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Кадры месяца

добрай 
дарогі!

У суботу, 29 чэрвеня, 120 
дзель нікаў праекта "Карані 
і верша ліны" выправіліся на 

4 тыдні ў польскі Кракаў – выву-
чаць англійскую мову пры пад-
трымцы British Council (Брытанска-
га Савета) – партнёра праекта, які 
прымае навучэнцаў з Беларусі. 
У гэты час у Мінску працягваюць 
сваё навучанне і плануюць адука-
цыйныя візіты ў Германію і Фран-
цыю групы па вывучэнні нямецкай 
і французскай моў.  

Праект “Карані і вершаліны” – унікальная міжнародная адука-
цыйная ініцыятыва для беларускай моладзі, што фінансуецца 
еўрапейскім Саюзам і ажыццяўляецца інстытутам імя гётэ ў 
Мінску, Французскім альянсам (Alliance Française) і брытанскім 
Саветам (British Council). Праект пачаўся ў студзені 2013 года і 
разлічаны на 2 гады. У гэтым годзе 210 маладых беларусаў 
атрымалі магчымасць бясплатна вывучаць англійскую, нямецкую 
альбо французскую мовы.
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падзея

1Літва стала першай 
у гісторыі краінай Балтыі, 
якая будзе старшынства-

ваць у Савеце ЕС з 1 ліпеня 
2013 года. Наступнай балтыйскай 
краінай стане Латвія ў 2015 го
дзе. Затым, у 2018 годзе, гэтага 
гонару ўдастоіцца Эстонія.

2 Ганаровую місію старшын-
ства ў ЕС Літва пераняла 
ў Ірландыі і праз 184 днi 

перадасць Грэцыі.

8 ФаКтаў 
пра старшынства Літвы
ў Савеце Еўрапейскага Саюза 
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было прадстаўлена каля 600 
варыянтаў лагатыпа старшын-
ства. Перамагла ідэя Сімоны 
Мікалайтутэ – шматслойны 
круг, што сімвалізуе шчыльнае 
адзінства ўсіх краін – сябраў еС 
і прадстаўляе Літву як сумлен-
нага пасрэдніка, які будзе 
імкнуцца да ўзгаднення розных 
пазіцый, садзейнічаць падтры-
манню і развіццю еўрапейскіх 
каштоўнасцяў.

3 Літва вызначыла тры 
прыярытэты свайго 
старшынства: умацаванне 

фінансавай стабільнасці (працяг 
працы па стварэнні банкаўскага 
саюза і развіцці заканадаўчых 
прапаноў у сферы эканамічных 
рэформаў), стымуляванне росту 
эканомікі (галоўныя задачы – 
зніжэнне ўзроўню беспрацоўя, 
асабліва сярод моладзі, ства-
рэнне ўнутранага энергетычна-
га рынку ЕС, паляпшэнне 
транспартных злучэнняў), ідэя 
адкрытай Еўропы (прадуглед-
жвае больш шчыльнае 
супрацоўнiцтва з суседзямі і 
стратэгічнымі партнёрамі ЕС).

4 Бюджэт старшынства 
Літвы складае 62 мільёна 
еўра. Бюджэт літоўскага 

прадстаўніцтва адзін з самых 
малых. 

5 Каманда старшынства 
Літвы ўключае ў сябе 
каля 1500 дзяржаўных 

службоўцаў, якія працуюць у 

80 установах. Акрамя таго, 
100 ва ланцёраў будуць дапа-
магаць у арганізацыі і пра вя
дзенні розных мерапры емст ваў 
у рамках старшынства.

6 У Літве падчас старшын-
ства пройдзе каля 200 
мерапрыемстваў, у тым 

ліку 20 самітаў і 160 сустрэч на 
ўзроўні экспертаў. Акрамя таго, 
у лістападзе ў Вільні пройдзе 
сустрэча на вышэйшым узроўні 
з кіраўнікамі дзяржаў – удзель
ніц Усходняга партнёрства.

7 У другой палове 2013 го
да дыпламатычныя 
прад стаўніцтвы Літвы на 

пяці кантынентах будуць 
прад стаўляць літоўскую культу-
ру і мастацтва. Тэматычныя 
выставы пызнаёмяць з фа та
графіяй, кінематографам, 
архітэктурай і нацыянальнымі 
помнікамі Літвы. Будуць аргані
заваны больш за 150 культур-
ных мерапрыемст ваў. Сярод іх 
68 канцэртаў, 42 выставы, 
4 спектаклі і 17 кінапаказаў.

8 Напярэдадні старшынства 
была выдадзена кніга па 
гісторыі Літвы на сямі 

мовах: літоўскай, англій скай, 
нямецкай, рускай, француз-
скай, польскай і іспанскай. 
Кніга, што распавядае пра 
гісторыю краіны з моманту 
заснавання да ўступлення ў ЕС, 
была падаравана дыпламатам, 
палітыкам і дзяржаўным служ
боўцам. Акрамя таго, яна 
зна ходзіцца ў адкрытым досту-
пе ў інтэрнэце па спасылцы 
www.eu2013.lt/en/History-
of-Lithuania-Book.

Больш на www.eu2013.lt   
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ЕвропЕйСкая нЕдЕЛя 
уСтойчивой энЕргЕтики

24-28 июня в еС прошла восьмая европейская неделя устойчивой 
энергетики (EUSEW), организованная при поддержке европейской 
Комиссии. Эта инициатива нацелена на популяризацию энергоэффек-
тивности и расширение использования возобновляемых источников 
энергии. Среди амбициозных задач еС – уменьшить выбросы парнико-
вых газов и снизить зависимость от углеводородных энергоносителей.

В мероприятиях в рамках 
Недели устойчивой энерге-
тики, которая в этом году 

проходила под лозунгом «Один 
твой маленький шаг – гигантский 
скачок для Европы», приняли 
участие сотни организаций и 
тысячи людей, которые хотят 
внести свой вклад в реализацию 
намеченной ЕС стратегии в 
области энергетики для более 
устойчивого развития. Например, 
выполнить план мероприятий, 
который позволит странам Евро-
пейского Союза к 2020 году 
производить 20% энергии из 
возобновляемых источников, 
сократить на 20% выбросы 
парниковых газов и на столько же 

уменьшить общее энергопотре-
бление.

Программа Европейской недели 
устойчивой энергетики предусма-
тривала проведение многочислен-
ных мероприятий, в том числе 
показЫ фильмов на экотематику, 
конференции, мастерклассы, 
семинары, тематические компози-
ции, которые проходили не только 
в Брюсселе, но и по всему Евро-
пейскому Союзу, а также за его 
пределами.

Главным событием Недели 
устойчивой энергетики стал 
форум «Политика на высшем 
уровне», который проходил с 
25 по 27 июня в Брюсселе. Он 
включал в себя более 40 различ-

ных конференций, тематических 
дискуссий, выставок и других 
мероприятий.

«Признанная на международ-
ном уровне, EUSEW стала глав-
ным ежегодным событием в 
энергетической сфере в Евро-
пе, – отметил в своей привет-
ственной речи еврокомиссар по 
энергетике Гюнтер Оттингер. – 
Она собирает вместе людей как 
из ЕС, так и из других стран, 
которые заинтересованы обсу-
дить идеи и обменяться опытом 
для достижения более устойчи-
вого энергетического будущего 
Европы». Гюнтер Оттингер 
подчеркнул, что ЕС поставил 
перед собой амбициозные задачи 
в сферах энергетики и климата – 
уменьшить выбросы парниковых 
газов и снизить свою зависи-
мость от углеводородных энерго-
носителей: «Европейская неделя 
устойчивой энергетики играет 
важную роль в том, чтобы эти ф
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цели оставались приоритетами как 
европейской, так и национальных 
повесток дня. В этом году особое 
внимание будет уделено вопросам 
финансирования возобновляемой 
энергии. В нынешней экономиче-
ской ситуации инвесторы склонны 
быть более осторожны, когда 
принимают решение о вкладыва-
нии средств в энергетическую 
сферу. Наша конференция обсудит 
роль частного сектора как важного 
источника финансирования, а 
также то, как государственные 
средства могут более эффективно 
использоваться на национальном и 
европейском уровнях».

