
Раз мо ва атры ма ла ся шчы рая 
i ад кры тая: на па чат ку спi кер 
вер хняй па ла ты пар ла мен та 
аб мер ка ва ла ця пе раш нюю 
сi ту а цыю ў кра i не, а по тым 
ад ка за ла на пы тан нi мо ла дзi. 
На су стрэ чы пра гу ча лi так са ма 
кан струк тыў ныя пра па но вы, 
якiя стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лi кi цал кам пад тры ма ла. 
Але пра ўсё пад ра бяз ней.

Што са бой уяў ляе но вы iн-
сты тут? Ма ла дзёж ны са вет 
(iнакш — пар ла мент) пры На-
цы я наль ным схо дзе прад стаў-
ляе ўсе рэ гi ё ны i Мiнск i скла-
да ец ца з 70 юна коў i дзяў чат ва 
ўзрос це ад 18 да 31 го да. Хтось-
цi з iх яшчэ ву чыц ца, хтось цi 
ўжо пра цуе, сфе ры дзей нас цi 
ва ўсiх роз ныя, аб' яд ноў вае ад-
но — ак тыў ная жыц цё вая па зi-
цыя i жа дан не дзей нi чаць на 
ка рысць сва ёй кра i ны. На пер-
шым па ся джэн нi бы ло абра-
на кi раў нiц тва Ма ла дзёж на га 
пар ла мен та i ство ра ны про-
фiль ныя ка мi сii па ана ло гii з 
На цы я наль ным схо дам. Роз нi-
ца толь кi ў тым, што гэ ты са вет 
не па дзя ля ец ца на верх нюю i 
нiж нюю па ла ты — яго чле ны бу-
дуць дзей нi чаць у ме жах ад ной 
струк ту ры.

Пад час су стрэ чы з ак тыў най 
мо лад дзю На тал ля Ка ча на ва 
па абя ца ла, што «да рос лыя» 
пар ла мен та рыi бу дуць спры яць 
ма лод шым ка ле гам i аказ ваць 
iм пад трым ку.

— Мы зро бiм усё, што ад нас 
за ле жыць, каб, атрым лi ва ю чы 
во пыт, вы маг лi мак сi маль на 

ад чу ваць за да валь нен не ад ра-
бо ты, — ад зна чы ла яна ў сва iм 
зва ро це.

Спi кер верх няй па ла ты пар-
ла мен та на га да ла, што мо ладзь 
з'яў ля ец ца ад ным з пры яры тэ-
таў iс ну ю чай са цы яль на-эка на-
мiч най па лi ты кi ў дзяр жа ве.

— Усё, што да ты чыц ца бу ду-
чы нi кра i ны, звя за на з мо лад-
дзю, — пад крэс лi ла яна.

Да рэ чы, на пра ця гу апош нiх 
трох га доў Са вет Рэс пуб лi кi i Па-
ла та прад стаў нi коў ак тыў на вя лi 
ра бо ту па па пу ля ры за цыi ма ла-
дзёж на га пар ла мен та рыз му. За 
гэ ты час бы ла ство ра на цэ лас-
ная ар хi тэк ту ра гэ та га iн сты ту та, 
пра што на пер шым па ся джэн нi 
рас ка заў стар шы ня Па ста ян-
най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi 
па аду ка цыi, на ву цы, куль-
ту ры i са цы яль ным раз вiц цi 
Вiк тар ЛIС КО ВIЧ.

— Дзя ку ю чы ва ша му ак тыў-
на му ўдзе лу ў гэ тым пра цэ се 
сён ня мы ад кры ва ем но вую 
ве ху ў фар мi ра ван нi iн сты ту та 
ма ла дзёж на га пар ла мен та рыз-
му ў на шай кра i не, — лi чыць ён. 
Стар шы ня про фiль най ка мi сii 
вы ка заў упэў не насць, што ма ла-
 дзёж ны пар ла мен та рызм мо-
жа стаць дзейс ным ме ха нiз мам 
у рэа лi за цыi роз ных iнi цы я тыў 
мо ла дзi. — Ме на вi та вам, пер-
ша му склi кан ню Ма ла дзёж на га 
пар ла мен та пры На цы я наль ным 
схо дзе, да вя дзец ца вы зна чыць 
век та ры сва ёй дзей нас цi i за-
даць тон ра бо це, на якi да лей 
бу дуць раў няц ца ва шы ка ле гi.

