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Кі раў нік унут ра най раз вед кі Фран цыі 
за явіў аб «за меж ным уплы ве» 
на кры зіс «жоў тых ка мі зэ лек»

Умя шаль ніц тва ў раз віц-

цё кры зі су, звя за на га з ру-

хам «жоў тых ка мі зэ лек» у 

Фран цыі, вя дзец ца як унут-

ры кра і ны, так і за яе ме-

жа мі. Пра гэ та за явіў кі раў-

нік Га лоў на га ўпраў лен ня 

ўнут ра най бяс пе кі (DGSІ) 

Фран цыі Ні ка ля Лер нер у ін тэр в'ю га зе це Le Parіsіen.

«Не маг чы ма ад маў ляць, што не ка то рыя ў Фран цыі і 

за яе ме жа мі за ці каў ле ныя ў тым, каб па ста віць у цяж кае 

ста но ві шча ўрад і кі раў ні ка дзяр жа вы ў су вя зі з ру хам 

пра тэс ту «жоў тых ка мі зэ лек», па мна жа ю чы фаль шы выя 

на ві ны і рас паў сюдж ва ю чы аб са лют ную хлус ню. Па доб нае 

ўмя шаль ніц тва не пры маль нае», — ад ка заў ён на пы тан не 

вы дан ня пра тое, ці вя дзец ца ў яго служ бе рас сле да ван не 

з на го ды ўмя шан ня Ра сіі ў гэ ты кры зіс. У вер сіі ін тэр в'ю, 

пер ша па чат ко ва апуб лі ка ва ным на сай це, Лер нер удак-

лад няў, што не ка мен туе рас сле да ван ні кан крэт на па 

Ра сіі, ад нак паз ней тэкст быў ад рэ да га ва ны і гэ та згад-

ван не знік ла.

Ка а лі цыя з 16 шта таў па да ла іск 
су праць Трампа з-за сця ны на мя жы

У акру го вы суд Сан-Фран цыс ка па сту піў іск ад ка а лі-

цыі з 16 шта таў, па ве дам ляе The New York Tіmes. Іст цы 

сцвяр джа юць, што прэ зі дэнт не мае пра ва сва ім рас па-

ра джэн нем вы дзя ляць срод кі на бу даў ніц тва сця ны на 

мя жы з Мек сі кай, па коль кі вы дат кі згод на з кан сты ту цы яй 

кант ра люе Кан грэс.

Шта ты звяр ну лі ся ў суд, каб аба ра ніць сва іх жы ха роў, пры-

род ныя рэ сур сы і эка на міч ныя ін та рэ сы, га во рыц ца ў іс ку.

«На су пе рак во лі Кан грэ са прэ зі дэнт з пры чы ны кры зі су 

не за кон най іміг ра цыі аб вяс ціў над звы чай нае ста но ві шча 

ў кра і не і вы ра шыў пе ра на кі ра ваць фе дэ раль ныя срод кі, 

вы дзе ле ныя на ба раць бу з нар ко ты ка мі, ва ен нае бу даў ніц-

тва і пра ва ахоў ныя ор га ны для бу даў ніц тва сця ны на мя жы 

Злу ча ных Шта таў і Мек сі кі», — сцвяр джа юць іст цы.

Ка а лі цыю ў асноў ным утва ры лі шта ты, якія кант ра лю-

юц ца дэ ма кра та мі. Атры маў шы боль шасць у па ла це прад-

стаў ні коў Кан грэ са, яны за бла ка ва лі іні цы я ты вы Трам па 

па бу даў ніц тве сця ны, хоць пад час прэ зі дэнц тва дэ ма кра-

та Ба ра ка Аба мы не пя рэ чы лі су праць вы дзя лен ня срод-

каў для бу даў ніц тва ага ро джы на мя жы з Мек сі кай.

У лі да рах ака за лі ся тра ды цый на ле выя Ка лі фор нія і 

Нью-Ёрк, да іх да лу чы лі ся Ка ла ра да, Ка нек ты кут, Дэ ла-

вэр, Га ваі, Ілі нойс, Мэн, Мэ ры ленд, Мі чы ган, Мі не со та, 

Не ва да, Нью-Джэр сі, Нью-Мек сі ка, Арэ гон і Вір джы нія.

Пі ла ту е мы па лёт на Марс мо жа ад быц ца 
ў ся рэ дзі не 2030-х га доў

Да гэ та га ча су ву чо ныя па він ны па спець апра ба ваць 

не аб ход ныя для та ко га па лё ту тэх на ло гіі.

