ДЫЯЛОГ
І ПАМЯЦЬ
У «ЛІЧБЕ»
На ІХ Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі маладзёжныя
парламентарыі дзвюх краін падпісалі дагавор аб
пашырэнні супрацоўніцтва.
Перад тым як паставіць свае подпісы пад дакументам,
маладыя прадстаўнікі заканадаўчых Саветаў пры парламентах дзвюх краін абмяняліся думкамі і выказалі жаданне больш поўна развіваць партнёрскія сувязі, асабліва
цяпер, ва ўмовах глабальных выклікаў.
Агульную пазіцыю выказаў старшыня Маладзёжнага
савета (парламента) пры Нацыянальным сходзе Беларусі
Ягор Макарэвіч. Ён адзначыў, што санкцыйны ціск у многім закранае і маладых людзей, бо скіраваны на тое, каб
выклікаць недавер да кіраўніцтва сваёй краіны, урада.
Таму важна, каб моладзь, у тым ліку маладыя парламентарыі, прадстаўнікі грамадскасці разумелі, наколькі важна
аб'яднаць намаганні ў розных сферах. У большай ступені
гэта датычыцца адукацыйных праграм, турыстычнага напрамку, інтэграцыі інфармацыйнай сферы.
— Логіка ў тым, каб маладыя лідары, якія тут прысутнічаюць, выкарысталі пляцоўку маладзёжнага парламента
і былі арыентаваны на развіццё сяброўскага партнёрства.
Падобны фундамент, які мы цяпер закладваем, дапаможа
ў перспектыве захаваць усё тое, што напрацавана сёння, —
заўважыў маладзёжны лідар.
А вось генерыраваць прапановы маладыя заканадаўцы
могуць праз свае заканадаўчыя органы ў Беларусі і Расіі.
Самае галоўнае, што ініцыятывы не застаюцца толькі на
паперы. Цікавыя праекты знаходзяць падтрымку на самым
высокім узроўні — як з боку кіраўніцтва краіны, так і дэпутацкага корпуса. Аналагічная падтрымка ёсць і ў маладых
парламентарыяў з Расійскай Федэрацыі.
— Мы працуем з дэпутатамі і маем магчымасць уносіць свае прапановы па тых ці іншых законапраектах, якія
разглядаюцца. І калі нядаўна Расійская Федэрацыя прымала закон аб маладзёжнай палітыцы, мы дзяліліся сваімі
напрацоўкамі па гэтай тэме. У нас узровень прававога
ўрэгулявання маладзёжнай палітыкі даволі глыбокі, існуе
адпаведны закон, які эфектыўна працуе. Гэта відаць на
прыкладзе працаўладкавання і льгот для маладых спецыялістаў. І мы гэтымі практыкамі дзелімся, — расказаў
Ягор Макарэвіч.
Прыкладам узаемадзеяння паміж рэгіёнамі абедзвюх
краін стаў праект па развіцці камфортнай гарадской інфраструктуры, у якім узялі ўдзел прадстаўнікі Мінска і Пермі.
Праект быў прадстаўлены кіраўніцтву гарадоў і адзначаны
ўзнагародамі.
Удзельнікі пасяджэння пагадзіліся, што заўсёды ахвотна дзеляцца паспяховымі практыкамі са сваімі калегамі,
вучацца адно ў аднаго, пераймаюць вопыт.
— Мы зацікавіліся праектамі, якія звязаныя з лідарствам, глядзім, як будуецца работа нашых расійскіх калег з маладымі лідарамі. У сувязі з гэтым два гады таму
наш Маладзёжны парламент выступіў з нацыянальным
праектам «Каманда будучага». Яго сутнасць у тым, каб
знаходзіць маладых беларусаў у розных рэгіёнах краіны
і дапамагаць ім удасканальваць іх лідарскія якасці. І ў
далейшым суправаджаць з пункту гледжання кар'ернага
і асобаснага росту, — падзяліўся Ягор Макарэвіч.
— Мы ведаем, што ў Беларусі ёсць нямала цікавых
напрацовак у адукацыі, культуры, спорце, — падкрэсліў
старшыня Палаты маладых заканадаўцаў пры Савеце Федэрацыі Федэральнага сходу Расіі Аляксандр
САПРОНАЎ. — Хочам абмяняцца вопытам і прымяніць
гэтыя напрацоўкі ў нас. Напрыклад, мне вельмі падабаецца, што беларускія студэнты, якія толькі прыходзяць у
ВНУ на першы курс, ужо ведаюць, дзе будуць працаваць.
Гэта вельмі добры прыклад, калі чалавек уяўляе сабе сваю
будучую прафесію. У Расіі гэта пакуль не так дакладна, але
мы таксама збіраемся ў сябе такі падыход укараніць.
Прадстаўнікі абодвух маладзёжных парламентаў акрэслілі агульную пазіцыю — варта пашыраць супрацоўніцтва
і працягваць курс на інтэграцыю. Выказвалася прапанова
аб неабходнасці агульных мер падтрымкі для працоўнай
моладзі дзвюх краін, напрыклад, укараненне агульнай
тарыфнай сеткі і сацыяльныя гарантыі.
Новыя пункты росту вызначыў першы сакратар ЦК
БРСМ Аляксандр Лук'янаў. Ён унёс прапанову па ўкараненні турыстычнага кэшбэка для грамадзян Расіі. Адзначалася, што на нядаўнім Беларуска-расійскім маладзёжным
форуме, які прайшоў у Брэсце і сабраў прадстаўнікоў усіх
абласцей Беларусі і 20 рэгіёнаў Расіі, быў адноўлены праект па алічбоўцы памятных мясцін. Гэта дасць магчымасць
атрымаць інфармацыю і прыцягнуць расійскіх гасцей на
гістарычныя аб'екты Беларусі, лічыць прадстаўнік беларускай моладзі.
Маладыя парламентарыі ўзялі ўдзел у адкрыцці новай
версіі праекта «Лічбавая зорка». Урачыстасць прайшла ў
гарадскім парку імя Жылібера, каля Вечнага агню і помніка
загінулым воінам. Для таго каб даведацца аб канкрэтных
помніках Вялікай Айчыннай вайны, дастаткова адсканаваць QR-код, размешчаны на спецыяльным пюпітры.
Маргарыта УШКЕВІЧ.
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ФОРУМ РЭГІЁНАЎ