Трэ ба ска заць, што ў склад 
са ве та ўвай шлi ма ла дыя лю-
дзi, якiя ўжо да сяг ну лi знач ных 
пос пе хаў, ня гле дзя чы на свой 
уз рост: у iм сты пен ды я ты спе-
цы яль ных фон даў Прэ зi дэн та 
па са цы яль най пад трым цы адо-
ра ных сту дэн таў i та ле на вi тай 

мо ла дзi, дзе ю чыя дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў, чле ны iн шых 
ор га наў ма ла дзёж на га пар ла-
мен та рыз му. Но вая пры ступ ка 
ў iх па мкнен нях i раз вiц цi так-
са ма па вiн на пры нес цi ка рысць 
гра мад ству.

— Для iх гэ та бу дзе доб рая 
шко ла, а для нас — зва рот ная 
су вязь у ра бо це з мо лад дзю, — 
ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва ў 
раз мо ве з жур на лiс та мi.

На цы я наль ны сход мае на-
мер ак тыў на ўза е ма дзей нi чаць 
з Ма ла дзёж ным пар ла мен там, 
бо гэ та важ ная су вяз ная нiт ка па-
мiж пар ла мен та ры я мi i мо лад -
дзю: трэ ба ве даць, чым яна 
жы ве, што яе цi ка вiць, што хва-
люе. Та ды, пры ма ю чы ра шэн нi 
на ўзроў нi «да рос ла га» пар-
ла мен та, за ка на даў цы бу дуць 
мець дак лад нае ра зу мен не та-
го, як трэ ба пра ца ваць з мо лад -
дзю, упэў не на спi кер Са ве та 
Рэс пуб лi кi.

Калі гаварыць наконт фар-
ма ту гэ та га ўза е ма дзе ян ня, то 
пла ну ец ца, што ён бу дзе роз-
ны: гэ та i ўдзел у па ся джэн нях 
се сiй абедз вюх па лат пар ла-
мен та, i ра бо та ў рэ гi ё нах пад-

час вы яз ных па ся джэн няў па-
ста ян ных про фiль ных ка мi сiй. 
Пе ра ка нац ца ў тым, што ма-
ла дыя лю дзi ак тыў на цi ка вяц-
ца падзеямі ў кра i не i ма юць 
на іх свой пункт гле джан ня, 
мож на бы ло з жы вой дыс ку-
сii, рас па ча тай iмi. Так, чле-
ны Ма ла дзёж на га пар ла мен та 
цi ка вi лi ся ў На тал лi Ка ча на-
вай мер ка ван нем ад нос на iн-
фар ма цый на га по ля кра i ны, 
па пу ля ры за цыi гiс та рыч най i 
куль тур най спад чы ны, якас-
цяў ма ла до га па лi ты ка, перс-
пек тыў раз вiц ця стра ха вой 
ме ды цы ны ў Бе ла ру сi i iн шых 
пы тан няў.

Агуч ва лi ся i цi ка выя пра па-
но вы, на прык лад, па шы рэн не 
фар ма ту па тры я тыч на га вы ха-
ван ня i па ды хо даў да раз мер ка-
ван ня мо ла дзi пас ля на ву чан ня. 
Прад стаў нi ца ста лi цы лi чыць, 
што ў ме жах ак цыi «Бе ла русь 
па мя тае» не аб ход на ства рыць 
су час ны элект рон ны пом нiк 
«Род ныя тва ры Пе ра мо гi», ку-
ды кож ны су ай чын нiк мо жа ад-
пра вiць фо та ге роя сва ёй сям'i, 
што ва я ваў на фран тах Вя лi кай 
Ай чын най вай ны. Вы явы по тым 
мож на бу дзе пра ецы ра ваць на 
эк ра не пад ма ну мен там Пе ра-
мо гi.

