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04.12.2020 г. Удзельнікам

VII З’езда Федэральнай 
нацыянальна-культурнай аўтаноміі
Беларусаў Расіі

Дарагія сябры!

Ад імя Згуртавання беларусаў свету  “Бацькаўшчына” вітаем удзельнікаў VII
З’езду Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі Беларусаў Расіі. 

Падзяляем ваша шкадаванне, што, праз змушаны сёлетні онлайн фармат, вы
пазбаўленыя ўтульнасці і цеплыні асабістай сустрэчы з суродзічамі, тым не менш, не
сумняемся, што гэтае значнае мерапрыемства пройдзе ў сяброўскай і канструктыўнай
атмасферы.

Мы  перакананыя  ў  важнасці  гэтага  форуму,  традыцыя  правядзення  якога
налічвае  ўжо  больш за  два  дзесяцігоддзі.  На  вас,  беларусах  Расіі,  ляжыць  высокая
адказнасць, бо ў Расійскай Федэрацыі сёння пражывае найбольшая колькасць беларусаў
замежжа ў параўнанні з іншымі краінамі свету, а значыць, і выклікі і задачы перад вамі
– большыя. 

Менавіта ад прынятых вамі на З’ездзе рашэнняў і іх увасаблення ў далейшай
працы  ФНКА  Беларусаў  Расіі,  што  аб’ядноўвае  больш  за  семдзесят  арганізацый
беларускай  дыяспары  ў  дзясятках  рэгіёнах  Расіі,  у  многім  будзе  залежаць  фармат
сувязяў і  ўзаемнай падтрымкі паміж беларускімі  асяродкамі ў Расійскай Федэрацыі,
тое,  якім чынам будзе  весціся  праца  па  захаванні  і  развіцці  беларускай культуры і
мовы,  паглыбленні  нацыянальнай  самасвядомасці,  як  будзе  наладжанае  выхаванне
новых пакаленняў беларусаў Расіі. Жадаем вам годна справіцца з гэтымі задачамі! 

Зычым плёну і канструктыўных рашэнняў вашаму Форуму, а яго ўдзельнікам у
гэты  няпросты  для  Беларусі  і  ўсяго  свету  час  жадаем  заставацца  здаровымі,
аптымістычнымі,  мець  моц  і  натхненне  для  далейшай  дзейнасці  на  карысць  нашай
агульнай Радзімы-Беларусі, умацоўваць веру ў яе мірную, прававую і дэмакратычную
будучыню!
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