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ПАЧУЦЦЁ ЛОКЦЯ
Беларусь заўсёды будзе надзейным партнёрам ЕС —
але хочацца ўзаемнасці
Такое меркаванне выказаў Аляксандр Лукашэнка
падчас сустрэчы з еўрапейскім камісарам па бюджэце і чалавечых рэсурсах
Гюнтэрам Этынгерам.
«Я вітаю вас у Беларусі,
вельмі рады з вамі сёння сустрэц ца і аб мер ка ваць тыя
праблемы, якія, магчыма, існуюць у нашых адносінах. Хоць
слова «магчыма», напэўна, не
падыходзіць — гэтыя праблемы ў нас былі заўсёды і, напэўна, будуць, — прызнаў кіраўнік
дзяржавы. — Але, як паказаў
апошні час, усе праблемы не
носяць хранічнага характару.
Яны падлягаюць вырашэнню,
і апошні час таксама сведчыць
пра тое, што мы значна прасунуліся ў адносінах Беларусі з
Еўрапейскім саюзам».
Беларускі лідар таксама адзначыў, што яго вельмі радуюць
двухбаковыя ўзаемаадносіны ў
гандлёва-эканамічнай сферы.
Ён нагадаў, што Беларусь дыверсіфікуе знешні гандаль.
«Мы хацелі б, каб з Еўрапейскім саюзам мы мелі гандаль прыкладна 30—35 % ад
усяго аб'ёму. Тады 30 % у нас
застанецца на Расію і 30 % —
на астатнія краіны нашай планеты. Такая дыверсіфікацыя
дапаможа нам спакойна сябе
адчуваць у сферы вытворчасці
і рэалізацыі тавараў, таму што
краіна наша, як вы ведаеце,
экспартна арыентаваная, мы
толькі палову таго, што вырабляем, спажываем у Беларусі,
усё астатняе прадаём», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што адносіны
Беларусі і Еўрасаюза — матэрыяльныя, дыпламатычныя і іншыя — грунтуюцца на пэўных
прынцыпах і па пэўных кірунках. На іх развіццё служаць тыя
праграмы і праекты, якія абодва бакі паслядоўна прымаюць і
рэалізуюць.
«Давайце будзем ру хацца
ў гэтым кірунку, і я хачу вас
запэўніць, што Беларусь у дачыненні да сваіх суседзяў заўсёды прытрымліваецца вельмі
ўзважанай акуратнай палітыкі.
Мы лічым, што суседзі ад Госпада, іх не выбіраюць, таму з
імі трэба будаваць добрыя адносіны, — нагадаў ён. — Мы,

зыходзячы з гэтага, заўсёды
будзем надзейным партнёрам
Еўрапейскага саюза, і за кірунак беларускі — амаль 1,5 тысячы кіламетраў — вы можаце
не турбавацца. Вядома ж, мы
хочам, каб падобныя пачуцці
былі ўзаемнымі».
Пасля сустрэчы з Прэзідэнтам Гюнтэр Этынгер расказаў
журналістам, што два дні знаходзіцца ў Беларусі, каб абмеркаваць на розных узроўнях
шэраг пытанняў двухбаковага
супрацоўніцтва. Еўракамісар
да даў, што як раз ця пер Еўрапейскі саюз распрацоўвае
бюд жэт ны план на на ступныя 10 гадоў. Вельмі важная
частка ў ім — фінансаванне
праек таў палітыкі суседства,
у тым ліку — па лініі «Усходняга партнёрства» тых праектаў,
якія непасрэдна будуць датычыцца Беларусі.
«У нас ёсць магчымасць, і
мы бачым неабходнасць нарасціць аб'ём фінансавання гэтых
праек таў, — пацвердзіў Гюнтэр Этынгер. — Мы дамовіліся
стварыць свайго роду рабочую
групу з экспертамі з Беларусі і
Еўрапейскай камісіі ў Бруселі
для таго, каб абмеркаваць канкрэтныя кірункі супрацоўніцтва,
гэтых будучых праграм».
Адзін з важных кірункаў, які
ў тым ліку абмяркоўваўся на
сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам, — трансгранічная
транс парт ная інф ра струк тура. Еўракамісар звярнуў увагу
на тое, што Беларусь мяжуе з
шэрагам краін — членаў ЕС.
Акрамя таго, наша дзяржава
аказвае транзітныя паслугі для
патокаў з Еўрасаюза і Расіі. Такім чынам, дадаў ён, пашырэнне трансгранічнай транспартнай сеткі будзе адыгрываць
вялікую ролю.
Акрамя таго, еўракамісар
нагадаў, што сёлета 10 гадоў
спаў ня ец ца іні цы я ты ве «Усход няе парт нёр ства», якая
служыць і для развіцця адносін Беларусі і ЕС. «Цяпер мы
думаем над тым, каб сфармуляваць прыярытэты для будучага развіцця адносін, у тым ліку
рас пра ца ваць шэ раг вель мі
прагматычных, практыкаарыентаваных праектаў па прынцыпе «wіn — wіn», гэта значыць
праек таў, якія будуць насіць