— Доб рая iдэя: без мi ну ла га 
ня ма бу ду чыні. Мы вас аба вяз-
ко ва пад тры ма ем! — ухва лi ла 
дзяў чы ну за iнi цы я ты ву На тал ля 
Ка ча на ва.

Яшчэ ад на пра па но ва пра гу-
ча ла ад прад стаў нi цы Го мель-
ска га рэ гi ё на i да ты чы ла ся аба-
вяз ко ва га раз мер ка ван ня. Iдэя 
яе ў тым, каб пад час ву чо бы 
сту дэн ты пра хо дзi лi прак ты ку 
не ў го ра дзе, а на вёс цы, каб 
са мi ўпэў нi лi ся, што жыць i пра-
ца ваць там кам форт на, — для 
гэ та га ство ра ны ўсе не аб ход ныя 
ўмо вы. Та ды i не бу дуць ба яц ца 
раз мер ка ван ня ў сель скi на се-
ле ны пункт.

Гэ тую iдэю спi кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та так са ма 
пад тры ма ла i па абя ца ла, што 
ў най блi жэй шы час аб мяр куе 
перс пек ты вы яе рэа лi за цыi з 
мi нiст рам аду ка цыi.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 
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СЛО ВА ЎДЗЕЛЬ НI КАМ
  Ягор МА КА РЭ ВIЧ, стар шы ня 
Ма ла дзёж на га са ве та (пар ла мен-
та) пер ша га склi кан ня:

— На са май спра ве пар ла мен та-
рызм як ме ха нiзм раз вi ва ец ца ў Бе ла-
 ру сi да стат ко ва даў но, але тое, што 
сён ня ў кра i не ство ра на рэс пуб лi-
кан ская струк ту ра на ўзроў нi На цы-
я наль на га схо ду, якая аб' яд на ла 70 
прад стаў нi коў з усiх рэ гi ё наў i Мiн-
ска, — гэ та са праў ды гiс та рыч ны мо-
мант. Мы ка жам пра тое, што сярод 
іх прад стаў нi кi роз най мо ла дзi — якая 
пра цуе, якая ву чыц ца. Гэ та лю дзi, што 
ма юць да сяг нен нi ў пэўных кi рун ках. 
Яны бу дуць прад стаў ляць свае рэ гi ё-
ны на ўзроў нi На цы я наль на га схо ду.

Сён ня ство ра ны ра бо чыя ор га ны: 
шэсць про фiль ных ка мi сiй па тэ мах, 
якiя цi ка вяць мо ладзь, — гэ та i прад-
пры маль нiц тва, i эка но мi ка, i ва лан-
цёр ства, i гэ так да лей. То-бок яны бу-
дуць ге не ры ра ваць iдэi для мо ла дзi 
Бе ла ру сi.

Мы па вiн ны ра зу мець, што прак ты ка 
ства рэн ня Ма ла дзёж на га пар ла мен та 
ў Бе ла ру сi ўнi каль ная тым, што На цы-
я наль ны сход у нас двух па лат ны. Мы 
не пай шлi па шля ху ства рэн ня Ма ла -
дзёж на га пар ла мен та пры ад ной з па-
лат — мы ства ры лi яго ў цэ лым пры 
На цы я наль ным схо дзе. А пра цэ ду ры 
ўзгад нен ня, пра пра цоў кi да ку мен таў, 
каб мы вый шлi на якас ны ўзро вень 
дзей нас цi, за ня лi пэў ны час.

