
Беларуская дыяспара: 
гісторыя, выклікі, магчымасці



Гістарычная рэтраспектыва

Ад уцекачоў паўстанняў канца 18 пачатку 19 ст. да масавых эміграцый у 20 і 21 
стагоддзі.

Першыя беларускія арганізацыі ў 20 ст. былі створаны эканамічнымі ўцекачамі. 

Першы з’езд беларусаў ЗША адбыўся ў 1920–х з місіяй аб’яднання суродзічаў для 
дапамогі новай беларускай дзяржаве. 

Першыя арганізацыі беларусаў замежжа: ЗША, Канада Аргенціна, Чэхія ды інш. 
(паміж 2 сусветнымі войнамі)

 



Палітычная эміграцыя 
(Другая сусветная вайна)

Згуртаванне беларусаў у Вялікабрытаніі,

Згуртаванне беларусаў Канады, 

Беларуска-Амерыканскае задзіночанне, 

Федэральная Рада беларускіх арганізацый Аўстраліі 

І сотні розных грамадскіх, моладзевых, культурніцкіх, рэлігійных, сацыяльных і іншых 
беларускіх таварыстваў, суполак, групаў. 

Выдалі сотні назваў кніг і беларускамоўных перыядычных выданняў, стваралі спартовыя 
каманды, спеўныя і музычныя калектывы, ладзілі выставы. 

Дасёння працуюць, створаныя паваеннымі беларускімі эмігрантамі Беларускі інстытут 
навукі і мастацтва (Нью-Ёрк) і Беларуская бібліятэка імя Ф. Скарыны (Лондан). 

http://zbvb.org.uk/
http://belaruscanada.org/
https://sites.google.com/a/bazahq.org/baza/home
http://www.skaryna.org.uk/be/


Беларуская эміграцыя на Захадзе
Беларуская дзейнасць на Захадзе мае багатыя традыцыі і выразныя 
дасягненні.

Захоўвала традыцыі, мову і культуру. Выказвалася ад імя Беларусі ў 
Брытанскім, Канадскім парламентах, Кангрэсе ЗША, у Белым Доме. 



Беларускія арганізацыі пост-савецкай 
прасторы

Развал СССР выклікаў хвалю ўтварэння новых арганізацый. 



Статыстыка

У Беларусі пражывае 9 413 тыс. чалавек.

Яшчэ каля 3,5 млн. беларусаў жывуць у 73 краінах свету.



Геаграфія
Арганізацыі беларускай дыяспары ёсць толькі ў 26 краінах свету: 

АргенцінаАргенціна АўстраліяАўстралія

АўстрыяАўстрыя БельгіяБельгія

Вялікабры-
танія

Вялікабры-
танія Ватыкан Ватыкан 

ГрузіяГрузія ЗШАЗША

Ізраіль Ізраіль КазахстанКазахстан

КанадаКанада КітайКітай

КыргыстанКыргыстан ЛатвіяЛатвія

ЛітваЛітва МалдоваМалдова

НідэрландыНідэрланды НямеччнаНямеччна

ПольшчаПольшча РасіяРасія

ШвецыяШвецыя ЭстоніяЭстоніяУзбекістанУзбекістан УкраїнаУкраїна

ЧэхіяЧэхія ШвейцарыяШвейцарыя

https://zbsb.org/news/organizations/


Згуртаванне “Бацькаўшчына” (1990)

1992 год – Першы з’езд беларусаў блізкага замежжа

1993 год – Першы з’езд беларусаў свету 



Першы з’езд беларусаў свету 



З’езды беларусаў свету 

2 з'езд  (1997) "Праблемы захавання беларускай прысутнасці ў свеце” 

3 з'езд (2001) "Беларусь і беларусы на мяжы тысячагоддзяў”  

4 з’езд (2005) “Беларусь – для дыяспары, дыяспара – для Беларусі”

5 з’езд (2009) "Нацыянальная ідэнтычнасць беларусаў у сучасным свеце: 
праблемы захавання і развіцця" 

6 з’езд (2013) “Беларуская нацыя ва ўмовах глабалізацыі: выклікі і 
магчымасці” 

