
ДА РА ГІЯ 
СУ АЙ ЧЫН НІ КІ!

Мы па він ны бу дзем вы зна чыць 
БУДУ ЧЫ НЮ НА ШАЙ БЕ ЛА РУ СІ. Краі-
ны, якую мы бу да ва лі чвэрць ста год-
дзя ра зам, сва ёй пра цай ства ра ю чы 
су час нае аб ліч ча но вай еў ра пей скай 
дзяр жа вы.

Да сва ёй мэ ты іш лі шля хам мір на га 
тва рэн ня.

Атры ма лі су ве рэ ні тэт у ме жах іс ну-
ю чых гра ніц Бе ла ру сі. На аб лом ках 
вя лі кай Са вец кай ім пе рыі ства ры лі 
не за леж ную дзяр жа ву, упер шы ню 
ў гіс то рыі!

У на ды хо дзя чы час мы зро бім усё 
не аб ход нае для ўма ца ван ня, за ха ван-
ня і пры мна жэн ня яе асноў.

Уся кая па лі ты ка (знеш няя і ўнут-
ра ная) толь кі та ды ча гось ці вар тая, 
ка лі яна пры но сіць у вы ні ку ка рысць 
лю дзям. Та му ло зунг «Дзяр жа ва для 
наро да!» вы зна чае га лоў ныя на прам кі 
раз віц ця.

БЕ ЛА РУСЬ — 
КРА І НА МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

За бес пя чэн не мі ру і бяс пе кі гра-

мад ства даў но ста ла на шым брэн дам. 

Бела русь ёсць і бу дзе кра і най для 

твор ча га раз віц ця асо бы.

Пры на яў нас ці ў ча ла ве ка мэ ты і жа-

дан ня яе да сяг нуць дзяр жа ва пра цяг не 

ства раць усе не аб ход ныя ўмо вы для яе 

рэа лі за цыі. Але ўсе па він ны ра зу мець, 

што без што дзён най пра цы іх ма ры за-

ста нуц ца прос та ма ра мі.

АСА БІС ТАЯ 
АД КАЗ НАСЦЬ КОЖ НА ГА 
ЗА ЛЁС КРА І НЫ

Па ме ры та го як мя ня ла ся на ша 

Бела русь, мя ня лі ся мы. Га тоў насць 

бе ла ру саў браць на ся бе ад каз насць 

за лёс кра і ны ві да воч ная.

І сту пень гэ тай ад каз нас ці ўста но-

віць сам на род.

Але па за ко не! Не на ву лі цах і пло-

шчах, а праз пра ва выя ад но сі ны.

Пач нём з Кан сты ту цыі.

Бе ла ру сы пад час усе на род на га аб-

мер ка ван ня вы зна чаць свае пра вы, 

сва бо ды і аба вяз кі, а так са ма паў на-

моц твы ор га наў дзяр жаў най ула ды.

ГА ЛОЎ НАЯ 
КАШ ТОЎ НАСЦЬ — ЛЮ ДЗІ 
І СПРА ВЯД ЛІ ВАЕ 
СТАЎ ЛЕН НЕ ДА ІХ

Мы ба чым на шы перс пек ты вы і шля хі 

да сяг нен ня но вых мэт.

Эпо ха ліч ба ві за цыі і штуч на га ін тэ лек-

ту — эпо ха вы со ка аду ка ва ных лю дзей. 

Та му асноў ную ўва гу ад да дзім но вай 
якас ці аду ка цыі і яе адап та цыі да па трэб 
жыц ця гра мад ства.

Аду ка цыю за ха ва ем да ступ най і су-
час най.

Уся мер ная пад трым ка дзяр жа вы тым, 
хто жа дае і га то вы ву чыц ца, і на да лей 
бу дзе га ран та ва ная. Бу дуць удас ка на-
ле ны пра гра мы і ме то ды кі аду ка цый на га 
пра цэ су як у шко ле, так і ў ВНУ.

Аду ка цыя бу дзе прак ты ка а ры ен та ва-
ная.

У но вым фар ма це ўступ ных эк за ме наў 
у ся рэд нія спе цы яль ныя і вы шэй шыя на-
ву чаль ныя ўста но вы бу дзе ўлі ча ны во пыт 
і тэс ці ра ван ня, і су моўя з абі ту ры ен там.

Пан дэ мія па ка за ла, на коль кі важ нае 
для аба ро ны і раз віц ця кра і ны зда роўе 
ча ла ве ка. Аду ка цыя і ахо ва зда роўя 
бу дуць ад ноль ка ва да ступ ныя ўсім 
бела ру сам і фі нан са вац ца дзяр жа вай. 
З улі кам ра бо ты сіс тэ мы ахо вы зда роўя 
ва ўмо вах эпі дэ міі COVІD-19 дзяр жа ва 
пра цяг не ак тыў на ін вес та ваць ва ўдас ка-
на лен не і раз віц цё іс ну ю чых ме ды цын скіх 
цэнт раў, баль ніц і па лі клі нік.

АД ЗА ХА ВАН НЯ — 
ДА ПРЫ МНА ЖЭН НЯ

У сфе ры эка но мі кі мы не пой дзем на 
шо ка вую тэ ра пію. Та му што рас плач-
вац ца за ра ды каль ныя рэ фор мы бу дуць 
са мыя не аба ро не ныя плас ты на сель-
ніц тва — тыя, хто ўсё жыц цё пра ца ваў 
і ўзды маў кра і ну з ру ін пе ра бу до вач най 
эпо хі.

На шы рэ фор мы — гэ та ўдас ка на-
лен не та го, што ство ра на.