 Дзмiт рый БЕ ЛА КА ПЫ ТАЎ, член 
Ма ла дзёж най па ла ты пры Мiн скiм 
га рад скiм Са ве це дэ пу та таў 5-га 
склi кан ня:

— На строй на ра бо ту, ка неш не, 
па зi тыў ны: мы га то выя пра ца ваць 
эфек тыў на i па спя хо ва для ўсiх ка-
тэ го рый мо ла дзi. Аса бiс та для ся бе я 
аб раў кi ру нак рэ гi я наль на га i мiж на-
род на га су пра цоў нiц тва, бо ў гэ тым 
кi рун ку я пра ца ваў у Ма ла дзёж най 
па ла це пры Мiн скiм га рад скiм Са ве-
це дэ пу та таў. Та кi на кi ру нак цi ка вы 
тым, што мож на раз вi ваць ад но сi-
ны не толь кi па мiж ма ла дзёж ны мi 
пар ла мен та мi ўнут ры кра i ны, але i 
вы хо дзiць за ме жы Бе ла ру сi як у ад-
но сi нах кра iн — удзель нiц Са друж-
нас цi Не за леж ных Дзяр жаў, так i на 
пра сто ру Еў ра пей ска га са ю за. Нам 
важ на па ка заць тую па зi цыю мо ла-
дзi, якая ёсць за раз, па ка заць той 
кан струк тыў, якi мы га то выя нес цi 
для ўсiх. У пры ват нас цi, мы га то выя 
пра па ноў ваць па спя хо выя пра ек-
ты, аб мяр коў ваць роз ныя пы тан нi, 
што зна хо дзяц ца на па рад ку дня, i 
я ўпэў не ны, што мы змо жам эфек-
тыў на вы ра шаць тыя праб ле мы, якiя 
ма юць да чы нен не да мо ла дзi.

Што да ты чыц ца мэт i за дач Ма ла -
дзёж на га пар ла мен та, я мяр кую, 
мы па вiн ны быць пра вад нi ка мi той 
ра бо ты, якая iдзе ад мо ла дзi, та му 
імкнемся аку му ля ваць iдэi, слу хаць 
мо ладзь i да но сiць гэ тую па зi цыю 
кi раў нiц тву на шай кра i ны.

 Ула дзi мiр БА БIЧ, дру гi сак ра-
тар Вi цеб ска га аб лас но га ка мi тэ-
та БРСМ:

— У ма ёй прак ты цы су стрэ ча з 
людзь мi та ко га ўзроў ню ад бы ла ся 
ўпер шы ню, гэ та ка ла саль ны во пыт. 
Я ўва хо джу ў склад Ма ла дзёж най 
па ла ты пры Пар ла менц кiм схо дзе 
Са ю за Ра сii i Бе ла ру сi, а та му во пыт 
у гэ тай дзей нас цi ёсць: я ўзна чаль-
ваю ка мi сiю па аду ка цыi, на ву цы i 
куль ту ры, але тут, на ўзроў нi кра i-
ны, бя ру ўдзел упер шы ню. Са праў-
ды, пад час та кiх су стрэч на бi ра еш ся 
во пы ту з пунк ту гле джан ня ад но сiн: 
як вес цi дыя лог з па ка лен нем, якое 
ма лод шае за ця бе ў не каль кi ра зоў, 
як зна хо дзiц ца з iм на ад ной хва лi, 
раз маў ляць з iм на ад ной мо ве i ў той 
жа час тры маць мар ку як вы шэй шай 
служ бо вай асо бы i умець ства рыць 
цёп лую, пры го жую ат мас фе ру. Гэ та 
ма ты ва цыя для та го, каб мне як ча-
ла ве ку раз вi вац ца, бу да ваць кар' ер у, 
iмк нуц ца да та го, каб быць у та кiм 
ста ту се ў бу ду чы нi.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.
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МО ЛАДЗЬ — МО ЛАДЗЬ — 
У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕУ ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

Пер шае па ся джэн не Ма ла дзёж на га пар ла мен та пры На цы я наль ным схо дзе 
ад бы ло ся ў Са ве це Рэс пуб лi кi. 

З юны мi на род ны мi абран нi ка мi су стрэ ла ся На тал ля КА ЧА НА ВА

«Для iх гэ та бу дзе доб рая 
шко ла, а для нас — 
зва рот ная су вязь 
у ра бо це з мо лад дзю».

Фо та Бел ТА.


