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ПЫТАННЕ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕКІ
Учора на нарадзе
ў Прэзідэнта
абмяркоўвалі
дэмаграфічную
сітуацыю і
ўдасканаленне мер
дзяржаўнай падтрымкі
сем'яў, якія выхоўваюць
дзяцей.
Па вод ле слоў кі раў ні ка
дзяржавы, ніводная краіна ў
свеце так не падтрымлівае
сем'і з дзецьмі, як наша. Беларускі лідар звярнуў увагу,
што ў Германіі досыць вялікія
выплаты ў гэтай сферы, аднак узровень нараджальнасці
практычна як у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў
ра за брац ца ў сіс тэ ме падтрымкі сем'яў з дзецьмі і паглядзець, «можа, нам дзесьці
ўзмацніць падтрымку, а дзесьці нейкую дробязь наогул прыбраць, якая не працуе».
Ка лі, на прык лад, будзе
прынята прыстойнае рашэнне
па забеспячэнні шматдзетных
сем'яў жыллём, то гэта безумоўны стымул. «Жыллё для
сям'і — гэта ўсё», — упэўнены
Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў
увагу, што ў сферы дэмаграфічнай бяспекі наша краіна
сутыкаецца з такімі ж праблемамі, як і большасць дзяржаў
свету. Гэта зніжэнне ўзроўню
нараджальнасці і павелічэнне
натуральнага змяншэння насельніцтва. Калі не прымаць
папераджальных мер, то, па
прагнозах спецыялістаў, тэндэнцыі да зніжэння колькасці
насельніцтва і яго старэння
будуць толькі ўзмацняцца аж
да 2040 года.
«Для падтрымкі сем'яў з
дзецьмі ў Беларусі прыняты, я
ўжо сказаў, выключныя меры.
Сярод іх — адпачынак па доглядзе за дзіцем да трох гадоў,
які аплачваецца, льготнае крэдытаванне для шматдзетных і
праграма сямейнага капіталу,
а таксама іншыя меры», —
сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы заклікаў
удзельнікаў нарады адказаць
на наступныя пытанні.
Па-першае, наколькі прынятыя меры эфектыўныя? «Прырост насельніцтва, павышэнне
працоўнага патэнцыялу — пытанне нацыянальнай бяспекі, і
для нас яно гучыць гэтак жа
востра, як для іншых развітых
краін», — падкрэсліў ён.

Па-другое, да гэтага часу
існуюць недапрацоўкі з забеспячэннем шматдзетных сем'яў
жыллём. «Мы пра гэта дамовіліся. 2021 год — мяжа, за
якую непажадана выходзіць
пры забеспячэнні шматдзетных сем'яў жыллём», — адзначыў Прэзідэнт.
Па-трэцяе, была прынята
Пра гра ма «Зда роўе на рода і дэ ма гра фіч ная бяс пека Рэспублікі Беларусь». Як
яна выконваецца? Аляксандр
Лукашэнка звярнуў увагу, што
пакуль вядзецца вельмі шмат
размоў пра здаровы лад жыцця, тады як дзеянняў у гэтай
сферы не хапае. Прэзідэнт папярэдзіў прысутных: калі хоць
адно яго даручэнне не будзе
вы ка на на, вар та збі рац ца і
сыходзіць.
«Я таксама патрабаваў ад
міністра аховы здароўя прыняць комп лекс ныя ме ры па
зніжэнні смяротнасці. Хацелася б пачуць, што ў гэтым кірунку робіцца», — сказаў кіраўнік
дзяржавы.
На думку беларускага лідара, задача — у найбліжэйшыя га ды рас пра ца ваць і
рэалізаваць дзейсныя меры,
накіраваныя на павелічэнне
нараджальнасці насельніцтва
Беларусі. Важна аддаць увагу
фарміраванню ў грамадстве
па зі тыў на га і па важ лі ва га
стаўлення да мацярынства і
сямейных каштоўнасцяў.
Пас ля гэ та га ён пе ра даў
слова міністру працы і сацыяльнай абароны Ірыне Касцевіч.
«Пры ня тыя на дзяр жаўным уз роў ні ме ры да зволілі да маг чы ся, пачы на ю чы з
2010 года, адноснай стабіліза цыі дэ ма гра фіч най сі ту ацыі, ад нак гэ тая тэн дэн цыя
не набы ла ўстой лі вы ха рактар, пра што сведчаць вы нікі апош ніх двух га доў. Нара джаль насць зні жа ец ца. У
2018 годзе нарадзілася менш
за 95 тысяч дзяцей, што на 8
% менш, чым у 2017-м. Узровень смя ротнас ці за ста ецца
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. Вынікі 2018 года: коль касць на сель ніц тва
паменшылася і склала амаль
9 млн 476 тысяч чалавек», —
па ве да мі ла яна.