лУчШие энерГетические 
проекты еВропы
Не менее важной частью Недели 
устойчивой энергетики стало 
вручение премий The Sustainable 
Energy Europe (SEE) Awards и The 
ManagEnergy Local Energy Action 
Award. Обе премии призваны 
способствовать продвижению 
лучших идей использования 
энергии, возобновляемых источни-
ков энергии, транспорта, а также 
образовательных проектов.

SEE Awards вручается в пяти 
категориях: коммуникация (инфор-
мационноразъяснительные проек-
ты), обучение (образовательные 
программы), жизнедеятельность 
(здания и сооружения), потребле-
ние (энергосбережение) и путеше-
ствие (экологичное передвижение). 
В этом году было заявлено 224 
проекта, из которых группа незави-
симых экспертов отобрала 25 
номинантов. Стоит отметить, что 
заявки на получение этой премии 
могут подавать государственные и 
частные предприятия, академиче-
ские учреждения и неправитель-
ственные организации.

Вторая премия – ManagEnergy 
Local Energy Action Award – призва-
на выделить достижения в области 
устойчивой энергетики. В этом 
году для участия в конкурсе было 
подано 82 заявки, из которых 10 
были номинированы на получение 
премии.

Церемония объявления победи-
телей состоялась 24 июня. Премию 
ManagEnergy получила Хорватия за 
проект «Новое смелое лицо города 

Копривница». Данный проект 
направлен на внедрение новых 
стандартов и изменение отноше-
ния к «зеленому» строительству в 
Хорватии.

Пятью лауреатами SEE Awards 
стали проекты из Латвии (катего-
рия «Коммуникация», общенацио-
нальная кампания по энергосбе-
режению, призванная 
стимулировать граждан улучшать 
теплоизоляцию домов), Велико-
британии (категория «Потребле-
ние», первая в стране принадле-
жащая общине ферма на 
солнечной энергии), Испании 
(категория «Обучение», проект по 
повышению осведомленности 
учащихся и преподавателей школ 
об использовании энергии, стиму-
лирующий к ее бережливому 
использованию), Швеции (катего-
рия «Жизнедеятельность, пере-
стройка жилого района, чтобы 
сделать его более безопасным, 
удобным и энергоустойчивым для 
проживания), Германии (катего-
рия «Путешествие», освобожде-
ние улиц города от 6 тысяч авто-
мобилей для удобства 
велосипедистов и пешеходов 
путем использования схемы 
совместного использования авто).

кажДый может 
соДейстВоВать борьбе 
с изменением климата
Стоит отметить, что параллельно с 
Европейской неделей устойчивой 
энергетики в Европарламенте 
состоялась встреча участников 
Соглашения мэров. На встрече 
присутствовали председатель 
Европейской Комиссии Жозе 
Мануэль Баррозу и бывший 
губернатор Калифорнии, предсе-
датель Международной некоммер-
ческой организации R20 «20 
регионов действий в отношении 
климата» Арнольд Шварценеггер.

«От Астаны в Казахстане до 
Сале в Марокко города использу-
ют возможности Соглашения 
мэров, чтобы придать дополни-
тельный импульс их усилиям по 
рациональному использованию 
энергии», – отметил в своем 
выступлении глава Европейской 
Комиссии. Баррозу подчеркнул, 
что рост экономики и развитие 

Инициатива «Соглашение 
мэров» была объявлена 
европейской Комиссией в 
2008 году для стран еС, но 
в дальнейшем к Соглашению 
начали присоединяться и 
страны, не входящие в 
европейский Союз. рассматри-
вается институтами еС как 
беспрецедентная модель 
широкого движения и 
многоуровневого управления, 
вовлекающего организации 
и учреждения на местном, 
региональном и национальном 
уровнях для достижения 
общих целей в сфере климата 
и энергетики. Подписывая 
Соглашение, местные власти 
обязуются обеспечить к 
2020 году ощутимое сокраще-
ние выбросов углекислого газа 
путем повышения энергетиче-
ской эффективности и 
инвестиций в возобновляемые 
источники энергии. для 
выполнения масштабных 
задач в сфере энергетики и 
охраны климата подписанты 
Соглашения мэров обязуются в 
течение года с момента 
присоединения к инициативе 
разработать План действий по 
устойчивой энергетике. 
данный план утверждается 
муниципальным советом и 
содержит общее описание 
мероприятий и мер, которые 
предусматриваются подписан-
тами с целью исполнения 
взятых ими на себя обяза-
тельств, устанавливает сроки 
исполнения и распределяет 
обязанности.
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еўрапейскі Парламент прапануе да 2050 года скараціць на 80% 
спажыванне энергіі будынкамі жыллёвага фонду. гэта рашэнне 
можа прывесці да мадэрнізацыі сістэмы энергазберажэння, што 
існуе ў дзяржавах – сябрах еС. гэта прагучала ў дакладзе 
Камітэта па прамысловасці на слуханнях па "Энергетычнай 
дарожнай карце – 2050".
на долю будынкаў выпадае каля 40% канчатковага спажывання 
энергіі ў еС. больш за 400 мільярдаў еўра штогод выдаткоўваецца на 
імпарт энергіі. еС у цяперашні час не мае выразна вызначанай мэты 
мадэрнізацыі будынкаў. Паколькі ўнесены законапраект з'яўляецца 
так званай "асабістай ініцыятывай" дэпутата еўрапейскага Парламен-
та (камітэт па прамысловасці) брыт томсан, парламенцкае галаса-
ванне не замяняе "Энергетычную дарожную карту – 2050", прынятую 

раней. "Мы спадзяемся, што Камісія прапануе прагаласаваць за 
новы напрамак, – адзначыла томсан. – З гэтай дарожнай картай 
Парламент адправіць Камісіі і дзяржавам-сябрам дакладнае паслан-
не прыняць рашучыя меры дзеля істотнага нарошчвання тэмпаў і 
якасці рэканструкцыі будынкаў у еўропе". 
амбіцыйны парламенцкі даклад заклікае ўлічваць у роўнай ступені 
дзяржаўныя і прыватныя будынкі, хоць наўрад ці члены еС у 
цяперашні час гатовы да праектаў такога маштабу. варта нагадаць, 
што значна менш амбіцыйная прапанова ў леташняй дырэктыве па 
энергаэфектыўнасці – аб штогадовым абнаўленні 3% існуючых 
грамадскіх будынкаў – была практычна заблакавана, паколькі 
сфера яе ўжывання – будынкі з плошчай больш за 500 квадратных 
метраў, а гэта вельмі вузкі сегмент будынкаў.

спажыВанне энерГіі ў бУДынках бУДзе скарачацца

«зеленых технологий» не противоречат друг 
другу: только за последние пять лет в 
Европе создано свыше 300 тысяч новых 
рабочих мест в секторе возобновляемых 
источников энергии. Весь мировой рынок 
экологически чистых технологий оценивает-
ся в 1 триллион евро в год, и он удвоится к 
2020 году.

«Если мы просто достигнем наших целе-
вых показателей энергоэффективности до 
2020 года, это создаст около 4,8 миллиона 
новых рабочих мест только в Европе. Сред-
няя европейская семья сможет сэкономить до 
1 000 евро в месяц за счет повышения 
эффективности использования энергии в 
своих домах», – сказал Баррозу.

В свою очередь Арнольд Шварценеггер 
подчеркнул, что выбросы парниковых газов 
в 2012 году достигли невероятных размеров. 
В атмосферу был выброшен 31 миллиард 
тонн парниковых газов.