Па вод ле за явы ды рэк та ра NASA Джы ма Брай дэнс тай-

на, пад ра бяз ную ін фар ма цыю пра гіс то рыю і геа ла гіч ную 

бу до ву Мар са ўда ло ся атры маць дзя ку ю чы мар са хо дам 

Curіosіty і Opportunіty, а так са ма стан цыі Mars ІnSіght.

Но выя да ныя свед чаць аб тым, што на па верх ні Мар са 

ма юц ца скла да ныя ар га ніч ныя злу чэн ні, якія ўклю ча юць 

у ся бе кам па не нты для жыц ця.

Да па чат ку 2020 го да NASA хо ча да ста віць на па верх ню 

Мар са яшчэ адзін апа рат для збо ру ін фар ма цыі. Ме на ві та 

ён да па мо жа на ву коў цам зра зу мець, ці бы ло жыц цё на 

Мар се ў да лё кім мі ну лым, а так са ма аца ніць маг чы масць 

пра жы ван ня ча ла ве ка на гэ тай пла не це ў бу ду чы ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

СТА ЛІЧ НЫ ЧАС
Для да стаў кі гле да чоў з Мін ска да мес ца пра вя дзен ня чэм пі я на ту Еў-

ро пы па бія тло не, а так са ма між на род ных спа бор ніц тваў па фрыс тай ле 

ў РЦАП «Раў бі чы» з 18 да 24 лю та га ў РЦАП «Раў бі чы» ад стан цыі мет ро 

«Ба ры саў скі тракт» кур сі ру юць аў то бу сы спе цы яль на га марш ру та № 449Э, 

па ве да мі лі ў ДП «Ста ліч ны транс парт і су вязь». Ін тэр вал ру ху скла дзе 

10—15 хві лін.

Коль касць за яў ле ных ар га ні за цы я мі го ра да ў дзяр жаў ную служ бу за ня тас ці 

на сель ніц тва ва кан сій вы рас ла да 17,7 тыс., коль касць сва бод ных ра бо чых мес-

цаў пе ра вы шае коль касць бес пра цоў ных амаль у 15 ра зоў, па ве да мі ла на чаль нік 

ад дзе ла рын ку пра цы ўпраў лен ня за ня тас ці на сель ніц тва ка мі тэ та па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма Свят ла на ЛЯ ВОН ЧЫК. У лі-

ку най больш за па тра ба ва ных ра бо чых спе цы яль нас цяў — ар ма тур шчык, кі роў ца 

аў та ма бі ля, му ляр, кант ра лёр-ка сір, ма ляр, ман таж нік, цяс ляр-бе тон шчык, ку хар, 

пра да вец, тын коў шчык. З лі ку спе цы я ліс таў най больш за па тра ба ва ныя ін жы нер, 

ме ды цын ская сяст ра-спе цы я ліст, урач-спе цы я ліст, ме не джар, фель чар, бух гал тар, 

вы ха валь нік, май стар, фар ма цэўт.

У Бе ла ру сі, як паведамляе БелТА, уво дзіц ца па няц це «час ча кан ня», 

згод на з якім час ад зван ка да пры быц ця бры га ды хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі па эк стран ным вы клі ку ў Мін ску скла дзе 20 хві лін, а ў сель скай 

мяс цо вас ці — 30 хві лін. Як рас ка заў га лоў ны ўрач Га рад ской стан цыі хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі Аляк сандр ЖЫН КО, зван кі ў хут кую мед да па мо гу 

бу дуць дзя ліц ца на два ты пы: эк стран ныя і не ад клад ныя вы пад кі.

Учо ра на на ра дзе 

ў Прэ зі дэн та 

аб мяр коў ва лі 

дэ ма гра фіч ную 

сі ту а цыю і 

ўдас ка на лен не мер 

дзяр жаў най пад трым кі 

сем' яў, якія вы хоў ва юць 

дзя цей.

Па вод ле слоў кі раў ні ка 

дзяр жа вы, ні вод ная кра і на ў 

све це так не пад трым лі вае 

сем'і з дзець мі, як на ша. Бе-

ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што ў Гер ма ніі до сыць вя лі кія 

вы пла ты ў гэ тай сфе ры, ад-

нак уз ро вень на ра джаль нас ці 

прак тыч на як у Бе ла ру сі. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 

ра за брац ца ў сіс тэ ме пад-

трым кі сем' яў з дзець мі і па-

гля дзець, «мо жа, нам дзесь ці 

ўзмац ніць пад трым ку, а дзесь-

ці ней кую дро бязь на огул пры-

браць, якая не пра цуе».