НА ПРЫНЦЫПАХ ПАДТРЫМКІ
І ЎЗАЕМАПАВАГІ
(Заканчэнне.
Пачатак на 7-й стар.)
Сёлета тэмай абрана рэгіянальнае супрацоўніцтва ў паглыбленні
інтэграцыйных працэсаў у межах
Саюзнай дзяржавы, і дадзеная тэма
як ніколі актуальная, бо ўзаемадзеянне паміж нашымі краінамі выйшла
на абсалютна новы ўзровень. Гэтаму
садзейнічае тая работа, якую праводзяць прэзідэнты нашых краін, урады
і парламентарыі. Форум — яшчэ адно
пацвярджэнне таму, што такая работа сапраўды важная і патрэбная.
Па словах спікера верхняй палаты
беларускага парламента, падчас дзявятага форуму быў зроблены акцэнт
на тым, што Беларусь і Расія павінны
працаваць сумесна, вырашаючы пытанні па імпартазамяшчэнні. «Дзесьці не канкурыраваць, а там, дзе ў нас
ёсць лепшыя кампентэнцыі ў плане
эканомікі, прамысловасці, аграпрамысловага комплексу, развіваць
іх, ствараючы сумесныя прадпрыемствы і тэхналогіі, — удакладніла
яна. — Не менш важная для нас работа і па імпартазамяшчэнні ў сацыяльнай сферы: мы павінны працаваць
на будучыню, на перспектыву. А гэта
наша моладзь. Таму вельмі важнае
супрацоўніцтва нашых маладзёжных
арганізацый».
У першую чаргу, маюцца на ўвазе Маладзёжны савет, створаны пры
Нацыянальным сходзе, маладыя
парламентарыі з Расійскай Федэрацыі. Гэта і праект «Цягнік Памяці»,
дзякуючы якому школьнікі з дзвюх
краін наведалі гарады Беларусі і Расіі
і пазнаёміліся са знакавымі мясцінамі Вялікай Айчыннай вайны — такім
чынам прычыніліся да подзвігу сваіх
гераічных продкаў і ўшанавалі іх памяць. Паводле пераканання Наталлі
Качанавай, патрыятычнае выхаванне
не толькі моладзі, а і ўсяго грамадства
ў цэлым павінна стаць асновай.
Як заўважыла пасля заканчэння
форуму Старшыня Савета Федэрацыі Федэральнага сходу Расіі
Валянціна МАЦВІЕНКА, форум —
гэта не проста пагаварыць, гэта абсалютна канкрэтныя вынікі, якія адчуваюцца. «З кожным годам усё больш
з'яўляецца ўзаемнай зацікаўленасці
ў такім рэальным эканамічным узаемадзеянні, рэальным гандлі, рэальнай кааперацыі, — падкрэсліла спікер верхняй палаты расійскага парламента. — За кожным падпісаным
дакументам — канкрэтны праект:
або сумеснае прадпрыемства, або
аб'яднанне намаганняў прасоўвання той ці іншай галіны, або імпартазамяшчэнне. Акрамя такіх важных
бягучых спраў, гэта яшчэ і сур'ёзныя
думкі аб будучыні — як нам забяспечыць наш тэхналагічны суверэнітэт.
Патэнцыял у нашых краін вялізны,
упэўненая, што ўсё атрымаецца. Жаданне, імкненне, энтузіязм і сяброўства, якое склалася паміж кіраўнікамі
рэгіёнаў, дае вялізны акумулятыўны
эфект».

