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НАДЗЁННАЕ

25 мая 2022 г.

Парламенцкі дзённік

Блізкая ўлада

Перамога,
УСЕ ПЫТАННІ
здабытая адзінствам БУДУЦЬ ВЫРАШАЦЦА.
Дэпутаты завяршаюць падрыхтоўку да канферэнцыі,
прысвечанай гістарычнай памяці
аб Вялікай Айчыннай вайне
Завяршаецца падрыхтоў ка між на род най
парламенцкай канферэн цыі «Гіс та рыч ная
памяць. Вялікая Перамога, здабытая адзінствам», якая пройдзе
14-15 чэрвеня ў Мінску.
Пра гэта журналістам
пе рад па ся джэн нем
ад мыс ло вай ра бо чай
групы расказала намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах
і сродках масавай інфармацыі Палаты
прадстаўнікоў Лілія АНАНІЧ.
«Сёння ў фармаце рабочага разгляду мы
пройдземся па ўсіх тэматычных секцыях канферэнцыі. Заўважу, што падрыхтоўка, якая
вядзецца фактычна паўгода, у нас выйшла на
фінішную прамую. Шмат прыедзе замежных
удзельнікаў, актыўна адгукаюцца парламенцкія
дэлегацыі, чакаем высокі ўзровень прадстаўніцтва», — паведаміла дэпутат.

«Для нас вельмі важна падняць
на міжнародным узроўні тэму генацыду
беларускага народа. Мы бачым
апошнім часам, як адкрываюцца
новыя старонкі страшнай трагедыі
беларускага народа».
Міжнароднай парламенцкай канферэнцыі
«Гістарычная памяць. Вялікая Перамога, здабытая адзінствам», па яе словах, — маштабны
праект, які рэалізоўваецца Палатай прадстаўнікоў разам з Генеральнай пракуратурай, Міністэрствам абароны, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
Да ўдзелу запрошаны дэлегацыі парламентаў з былых рэспублік СССР, прадстаўнікі

Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў — удзельніц СНД, Парламенцкай Асамблеі АДКБ, Парламенцкага Сходу Беларусі і Расіі,
дзяржаўных органаў, навуковых,
экспертных і дыпламатычных супольнасцяў.
Падчас кан фе рэн цыі будуць
працаваць пяць навукова-практычных секцый, якія адлюстроўваюць кірункі захавання і развіцця гістарычнай памяці. «Для нас
вельмі важна падняць на міжнародным узроўні
тэму генацыду беларускага народа. Мы бачым апошнім часам, як адкрываюцца новыя
старонкі страшнай трагедыі беларускага народа. У рамках расследавання крымінальнай
справы будзе праводзіцца тэматычная секцыя. Мы спадзяёмся, што гэта стане зыходным
пунк там, каб дабівацца прызнання ў свеце
генацыду беларускага народа. Важна сёння
паглядзець на гістарыяграфію па Вялікай Айчыннай вайне, як сёння маладое пакаленне
вучоных расстаўляе акцэнты на гэтай тэме на
постсавецкай прасторы», — расказала парламентарый.
Па словах Ліліі Ананіч, грамадства цяпер
павінна думаць не толькі пра тое, што зрабіла
Беларусь для захавання памяці аб Вялікай Айчыннай вайне, а і даць адказ на новыя выклікі
і пагрозы.
«Мы спадзяёмся на сур'ёзную размову ў аспекце Вялікай Перамогі ў грамадска-медыйным
дыскурсе. Гэта тое, што датычыцца нашай інфармацыйнай прасторы і таго, як сёння ў грамадстве
дадзеная тэма выкладаецца, якія ёсць пагрозы,
калі нам супрацьстаіць разбуральная машына
неанацызму. Інфармацыйная прастора сёння —
як поле бітвы. І на гэтым полі бітвы за Вялікую
Перамогу мы павінны змагацца так, як змагаліся
нашы бацькі і дзяды ў 1941—1945 гадах», — рэзюмавала дэпутат.
Марыя ДАДАЛКА.