Ка лі, на прык лад, бу дзе 

пры ня та пры стой нае ра шэн не 

па за бес пя чэн ні шмат дзет ных 

сем' яў жыл лём, то гэ та без-

умоў ны сты мул. «Жыл лё для 

сям'і — гэ та ўсё», — упэў не ны 

Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу, што ў сфе ры дэ ма гра-

фіч най бяс пе кі на ша кра і на 

су ты ка ец ца з та кі мі ж праб ле-

ма мі, як і боль шасць дзяр жаў 

све ту. Гэ та зні жэн не ўзроў ню 

на ра джаль нас ці і па ве лі чэн не 

на ту раль на га змян шэн ня на-

сель ніц тва. Ка лі не пры маць 

па пе рад жаль ных мер, то, па 

пра гно зах спе цы я ліс таў, тэн-

дэн цыі да зні жэн ня коль кас ці 

на сель ніц тва і яго ста рэн ня 

бу дуць толь кі ўзмац няц ца аж 

да 2040 го да.

«Для пад трым кі сем' яў з 

дзець мі ў Бе ла ру сі пры ня ты, я 

ўжо ска заў, вы ключ ныя ме ры. 

Ся род іх — ад па чы нак па до-

гля дзе за дзі цем да трох га доў, 

які аплач ва ец ца, льгот нае крэ-

ды та ван не для шмат дзет ных і 

пра гра ма ся мей на га ка пі та лу, 

а так са ма ін шыя ме ры», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў 

удзель ні каў на ра ды ад ка заць 

на на ступ ныя пы тан ні.

Па-пер шае, на коль кі пры ня-

тыя ме ры эфек тыў ныя? «Пры-

рост на сель ніц тва, па вы шэн не 

пра цоў на га па тэн цы я лу — пы-

тан не на цы я наль най бяс пе кі, і 

для нас яно гу чыць гэ так жа 

вост ра, як для ін шых раз ві тых 

кра ін», — пад крэс ліў ён.

Па-дру гое, да гэ та га ча су 

іс ну юць не да пра цоў кі з за бес-

пя чэн нем шмат дзет ных сем' яў 

жыл лём. «Мы пра гэ та да мо-

ві лі ся. 2021 год — мя жа, за 

якую не па жа да на вы хо дзіць 

пры за бес пя чэн ні шмат дзет-

ных сем' яў жыл лём», — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт.

Па-трэ цяе, бы ла пры ня та 

Пра гра ма «Зда роўе на ро-

да і дэ ма гра фіч ная бяс пе-

ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Як 

яна вы кон ва ец ца? Аляк сандр 

Лукашэн ка звяр нуў ува гу, што 

па куль вя дзец ца вель мі шмат 

раз моў пра зда ро вы лад жыц-

ця, та ды як дзе ян няў у гэ тай 

сфе ры не ха пае. Прэ зі дэнт па-

пя рэ дзіў пры сут ных: ка лі хоць 

ад но яго да ру чэн не не бу дзе 

вы ка на на, вар та збі рац ца і 

сы хо дзіць.

«Я так са ма па тра ба ваў ад 

мі ніст ра ахо вы зда роўя пры-

няць комп лекс ныя ме ры па 

зні жэн ні смя рот нас ці. Ха це ла-

ся б па чуць, што ў гэ тым кі рун-

ку ро біц ца», — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

На дум ку бе ла рус ка га лі-

да ра, за да ча — у най блі жэй-

шыя га ды рас пра ца ваць і 

рэа лі за ваць дзейс ныя ме ры, 

на кі ра ва ныя на па ве лі чэн не 

на ра джаль нас ці на сель ніц тва 

Бе ла ру сі. Важ на ад даць ува гу 

фар мі ра ван ню ў гра мад стве 

па зі тыў на га і па важ лі ва га 

стаў лен ня да ма ця рын ства і 

ся мей ных каш тоў нас цяў.

Пас ля гэ та га ён пе ра даў 

сло ва мі ніст ру пра цы і са цы-

яль най аба ро ны Іры не Кас-

це віч.