Во время этой встречи еще более 150 го-
родов присоединились к Соглашению мэров, 
массовому движению местных и региональ-
ных властей, объединенных добровольным 
обязательством внедрять в свою деятель-
ность принципы устойчивой энергетики.   

Я вижу, что вы действи-
тельно хотите сделать 
все, чтобы цели по 

энергоэффективности были 
достигнуты. Каждый из вас 

может содействовать борьбе с 
изменением климата. Каждый из 

вас может помочь создать энергоэффективное 
будущее. Самое главное – не надо забывать, 
что политики в первую очередь должны думать 
о благополучии своих граждан. в этой связи 
необходимо на всех уровнях выходить с иници-
ативами, которые будут способствовать сниже-
нию выбросов парниковых газов. если мы хотим 
показать пример всему миру, пришло время 
отказаться от длительных разговоров на тему о 
необходимости борьбы с изменением климата. 
необходимо начать действовать прямо сейчас.
арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифор-
нии, председатель Международной некоммерческой 
организации R20 «20 регионов действий в отношении 
климата» 
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думаЕм,
разважаЕм, 
СпрачаЕмСя 
пра Еўрапейскі Саюз

“вывучыць мову – гэта значыць вывучыць іншы спосаб 
мыслення”, – упэўнены дырэктар інстытута імя гётэ ў Мінску 
Франк баўманн. Каб моўныя навыкі ўдзельнікаў праекта 
“Карані і вершаліны” не былі “адарванымі” ад еўрапейскага 
кантэксту, слухачы штотыдзень збіраюцца разам і дыскуту-
юць пра еўрапейскі Саюз, разважаюць пра праблемныя 
кропкі, шукаюць выйсце са складаных сітуацый.

Усяго было запланавана тры 
лекцыідыскусіі. На некато-
рыя сустрэчы былі запро-

шаныя амбасадар еўрапейскай 
краіны і аташэ Прадстаўніцтва ЕС 
у Беларусі, каб навучэнцы маглі 
ім наўпрост задаць свае пытанні. 

Першая дыскусія пра 
Еўрапейскі Саюз у нямецкай і 
французскай групах “Каранёў і 
вершалін” адбылася 30 чэрвеня ў 
Доме дружбы ў Мінску. “Слухачы 
навучаюцца ў Інстытуце імя Гётэ 
амаль па 10 гадзін у дзень. Дзеля 
таго каб яны змянілі абстаноўку, 
адпачылі, было выбрана гэтае 
месца, – гаворыць Наталля 
Ількевіч, каардынатар праекта 
“Карані і вершаліны”, супрацоўніца 
Інстытута імя Гётэ ў Мінску. – Сюды 
зручна даехаць, ёсць утульны 
панадворак, і назва ўстановы – 

Дом дружбы – таксама вельмі 
сімвалічная”.

Усяго ў дыскусіі, якая цягнулася 
амаль 4 гадзіны, прынялі ўдзел 
каля 90 навучэнцаў моўных 
курсаў. Вёў сустрэчу выкладчык і 
палітолаг Алесь Лагвінец. Ён 
выступіў з прэзентацыяй пра 
эканамічную і палітычную гісторыю 
Еўрапейскага Саюза.

ДыскУсія без “ГатоВых 
аДказаў”
Так навошта сёння Еўропе 
інтэгравацца? “У пасляваеннай 
“ялцінскай” сістэме міжнародных 
дачыненняў Еўропа згубіла сусвет-
нае лідэрства, якое мела з часоў 
Вялікіх геаграфічных адкрыццяў. 
Дык вось, каб адбудаваць 
адзінства кантыненту, прадухіліць 
адраджэнне ідэй, якія прывялі да 

У пасляваеннай “ялцінскай” 
сістэме міжнародных 
дачыненняў еўропа згубіла 
сусветнае лідэрства, якое 
мела з часоў вялікіх 
геаграфічных адкрыццяў. 
дык вось, каб адбудаваць 
адзінства кантыненту, 
прадухіліць адраджэнне 
ідэй, якія прывялі да сусвет-
ных войнаў, выбудаваць 
роўныя стасункі з ЗШа і ў 
адзінстве супрацьстаяць 
СССр, нарадзілася ідэя 
сучаснага еўрапейскага 
Саюза. Яе аўтарамі былі 
Уінстан Чэрчыль, рабер 
Шуман, Конрад адэнаўэр, 
першы пасляваенны федэ-
ральны канцлер германіі 
(1946–1963).

алесь Лагвінец, выкладчык 
і палітолаг
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Вячаслаў Манжэла, спецыяліст у 
сферы міжнародных інвес тыцый, 
бДэУ, супрацоўнік дзяржаўнай 
кампаніі, навучаецца ў групе ня-
мецкай мовы, нарадзіўся ў Гомелі, 
шосты  год жыве ў Мінску

“удзел у праекце “карані і 
вершаліны” я лічу сваім асабістым 
поспехам. заняткі ідуць па 10 гадзін 
на дзень, але да любых рэчаў у жыцці 
чалавек здольны прыстасавацца. ва 
ўніверсітэце я вывучаў Еўрапейскі 
Саюз менавіта з боку эканамічнай 
інтэграцыі. Сённяшняя лекцыя-
дыскусія запоўніла мае прабелы ў 
ведах пра палітычную інтэграцыю 
краін – удзельніц ЕС.
у жніўні нас чакае падарожжа ў 
германію, у Брэмен. для меня гэта 
будзе першы візіт у гэтую краіну. 
туды, дзе нарадзілася нямецкая 
мова, у краіну – лакаматыў еўрапей-
скага адзінства – як палітычнага, так 
і эканамічнага. я думаю, гэта будзе 
найкаштоўнейшы досвед”.

абавязкова, а сёння высветліла, што 
адзіная валюта абавязковая для ўсіх, 
хоць краіна-ўдзельнік можа адкласці 
яе ўвядзенне.
зразумела, што пытанне далучэння 
Беларусі да ЕС – гэта пытанне не 
бліжэйшых гадоў, на жаль. нам зараз 
хаця б з усходнім партнёрствам 
разабрацца…”

Зміцер Пацееў, студэнт 3-га курса 
бДУір, факультэт радыётэхнікі і 
электронікі, спецыяльнасць “Мікра- 
і нанаэлектронныя тэхналогіі і 
сістэмы”. родны горад – Віцебск

“назву праграммы “карані і 
вершаліны” я разумею так: карані – 
гэта краіна паходжання, напрыклад 
германія, Францыя, Беларусь, а 
вершаліны – гэта мова, якая можа 
аб’яднаць усіх, хто там жыве і на ёй 
размаўляе. раней я мала ведаў пра 
ЕС, ніколі не быў на мерапрыемствах, 
дзе б распавядалі пра гісторыю 
Еўрапейскага Саюза. таму сёння мне 
было вельмі цікава даведацца пра 
гісторыю яго ўтварэння. аказваецца, 
што яна мае не 15–20 годоў, як я думаў 
раней, а пачалася ў 20–30-я гады – то 
бок, у мінулым тысячагоддзі! я па-
іншаму пачаў разумець праблемы, 
якія ёсць зараз у аб’яднанай Еўропе, 

Вольга Казакевіч, спецыяліст ад-
дзела фінансавання Міністэрства 
сельскай гаспадаркі, навучаецца 
ў групе нямецкай мовы прагра-
мы “Карані і вершаліны”, жыве 
ў Мінску