узаемавыгадны характар, будуць мець станоўчае значэнне
і для Беларусі, і для Еўрасаюза. Перш за ўсё, гэта датычыцца сферы эканомікі», —
падкрэсліў ён.
Гюнтэр Этынгер паведаміў,
што важнай тэмай застаецца
ядзерная бяспека, захаванне
міжнародных стандартаў у гэтай сферы. «Мы спадзяёмся,
што ў найбліжэйшы час усе гэтыя пытанні будуць урэгуляваныя», — сказаў еўракамісар.
Ён таксама звярнуў увагу,
што ў апошнія гады Беларусі
і Еўрапейскаму саюзу ўдалося
дасягнуць значных поспехаў і
прасоўвання ў двухбаковым
дыялогу, у частцы нармалізацыі гэтага дыялогу, узаемнай
адкрытасці. Гюнтэр Этынгер
выказаў упэўненасць у тым,
што абодва бакі зацікаўлены ў
працягу гэтай тэндэнцыі.
На яго думку, вельмі перака наў чай вы гля дае па зі цыя
нашай краіны і Прэзідэнта з
пункту гледжання стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне, імкнення
Беларусі быць гарантам міру
ў гэтай частцы планеты. Ён
адзначыў намаганні, якія прыкладае наша краіна для хутчэйшага ўрэгулявання ўкраінскага
канфлікту.
«Хачу дадаць, што незалежнасць Беларусі, самастойнасць,
суверэнітэт вашай краіны як
суседа і Еўрапейскага саюза,
і Расіі — гэта наша сумесная
адказнасць і гэта наш абавязак, — падкрэсліў еўракамісар. — Геаграфічная сітуацыя
не зменіцца ніколі: Мінск заўсёды будзе знаходзіцца паміж
Масквой і Бруселем, таму задача заключаецца ў тым, каб
выкарыстаць гэта становішча
для таго, каб людзі атрымлівалі
перавагі ад гэтага суседства, а
не адчувалі нейкія цяжкасці».
Гюнтэр Этынгер таксама дадаў, што новае пакаленне —
тыя, каму цяпер 15—20 гадоў, — хочуць свабоды перамяшчэння, хочуць жыць у тых
гарадах, якія іх прыцягваюць.
Моладзь хоча падарожнічаць
па нашым кантыненце. Задача
заключаецца ў тым, каб забяспечыць гэтую свабоду і бяспеку, упэўнены ён.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

З якімі пытаннямі падчас прамой лініі звярталіся
жыхары сталіцы да старшыні Мінгарвыканкама?
З мін ча на мі кі раў нік
горада Анатоль СІВАК
па гу та рыў у су бо ту,
22 лютага, да яго дазваніліся 49 чалавек.
Як паведамляе агенцтва
«Мінск-Навіны», людзей
цікавілі пытанні добраўпарадкавання тэрыторый, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, завяршэння будаўніцтва
праблемных дамоў і іншыя.
Некаторыя з пытанняў ужо знаёмыя
і «Звяздзе». Напрыклад, гараджанка
з вуліцы Рафіева паведаміла Анатолю
Сіваку, што на месцы яблыневага саду
плануецца будаўніцтва гандлёва-забаўляльнага цэнтра. Але жыхары жадаюць
захаваць зялёную зону, аб чым «Звязда»
пісала 9 лютага ў артыкуле «Яблыні разладу». Мясцовыя жыхары даглядаюць
гэты сад, самі робяць лавачкі і кармушкі
для птушак, таму ўсімі спосабамі імкнуцца адстаяць гэты астравок прыгажосці і ў
нейкім сэнсе нават лёгкія раёна. Анатоль
Сівак паабяцаў асабіста выехаць на месца і разабрацца ў сітуацыі. Ён таксама
звярнуў увагу на неабходнасць аналізу
патрэб горада ў гандлёва-забаўляльных
цэнтрах, бо, як паказвае практыка, з-за
фінансавых цяжкасцяў інвестары гадамі
не дабудоўваюць свае аб'екты. Чакаюць
арандатараў і плошчы ў цэнтрах, што ўжо
пабудаваныя.
Жыхарка дома па вуліцы Герасіменкі
таксама ўзняла экалагічнае пытанне:
ад імя ўсіх жыхароў шматпавярховіка,
які размешчаны побач з МКАД, яна расказала, што шум і загазаванасць паветра дзесяцігоддзямі ўскладняюць жыццё
людзям. А яшчэ тут пабудавалі аўтазапраўку. Гарадскія ўлады абяцаюць
устанавіць шумапаглынальны экран,
але паведамляюць, што праектаванне
будзе не раней за 2020 год. Старшыня
Мінгарвыканкама паабяцаў, што вывучыць сітуацыю і дасць адказ на пытанне,
наколькі эфектыўныя плануемыя мерапрыемствы, і па магчымасці паскорыць
працэс вырашэння праблемы.
Жанчына таксама расказала, што ў
двары не хапае зеляніны, якая магла б
зрабіць паветра больш чыстым.
— Будзем саджаць у горадзе больш
дрэў, прычым да гэтага працэсу больш
актыўна станем прыцягваць саміх жыхароў. Людзей неабходна запрашаць
да абмеркавання месцаў пасадак, да
ўдзелу ў саміх работах, бо калі чалавек робіць нешта сваімі рукамі, то адносіны да гэтага больш беражлівыя, —
лічыць Анатоль Сівак.
Жыхарка дома № 4 па вуліцы Леніна ўзняла пытанне паркоўкі ў дварах, у
цэнтры горада гэтая праблема асабліва
турбуе людзей:

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
NYT: канферэнцыя ў Мюнхене паказала глыбіню
расколу паміж ЗША і іх саюзнікамі
Мюнхенская канферэнцыя па
бяспецы прадэманстравала наяўнасць глыбокіх разыходжанняў
у поглядах паміж Вашынгтонам і
яго саюзнікамі па многіх пытаннях
міжнароднай палітыкі. На Захадзе
асцерагаюцца, што гэтым могуць скарыстацца Расія і Кітай. Пра гэта гаворыцца ў артыкуле, апублікаваным учора
ў Thе Nеw Yоrk Tіmеs.
Як канстатуецца ў публікацыі, «лідары ЕС даўно асцерагаліся, што заявы прэзідэнта Дональда Трампа і яго
паведамленні ў «Твітэры» могуць разбурыць Паўночнаатлантычны альянс». «Яны спадзяваліся, што, нягледзячы
на напружанне, існуючыя сувязі вытрымаюць». Аднак,
па словах дыпламатаў і аналітыкаў, на працягу апошніх
некалькіх дзён на прэстыжнай канферэнцыі па бяспецы ў
Мюнхене раскол паміж ЕС і адміністрацыяй Трампа стаў
адкрытым, напоўненым раздражненнем, набыў рэальныя
абрысы», — адзначаецца ў матэрыяле.
«Ніхто больш не верыць, што Трампа хвалююць пункты
гледжання і інтарэсы саюзнікаў», — прыводзіць газета словы
крыніцы з ліку афіцыйных асоб ФРГ. Як гаворыцца ў артыкуле, апытаныя журналістамі дыпламаты і супрацоўнікі разведкі

мяркуюць, што наяўнымі разыходжаннямі ў меркаваннях паміж ЗША і іх саюзнікамі «могуць скарыстацца Расія і Кітай».

Прэм'ер Польшчы адмяніў візіт у Ізраіль
пасля слоў Нетаньяху пра Халакост
Кіраўнік урада Польшчы Матэвуш Маравецкі прыняў
рашэнне не ехаць у Іерусалім пасля заяў прэм'ер-міністра
Ізраіля Біньяміна Нетаньяху пра ролю палякаў у злачынствах Халакосту. Саміт групы Вышаградскай чацвёркі з
удзелам прадстаўнікоў Польшчы, Венгрыі, Чэхіі і Славакіі
быў запланаваны на 19 лютага.
«Прэм'ер-міністр Матэвуш Маравецкі перадаў інфармацыю прэм'ер-міністру Нетаньяху, што Польшчу на пасяджэнні Вышаградскай чацвёркі ў Ізраілі будзе прадстаўляць міністр замежных спраў Яцэк Чапутовіч», — сказаў
кіраўнік канцылярыі прэм'ера Польшчы. На гэтым тыдні
ізраільскія СМІ распаўсюдзілі выказванні Нетаньяху, якія
прагучалі падчас яго афіцыйнага візіту ў Польшчу.
Каментуючы польскі закон аб адказнасці за абвінавачванне польскага народа і польскай дзяржавы ў злачынствах
Халакосту, Нетаньяху заявіў, што «палякі супрацоўнічалі з
немцамі», і ён не ведае нікога, хто быў бы асуджаны за падобныя выказванні. Пазней ізраільскі прэм'ер заявіў, што
яго словы «былі скажоныя сродкамі масавай інфармацыі».
Але на рашэнне Маравецкага гэта ўжо не паўплывала.
Учора вечарам стала вядома, што саміт групы Вышаградскай чацвёркі адменены.