Па выніках нарады міністр
працы і сацыяльнай абароны
праінфармавала журналістаў,
што дапамога па доглядзе за
дзіцем — гэта амаль 2,2 мільярда беларускіх рублёў выдаткаў і гэта амаль 1,8 % ад
ВУП. Паводле ацэнкі экспертаў, каля 5 % ВУП выдаткоўваюцца наогул на падтрымку
сем'яў — гэта і сямейны капітал, і жыллёвае будаўніцтва, і
ахова здароўя, адукацыя, тыя
льготы, якія сёння дадзеныя.
Паводле яе слоў, Прэзідэнт
пад крэс ліў, што не аб ход на
зрабіць сур'ёзную інвентарызацыю ўсіх дапамог, усіх ільгот,
усіх гарантый, якія сёння даюцца дзяржавай для сем'яў.
Што датычыцца нараджальнасці, міністр растлумачыла,
што цяпер вырасла пакаленне
90-х гадоў мінулага стагоддзя,
таму ў краіне скарачаецца патэнцыял жанчын дзетароднага
ўзросту. Другі аспект — «трэба
нарошчваць інтэнсіўнасць нараджэння дзяцей», а гэта залежыць ад спрыяльных умоў,
стабільнай эканомікі, жылля і
адпаведнага матэрыяльнага
становішча ў сям'і.
Дарэчы, на нарадзе ў тым
ліку абмяркоўвалі магчымасць
правядзення першага ЭКА за
кошт дзяржавы. «Сёння ёсць
праблема з нараджэннем дзяцей, аб умоўле ная ме на ві та
бяс плод дзем, — рас ка за ла
Ірына Касцевіч. — Як міністэрства, мы — за (увядзенне
першага ЭКА за кошт дзяржавы. — «Зв.»). Гэта дазволіць нам з вамі ад паў тары да
дзвюх тысяч дзяцей нарадзіць
дадаткова ў Рэспубліцы Бела русь. Доб рых, зда ро вых
дзяцей. Чаму б не рухацца ў
гэтым кірунку?»
...Па куль усе іні цы я ты вы
ад урада, Адміністрацыі Прэзідэнта, міністэрстваў і кіраўнікоў рэгіёнаў, выказаныя на
нарадзе, засталіся на ўзроўні
прапаноў. Кіраўнік дзяржавы
даручыў сістэматызаваць усе
напрацоўкі, правесці рэвізію
льгот і яшчэ раз абмеркаваць
гэ тую тэ му на Прэ зі ды у ме
Савета Міністраў. Губернатарам было даручана заняцца
праб ле ма ты кай на мес цах.
Да пра ца ва ныя пра па но вы
разгледзяць на чарговай нарадзе ў кіраўніка дзяржавы,
пасля чаго будзе прымацца
канчатковае рашэнне.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Парламенцкі дзённік

Дапрацоўваем супольна
Адказнасць за праявы экстрэмізму
будзе ўзмоцнена
Праект закона «Аб змяненні зако наў Рэс пуб лі кі Бе ла русь па
пытанні ўзмацнення барацьбы з
прапагандай нацызму і экстрэмізму» прыняты ў снежні ў першым
чытанні. А на мінулым тыдні рабочая група ў расшыраным складзе
абмяркоўвала папраўкі ў гэты дакумент для другога чытання.
Акра мя дэ пу та таў у па ся джэн ні
прымалі ўдзел прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, Нацыянальнага
цэнтра заканадаўчых і прававых даследаванняў, навуковых колаў, грамадскіх
арганізацый і палітычных партый.
Неабходнасць удасканалення заканадаўства абумоўлена і фактамі рэчаіснасці.
«Прышчэпка супраць карычневай чумы ў наш час аслабла. Да майго вялікага
здзіўлення, у ХХІ стагоддзі ў Рэспубліцы
Беларусь нярэдкія выпадкі «зігавання»,
бравіравання свастыкай, іншымі элементамі нацысцкай сімволікі. Па звестках
праваахоўных органаў назіраецца значны рост зарэгістраваных у нашай краіне
фактаў публічнага дэманстравання нацысцкай сімволікі і атрыбутыкі. У сувязі
з гэтым быў распрацаваны адпаведны
праект, які накіраваны на супрацьдзеянне адзначаным тэндэнцыям», — растлумачыў старшыня Пастаяннай камісіі
па правах чалавека, нацыянальных
адносінах і СМІ Палаты прадстаўнікоў
Андрэй НАВУМОВІЧ.
Сярод асноўных новаўвядзенняў —
забарона на рэабілітацыю нацызму,
прапаганду, публічнае дэманстраванне,
выраб, распаўсюджванне, захоўванне