“у перспектыве на сваёй працы 
я буду займацца стасункамі 
Беларусі з Сусветнай гандлёвай 
арганізацыяй. таму веданне мовы, 
зразумела, неабходна. але таксама 
мова патрэбна для асабістай 
кар’еры, бо яна дае магчымасць 
працаваць у міжнародных 
арганізацыях.
паўтары гады я вывучала нямецкую 
мову ў Інстытуце імя гётэ ў мінску. 
у сакавіку даведалася пра пра-
граму “карані і вершаліны”, якая мне 
падалася вельмі цікавай – вывучыць 
мову амаль за 2 месяцы да выдатнага 
ўзроўню. заняткі вельмі інтэнсіўныя, 
але ёсць гульні, мы спяваем, усё 
пабудавана інтэрактыўна – і дзень 
праходзіць хутка.
некаторыя веды пра ЕС у мяне былі 
і раней – я цікаўлюся палітыкай, 
гляджу тэлеканал Euronews. 
але не было глыбіні і разумення 
каранёў – прычын працэсаў у 
сённяшнім Еўрапейскім Саюзе. я, 
напрыклад, думала, што ўвядзенне 
еўра ў краінах ЕС – гэта не 

бачыць іх прычыны. уся наша група 
хутка наведае германію. для мяне 
гэта падарожжа будзе першым 
падарожжам у краіну, дзе размаўляюць 
на замежнай мове. зараз я ведаю пра 
германію толькі па кніжках”.
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сусветных войнаў, выбудаваць 
роўныя стасункі з ЗША і ў 
адзінстве супрацьстаяць СССР, 
нарадзілася ідэя сучаснага 
Еўрапейскага Саюза. Яе аўтарамі 
былі Уінстан Чэрчыль, Рабер 
Шуман, Конрад Адэнаўэр, першы 
пасляваенны федэральны кан-
цлер Германіі (1946–1963)”, – 
адзначыў у сваёй прэзентацыі 
Алесь Лагвінец. Таксама ён 
нагадаў, што ў нашым рэгіёне 
падобнай да ЕС канфедэрацыяй 
дзяржаў было аб’яднанне Кароны 
Польскай і Вялікага Княства 
Літоўскага ў XVI стагоддзі.

Слухачы праграмы “Карані і 
вершаліны” разгледзелі асноўныя 
дакументы, якія заклалі падмурак 
сучаснаму аб’яднанню краін у 
межах ЕС, у тым ліку Парыжскую 
дамову 1951 года аб “Аб’яднанні 
вугалю і сталі”, Рымскія дамовы 
1957 года, якія скасавалі пераш-
коды ў руху людзей, тавараў і 

капіталаў у еўрапейскіх краінах, і 
разабралі Дэкларацыю Рабера 
Шумана 1950 года на мове 
арыгінала.

“Германія і Францыя маюць 
выключную ролю ў еўрапейскай 
інтэграцыі. Таму веды пра ЕС 
дапаўняюць веданне мовы і 
краіназнаўства, – упэўнены 
Алесь Лагвінец. – Зразумела, што 
ўвесь час паўстаюць пытанні 
адносна Беларусі і яе стасункаў з 
Еўрапейскім Саюзам. Я не 
прапаную гатовыя адказы. Як 
выкладчык я імкнуся паказаць 
“карані”. А слухачы, разгледзіўшы 
і “карані”, і “вершаліны” 
Еўрапейскага Саюза, вызначаць, 
наколькі гэта рэальнасць можа 
быць дапасавана да Беларусі”.

Слухачы моўных курсаў 
праграмы “Карані і вершаліны” – 
гэта пераможцы конкурсу заявак, 
якіх было неверагодна шмат – 
амаль 10 чалавек на месца. 

Сярод удзельнікаў – адмыс лоўцы 
ў справе міжнародных 
дачыненняў, студэнты, наву
коўцы – фізікі і хімікі, даследчыкі, 
супрацоўнікі дзяржаўных 
устаноў. Па словах сп. Лагвінца, 
аўдыторыя вельмі матываваная: 
“Я бачу, як гараць вочы ў гэтых 
маладых людзей, і гэта вельмі 
добра”.

Падчас працы ў групах, у 
другой частцы мерапрыемства, 
удзельнікі падрыхтавалі свае 
аргументы за ці супраць усту-
плення Турцыі ў ЕС, вылучылі 
выступоўцаў, якія прымерылі на 
сябе ролі еўраэнтузіяста – 
прэм’ерміністра Турцыі, і 
еўраскептыка – міністра замеж-
ных справаў Вялікабрытаніі. 
Аўдыторыя выслухала іх аргу-
менты, а затым агульным 
галасаваннем паставіла сваю 
“кропку” ў гэтым дыскусійным 
пытанні.   
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ПЕрВая КонфЕрЕнция 
министров культуры стран 
Восточного партнерства
27-28 июня в тбилиси прошла конференция министров культуры  
стран Восточного партнерства. 

Во время конференции 
обсуждалась роль культу-
ры как фактора экономи-

ческого роста и улучшения 
ситуации на рынке труда, а 
также рассматривались суще-
ствующие проблемы, спорные 
вопросы и перспективы сотруд-
ничества в сфере культуры.

Кроме министров культуры 
стран Восточного партнерства в 
конференции также приняли 
участие представители мини-
стерств Австрии, Болгарии, 
Чехии, Эстонии, Финляндии, 
Франции, Германии, Италии, 
Латвии, Литвы, Польши и Слове-
нии. Впервые на мероприятие 
такого уровня были приглашены 
представители гражданского 
общества.

Как отметила присутствовав-
шая на конференции комиссар 
ЕС по вопросам образования, 
культуры, многоязычия и моло-
дежи Андрулла Вассилиу, культу-
ра может помочь построить 
демократию путем вовлечения 
граждан в диалог, а также через 
продвижение фундаментальных 

ценностей и поощрение сотрудни-
чества между общественными 
организациями. Она также отме-
тила, что культура может дать 
стимул росту благосостояния: «В 
Европейском Союзе культурный и 
творческий секторы объединяют 
миллионы людей, которые явля-
ются своеобразным двигателем 
инноваций и стимулом для разви-
тия других секторов. Таких, 
например, как туризм, высокие 
технологии, образование».

Андрулла Вассилиу также 
представила участникам конфе-
ренции новые возможности, 
которые откроет следующий этап 
программы «Культура» Восточно-
го партнерства, которая стартует 
в 2015 году.

Действующая программа с 
бюджетом 12 миллионов евро 
реализуется с 2011го и призвана 
помочь странампартнерам в 
реформировании их культурной 
политики на правительственном 
уровне, а также в наращивании 
потенциала и повышении профес-
сионализма занятых в этой сфере. 
Как сообщает Инфоцентр евро-

пейского соседства, программа 
нацелена на укрепление культур-
ных связей и диалога в регионе 
Восточного партнерства, а также 
между организациями и деятеля-
ми культуры ЕС и стран Восточно-
го региона Европейской политики 
соседства.

Программа предусматривает, в 
частности, оказание технической 
поддержки министерствам в 
регионе в проведении реформ в 
культурном секторе, обучение 
сотрудников культурного сектора, 
поддержку сохранения региональ-
ного культурного наследия.

Одним из важнейших событий 
прошедшей конференции стало 
принятие министрами и главами 
делегаций Тбилисской деклара-
ции. В ней они призвали Европей-
ский Союз продолжить поддержку 
модернизации культурных поли-
тик стран Восточного партнер-
ства, поспособствовать участию 
стран в программе «Творческая 
Европа» и рассмотреть пути 
укрепления культурного сотруд-
ничества в рамках Восточного 
партнерства.   
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– каковы цели программы 
«культура»?
– Программа направлена на 
повышение роли культуры в 
устойчивом развитии региона, 
а также на развитие регио-
нального сотрудничества 
между государственными 
учреждениями, гражданским 
обществом и научнокультур-
ными организациями Восточно-
го партнерства и между ними и 
Европейским Союзом. На 
данный момент мы выполнили 
примерно половину програм-
мы, которая продлится до 
марта 2015 года.

