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Праект «MOBILISE» 
  

Вырашальныя фактары "мабілізацыі" дома і за мяжой: аналіз асноваў эміграцыі і 
масавых пратэстаў 

  
Інфармацыйны лісток ўдзельніка (ІЛЎ) для апытання участнікаў пратэсту 

  
Вас запрашаюць прыняць удзел у апытанні ўдзельнікаў пратэсту, якое праводзіцца ў рамках больш 
шырокага даследчага праекта. У даследванні мы хочам даведацца пра меркаванні людзей на 
жыццёвыя і палітычныя тэмы, а таксама важныя праблемы, якія стаяць перад [Украінай / Польшчай / 
Марока / Аргенцінай / Беларуссю]. Перш чым Вы вырашыце, удзельнічаць ці не, Вам неабходна 
зразумець прычыну правядзення даследавання і яго змест. Калі ласка, не спяшайцеся і ўважліва 
прачытайце наступную інфармацыю; калі хочаце, Вы можаце абмеркаваць пытанне свайго ўдзелу з 
блізкімі вам людзьмі. Не саромейцеся задаваць пытанні, калі Вам што-небудзь не зразумела або калі 
Вам неабходная дадатковая інфармацыя. Дзякуем за ваш час і увагу. 

  
Інфармацыя аб даследаванні 
 

Хто праводзіць даследаванне? 

Мы група даследчыкаў з Вялікабрытаніі, Германіі, Францыі і Нідэрландаў. Наш праект фінансуецца 
нацыянальнымі навуковымі фондамі пры Праграме Фінансавання Адкрытага Даследчага Прасторы 
(www.mobiliseproject.com ). 

Гэта міжнародны праект, у якім бяруць удзел каманды з чатырох краін: 

1. Прафесар Гвендолин Зассе (Цэнтр ўсходнееўрапейскіх і міжнародных даследаванняў, ZOiS / Каледж 
Нафилд, Оксфардскі Універсітэт), вядучы даследчык ў Германіі. 

2. Прафесар Жаклін Ван Стэкеленбург (Амстэрдамскі свабодны ўніверсітэт), вядучы даследчык ў 
Нідэрландах. 

3. Доктар Вольга Онух (Манчэстэрскі універсітэт), вядучы даследчык ў Вялікабрытаніі. 

4. Доктар Сарана Тома (Школа эканомікі і статыстыкі ў Парыжы, ENSAE), вядучы даследчык ў Францыі. 

 
Якая мэта даследавання? 
Праект «MOBILISE» уздымае наступныя пытанні: Калі людзі незадаволеныя сваім жыццём, чаму адны 
выходзяць на пратэстныя акцыі, у той час як іншыя з'язджаюць за мяжу? Мы вывучаем: а) якія фактары 
ўплываюць на людзей, якія думаюць аб эміграцыі і / або аб пратэсту на індывідуальным узроўні; б) як 
спадарожныя фактары ўплываюць на гэтую мабілізацыю; в) ці з'яўляюцца гэтыя вырашэнні 
незалежнымі адно ад аднаго, альбо яны ўзмацняюць / негатыўна адбіваюцца адно на адным. Праект 
«MOBILISE» задзейнічае некалькі даследчых метадаў (агульнанацыянальныя, індывідуальныя і 
групавыя апытанні, анлайн-апытанні эмігрантаў, апытанні ўдзельнікаў пратэсту, інтэрв'ю-абмеркаванні, 
біяграфічныя інтэрв'ю, аналіз сацыяльных медыя-рэсурсаў) і шматлакацыйны дызайн даследаванняў. 
Праект ахоплівае Украіну, Польшчу, Марока, Аргентыну і Беларусь  -- краіны, дзе нядаўна адбыліся 
значныя пратэсты і эміграцыйныя працэсы. Таксама праект варта за эмігрантамі з гэтых краін у Германію, 
Вялікабрытанію і Іспанію. 
 
Вы былі абраныя для ўдзелу ў гэтым апытанні, таму што вы ўдзельнічалі ў масавых пратэстах у Беларусі, 
якія пачаліся пасля правядзення прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 года. Вы маглі удзельнічаць у 
Беларусі ці за мяжой, асабіста або віртуальна. Мы разлічваем прыцягнуць 1000-2000 такіх удзельнікаў. 
 

  
Ці будзе апублікаваны вынік даследаванняў? 
Вынікі будуць апублікаваныя ў / як: 
1. Кніга ў суаўтарстве. 
2. Сумесныя артыкулы ў навуковых рэцэнзаваных часопісах. 
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3. Тры даследчыя аналітычныя запіскі для нацыянальных і міжнародных прадстаўнікоў урадавых 
структур, звязаных з асабістым брыфінгам прадстаўнікоў урадавых структур у Лондане (Чатэм-
хаус), у Берліне (Цэнтр ўсходнееўрапейскіх і міжнародных даследаванняў), Вашынгтоне (Карнегі, 
ММО), у Брусэлі (установы ЕС). 