КЛЮЧАВЫЯ ПУНКТЫ
ІНТЭГРАЦЫІ
Паколькі Расійская Федэрацыя
была і будзе асноўным стратэгічным
партнёрам Рэспублікі Беларусь, на
ўзроўні суб'ектаў гаспадарання як ніколі высокая зацікаўленасць у глыбокай эканамічнай інтэграцыі. Таму
задача беларускіх спецыялістаў у
сферы АПК — так выбудаваць нашу
адзіную прамысловую палітыку, каб
не канкурыраваць на адных і тых жа
ўчастках, а, наадварот, дапаўняць
адзін аднаго ў розных сегментах рынку, садзейнічаць лагістыцы, прасоўванню кааперацыйнай прадукцыі ў
трэція краіны.

Як расказаў намеснік прэм'ерміністра Беларусі Юрый НАЗАРАЎ, час і сітуацыя дыктуюць нам
неабходнасць аператыўна заняцца
і стратэгічнымі задачамі. «Гаворка
ідзе аб павелічэнні аб'ёмаў паставак тавараў, выбудоўванні доўгатэрміновай перспектывы развіцця
эканомік, прамысловага і аграпрамысловага комплексаў такім чынам,
каб Беларусь бачыла сваю эканамічную перспектыву побач і разам
з Расіяй, — удакладніў віцэ-прэм'ер. — Кіраўнікамі нашых дзяржаў
падтрымана рэалізацыя інтэграцыйных праектаў на суму каля паўтара мільярда долараў. На сённяшні
дзень пад патрэбы прадпрыемстваў
Ра сій скай Фе дэ ра цыі вы зна ча на
11 праектаў. Прыярытэтная мэта ўсіх
гэтых праектаў — стварэнне прадукцыі, запатрабаванай у Саюзнай
дзяржаве».

Наладжванне партнёрскіх узаемаадносін у адукацыі і навуцы — таксама істотны напрамак інтэграцыйных
працэсаў Беларусі і Расіі. Акцэнт —
на штучны інтэлект і лічбавыя тэхналогіі.
— Ва ўмовах санкцыйных абмежаванняў беларускія і расійскія
навукоўцы не могуць знаходзіцца
ў баку ад вырашэння актуальных
задач устойлівага развіцця нашых
эканомік, — адзначыў старшыня
Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір
ГУСАКОЎ. — Форумы рэгіёнаў Беларусі і Расіі сталі для нас дзейсным
інструментам па нарошчванні навуковых сувязяў. Сёння Акадэмія навук
Беларусі актыўна ўзаемадзейнічае з
больш як 30 рэгіёнамі і навуковымі
цэнтрамі Расійскай Федэрацыі. Нам
трэба нарошчваць наша супрацоўніцтва, рабіць яго канструктыўным,