ПА ЗАКОНЕ

Праблемы, што хвалююць
жыхароў Гомельшчыны,
старшыня аблвыканкама
Іван КРУПКО разгледзеў падчас
прамой тэлефоннай лініі
і прыёму грамадзян у Петрыкаве.
Да кіраўніка рэгіёна паступіў тэлефонны зварот ад жыхаркі вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна.
— Вецер сарваў дах на доме, на хляве, паламаў плот з металапрофілю, —
распавядала жанчына пра шкоду яе
домаўладанню, якую ўчыніў ураган на
мінулым тыдні.
Раённыя службы выедуць на адрас,
каб на месцы вызначыць, чым можна
дапамагчы, запэўніў заяўніцу губернатар.
Жыхарка вёскі Матневічы Чачэрскага раёна звярнулася па дапамогу да губернатара з праблемай здачы малака:
— У вёсцы 100 кароў. Заўсёды здавалі малако на МТФ. Толькі летась —
240 тон. Калі гаспадарку далучылі да
іншай, пачаліся пытанні са здачай.
Як падкрэсліў Іван Крупко, літаральна на працягу некалькіх дзён будзе вызначаны шлях вырашэння агучанай
сітуацыі.
— Ёсць дзяржаўныя малочныя заводы, ёсць сельскі Савет, паглядзім
магчымасці. Малако — запатрабаваны
прадукт, — заспакоіў губернатар аўтара звароту.
Старшыня аблвыканкама даў канкрэтнае даручэнне разабрацца з дарожнай праблемай у аграгарадку Кашэвічы, што на Петрыкаўшчыне. Зварот аб
добраўпарадкаванні тэрыторыі паступіў
ад жыхаркі населенага пункта. Кіраўнік рэгіёна паабяцаў, што спецыялісты
абследуюць дарогі і ўжо ў панядзелак
сітуацыю разгледзяць на нарадзе.

На прыём да губернатара звярнуліся
жыхары Жыткавіч з праблемай прыватызацыі жылля.
Па сутнасці звароту спецыяліс ты
ўдакладнілі, у канцы 1980-х гадоў арганізацыя, у якой на той момант працаваў
галава сям'і, набыла для іх дом.
З заявай аб прыватызацыі жылля
грамадзяне звярнуліся за тыдзень да
заканчэння працэсу. Пры гэтым не быў
пададзены поўны пакет дакументаў. Ускладніла сітуацыю і тое, што жыллё пераходзіла з рэспубліканскай уласнасці ў
раённую. Плюс на тэрыторыі былі выяўлены гаспадарчыя пабудовы, узведзеныя
самавольна. Цяпер дом на балансе ЖКГ
і вырашыць пытанне з прыватызацыяй
можна толькі ў судовым парадку.
— Дапамажыце аформіць, аднавіць
дакументы, — звярнуўся Іван Крупко да
адказных спецыялістаў. — Прапішыце
алгарытм, што павінны зрабіць грамадзяне, што — мясцовыя службы.
На асабістым прыёме губернатара
былі абмеркаваны і іншыя пытанні. Вызначаны шляхі вырашэння ўсіх агучаных праблемных сітуацый.
— Усе пытанні будуць вырашацца.
Па законе, — падвёў вынік прыёму грамадзян у Петрыкаве Іван Крупко.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Весткі з Паднябеснай

Беларуска-кітайскае супрацоўніцтва
мае значны патэнцыял
На платформе Шанхайскай
арганізацыі супрацоўніцтва
варта стварыць дзейсны канал інфармацыйнага ўзаемадзеяння паміж сродкамі масавай інфармацыі. Аб гэтым
падчас міжнароднага вэбінара, які арганізавалі Кітайскі
камітэт ШАС па добрасуседстве, дружбе і супрацоўніцтве
сумесна з парталам «Хуаньцюван», заўважыў старшы
рэпарцёр газеты «Жэньмінь
жыбаа», кансультант «Хуанцюван» Дзін Ган.
Як адзначыў кітайскі медыяэксперт, заходнія СМІ нярэдка дамінуюць на інфармацыйным полі ў
прыцягненні ўвагі людзей. Аднак
кантэнт, які яны выпускаюць, часта
тэндэнцыйны і, мякка кажучы, не
зусім адпавядае рэчаіснасці. Таму ўзнікае патрэба ў фарміраванні
каналаў аб'ектыўнай інфармацыі.
Адной з пляцовак для аб'яднання
канструктыўных медыя можа выступіць Шанхайская арганізацыя
супрацоўніцтва, якая стала найбуйнейшай сусветнай рэгіяналь-