4. Тры рабочых нарады па распаўсюду інфармацыі для рознай акадэмічнай і не акадэмічнай 
аўдыторыі з перыядычнасцю інтэрвалам на працягу праекта. На працоўных нарадах будуць 
абмяркоўвацца практычныя высновы з нашых адкрыццяў для палітычнай стабільнасці, змяненні 
і развіцця дэмакратызацыі / кіруючага рэжыму. 

5. Мы таксама будзем выкарыстоўваць інтэрактыўныя фарматы абмену ведамі паміж акадэмічнымі 
і неакадэмічнымі супольнасцямі, у тым ліку публікацыі ў даступных для грамадства блогаў 
(напрыклад, у газетах Washington Post (Monkey Cage), The Conversation, Carnegie Europe's Strategic 
Europe, ZOiS Spotlight) 

 
Хто рэцэнзаваў гэты даследчы праект? 
Гэты праект рэцэнзаваўся камітэтам Адкрытага Даследчага Прасторы і асобнымі камітэтамі / асобамі, 
якія ўваходзяць у Савет па эканамічных і сацыяльных даследаваннях у Вялікабрытаніі, нямецкае 
навукова-даследчае грамадства ў Германіі, установу па фінансаванні навуковых даследаванняў у 
Францыі, а таксама ў Нідэрландскай арганізацыі па навуковых даследаваннях у Нідэрландах. Гэты 
праект таксама прайшоў этычную экспертызу ў Амстэрдамскім вольным ўніверсітэце, Цэнтры 
ўсходнееўрапейскіх і міжнародных даследаванняў і Манчэстарскім універсітэце. 
 
Хто фінансуе гэты даследчы праект?  
Наш праект фінансуецца Праграмай Фінансавання Адкрытага Даследчага Прасторы пры непасрэднай 
падтрымцы Савета па эканамічных і сацыяльных даследаваннях (Вялікабрытанія), Нямецкага навукова-
даследчага грамадства (Германія), Установы па фінансаванні навуковых даследаванняў (Францыя), 
Нідэрландскай арганізацыі па навуковых даследаваннях (Нідэрланды). 

  
Якім будзе мой удзел? 
 
Што я буду рабіць, калі я прыму ўдзел? 
Апытанне ўдзельніка пратэсту: Вы будзеце прымаць удзел у 15-20-хвілінным апытанні. 
 
Атрымаю я кампенсацыю за ўдзел? 
Апытанне ўдзельніка пратэсту: Вы не атрымаеце плату або кампенсацыю за ўдзел. 

  
Што, калі я не захачу прымаць удзел ці калі я передумаю? 
Толькі Вам вырашаць – удзельнічаць,  ці не. Калі ласка, адзначце акенца ў раздзеле інфармаванай згоды, 
каб падцвердзіць, што Вы згодны ўдзельнічаць у гэтым даследаванні. Калі Вы вырашылі ўдзельнічаць, 
Вы ўсё роўна маеце магчымасць пакінуць праект без тлумачэння прычыны і без аніякіх наступстваў для 
сябе. Але ў той жа час будзе немагчымым выдаліць Вашы дадзеныя з праекту пасля праходжання часткі 
апытання, паколькі яны будуць абязлічаныя і мы ўжо не зможам ідэнтыфікаваць менавіта Вашы 
дадзеныя. Гэта ніяк не ўплывае на права аб абароне персанальных дадзеных. Калі Вы вырашылі больш 
не ўдзельнічаць, Вам больш нічога не трэба рабіць. Вы можаце спыніць запаўняць анкету ў любы момант 
і спыніць удзел у даследаванні. 

  
Абарона дадзеных і прыватнасць 

 
Якія дадзеныя пра мяне вы будзеце збіраць? 

Падчас Вашага ўдзелу ў гэтым даследчым праекце мы не будзем збіраць інфармацыі, якая можа 
ідэнтыфікаваць Вас (яна называецца «персанальная ідэнтыфікацыйная інфармацыя»). 

 

На якой прававой падставе вы збіраеце гэтую інфармацыю? 

Мы збіраем і захоўваем усе дадзеныя згодна з законам аб абароне дадзеных, які абараняе Вашы правы. 
Гэта значыць, што мы павінны мець законныя падставы (пэўную прычыну) для збору Вашых дадзеных. 
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У рамках гэтага даследавання пэўнай прычынай для збору персанальных дадзеных з'яўляецца: «задача 
грамадскага значэння» і «працэс, неабходны для даследчых мэт». 