«Пры ня тыя на дзяр жаў-

ным уз роў ні ме ры да зво лі-

лі да маг чы ся, па чы на ю чы з 

2010 го да, ад нос най ста бі лі-

за цыі дэ ма гра фіч най сі ту а-

цыі, ад нак гэ тая тэн дэн цыя 

не на бы ла ўстой лі вы ха рак-

тар, пра што свед чаць вы ні-

кі апош ніх двух га доў. На-

ра джаль насць зні жа ец ца. У 

2018 го дзе на ра дзі ла ся менш 

за 95 ты сяч дзя цей, што на 8 

% менш, чым у 2017-м. Уз ро-

вень смя рот нас ці за ста ец ца 

до сыць вы со кім. Па мер ла 

амаль 200 ты сяч ча ла век, 

што на 600 ча ла век больш, 

чым у 2017-м. Вы ні кі 2018 го-

да: коль касць на сель ніц тва 

па мен шы ла ся і скла ла амаль 

9 млн 476 ты сяч ча ла век», — 

па ве да мі ла яна.

Па вы ні ках на ра ды мі ністр 

пра цы і са цы яль най аба ро ны 

пра ін фар ма ва ла жур на ліс таў, 

што да па мо га па до гля дзе за 

дзі цем — гэ та амаль 2,2 міль-

яр да бе ла рус кіх руб лёў вы-

дат каў і гэ та амаль 1,8 % ад 

ВУП. Па вод ле ацэн кі экс пер-

таў, ка ля 5 % ВУП вы дат коў-

ва юц ца на огул на пад трым ку 

сем' яў — гэ та і ся мей ны ка пі-

тал, і жыл лё вае бу даў ніц тва, і 

ахо ва зда роўя, аду ка цыя, тыя 

льго ты, якія сён ня да дзе ныя.

Па вод ле яе слоў, Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў, што не аб ход на 

зра біць сур' ёз ную ін вен та ры за-

цыю ўсіх да па мог, усіх іль гот, 

усіх га ран тый, якія сён ня да юц-

ца дзяр жа вай для сем' яў.

Што да ты чыц ца на ра джаль-

нас ці, мі ністр рас тлу ма чы ла, 

што ця пер вы рас ла па ка лен не 

90-х га доў мі ну ла га ста год дзя, 

та му ў кра і не ска ра ча ец ца па-

тэн цы ял жан чын дзе та род на га 

ўзрос ту. Дру гі ас пект — «трэ ба 

на рошч ваць ін тэн сіў насць на-

ра джэн ня дзя цей», а гэ та за-

ле жыць ад спры яль ных умоў, 

ста біль най эка но мі кі, жыл ля і 

ад па вед на га ма тэ ры яль на га 

ста но ві шча ў сям'і.

Да рэ чы, на на ра дзе ў тым 

лі ку аб мяр коў ва лі маг чы масць 

пра вя дзен ня пер ша га ЭКА за 

кошт дзяр жа вы. «Сён ня ёсць 

праб ле ма з на ра джэн нем дзя-

цей, аб умоў ле ная ме на ві та 

бяс плод дзем, — рас ка за ла 

Іры на Кас це віч. — Як мі ніс-

тэр ства, мы — за (увя дзен не 

пер ша га ЭКА за кошт дзяр-

жа вы. — «Зв.»). Гэ та да зво-

ліць нам з ва мі ад паў та ры да 

дзвюх ты сяч дзя цей на ра дзіць 

да дат ко ва ў Рэс пуб лі цы Бе-

ла русь. Доб рых, зда ро вых 

дзя цей. Ча му б не ру хац ца ў 

гэ тым кі рун ку?»

...Па куль усе іні цы я ты вы 

ад ура да, Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та, мі ніс тэр стваў і кі раў-

ні коў рэ гі ё наў, вы ка за ныя на 

на ра дзе, за ста лі ся на ўзроў ні 

пра па ноў. Кі раў нік дзяр жа вы 

да ру чыў сіс тэ ма ты за ваць усе 

на пра цоў кі, пра вес ці рэ ві зію 

льгот і яшчэ раз аб мер ка ваць 

гэ тую тэ му на Прэ зі ды у ме 

Са ве та Мі ніст раў. Гу бер на та-

рам бы ло да ру ча на за няц ца 

праб ле ма ты кай на мес цах. 

Да пра ца ва ныя пра па но вы 

раз гле дзяць на чар го вай на-

ра дзе ў кі раў ні ка дзяр жа вы, 

пас ля ча го бу дзе пры мац ца 

кан чат ко вае ра шэн не.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПЫ ТАН НЕ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ БЯС ПЕ КІ

Пра ект за ко на «Аб змя нен ні за-

ко наў Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 

пы тан ні ўзмац нен ня ба раць бы з 

пра па ган дай на цыз му і эк стрэ міз-

му» пры ня ты ў снеж ні ў пер шым 

чы тан ні. А на мі ну лым тыд ні ра бо-

чая гру па ў рас шы ра ным скла дзе 

аб мяр коў ва ла па праў кі ў гэ ты да-

ку мент для дру го га чы тан ня.