– как программа добивается 
своих целей?
– В результате конкурса заявок 
в 2010 году было отобрано 
15 региональных проектов. 
Они ориентированы на широ-
кий спектр культурных секто-
ров, и их цель состоит в рас-
ширении возможностей 
культурных учреждений и 
повышении уровня профессио-
нализма в каждой конкретной 

области, будь то про изводство 
фильмов, издательское дело, 
музееведение, традиционные 
ремесла и т.д. Не менее важны-
ми являются такие межсектор-
ные направления, как искусство 
и общественные места, моло-
дежь и сохранение культурного 
наследия, изучение истории и 
межкультурный диалог. По-
скольку проекты связаны с со
зданием потенциала, организу-
ются массовые культурные 
меро прия тия. Кроме того, 
многие проекты включают в 
себя исследования и оценку 
потребностей; это позволяет им 
разрабатывать для властей 
рекомендации по реформирова-
нию и модернизации культурной 

политики. Проекты вовлекают 
в работу узких специалистов 
в конкретной области культуры, 
а Бюро мониторинга проводит 
для национальных и местных 
органов власти региональные 
семинары, которые служат той 
же цели – содействию рефор-
мам культурной политики.
Мы начали с разработки шести 
национальных и одного регио-
нального исследования, кото-
рые позволили нам определить 
приоритетные потребности для 
создания потенциала. В этом 
году главной темой наших 
семинаров по обмену опытом 
в области культурной политики 
является разработка культурных 
стратегий. Мы хотим активизи-
ровать диалог между граждан-
ским обществом и властью, 
поэтому пригласили на эти 
семинары представителей 
неправительственных организа-
ций и сотрудников государ-
ственных и частных учреждений 
культуры. В 2014 году наши 
семинары будут направлены 
на реализацию стратегий. На 

культура играет большую роль в 
развитии людей и общества: 
обеспечивает социальную 
интеграцию, предотвращает 
конфликты, способствует диалогу, 
катализирует творчество и 
инновации. культура – важная 
часть международных отноше-
ний ЕС. о целях и перспективах 
финансируемой Европейским 
Союзом программы восточного 
партнерства «культура» в эксклю-
зивном интервью инфоцентру 
Европейского соседства расска-
зал руководитель Бюро монито-
ринга программы Лучано глоор.

КУЛЬтУра 
доЛжна ИгратЬ 
боЛее ЗаМетнУю 
роЛЬ в раЗвИтИИ 
общеСтва

Инфоцентр Европейского сосед-
ства является проектом Европей-
ского Союза, который финансиру-
ется в рамках Региональной 
информационной и коммуникаци-
онной программы для освещения 
парт нерства между ЕС и страна-
мисоседями.
www.enpi-info.eu
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Программа Восточного 
ПартнерстВа «Культура»
www.euroeastculture.eu/ru/

Участвующие страны
армения, азербайджан, грузия, 
Молдова, Украина, беларусь

Сроки
2011–2015 годы

Бюджет
12 миллионов евро

Цели
Программа направлена на 
оказание помощи странам-пар-
тнерам в проведении реформ 
культурной политики на государ-

ственном уровне, а также на 
создание потенциала и повыше-
ние профессионализма учрежде-
ний культуры в восточном регио-
не европейской политики 
соседства. она способствует 
обмену информацией и опытом 
между учреждениями культуры 
на региональном уровне, а также 
с европейским Союзом. Програм-
ма оказывает поддержку регио-
нальным инициативам, демон-
стрирующим положительный 
культурный вклад в экономиче-
ское развитие, социальную 
интеграцию, разрешение кон-
фликтов и межкультурный 
диалог.

сегодняшний день в более чем 
60 мероприятиях по институци-
ональному развитию приняло 
участие около 2000 специали-
стов в области культуры (мест-
ные и национальные власти, 
работники самых разнообраз-
ных направлений культуры, 
представители гражданского 
общества, учителя и моло-
дежь). Было подготовлено 
свыше 20 исследований и 
аналитических материалов, 
включая комплексные схемы, 
исследования политики, реко-
мендации по развитию сектора 
и по реформам культурной 
политики. Результаты Програм-
мы ВП «Культура» распростра-
няются через обычные и циф-
ровые публикации.

– какую пользу ваша работа 
приносит людям?
– Как уже было сказано, проек-
ты направлены на институцио-
нальное развитие и практиче-
скую работу; в их рамках 
проводятся культурные меро-
приятия во всех странах Восточ-
ного партнерства. На сегодняш-
ний день мы организовали 
порядка 50 культурных меропри-
ятий примерно для 20 000 че
ловек. Эти мероприятия оказы-
вают непосредственное 

влияние на местное население. 
Люди начинают подругому 
смотреть на знакомые места: 
например, темный тоннель 
внезапно превращается в место 
художественных инсталляций, 
школьники из грузинских или 
армянских школ впервые в 
своей жизни смотрят докумен-
тальные фильмы и обсуждают 
их в своих классах.

– будет ли это иметь долго-
срочное воздействие или 
волновой эффект?
– И то, и другое. Что касается 
долгосрочного эффекта, про-
грамма должна помочь нашим 
странампартнерам в реформи-
ровании политики в сфере 
культуры и «воспитании» 
специалистов, которые будут 
применять в своей работе 
подход, в гораздо большей 
степени ориентированный на 
нужды людей. В результате 
культура должна начать играть 
более заметную роль в разви-
тии общества, что будет иметь 
положительные последствия – 
от расширения доступа к 
культурным богатствам для 
граждан до создания рабочих 
мест и источников дохода, от 
социальной интеграции к 
предотвращению конфликтов 

и улучшению таким образом 
качества жизни населения.
В то же время любое культур-
ное мероприятие, посещаемое 
новой аудиторией и зачастую 
предлагающее нечто поучи-
тельное, производит волновой 
эффект, который способствует 
развитию данного процесса и 
возникновению долгосрочных 
последствий.

– какие задачи вам пред-
стоит решить в будущем?
– Нам еще многое предстоит 
сделать. Мы должны следить за 
тем, чтобы результаты наших 
усилий, предпринятых на 
данный момент, в частности в 
сфере реформы культурной 
политики, были приняты 
властями к сведению и реали-
зованы.
Для этого необходимо активи-
зировать диалог между граж-
данским обществом и властью 
до такой степени, чтобы он 
стал обычной процедурой при 
разработке культурной поли-
тики. Кроме того, власти 
странпартнеров должны 
через межсекторное сотрудни-
чество стимулировать творче-
ский потенциал, существую-
щий в культурной сфере, и 
использовать его в качестве 
основы для устойчивого 
общественного развития. Пока 
еще не сложились достаточно 
благоприятные условия для 
здорового и продуктивного 
развития культурной сферы. 
Ситуацию можно было бы 
существенно улучшить, если 
бы предприниматели и инве-
сторы в области культуры 
могли работать в менее напря-
женной атмосфере, в которой 
бы более «культурно и друже-
любно» решались всякие 
административные вопросы. В 
любом случае программа с ее 
15 грантовыми проектами и 
Бюро мониторинга и институ-
ционального развития будут и 
далее оказывать поддержку 
странам – партнерам Восточ-
ного партнерства в проведе-
нии столь необходимых куль-
турных реформ.   
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адЗін дЗенЬ,  
Каб ЗахавацЬ ПрыродУ
5 чэрвеня, у Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя, на беразе ракі Котра 
адбылася экалагічная акцыя.

акцыя па прыбіранні ад 
смецця берагоў ракі 
Котра ў Гродзенскім 

раёне прайшла ў межах сумес-
нага праекта Еўрапейскага 
Саюза і Праграмы развіцця ААН 
“Садзейнічанне развіццю 
ўсеабдымнай структуры 
міжнароднага супрацоўніцтва ў 
галіне аховы навакольнага 
асяроддзя ў Рэспубліцы Бела-
русь”. Арганізатарамі мерапры-
емства выступілі Архускі цэнтр 
Гродна, Гродзенскі абласны 
камітэт прыродных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя 
і Гродзенскі райвыканкам. 
Пад трымалі ініцыятыву дзяр
жаўная ўстанова “Скідзельскі 

лясгас”, прадстаўнікі грамадскіх 
арганізацый і журналісты.