і набыццё з мэтай распаўсюджвання нацысцкай, экстрэмісцкай і тэрарыстычнай
сімволікі і атрыбутыкі. За гэта правапарушэнне, здзейсненае паўторна на
працягу года, згодна з прапанаванымі
змяненнямі ў артыкул КаАП, штраф павялічыцца ў два разы. Да крымінальнай адказнасці будуць прыцягваць за
наўмысную публічную рэабілітацыю нацызму на роўных з распальваннем расавай альбо іншай сацыяльнай варожасці.
Пералік забароненых сімвалаў і атрыбутыкі будзе размешчаны ў інтэрнэце.
У новым законе дадзена азначэнне тэрмінам «нацызм», «рэабілітацыя
нацызму» і «нацысцкая сімволіка і атрыбутыка».
Адна з прапаноў датычылася распаўсюджвання дзейнасці прававога акта і
на прадукцыю з нацысцкай сімволікай.
Дэпутат Аляксей Сокал прапанаваў пераняць гэту практыку з расійскага заканадаўства.
Узмацненне адказнасці аж да крымінальнай неабходна і таму, што штрафы
часам не даюць вынікаў. Але пры гэтым
прысутныя адзначылі, што ўзмацніць
трэба не толькі пакаранне, але і выхаваўчую работу.
Прадстаўнікі БДУ ў сваю чаргу выказалі думку, што ў шэраг дазволеных
відаў дзейнасці, дзе выкарыстоўваецца
забароненая сімволіка, трэба дадаць і
навуковую работу.
На думку супрацоўнікаў МУС, удасканалення патрабуе і работа над экспертным аналізам экстрэмісцкіх, тэрарыстычных і нацыяналістычных матэрыялаў.
Марыя ДАДАЛКА.

СТАЛІЧНЫ ЧАС
Для дастаўкі гледачоў з Мінска да месца правядзення чэмпіянату Еўропы па біятлоне, а таксама міжнародных спаборніцтваў па фрыстайле
ў РЦАП «Раўбічы» з 18 да 24 лютага ў РЦАП «Раўбічы» ад станцыі метро
«Барысаўскі тракт» курсіруюць аўтобусы спецыяльнага маршрута № 449Э,
паведамілі ў ДП «Сталічны транспарт і сувязь». Інтэрвал руху складзе
10—15 хвілін.
Колькасць заяўленых арганізацыямі горада ў дзяржаўную службу занятасці
насельніцтва вакансій вырасла да 17,7 тыс., колькасць свабодных рабочых месцаў перавышае колькасць беспрацоўных амаль у 15 разоў, паведаміла начальнік
аддзела рынку працы ўпраўлення занятасці насельніцтва камітэта па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Святлана ЛЯВОНЧЫК. У ліку найбольш запатрабаваных рабочых спецыяльнасцяў — арматуршчык, кіроўца
аўтамабіля, муляр, кантралёр-касір, маляр, мантажнік, цясляр-бетоншчык, кухар,
прадавец, тынкоўшчык. З ліку спецыялістаў найбольш запатрабаваныя інжынер,
медыцынская сястра-спецыяліст, урач-спецыяліст, менеджар, фельчар, бухгалтар,
выхавальнік, майстар, фармацэўт.
У Беларусі, як паведамляе БелТА, уводзіцца паняцце «час чакання»,
згодна з якім час ад званка да прыбыцця брыгады хуткай медыцынскай
дапамогі па экстранным выкліку ў Мінску складзе 20 хвілін, а ў сельскай
мясцовасці — 30 хвілін. Як расказаў галоўны ўрач Гарадской станцыі хуткай
медыцынскай дапамогі Аляксандр ЖЫНКО, званкі ў хуткую меддапамогу
будуць дзяліцца на два тыпы: экстранныя і неадкладныя выпадкі.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Кіраўнік унутранай разведкі Францыі
заявіў аб «замежным уплыве»
на крызіс «жоўтых камізэлек»
Умяшальніцтва ў развіццё крызісу, звязанага з рухам «жоўтых камізэлек» у
Францыі, вядзецца як унутры краіны, так і за яе межамі. Пра гэта заявіў кіраўнік Галоўнага ўпраўлення
ўнутранай бяспекі (DGSІ)
Францыі Нікаля Лернер у інтэрв'ю газеце Le Parіsіen.
«Немагчыма адмаўляць, што некаторыя ў Францыі і
за яе межамі зацікаўленыя ў тым, каб паставіць у цяжкае
становішча ўрад і кіраўніка дзяржавы ў сувязі з рухам
пратэсту «жоўтых камізэлек», памнажаючы фальшывыя
навіны і распаўсюджваючы абсалютную хлусню. Падобнае
ўмяшальніцтва непрымальнае», — адказаў ён на пытанне
выдання пра тое, ці вядзецца ў яго службе расследаванне
з нагоды ўмяшання Расіі ў гэты крызіс. У версіі інтэрв'ю,
першапачаткова апублікаваным на сайце, Лернер удакладняў, што не каментуе расследаванні канкрэтна па