Акра мя дэ пу та таў у па ся джэн ні 

пры ма лі ўдзел прад стаў ні кі Мі ніс тэр-

ства ўнут ра ных спраў, На цы я наль на га 

цэнт ра за ка на даў чых і пра ва вых да сле-

да ван няў, на ву ко вых ко лаў, гра мад скіх 

ар га ні за цый і па лі тыч ных пар тый.

Не аб ход насць удас ка на лен ня за ка-

на даў ства аб умоў ле на і фак та мі рэ ча-

іс нас ці.

«Пры шчэп ка су праць ка рыч не вай чу-

мы ў наш час аслаб ла. Да май го вя лі ка га 

здзіў лен ня, у ХХІ ста год дзі ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь ня рэд кія вы пад кі «зі га ван ня», 

бра ві ра ван ня свас ты кай, ін шы мі эле мен-

та мі на цысц кай сім во лі кі. Па звест ках 

пра ва ахоў ных ор га наў на зі ра ец ца знач-

ны рост за рэ гіст ра ва ных у на шай кра і не 

фак таў пуб ліч на га дэ ман стра ван ня на-

цысц кай сім во лі кі і ат ры бу ты кі. У су вя зі 

з гэ тым быў рас пра ца ва ны ад па вед ны 

пра ект, які на кі ра ва ны на су праць дзе ян-

не ад зна ча ным тэн дэн цы ям», — рас тлу-

ма чыў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных 

ад но сі нах і СМІ Па ла ты прад стаў ні коў 

Анд рэй НА ВУМО ВІЧ.

Ся род асноў ных но ва ўвя дзен няў — 

за ба ро на на рэ абі лі та цыю на цыз му, 

пра па ган ду, пуб ліч нае дэ ман стра ван не, 

вы раб, рас паў сюдж ван не, за хоў ван не 

і на быц цё з мэ тай рас паў сюдж ван ня на-

цысц кай, эк стрэ місц кай і тэ ра рыс тыч най 

сім во лі кі і ат ры бу ты кі. За гэ та пра ва-

па ру шэн не, здзейс не нае паў тор на на 

пра ця гу го да, згод на з пра па на ва ны мі 

змя нен ня мі ў ар ты кул Ка АП, штраф па-

вя лі чыц ца ў два ра зы. Да кры мі наль-

най ад каз нас ці бу дуць пры цяг ваць за 

на ўмыс ную пуб ліч ную рэ абі лі та цыю на-

цыз му на роў ных з рас паль ван нем ра са-

вай аль бо ін шай са цы яль най ва ро жас ці. 

Пе ра лік за ба ро не ных сім ва лаў і ат ры бу-

ты кі бу дзе раз ме шча ны ў ін тэр нэ це.

У но вым за ко не да дзе на азна чэн-

не тэр мі нам «на цызм», «рэ абі лі та цыя 

на цыз му» і «на цысц кая сім во лі ка і ат-

ры бу ты ка».

Ад на з пра па ноў да ты чы ла ся рас паў-

сюдж ван ня дзей нас ці пра ва во га ак та і 

на пра дук цыю з на цысц кай сім во лі кай. 

Дэ пу тат Аляк сей Со кал пра па на ваў пе-

ра няць гэ ту прак ты ку з ра сій ска га за-

ка на даў ства.

Уз мац нен не ад каз нас ці аж да кры мі-

наль най не аб ход на і та му, што штра фы 

ча сам не да юць вы ні каў. Але пры гэ тым 

пры сут ныя ад зна чы лі, што ўзмац ніць 

трэ ба не толь кі па ка ран не, але і вы ха-

ваў чую ра бо ту.

Прад стаў ні кі БДУ ў сваю чар гу вы-

ка за лі дум ку, што ў шэ раг да зво ле ных 

ві даў дзейнасці, дзе вы ка ры стоўваецца 

за ба ро не ная сім во лі ка, трэ ба да даць і 

на ву ко вую ра бо ту.

На дум ку су пра цоў ні каў МУС, удас ка-

на лен ня па тра буе і ра бо та над экс перт-

ным ана лі зам эк стрэ місц кіх, тэ ра рыс тыч-

ных і на цы я на ліс тыч ных ма тэ ры я лаў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Да пра цоў ва ем су поль на
Ад каз насць за пра явы эк стрэ міз му 

будзе ўзмоц нена