Нель га да пус ціць зло му сіс тэ мы і за-
браць у лю дзей га ды ста біль на га і шчас-
лі ва га жыц ця, як гэ та ад бы ва ла ся і ад бы-
ва ец ца ў шэ ра гу кра ін све ту. Ад на віц ца 
пас ля та кіх уз ру шэн няў прак тыч на не-
маг чы ма.

Без умоў ным пры яры тэ там за ста-
нец ца рост да хо даў гра ма дзян.

На пра ця гу пя ці год кі ся рэд няя за ра бот-
ная пла та ў Бе ла ру сі вы рас це ў 2 разы.

Для гэ та га мы да дзім мак сі маль ную 
пад трым ку ін вес та рам, перш за ўсё на-
цы я наль ным. Тым, хто га то вы сум лен на і 
спра вяд лі ва ўклас ці гро шы ў на шу кра і ну, 
бу дуць за бяс пе ча ны мак сі маль на прос-
тыя пра цэ ду ры вя дзен ня біз не су. Аб са-
лют на роў ныя маг чы мас ці і ўмо вы для 

пры ват ных і дзяр жаў ных кам па ній.

Сі ту а цыя па ка за ла, на коль кі важ на 

лік ві да ваць за леж насць кра і ны ў нафта -

га за вай, фі нан са вай і ін шых сфе рах. 

Вы ра ша ю чы гэ тыя пы тан ні, бу дзем 

пры трым лі вац ца су свет ных тэн дэн цый 

ства рэн ня но вых га лін эка но мі кі. У нас 

гэ та доб ра атрым лі ва ец ца (ПВТ, атам-

ная энер ге ты ка, кос мас). Пра цяг нем 
ак тыў ную ліч ба ві за цыю і фар мі ра ван-
не паў на вар тас най «зя лё най эка но мі кі» 
(экап ра дук ты, элект ра транс парт, ад наў-
ляль ная энер гія).

За ха ваў шы тра ды цый ныя вы твор час-
ці, на якіх Бе ла русь ад бы ла ся як не за-
леж ная дзяр жа ва, раз ві ва ю чы но выя кі-
рун кі, мы вый дзем на ся рэд не су свет ныя 
тэм пы эка на міч на га раз віц ця.

АСАБ ЛІ ВАЯ ЎВА ГА — 
РЭ ГІ Ё НАМ

Тры ло гія «Ма лой ра дзі мы» па ка за ла, 

на коль кі бе ла ру сы пры вя за ныя да род-

най зям лі і ча ка юць ад ула ды пра грэ сіў-

ных ра шэн няў.

Прый шоў час звяр нуць са мую піль ную 

ўва гу на раз мер ка ван не пра дук цый ных 

сіл кра і ны. Дзя ку ю чы перс пек тыў ным 

пра ек там у ма лых га ра дах і па сёл ках лю-

дзі бу дуць жыць не горш, чым у аб лас ных 

цэнт рах і ста лі цы. Но вая якасць аграр най 

эка но мі кі па ды ме прэ стыж пра цы і жыц ця 

лю дзей у вёс цы.

Вы то кі су час най Бе ла ру сі — 
у сель скім укла дзе. Наш гіс та рыч ны 

абавязак — знай сці гас па да роў для 
ты сяч па кі ну тых зя мель ных участ каў. 
Пра па на ваць най леп шыя ўмо вы для бу-
даў ніц тва ін ды ві ду аль на га жыл ля. Для 
тых, хто зро біць та кі вы бар, мы ство рым 
не аб ход ную інф ра струк ту ру (хут кас ны 
транс парт, хут кія да ро гі) і за бяс пе чым 
су час ныя са цы яль ныя стан дар ты (шко-
лы, дзі ця чыя са ды, па лі клі ні кі, за баў-
ляль ныя цэнт ры, спар тыў ныя пля цоў кі). 
Усё гэ та да зво ліць рэ гі ё нам стаць цэнт-
ра мі пры цяг нен ня для жыц ця.

БЕ ЛА РУСЬ — 
ДО НАР СТА БІЛЬ НАС ЦІ

На пра ця гу чвэр ці ста год дзя мы з ва мі 
бу да ва лі Бе ла русь — наш агуль ны дом 
з вок на мі і на Ус ход, і на За хад. Мы заў-
сё ды бы лі ад кры тыя для сяб роў ства і су-
пра цоў ніц тва. Ні ко лі не ўмеш ва лі ся ва 
ўнут ра ныя спра вы ін шых дзяр жаў. На ша 
мі ра люб ная дып ла ма тыя бы ла і за ста-
нец ца за ло гам бяс пе кі бе ла ру саў.

Але мы ўсту па ем у эпо ху гла баль ных 
геа па лі тыч ных уз ру шэн няў.

Бу дзе зроб ле на ўсё, каб роз на га лос сі ў 
знеш няй па лі ты цы не ад бі лі ся на друж бе 
на ро даў, якім на ка на ва на жыць по бач на 
гэ тай зям лі ў цэнт ры Еў ро пы, а геа гра фія 
дру жа люб ных нам кра ін па шы ры ла ся.

Да ра гія бе ла ру сы,

гра ма дзя не кра і ны!

НЕ ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ 
КАШ ТУЕ ДО РА ГА, 
АЛЕ ЯНА ВАР ТАЯ ТА ГО, 
КАБ ЯЕ ЗА ХА ВАЦЬ 
І ПЕ РА ДАЦЬ НА СТУП НЫМ 
ПА КА ЛЕН НЯМ.

ЗА на мі — БЕ ЛА РУСЬ!
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Ра зам ЗА БЕ ЛА РУСЬ!
Пе рад вы бар чая пра гра ма кан ды да та ў Прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк санд ра ЛУ КА ШЭН КІ
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