
Ад імя міністэрства замежных спраў дазвольце сардэчна 

прывітаць гасцей і ўдзельнікаў сённяшняга мерапрыемства. 

Дзень «Нуль дыскрымінацыі» быў абвешчаны Аб’яднанай 

праграмай ААН па ВІЧ/ СНІД чатыры гады таму. 

З самага пачатку гэты дзень атрымаў шырокую падтрымку 

міжнароднай супольнасці. А праз кароткі час ён набыў глыбокі 

грамадскі сэнс і сёння ўжо стаў днём, які сімвалізуе барацьбу за 

больш справядлівы свет, пазбаўлены ад няроўнасці, забабонаў і 

дыскрымінацыі. 

На жаль, сучасны свет не дасканалы. Мільёны людзей 

дагэтуль сутыкаюцца з несправядлівасцю, якая выклікана 

дыскрымінацыяй і нецярпімасцю. 

Барацьба з дыскрымінацыяй вядзецца, мабыць, столькі, 

колькі існуе чалавецтва. Дыскрымінацыя праяўляецца ў розных 

формах і закранае розныя слаі грамадства. 

Любая праява дыскрымінацыі цягне за сабой парушэнне 

правоў чалавека. А ўзаконеная дыскрымінацыя робіць шкоду не 

толькі асобным людзям. Яна разбешчвае грамадства і дзяржаву. 

Таму так важна не толькі змагацца з дыскрымінацыяй, але і 

прадухіляць прычыны яе ўзнікнення. 

Міністэрства замежных спраў каардынуе ажыццяўленне 

нацыянальнага плана дзеянняў па правах чалавека, які 

ўпершыню быў прыняты ў нашай краіне паўтары гады таму.  

Гэты дакумент прадугледжвае шырокае кола 

мерапрыемстваў у галіне правоў чалавека, якія ў тым ліку 

скіраваныя на барацьбу з дыскрымінацыяй. 

Менавіта таму міністэрства падтрымала ініцыятыву 

правядзення сённяшняга мерапрыемства. Мы лічым яго 

важным, як з пункту гледжання пошуку вырашэння канкрэтных 

праблем, з якімі сутыкаюцца людзі, якія жывуць з ВІЧ, так і для 

забеспячэння выканання мэт і задач, замацаваных у прынятай 
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Генеральнай Асамблеяй ААН у 2016 годзе Палітычнай 

дэкларацыі па спыненні СНІД. 

У кантэксце дасягнення мэтаў устойлівага развіцця 

Беларусь праводзіць сёння вельмі вялікую працу. Наша краіна 

дасягнула добрых паказчыкаў у барацьбе з ВІЧ/ СНІД. Гэтыя 

дасягненні прызнаюць Сусветная арганізацыя аховы здароўя і 

ЮНЭЙДС. 

Аднак трэба зрабіць яшчэ больш, асабліва для 

пераадолення сацыяльных першапрычын стыгмы і 

дыскрымінацыі, пераадолення простай чалавечай абыякавасці. 

У гэтым плане важным з’яўляецца развіццё партнёрства 

паміж усімі зацікаўленымі бакамі, асабліва на нацыянальным 

узроўні: дзяржавай, грамадзянскай супольнасцю, міжнароднымі 

партнёрамі. 

Сённяшняе мерапрыемства ўвасабляе сабой менавіта такое 

партнёрства. Мы разлічваем, што гэты Дзень стане ў Беларусі 

штогадовай падзеяй як пацверджанне прыхільнасці нашай 

краіны, усіх нас, забеспячэнню нулявой дыскрымінацыі. 

 