Мэта акцыі – прыцягнуць 
увагу грамадскасці да праблемы 
аховы навакольнага асяроддзя ў 
зонах адпачынку Гродзенскага 
раёна, а таксама захаванне 
біяразна стайнасці басейна ракі 
Котра.

Каб прыбраць смецце на 
ўзбярэжжы Котры, сабралося 
каля 100 чалавек: вучні і настаў
нікі сярэдніх школ №1 і №2 
Скі дзеля, студэнты Гродзенскага 
аграрнага ўніверсітэта, Гродзен-
скага ўніверсітэта імя Янкі Купа-
лы, Гродзенскага медыцынскага 
ўніверсітэта, сябры гра мадскіх 
арганізацый, валанцёры. Перад 

ф
от

а:
 П

РА
АН

/Е
С зацікаўленая грамад-

скасць адэкватна, своеча-
сова і эфектыўна інфар-
муецца, у залежнасці ад 
абставін, альбо шляхам 
публічнага розгаласу, 
альбо ў індыві дуальным 
парадку, на самым пачат-
ковым этапе працэдуры 
прыняцця рашэнняў па 
пытаннях, якія тычацца 
навакольнага асяроддзя.
Арт. 6, п. 2.
Канвенцыя аб доступе да 
інфармацыі, удзелу грамадскасці 
ў працэсе прыняцця рашэнняў і 
доступе да правасуддзя па пытаннях, 
якія тычацца навакольнага 
асяроддзя.
архус, Данія, 23-25 чэрвеня  
1998 года

Рака Котра – правы прыток 
нёмана, што цячэ ў гродзенскім 
і Шчучынскім раёнах.

Даўжыня ракі – 140 кіламетраў.

У басейне ракі Котра можна 
сустрэць барсука, лісу, 
янотападобнага сабаку, 
амерыканскую і еўрапейскую 
нарыцу, ляснога тхора, куніцу, 
андатру.

на берагах Котры расце багата 
“мядзвежынай цыбулі” – 
чарамшы.
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Мэта нашага цэнтра – 
садзейнічанне рэалізацыі 
Канвенцыі аб доступе 
грамадскасці да 
экалагічнай інфармацыі і 
спрыянне ўдзелу 
грамадcкасці ў прыняцці 
важных для экалогіі 
рашэнняў у гродна і 
гродзенскай вобласці.
іаланта рамановіч, тэматычны 
каардынатар архускага цэнтра ў 
Гродна.

прыборкай мясцовы краязнаўца, 
эколаг, жыхар вёскі Галавачы 
Скідзельскага раёна Уладзімір 
Трахімчык правёў для ўдзельнікаў 
акцыі экскурсію па ўзбярэжжы.

“Я ў Котры і тэлевізар знахо
дзіў, і халадзільнік, – з гораччу 
распавёў сп. Трахімчык. – Жыха-
ры вёсак Кашубінцы, Біру лічы і 
Галавачы вкарыс тоўваюць раку 
як сметніцу. Людзі жывуць на 
рацэ і скід ваюць у яе свае 
ад кіды. Смецце плыве, затрымлі
ваецца каля нахіленых дрэваў – 
так узнікаюць цэлыя плаціны”.

Уладзімір Трахімчык – біёлаг 
па адукацыі, некалькі гадоў 
працаваў настаўнікам біялогіі, 
а таксама дырэктарам школы ў 
суседняй з Галавачамі вёсцы 
Міркаўшчына. Уладзімір рэгу-
лярна самастойна ачышчае 
раку. Са знойдзенага смецця на 
ўзбя рэжжы ў вёсцы Галавачы 
Ула дзімір зрабіў інсталяцыю 
“Дрэва са смецця”. Тут і старая 

аўтамабільная гума, і шчоткі, і 
бляшанкі, і поліэтылен, і шмат 
іншага. “Ідэю такога “твору” я 
падгледзеў у Еўропе, – тлума-
чыць Уладзімір. – Непрыемна 
бачыць смецце ў рацэ. І не 
хочацца, каб яго бачыў сын, які 
падрастае… Што мы пакінем 
пасля сябе?”

аД Добрай спраВы  
Да экалаГічнаГа 
лаДУ жыцця
Акцыі па ачыстцы ад смецця 
берагоў ракі Котра папярэд
нічала ўрачыстая імпрэза, якая 
адбылася раніцай 5 чэрвеня 
ў Архускім цэнтры ў Гродна. 
Архускі цэнтр быў адчынены 
ў межах праекта Еўрапейскага 
Саюза і Праграмы развіцця ААН 
“Садзейнічанне развіццю 
ўсеабдымнай структуры міжна
роднага супрацоўніцтва ў галіне 
аховы навакольнага асяроддзя ў 
Рэспубліцы Беларусь”.
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На мерапрыемстве, прысвечаным 
Сусветнаму дню аховы наваколь-
нага асяроддзя, выступілі 
прадстаўнікі ўладаў і грамадскіх 
арганізацый. Святлана 
Дзмітрыева, намеснік старшыні 
Гродзенскага абласнога камітэта 
прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя, чыё 
ведамства падрыхтавала спецы-
яльны тэматычны выпуск газеты 
“Гродзенская праўда”, лічыць, 
што “сэнс Сусветнага дня аховы 
навакольнага асяроддзя ў тым, 
каб задумацца пра будучыню, 
пра нашых нашчадкаў і з гэтымі 
думкамі сёння працаваць на 
карысць нашай прыроды”. 
“Супрацоўнікі Камітэта разам са 
студэнтамі і школьнікамі далучац-
ца да акцыі па ачыстцы вусця і 
берагоў ракі Котра, – паабяцала 
спн. Дзмітрыева. – Усе разам мы 
зробім добрую справу”. І прыга-
дала асноўны закон экалогіі – 
“усё звязана з усім”, выказаўшы 
спадзяванне, што той, хто раней 
выкідаў смецце ў раку, больш так 
не зробіць.

Наступная выступоўца, Вольга 
Чаброўская, кіраўнік праекта ЕС 
і ПРААН “Садзейнічанне развіццю 
ўсеабдымнай структуры між
народнага супрацоўніцтва 
ў галіне аховы навакольнага 
асяроддзя ў Рэспубліцы Бела-
русь”, распавяла пра праект, які 
пачаўся ў красавіку 2011 года, і 
адзначыла, што ўжо зараз можна 
казаць пра некаторыя яго вынікі.

У прыватнасці, у межах праекта 
былі зробленыя крокі па збліжэнні 
заканадаўства Беларусі і ЕС 
у галіне кіравання воднымі рэсур
самі, здзейснена праца па ўдаска
наленні нарматыўнаправавой 
базы ў сферы працы з цвёрдымі 
бытавымі адкідамі і ў справе 
экалагічнай сертыфікацыі пра
дуктаў. Было закуплена і перада
дзена камунальным службам у 
Мастах (Гродзенская вобласць) 
і Кобрыне (Брэсцкая вобласць) 
новае абсталяванне для пера
працоўкі адкідаў. У межах праекта 
працягваецца праца па захаванні 
балота Ельня ў Міёрскім раёне 
Віцебскай вобласці.

“Мэта нашага цэнтра – садзей
нічанне рэалізацыі Канве нцыі аб 

доступе грамадскасці да экала
гічнай інфармацыі і спрыянне 
ўдзелу грамадcкасці ў прыняцці 
важных для экалогіі рашэнняў у 
Гродна і Гродзенскай вобласці”, – 
адзначыла Іаланта Рамановіч, 
тэматычны каардынатар Архускага 
цэнтра ў Гродна.