 

Ці канфідэнцыяльны мой удзел?  Ці будзе абаронена мая персанальная ідэнтыфікацыйная 
інфармацыя? 
Згодна з законам аб абароне персанальных дадзеных Цэнтр ўсходнееўрапейскіх і міжнародных 
даследаванняў, Школа эканомікі і статыстыкі ў Парыжы, Амстэрдамскі свабодны ўніверсітэт, а таксама 
Манчэстэрскі ўніверсітэт з'яўляюцца кантралюючымі ўстановамі гэтага праекта. Гэта значыць, што мы 
нясем адказнасць за захаванне Вашых дадзеных у бяспецы, у поўнай прыватнасці і з магчымасцю 
выкарыстання толькі ў парадку, які быў абгавораны. Усе даследчыкі ведаюць пра гэта, і Вашы 
дадзеныя будуць захоўвацца такім чынам, што толькі каманда даследчыкаў будзе мець доступ да 
Вашых дадзеных, але яна абязлічаць іх як мага хутчэй. Любая ідэнтыфікацыйная інфармацыя будзе 
абязлічаная, як толькі гэта будзе дазваляць праект. Як толькі гэтыя дадзеныя стануць абязлічаныя, яны 
будуць захоўвацца 5 гадоў. Удзельнікам будзе прысвоены спецыяльны ідэнтыфікацыйны нумар, які 
будзе вядомы толькі камандзе даследчыкаў; такім чынам, дадзеныя будуць пераведзены ў ананімную 
форму. Уся інфармацыя будзе алічбаваная, закадаваная, абароненая паролем і будзе захоўвацца на 
абароненых серверах універсітэтаў. Гэтыя дадзеныя будуць перадавацца паміж мясцовымі 
партнёрамі і наступнымі ўстановамі: Нямецкае навукова-даследчае таварыства, Установа па 
фінансаванні навуковых даследаванняў Францыі, Нідэрландская арганізацыя па навуковых 
даследаванняx, а таксама Манчэстэрскі універсітэт, выкарыстоўваючы абароненае злучэнне VPN і / 
або зашыфраваныя прылады. Дадзеныя будуць захоўвацца на працягу дзеяння праекта, а цалкам 
абязлічаныя дадзеныя будуць перададзеныя архівам Вялікабрытаніі. Такім чынам, калі Вы 
згаджаецеся прыняць удзел у навуковым даследаванні, Ваша інфармацыя можа быць перададзена 
даследчыкам, якія займаюцца іншымі навуковымі даследаваннямі. Наступнае даследаванне будзе 
падобным і таксама закране тэмы паліталогіі альбо сацыялогіі. Па гэтай інфармацыі Вас немагчыма 
ідэнтыфікаваць, і яна не будзе аб'ядноўвацца з іншай інфармацыяй так, каб дазволіць ідэнтыфікаваць 
Вас. Інфармацыя будзе выкарыстоўвацца толькі ў мэтах даследавання і не можа быць выкарыстана, 
каб звязацца з Вамі датычна любога іншага пытання. 
 
Калі ласка, улічвайце, што асобы з наступных устаноў: Цэнтр ўсходнееўрапейскіх і міжнародных 
даследаванняў, Школа эканомікі і статыстыкі ў Парыжы, Амстэрдамскі свабодны ўніверсітэт, а таксама 
Манчэстэрскі універсітэт або рэгулюючыя органы могуць мець магчымасць азнаёміцца з дадзенымі, 
якія будуць сабраныя для даследавання, каб пераканацца, што праект выкананы ў адпаведнасці з 
вызначаным планам. Гэта можа запатрабаваць азнаямлення з ідэнтыфікацыйнай інфармацыяй. 
Кожная асоба,  ўключаная ў аўдыт і назіранне за даследаваннем, будзе мець строгія абавязкі захоўваць 
канфідэнцыяльнасць ў адносінах да ўдзельнікаў даследавання. 
 
Што рабіць, калі ў мяне ёсць скарга? 

 
  

Кантактныя дадзеныя для скаргаў 

Калі ў Вас ёсць скарга, якую Вы хочаце накіраваць члену даследчай каманды, калі ласка, звяжыцеся з: 

• Прафесар Гвендолин Зассе: gwendolyn.sasse@zois-berlin.de, + 49 (30) 2005949-30 
  
Кантактныя дадзеныя 
Калі ў Вас ёсць якія-небудзь пытанні аб даследаванні або Вы зацікаўленыя ва ўдзеле, калі ласка 
звяжыцеся з даследчыкам / и. 
• Прафесар Гвендолин Зассе: gwendolyn.sasse@zois-berlin.de, + 49 (30) 2005949-30  

  
  