7 з’езд (2017) “Беларуская нацыя, беларуская дзяржаўнасць, беларускае 
замежжа – выклікі сучаснасці і стратэгія развіцця”

https://zbsb.org/news/z-ezdy-belarusa-svetu/


З’езды беларусаў 
свету 



З’езды 
беларусаў 

свету



Праграмная праца
•Серыя “Бібліятэка Бацькаўшчыны” : захаванне  і папулярызацыя гісторыі беларускай эміграцыі; 

•Пастаянна каммункацыя з беларускай дыяспарай, маніторынг; 

•Аналіз дзеючага заканадаўства,  фармуляванне прапаноў адносна супрацы  з беларускім замежжа; 

•Распрацоўка праекта закона;

•Аналіз беларускіх падручнікаў на прадмет  прысутнасці беларускай дыяспары, фармуляванне 
прапаноў; 

•Распрацоўка спецкурса для ВНУ па беларускай дыяспары;

•Распрацоўка пректа стратэгіі ўзаемадзеяння дзяржавы і дыяспары;

•Распрацоўка прапаноў  у дзяржаўную праграму. 

https://zbsb.org/news/dakumenty/bibliyateka/?sphrase_id=512833
https://zbsb.org/journal/materyyaly/prapanovy-mga-zbs-batska-shchyna-zmeny-i-dapa-nenni-zakanada-stva-respubliki-belarus-datychnae-belar/?lang=ru
https://zbsb.org/journal/materyyaly/zakon-ab-belarusakh-zamezhzha1/?lang=ru
https://zbsb.org/journal/materyyaly/reprezentatsyya-dyyasparalnay-i-migratsyynay-prablematyki-suchasnym-adukatsyynym-pratsese-belarusi-s/?lang=ru
https://zbsb.org/journal/materyyaly/prapanovy-mga-zbs-batska-shchyna-u-dzyarzha-nuyu-pragramu-belarusy-svetse-2021-2025-gg/?lang=ru


Будучыня дыяспар: «Перасяленне народаў»

Кожны год мігруе каля 3 
мільёнаў чалавек

Сёння сусветная 
дыяспара = 215 
мільёнаў чалавек 

У 2050 г. гэта будзе = 
405 мільёнаў

А значыць, будзе 
ўзмацняцца 
супрацоўніцтва з 
дыяспарамі і расці іх 
роля – эканамічная, 
сацыяльная, 
інтэлектуальная і інш. 



Будучыня дыяспар: «Перасяленне народаў»

Індыя, Кітай, Паўднёвая Карэя змаглі эфектыўна наладзіць супрацоўніцтва са сваімі 
дыяспарамі, што пазітыўна паўлывала на іх сацыяльную і эканамічную трансфармацыю 



Патэнцыял дыяспары

• Адвакат і дыпламат 
• Пасярэднік 
• Стваральнік уласных рынкаў капіталу 
• Крыніца прамых інвестыцый 
• Крыніца ведаў і экспертызы
• Філантроп
• Адпраўшчык грашовых пераводаў на 

радзіму.
• Памагаты ў пераадоленні рознага роду 

катастроф і бедстваў
• Крыніца зваротнай міграцыі 
• Турыст
• Чалавечы капітал



Патэнцыял беларускай дыяспары

Больш чым трохмільённая беларуская дыяспара – гэта велізарны патэнцыял нашай 
краіны і рэсурс, якому мусіць з кожным годам надавацца ўсё больш увагі як з боку 
грамадства, так і бізнэсу, і дзяржавы. 

•  Захаванне палітычных інстытутаў. 
•  “Мяккая сіла”, альбо папулярызацыя Беларусі ў краінах пражывання.
•  Аказанне дапамогі Беларусі. 
•  Спрыянне дэмакратызацыі краіны і ўзмацнення яе незалежнасці.
•  Прыцягвае інвестыцыі, ноў-хаў у эканоміку, культуру , сацыяльную сферу, адукацыю.

https://zbsb.org/info/


Як працаваць з беларускай дыяспарай 



Дзякуй за ўвагу! 

Жыве Беларусь! 