— У нашым двары машыны пакідаюць усе, каму
шкада аддаваць грошы за
платную паркоўку ў цэнтры. У выніку жыхарам няма дзе паставіць аў то, а
камунальныя і экстранныя
службы не заўсёды маюць
магчымасць праехаць, —
паскардзілася жанчына. Яна паведаміла, што жыхары пяці дамоў жадаюць
скінуцца грашыма, каб паставіць шлагбаум, але не ведаюць, як зрабіць усё на
законных падставах.
Кіраўнік Мінгарвыканкама пагадзіўся, што з паркоўкай у дварах сапраўды
праблема існуе, і яна патрабуе комплекснага вырашэння — адным шлагбаумам не заўсёды можна выправіць
становішча.
Яшчэ жанчына задала пытанне, чаму званкі на нумар 115 з мабільнага
не бясплатныя як, напрыклад, у любыя
іншыя экстранныя службы. У кантактцэнтр ЖКГ людзі звяртаюцца звычайна
ў надзвычайных выпадках (напрыклад,
пры выяўленні аварый на сетках, з-за няспраўнасцяў і гэтак далей), часам нават
ноччу, але адсутнасць грошай на рахунку
не дазваляе зрабіць гэта тэрмінова...
— Абавязкова разгледзім гэтую сітуацыю і паспрабуем зрабіць так, каб
званок для жыхароў стаў бясплатным,
незалежна ад аператараў сувязі, — запэўніў старшыня гарвыканкама.
На прамую лінію звярнулася некалькі
чалавек, што маюць жыллёвыя аблігацыі жыллёвага комплексу «Аркадзія».
Людзі не ўпэўнены, што змогуць даплаціць неабходную суму за свае кватэры і
цікавяцца, як быць у такім выпадку і як
будуць забяспечаны інтарэсы тых, хто
не атрымае страхавыя выплаты.
Анатоль Сівак запэўніў, што сітуацыя
з «Тамбазам» знаходзіцца на кантролі ў
Мінгарвыканкаме. Па гэтай тэме плануецца правесці нараду, пасля якой арганізуюць сустрэчу з ініцыятыўнай групай
трымальнікаў аблігацый.
— Пры прыняцці рашэнняў у першую
чаргу будуць улічвацца інтарэсы людзей, — падкрэсліў кіраўнік гарадской
улады і папрасіў тых, хто звярнуўся на
прамую лінію, сфармуляваць прапановы па вырашэнні праблемнай сітуацыі,
каб, абапіраючыся на іх, мець магчымасць прыняць адпаведныя рашэнні.
Таксама падчас прамой лініі былі
агучаны і іншыя пытанні. Напрыклад,
прапанова аб змене назвы станцыі метро «Плошча Леніна» на назву плошчы,
дзе яна месціцца, аб выкарыстанні ў
якасці галоўнай елкі краіны на Кастрычніцкай плошчы сапраўднай лясной
прыгажуні ды іншыя.

Трамп растлумачыў, чаму не завёў гадаванца.
Ён першы за 100 гадоў прэзідэнт ЗША,
у якога няма сабакі
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп растлумачыў, чаму ў
яго няма хатніх жывёл. Ён расказаў пра гэта падчас выступлення перад сваімі прыхільнікамі ў тэхаскім горадзе
Эль-Паса, піша Thе Іndереndеnt.
Трамп хваліў нямецкіх аўчарак, якія могуць цудоўна знаходзіць увозімыя кантрабандай наркотыкі. Затым ён адзначыў,
што яму самому неаднаразова прапаноўвалі завесці сабаку,
у тым ліку і для таго, каб лепш выглядаць як палітыку. Аднак, па словах Трампа, ад такой ідэі яму «крыху не па сабе».
«Шчыра кажучы, я не маю нічога супраць гэтага, але ў мяне
проста няма часу. Ды і як бы я выглядаў, выгульваючы сабаку
на лужку перад Белым домам?» — адзначыў прэзідэнт. Ён
дадаў, што прыхільнікі будуць любіць яго і без сабакі.
Прэзідэнт Трамп аказаўся першым за 100 гадоў амерыканскім лідарам, у якога няма сабакі, і такім чынам ён парушыў своеасаблівую традыцыю. Да яго такім прэзідэнтам
быў Уільям Мак-Кінлі, які займаў пасаду ў 1897—1901 гадах.
Пры гэтым у таго былі кошкі, папугаі і пеўні.
Thе Іndереndеnt адзначае, што Трамп часта выкарыстоўвае
«сабачыя» абразы ў адносінах да сваіх палітычных апанентаў.
У прыватнасці, ён пісаў, што былы кандыдат у прэзідэнты
ЗША Міт Ромні «падавіўся, як сабака», хоць у яго быў шанц
перамагчы на выбарах. З сабакамі ён параўноўваў і некаторых
журналістаў, з якімі ў яго напружаныя адносіны.