 
“экаВанДроўка  
па ГароДні”
Урачыстую імпрэзу ў Архускім 
цэнтры ў Сусветны дзень аховы 
навакольнага асяроддзя наведалі 
каля 30 чалавек: журналісты, 
прадстаўнікі мясцовых уладаў, 
госці з Мінску, валанцёры, а 
таксама ўдзельнікі і пераможцы 
фотаконкурсу “Экавандроўка па 
Гародні”. Конкурс быў аб’яўлены 
Архускім цэнтрам Гродна, мясцо-
вым таварыствам “Зялёная сетка” 
і абласным Камітэтам прыродных 
рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя Гродна. У склад журы 
таксама ўвайшоў вядомы ў гора
дзе фатограф Аляксандар Саенка. 
Адным з арганізатараў конкурсу 
выступіла гродзенскае інтэрнэт
выданне “Твой стыль”, якое забя-
спечыла інфармацыйную падтрым-
ку акцыі.

Прыз чытачоў інтэрнэтвыдання 
“Твой стыль” атрымаў здымак 
гарадзенца Валерыя Руселіка. 
Рэдакцыя “Твайго стылю” спецы-
яльным прызам адзначыла Зміцера 
Герасімчыка. Ён зрабіў фотазды-
мак, калі забіраў дзіця з дзіцячага 
садка. “Я не прафесійны фатограф 
і таму вельмі здзіўлены гэтай 
узнагародай, – сказаў Зміцер на 
цырымоніі. – Мяне цікавяць 
праблемы экалогіі. Мой фотазды-
мак, дзе на фоне трох зрубленых 
дрэваў расквітнелі тры цюльпаны, 
называецца “Ад пачатку да канца: 
ці добра гэта, калі нехта распара
джаецца вашым жыццём?”

“Зараз у лесапарках і ў межах 
горада вельмі шмат смецця, – ка-
ментуе актуальную экалагічную 
сітуацыю ў Гродна Юля Каляда з 
“Зялёнай сеткі”. – Людзі прыхо
дзяць туды, каб ужываць алкаголь. 
Пасля такога “адпачынку” ў іх ужо 
няма сіл за сабой прыбраць... Таму 
для вырашэння экалагічных пра-
блем неабходны комплексны 
падыход”.   

КонКУРС 
ФотАзДымКАў 
“Экавандроўка па гародні”

• У намінацыі “турбуе кожна-
га” перамагла ірына новік, 
аўтар серыі фотаздымкаў 
“Пралескі”. У гэтай намінацыі 
арганізатары атрымалі больш 
за ўсё фотаработ.

• У намінацыі “Эка-ідэя” 
пераможцам абраны здымак 
Людмілы Лебедзь, зроблены ў 
індыі ў Парку скульптураў з 
другаснай сыравіны.

• У намінацыі “адчуваеш 
розніцу?” аўтары прадставілі 
фотаздымкі-кантрасты. 
Перамаглі фота жыхара 
гродна анатоля брусевіча, 
зробленыя ў Лідзе і ў гданьску 
(Польшча).

• У намінацыі “Мой падарунак 
планеце” журы адзначыла 
ігара Пастухова, які даслаў 
серыю здымкаў з моладзевай 
акцыі па прыборцы мясцін у 
заказніку “Сарачанскія азёры”. 
Кожны, хто даслаў свае 
фотаздымкі ў гэтай намінацыі, 
атрымаў прыз ад арганізацыі 
“Зялёная сетка”. “Удзельнікі 
конкурсу засяродзіліся на 
прыборцы смецця. Я гэта 
разумею – сама не магу 
прайсці міма забруджанай 
прыроды”, – патлумачыла юля 
Каляда, каардынатар 
арганізацыі “Зялёная сетка”.

Фота: 
www.facebook.com/tstyl/
photos_stream
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гЛобаЛЬные ПробЛеМы 
на ЛоКаЛЬноМ Уровне

Можно ли решать на локальном уровне такие глобальные проблемы, как повышение температуры на 
Земле? ответ на этот вопрос предложили участники форума «территориальный подход к климатиче-
ским изменениям и увеличение осведомленности об инструментах Соглашения мэров».

Встреча в Минске 2526 июня 
собрала национальных и 
международных экспертов, а 

также представителей местных 
администраций из Беларуси, 
Украины и Молдовы, поддержива-
ющих европейскую инициативу по 
устойчивому и вместе с тем береж-
ному по отношению к климату 
развитию городов и поселений.

По словам начальника отдела по 
изучению изменения климата 
Республиканского гидрометеоцен-
тра Павла Шерманова, Беларусь 
уже почувствовала на себе послед-
ствия глобального потепления. 
Данные метеонаблюдений показы-
вают, что за период с 1882 по 2002 
год средняя температура в нынеш-
них границах территории республи-
ки выросла на 1 градус по Цель-
сию. Во второй половине XX века, 

которую принято считать началом 
эры бурной индустриализации, 
сопровождаемой резким ростом 
выбросов парниковых газов, на юге 
Беларуси начала формироваться 
новая, 4я, агроклиматическая 
зона. Для страны, более 40% ВВП 
которой формируется в погодоза-
висимых отраслях экономики, это 
очень серьезный вызов.

Участники минского форума 
узнали, как работает глобальная 
система сдерживания антропоген-
ного влияния на климат, – этому 
были посвящены доклады экспер-
тов Программы ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП). Также между-
народные эксперты поделились 
успешными примерами реализации 
проектов, снижающих углеводо-
родную нагрузку на окружающую 
среду, в различных сферах, прежде 

всего в энергетике, строительстве 
и коммунальном хозяйстве.

В 2007 году Европейский Союз 
принял на себя обязательства 
сократить выбросы парникового 
газа на 20% к 2020 году за счет 
снижения потребления электро-
энергии и роста на 20% доли 
возобновляемых источников в 
структуре энергопотребления.

Одним из инструментов по 
достижению поставленной задачи 
стало Соглашение мэров – инициа-
тива для региональных органов, 
которые стремятся двигаться к 
общей цели в сфере энергетики и 
сохранения климата на местном 
уровне. Соглашение мэров открыто 
не только для городов стран 
Европейского Союза, но также для 
государств Восточного партнер-
ства. К настоящему времени к 
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соглашению присоединились 
6 белорусских городов: Полоцк, 
Рогачев, Ошмяны, Сенно, Лиозно и 
Новогрудок. Для них это хорошая 
возможность привлечь финансовые 
ресурсы международных доноров 
для решения собственных задач в 
сфере энергоэффективности, 
энергосбережения и увеличения 
доли возобновляемых источников в 
своих энергетических балансах. Что 
полностью согласуется с теми 
задачами, которые ставит перед 
местными органами власти прави-
тельство Беларуси.

Белорусские города могут 
рассчитывать на техническую 
помощь со стороны Европейского 
Союза по разработке своих планов 
действий – то, на что, как правило, 
собственных средств обычно не хва-
тает. Например, план устойчивого 

КАК РАБотАЕт  
СоГЛАшЕниЕ мэРоВ

1 Местное самоуправление 
принимает решение о 

присоединении к инициативе.

2 После одобрения заявки 
брюссельским офисом 

Соглашения мэров подписант в 
течение года проводит аудит 
своих основных источников 
парниковых газов и составляет 
план действий по сокращению 
выбросов.

3 город периодически 
отчитывается в выполнении 

своих планов.

энергетического развития Полоцка 
до 2020 года был разработан в 
рамках реализации проекта Евросо-
юза «SURE: Устойчивое развитие 
энергетики в городах региона 
Европейского инструмента сосед-
ства и партнерства – на пути к 
Соглашению мэров». Энергетиче-
ский план Новогрудка составляется 
под руководством экспертов из 
итальянской провинции Кьети в 
рамках грантового проекта Евро-
пейского Союза «Да – Соглашению» 
(DACO), а планы еще четырех 
белорусских городов пишутся в 
сотрудничестве со специалистами 
Болонского университета при 
поддержке финансируемого ЕС 
проекта «Энергия мэрам» (E4EM).