Расіі, аднак пазней тэкст быў адрэдагаваны і гэта згадванне знікла.

Кааліцыя з 16 штатаў падала іск
супраць Трампа з-за сцяны на мяжы
У акруговы суд Сан-Францыска паступіў іск ад кааліцыі з 16 штатаў, паведамляе The New York Tіmes. Істцы
сцвярджаюць, што прэзідэнт не мае права сваім распараджэннем выдзяляць сродкі на будаўніцтва сцяны на
мяжы з Мексікай, паколькі выдаткі згодна з канстытуцыяй
кантралюе Кангрэс.
Штаты звярнуліся ў суд, каб абараніць сваіх жыхароў, прыродныя рэсурсы і эканамічныя інтарэсы, гаворыцца ў іску.
«Насуперак волі Кангрэса прэзідэнт з прычыны крызісу
незаконнай іміграцыі абвясціў надзвычайнае становішча
ў краіне і вырашыў перанакіраваць федэральныя сродкі,
выдзеленыя на барацьбу з наркотыкамі, ваеннае будаўніцтва і праваахоўныя органы для будаўніцтва сцяны на мяжы
Злучаных Штатаў і Мексікі», — сцвярджаюць істцы.
Кааліцыю ў асноўным утварылі штаты, якія кантралююцца дэмакратамі. Атрымаўшы большасць у палаце прадстаўнікоў Кангрэса, яны заблакавалі ініцыятывы Трампа
па будаўніцтве сцяны, хоць падчас прэзідэнцтва дэмакра-

та Барака Абамы не пярэчылі супраць выдзялення сродкаў для будаўніцтва агароджы на мяжы з Мексікай.
У лідарах аказаліся традыцыйна левыя Каліфорнія і
Нью-Ёрк, да іх далучыліся Каларада, Канектыкут, Дэлавэр, Гаваі, Ілінойс, Мэн, Мэрыленд, Мічыган, Мінесота,
Невада, Нью-Джэрсі, Нью-Мексіка, Арэгон і Вірджынія.

Пілатуемы палёт на Марс можа адбыцца
ў сярэдзіне 2030-х гадоў
Да гэтага часу вучоныя павінны паспець апрабаваць
неабходныя для такога палёту тэхналогіі.
Паводле заявы дырэктара NASA Джыма Брайдэнстайна, падрабязную інфармацыю пра гісторыю і геалагічную
будову Марса ўдалося атрымаць дзякуючы марсаходам
Curіosіty і Opportunіty, а таксама станцыі Mars ІnSіght.
Новыя даныя сведчаць аб тым, што на паверхні Марса
маюцца складаныя арганічныя злучэнні, якія ўключаюць
у сябе кампаненты для жыцця.
Да пачатку 2020 года NASA хоча даставіць на паверхню
Марса яшчэ адзін апарат для збору інфармацыі. Менавіта
ён дапаможа навукоўцам зразумець, ці было жыццё на
Марсе ў далёкім мінулым, а таксама ацаніць магчымасць
пражывання чалавека на гэтай планеце ў будучыні.