най платформай узаемадзеяння.
Цяпер яе членамі з'яўляюцца восем краін з агульным насельніцтвам больш за тры мільярды чалавек, якія фарміруюць чвэрць
глабальнага ВУП. Чатыры дзяржавы (сярод іх Беларусь) маюць
статус назіральнікаў, яшчэ шэсць
з'яўляюцца партнёрамі па дыялогу. «Наша супрацоўніцтва — новая
мадэль, — падкрэсліў Дзін Ган. —
Узаемадзеянне неабходна ўзмацняць і пашыраць».
У людзей мусіць быць доступ
да надзейных крыніц інфармацыі.
Таму медыя неабходна пашыраць
ахоп за кошт больш разнастайнай
прапановы, прыцягваць аўдыторыю. Напрыклад, «Жэньмінь жыбаа» рэалізоўвае ў тым ліку праекты на рускай і англійскай мовах.
Адзін з прыкладаў — партал «Хуанцюван», які актыўна і паспяхова
працуе на замежную аўдыторыю.
Дарэчы, да рускамоўнага кірунку
«Жэньмінь жыбаа» прычынілася і
«Звязда». На працягу амаль шасці
гадоў мы ажыццяўляем сумесны
праект, які прадстаўлены на нашых інтэрнэт-парталах (на сайце

«Звязды» ён называецца «Весткі
з Кітая»), а таксама на старонках
выданняў. Тут адлюстроўваецца
шырокая палітра жыцця Беларусі і
Кітая. Адметна, што ў музеі аднаго
з вядучых СМІ свету — «Жэньмінь
жыбаа» — адзін са стэндаў прысвечаны менавіта нашаму сумеснаму
праекту.
Прыкладам плённага інфармацыйнага ўзаемадзеяння, якое мяркуецца актывізаваць на пляцоўцы
ШАС, можа быць супрацоўніцтва
ў межах найбуйнейшага транснацыянальнага праекта сучаснасці
«Адзін пояс, адзін шлях». Ён увасабляецца вось ужо амаль дзевяць гадоў. Адпаведныя прапановы старшыня КНР Сі Цзіньпін
вылучыў восенню 2013-га. Спачатку гэтая ініцыятыва Паднябеснай
выклікала недавер, але паспяхова
прайшла самую бескампрамісную
праверку — часам — і паспяхова
працягваецца. Мегапраект злучыў
усе кантыненты планеты і прыносіць адчувальныя выгады ўсім яго
ўдзельнікам. «Пояс і шлях» стаў
адной з найбольш папулярных
тэм у інфармацыйнай прасторы.

Кітай актыўна падтрымлівае дадзены трэнд, арганізоўвае паездкі
і сустрэчы журналістаў з розных
краін свету. За час рэалізацыі глабальнага праекта быў праведзены шэраг штогадовых форумаў
супрацоўніцтва СМІ.
Падчас Першага форуму высокага ўзроўню па міжнародным
супрацоўніцтве «Адзін пояс, адзін
шлях» старшыня КНР адзначыў,
што Кітай створыць механізм супрацоўніцтва і платформу па гуманітарным узаемадзеянні, у тым
ліку сетку па інфармацыйным супрацоўніцтве. Сказана — зроблена. Інфармацыйная сетка «Адзін
пояс, адзін шлях» (The Belt and
Road News Network — BRNN) адлічвае сваю гісторыю з красавіка
2019-га. Тады ў Пекіне прайшло
першае пасяджэнне Савета BRNN.
Ініцыятарам сусветнай платформы па ме дыязносінах выступіла га зе та «Жэнь мінь жы баа».
Як адзначыў у сваім прывітальным
лісце Сі Цзіньпін, сродкі масавай
інфармацыі адыгралі ак тыўную
канструктыўную ролю ў працэсе
прасоўвання сумеснага будаўніц-

тва ў рамках глабальнай ініцыятывы. Каб прадоўжыць гэты пазітыўны працэс, вельмі важна было
своечасова стварыць функцыянальную пляцоўку міжнароднага
супрацоўніцтва СМІ. Інфармацыйная сетка «Адзін пояс, адзін шлях»
аб'яднала больш чым 200 СМІ з
усіх кантынентаў. Адметна, што
сярод іх і «Звязда», якая таксама
ўвайшла ў склад BRNN і актыўна
супрацоўнічае з калегамі на згаданай платформе.
Так што, як паказвае практыка, медыйнае ўзаемадзеянне —
магутны рэсурс. «Яго неабходна
развіваць больш актыўна, — перакананы Дзін Ган. — Увогуле беларуска-кітайскае супрацоўніцтва
мае значны патэнцыял і імкліва
развіваецца ў многіх сферах. Адзін
з яскравых прыкладаў — індустрыяльны парк «Вялікі камень». Але
варта пашыраць не толькі індустрыяльны, прамысловы складнік
нашых узаемавыгадных адносін.
Не менш важны гуманітарны кірунак і супрацоўніцтва ў медыйнай
сферы».
Мікалай ЛІТВІНАЎ.