У прыватнасці, Мінскі трактарны
завод плануе пастаўляць у Расію 20 тысяч трактароў на год. Аднак прадпрыемства на гэтым спыняцца не
збіраецца: у перспектыве — экспартаваць у суседнюю краіну камунальную і лясную тэхніку. Як падзяліўся
генеральны дырэктар Мінскага
трактарнага завода Віталь ВОЎК,
МТЗ гатовы замясціць усю імпартную тэхніку, якая пастаўлялася з-за
мяжы. «Наша прадпрыемства з'яўляецца рэальным лакаматывам для
развіцця прамысловай кааперацыі
і загрузкі вытворчых магутнасцяў
нашых дзяржаў, — акцэнтаваў увагу ён. — Трактарабудаванне дае ад
сямі да 12 рабочых месцаў у іншых
галінах. І з гэтых 12 месцаў прыкладна шэсць знаходзіцца ў Расіі».
Беларусь і Расія падпісалі пагадненне і аб супрацоўніцтве ў галіне
племянной жывёлагадоўлі. Дакумент прадугледжвае прымяненне
адзіных методык, ацэнку племянной
каштоўнасці жывёлін, правядзенне
малекулярнай генетычнай экспертызы. У выніку плануецца стварыць
селекцыйна-племянныя цэнтры на
тэрыторыі дзвюх краін.
— Беларусь і Расія падышлі да высокага ўзроўню кааперацыі і інтэграцыі, і
вялікую ролю ў гэтым адыграла міжрэгіянальнае супрацоўніцтва, — падкрэсліў міністр сельскай гаспадаркі і
харчавання Беларусі Ігар БРЫЛО. —
Сёлета наша сельскагаспадарчая прадукцыя экспартуецца ў 71 рэгіён Расіі.
Ёсць рэгіёны, з якімі дасягнута павелічэнне экспарту ад 150 % і вышэй. Сярод
іх — Рэспубліка Карэлія, Кіраўская вобласць, Пермскі край, Калінінградская
вобласць і іншыя. Нашы вышэйшыя
навучальныя ўстановы маюць каля
200 дагавораў з аграрнымі ВНУ Расіі
аб двухбаковым супрацоўніцтве ў адукацыйнай і навуковай сферах.

больш рэзультатыўным, ставіць перад сабой самыя амбіцыйныя задачы
і ажыццяўляць праекты і ініцыятывы,
якія не маюць аналагаў. Неабходна
стварыць аб'яднаную айці-сістэму і
інтэлектуальную прастору Саюзнай
дзяржавы, распрацаваць разумныя
смарт-сістэмы ў розных сферах і галінах, стварыць найноўшыя навуковыя распрацоўкі ў галіне штучнага
інтэлекту і лічбавізацыі... Навуковая
прастора Саюзнай дзяржавы павінна
быць самадастатковай і незалежнай
ад знешніх кан'юнктур.
Як паведаміла намеснік міністра навукі і вышэйшай адукацыі
Расіі Наталля БАЧАРОВА, Расія і
Беларусь аказаліся ў той сітуацыі,
калі за вельмі кароткі перыяд часу
патрэбна вырашаць праблемы з парушэннем навукова-тэхналагічнай
сувязі з шэрагам дзяржаў. «У беларускага і расійскага бакоў ёсць набор
кампетэнцый, якія пры сумеснай рабоце дадуць сур'ёзны сінергетычны
эфект, — заўважыла намеснік міністра. — Патрэбна за кароткі прамежак
часу пераадолець вялізныя перашкоды, якія дазваляюць ствараць тэхналогіі і распрацоўкі, здольныя замясціць заходнія. Больш за тое, нам
удалося дасягнуць дамоўленасці па
шасці прыярытэтных кірунках навукова-тэхналагічнага і інавацыйнага
супрацоўніцтва».
Закраналіся падчас форуму і іншыя пытанні (якія канкрэтна, можна пачытаць на наступных старонках
выпуску). Ёсць канкрэтныя вынікі і
яны паказваюць, як, нягледзячы на
санкцыі, можна і трэба ўзаемадзейнічаць, выконваючы баланс інтарэсаў ва ўсіх сферах.
Наступны Форум рэгіёнаў адбудзецца ва Уфе (Рэспубліка Башкартастан).
Вераніка КАНЮТА.

Фота БелТА.

6 ліпеня 2022 г.

