
Сён ня мы ка жам, што кра і на 
моц ная рэ гі ё на мі. Што ме на ві-
та рэ гі ё ны роз ных кра ін хут чэй 
да маў ля юц ца па між са бой і па 
ўза ем ным ганд лі, і па пра мыс-
ло вай ка а пе ра цыі. Аса біс тыя 
су вя зі ў палітыцы і эканоміцы 
зноў вы хо дзяць на пер шы план. 
Не ча му мы ўжо на ву чы лі ся, не-
ча му ву чым ся, неш та ўс па мі-
на ем з улас на га гіс та рыч на га 
во пы ту, а неш та га то вы ўзяць з 
за меж на га. І прык лад аб' яд на-
най Еў ро пы тут вар ты та го, каб 
да яго пры гле дзец ца.

Пра гэ та ка заў і Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн-
ка, су стра ка ю чы стар шы ню 
Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль-

ных улад Са ве та Еў ро пы Гуд-
рун Мос лер-Цёр нстром. Яна 
пры бы ла ў на шу кра і ну дзе ля 
дыя ло гу з бе ла рус кім бо кам 
пра раз віц цё мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня. Круг лы стол на гэ ту 
тэ му быў ар га ні за ва ны су мес на 
кан грэ сам і Са ве там Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-
сі. «Мяс цо вая са ма кі ра ван не, 
кі ра ван не рэ гі ё на мі — гэ та до-
сыць важ ная ў су час ным све це 
тэ ма, — пад крэс ліў бе ла рус кі 
лі дар. — І тое, што Са вет Еў-
ро пы ўдзя ляе гэ та му вя лі кую 
ўва гу, да ра го га каш туе. І мы 
ха це лі б блі жэй па зна ё міц ца 
з ва шым во пы там, та му цес на 
су пра цоў ні ча ем з кан грэ сам».

Ка жу чы пра круг лы стол, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што ён пры ня се ка-
рысць не толь кі Бе ла ру сі, але 
і ў цэ лым Еў ро пе, а так са ма 
са мо му кан грэ су. Прэ зі дэнт 
на га даў, што ў на шай кра і ны 
ёсць пэў ны во пыт між рэ гі я-
наль на га су пра цоў ніц тва з Ра-
сі яй, Укра і най, транс гра ніч на-
га су пра цоў ніц тва з су сед ні мі 
дзяр жа ва мі.

З тым, што ву чыц ца мож-
на і важ на ад но ў ад на го, па-
га дзі ла ся і Гуд рун Мос лер-
Цёрнстром. Яна ад зна чы ла, 
што круг лы стол у Мін ску — 
толь кі па ча так су пра цоў ніц тва 
па між Бе ла рус сю і Са ве там Еў-
ро пы ў сфе ры мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня. Стар шы ня кан грэ са 
пад крэс лі ла ад кры тасць уза е-
ма дзе ян ня ба коў.

Ка мен ту ю чы жур на ліс там 
вы ні кі су стрэ чы з бе ла рус кім 
лі да рам, яна ска за ла: «Мы 
сыш лі ся на дум цы аб тым, 
што ме на ві та мяс цо вае са ма-
кі ра ван не мае вя лі кае зна чэн-
не, та му што з яго па чы на ец ца 
дзяр жаў нае кі ра ван не».

Пра тое, што Бе ла русь за-
ці каў ле на ў атры ман ні ін-
фар ма цыі пра най леп шыя 
еўрапейскія на пра цоў кі, іш ла 
раз мо ва пад час са мо га круг-
ла га ста ла. Гу тар ка пра хо дзі-

ла ў доб ра зыч лі вай і кан струк-
тыў най ат мас фе ры. Удзель ні кі 
ўваж лі ва слу ха лі ад но ад на го, 
не пе ра бі ва ю чы, не пад га ня-
ю чы вы сту поў цу, на ват ка-
лі па ве дам лен ні пе ра вы ша лі 
рэг ла мент.

