партыі БНФ у Менску:
вул. Чарнышэўскага , дом 3,
www.narodny.org

Партыя БНФ у інтэрнэце www.narodny.org

Шаноўныя суайчыннiкi!

Беларусь не Расiя!
Сярэдні заробак* беларусаў
(у далярах), 2010-2011 год

Ф а к т ы :

Уступленне ў Мытны саюз з Расеяй
і Казахстанам і падпісанне 09.12.2010 г.
дамоваў аб стварэнні Адзінай
эканамічнай прасторы справакавала
эканамічны крызіс і выклікала збядненне
беларускага народу. Саюз з эканамічнымі
аўтсайдэрамі кантыненту пазбаўляе
беларусаў перспектываў развіваць
гандлёвыя і іншыя стасункі з краінамі
Еўрапейскага Саюзу, фатальна аддаляе нас
ад еўрапейскіх стандартаў жыцця,
тэхналогіяў, інвестыцыяў.
28.09.2011 – эміру Катара перададзены беларускія землі для пабудовы
рэзідэнцыяў і для паляўнічых забаваў.
(http://telegraf.by ад 14.11.2011)
25.10.2011 – Лукашэнка перадаў
беларускія калійныя радовічшы
расійскаму алігарху Гуцэрыеву.
(http://m.interfax.by ад 06.10.2011)
25.11.2011 – Белтрансгаз і газатранспартная сістэма Беларусі канчаткова
аддадзеная Газпраму.
(http://news.argumenti.ru ад 25.11.2011)
28.11.2011 – прынята рашэнне аб перадачы ў канцэсію ўчасткаў для пошуку
сланцавага газу ў Брэсцкай вобласці.
(http://reporter.by ад 29.11.2011)

Заробак разлічаны па курсе Нацбанка

*

Замест эфектыўнай антыкрызіснай
праграмы ўрад спрабуе выратаваць
недзеяздольную мадэль эканомікі
праз татальны распродаж
агульнанароднай маёмасці.

Беларусы
не павінныя
расплочвацца
за інтэграцыйныя
авантуры!

Толькі разам
і сумеснымі
высілкамі мы
зможам пакласці
канец распродажу
Далучайцеся да Партыі БНФ! Беларусі!
e-mail: uprava@narodny.org
у Брэсцкай вобласці – т. 8 (029) 660 57 41
у Віцебскай вобласці - т. 8 (044) 788 52 45
у Гомельскай вобласці – т. 8 (029) 351 79 78

у Гродзенскай вобласці – т. 8 (029) 654 05 34
у Магілёўскай вобласці - 8 (029) 691 59 63
у Менскай вобласці – т. 8 (029) 870 32 23
у г. Менску – т. 8 (017) 284 50 12
вул. Чарнышэўскага д. 3