Мяр ку ю чы па ка мен та ры-
ях, якія гучалі ў ку лу а рах, не 
ўсе і не з усім па га джа лі ся, але 
ні хто не ўсту паў у ад кры тую 
спрэч ку. Дак лад чы кі ка за лі і 
пра да сяг нен ні, і пра праб ле-
мы, і пра перс пек ты вы. На-
пэў на, га лоў ны вы нік гэ тай 
су стрэ чы — жа дан не пра цяг-
ваць ад но сі ны. Зна ё міц ца блі-
жэй, вы ву чаць, ана лі за ваць, 
неш та пе рай маць. Неш та 
адап та ваць. Браць па спя хо-
вае ў не ка га трэ ба не сле па, 
а ўдум лі ва, бо і ў Са ве це Еў-
ро пы іс ну юць ад роз нен ні ў 
роз ных кра і нах, ня ма ад ной 
мер кі, ёсць кам пра міс, уліч-
ва юц ца ню ан сы. Ра зам з тым 
ёсць ней кія вы ве ра ныя рэ-
чы, якія за слу гоў ва юць ўва гі. 
І тое, што мы ста лі слу хаць і 
чуць ад но ад на го, раз маў ляць 
на роў ных, з уза ем най па ва-
гай, — без умоў на, крок у пра-
віль ным кі рун ку.

9

14 верасня 2018 г. № 37 (470)

Штотыднёвы Штотыднёвы 
дадатак дадатак 
газетыгазеты

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Но вы по гляд 
на мяс цо вае 
са ма кі ра ван не.

Вый сці за ме жы

стар. 2–3

Ці маг чы мы 
па дзел рэ гі ё наў 
і цэнт ра?

Мер ка ван ні

стар. 4

Гро дзен ская 
аса цы я цыя 
мяс цо вых Са ве таў 
і транс гра ніч ныя 
пра ек ты.

Як гэ та пра цуе

стар. 14

Пы тан ні аграр най 
па лі ты кі дзвюх 
дзяр жаў раз гле дзе лі 
ў Гор ках.

На пя рэ дад ні па дзеі

стар. 15

Ан ты ал ка голь ная 
кам па нія і дро вы 
для адзі но ка га 
ін ва лі да.

Бліз кая ўла да

стар. 16ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 2–3-й стар.

Са ма кі ра ван не мае на ўва зе Са ма кі ра ван не мае на ўва зе 
іні цы я ты ву і ад каз насцьіні цы я ты ву і ад каз насць Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ і стар шы ня Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад 
Са ве та Еў ро пы Гуд рун МОС ЛЕР-ЦЁР НСТРОМ.

Бе ла русь за ці каў ле на 
ў атры ман ні ін фар ма цыі 

пра най леп шыя 
на пра цоў кі Са ве та 

Еў ро пы. Пра гэ та іш ла 
раз мо ва пад час круг ла га 

ста ла, які ад быў ся 
ў Аваль най за ле 

На цы я наль най біб лі я тэ кі.

Г
ІС ТО РЫЯ цы ві лі за цыі на ву чы ла лю дзей аб' яд ноў вац ца. 
Ра зам ляг чэй су праць ста яць за ва ёў ні кам, пра сцей 
ганд ля ваць, ажыц цяў ляць маш таб ныя пра ек ты, ума цоў ваць 

эка но мі ку, ра біць рыў кі ў на ву цы і тэх на ло гі ях. Не здар ма ў наш 
час кра і ны за клю ча юць са ю зы, ін тэг ру юц ца, шу ка юць парт нё раў 
і аба пі ра юц ца ад на на ад ну ў су свет най па лі ты цы. 
Ад нак усё ў све це па він на быць ураў на ва жа на. Пе ра кос 
на ра джае кры зіс і ро біць лю бую сіс тэ му ня ўстой лі вай. 
Цэнт ра лі за цыя на пэў ным эта пе ўма цоў вае ўла ду, 
але з ця гам ча су вы клі кае ін фан ты лізм на мес цах, 
без ыні цы я тыў насць. Лю дзі пры звы чай ва юц ца да та го, што нех та 
па ві нен вы ра шаць усе іх праб ле мы. Так уз ні кае спа жы вец кае 
стаў лен не гра ма дзян да дзяр жа вы, але дзяр жа ва — гэ та і ёсць 
гра ма дзя не, і ад сту пе ні іх са ма свя до мас ці, ак тыў нас ці, 
не абы яка вас ці за ле жыць яе моц. Та му на па ра дак дня паў стае 
пы тан не пра дэ цэнт ра лі за цыю, пра са ма стой насць тэ ры то рый 
у по шу ках улас ных пунк таў рос ту.
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КРА І НА — КРА І НА — 
ГЭ ТА КОЖ НЫ ГЭ ТА КОЖ НЫ 
З НАСЗ НАС