Для белорусских участников 
форума особый интерес представ-
ляли выступления украинских 

коллег – представителей городов
подписантов, у которых больший 
положительный опыт в реализации 
планов устойчивого энергетическо-
го развития. Вообще, особенностью 
Соглашения мэров является база 
данных более 4 тысяч муниципали-
тетов десятков стран, которая 
доступна в режиме реального 
времени и из которой новые участ-
ники всегда могут почерпнуть 
свежие и подходящие идеи в 
области энергоэффективности.

Особая роль в продвижении 
Соглашения мэров на постсоветском 
пространстве принадлежит регио-
нальному офису во Львове. Его 
команда готова оказать информаци-
онную, техническую и администра-
тивную помощь белорусским 
городам на всех стадиях работы в 
рамках Соглашения.
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«20-20-20» по сокращению вы-
бросов парниковых газов. можно 
сказать, что у Беларуси с Европой 
общий тренд – у нас реализуются 
программы по энергосбережению, 
развитию возобновляемых источ-
ников энергии переходу на местные 
виды топлива (которые в балансе 
котельно-печного топлива должны 
занимать не менее 25%). энерго-
емкость ввп республики должна 
быть снижена на 50% в 2015 году по 
отношению к уровню 2005 года и на 
60% в 2020 году».     

Йохэм Зётэлиф, руководитель 
проекта «территориальный подход 
к изменению климата» Программы 
оон по окружающей среде (юнЕП)

«у многих есть общие представления 
о существовании проблемы изме-
нения климата, но нет информации 
о том, что происходит конкретно. 
важно подчеркнуть, что изменения 
климата влияют прежде всего на 
экономику, что в свою очередь воз-
действует на благосостояние людей, 
их здоровье, занятость и другие 
аспекты, которые должны решаться 
на местном уровне.
на форуме в минске мы объединили 
две близкие темы – проекты «тер-
риториальный подход к изменению 
климата» и Соглашение мэров. 
первая часть носила общий харак-
тер и заложила основу для более 
обстоятельных дискуссий. мы сочли 
важным проинформировать предста-
вителей местных властей о причинах 

Павел шерманов, начальник 
отдела по изучению изменения 
климата республиканского 
гидрометеоцентра Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды рб

«проблема изменения климата – 
это относительно новое направ-
ление по сравнению, например, 
с загрязнением окружающей 
среды или сохранением озоно-
вого слоя. конвенция по климату 
вступила в действие в 1994 году, 
и Беларуси надо было принимать 
природоохранные меры – прово-
дить собственные исследования, 
анализировать национальные 
выбросы парниковых газов и их 
основные источники. постепенно 
создавался потенциал по этим 
направлениям. в министерстве 
природных ресурсов появилось 
подразделение, ответственное за 
эти вопросы, принята уже вторая 
национальная программа мер по 
смягчению последствий измене-
ния климата до 2020 года.
когда мы только начинали, для 
нас был важен вопрос именно 
сокращения выбросов парниковых 
газов. Сейчас мы замечаем, что 
весь мир выбрасывает так много, 
что пора начинать заниматься уже 
вопросами адаптации к измене-
нию климата и новым климатиче-
ским условиям в сельском, лесном, 
водном хозяйствах и коммуналь-
ном секторе, пытаться минимизи-
ровать ущерб от неблагоприятных 
изменений. нам хорошо известна 
европейская инициатива  

и следствиях изменения климата, 
сформировать некую цельную кар-
тину, чтобы затем перейти к обсуж-
дению локальных вопросов в рамках 
Соглашения мэров. это пример того, 
где местные администрации могут 
действительно что-то делать само-
стоятельно, и это сильный побуди-
тельный мотив к действию».

Елена ракова, координатор 
проектов ЕС в беларуси в области 
охраны окружающей среды и 
энергетики

«у небольших городов, как прави-
ло, недостаточно потенциала для 
самостоятельного присоединения 
к Соглашению мэров и выполнения 
выдвигаемых условий. поддержка со 
стороны Европейского Союза в этом 
вопросе оказалась очень эффектив-
ной – в том числе для белорусских 
городов. поэтому принято решение 
о продлении этого регионального 
проекта, и в нем предполагается 
большая грантовая составляющая 
для подписавших Соглашение мэров. 
за счет этих грантов подписанты уже 
в следующем году смогут профинан-
сировать пилотные проекты – при-
влечь инвестиции, направленные на 
сокращение энергопотребления. что 
касается национальных проектов, то 
объявлена программа «негосудар-
ственные организации и местные 
органы власти в деятельности по раз-
витию», в рамках которой тоже можно 
подавать заявку на грант. Ее общий 
бюджет  – 4,6 миллиона евро».   

Мнения:
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Партрэт

мне з дзяцінства падабалася 
прырода, і я заўсёды думаў, што 
нейкім чынам звяжу з гэтым 

кар'еру. Пасля заканчэння біялагічнага 
факультэта працаваў у нацыянальным 
парку "Белавежская пушча", пасля ў 
Акадэміі навук. У ахову прыроды я 
прыйшоў таму, што для мяне такая 
праца дае магчымасць рабіць нейкія 
практычныя рэчы, бачыць вынікі гэтага 
і радавацца дасягненням. Напэўна, гэта 
больш, чым простае вывучэнне. Мне 
блізкая актыўная праца, а магчымасці 
грамадскай арганізацыі дазваляюць у 
найбольшай ступені гэтага дамагчыся. 
Я ўжо больш за 10 гадоў працую ў 
“Ахове птушак Бацькаўшчыны” на 
розных пасадах – пачынаў з валанцёра.

Нягледзячы на тое, што ў нашай 
назве ёсць канкрэтнае слова "птушкі", 
арганізацыя па сваім статуце 
прыродаахоўная, і дзейнасць яе 
накіравана на ахову прыроды 
ўвогуле. Проста мы робім гэта, 
факусуючыся на птушках, таму што 
яны добры індыкатар стану ўсёй 
экасістэмы або якойнебудзь асобнай 
тэрыторыі. Навукова даказана, што, 
дапамагаючы птушкам, мы станоўча 
ўплываем на экасістэму ў цэлым. 
Разам з тым у АПБ ёсць праекты, 
скіраваныя і на ахову рыб, кажаноў ці 
нават мядзведзяў.

Арганізацыя з’явілася ў 1998 годзе. І 
самае галоўнае яе дасягненне за 15 
гадоў існавання – гэта тое, што 
“Ахова птушак Бацькаўшчыны” не 
проста існуе, а вырасла ў буйнейшую 
прыродаахоўную грамадскую 
арганізацыю, добра вядомую не толькі 
ў Беларусі, але і паза межамі. Гэта 
значыць, што сваёй працай мы не 
расчароўваем сваіх сяброў і 
прыхільнікаў. Зараз АПБ налічвае 

больш за 3,5 тысячы сяброў, 14 
рэгіянальных аддзяленняў і больш за 
130 школьных клубаў "Крылаты 
дазор" амаль ва ўсіх рэгіёнах 
Беларусі. Штогод арганізація рэалізуе 
больш за 10 праграм і праектаў.

Мы з’яўляемся партнёрамі найбуйней-
шай міжнароднай сеткі прыродаахоўных 
арганізацый BirdLife International. Шмат 
якіх ініцыятыў мы рэалізавалі пры 
падтрымцы еўрапейскіх партнёраў. 
Дзякуючы гэтаму атрымалася набыць 
лепшы еўрапейскі досвед аховы 
прыроды для Беларусі. І вынікі, якіх 
еўрапейскія краіны дасягалі доўгім 
шляхам, у Беларусі ўдалося ўкараніць 
вельмі хутка. Напрыклад, гэта такія ўжо 
звычайныя рэчы, як планы кіравання 
асабліва ахоўнымі прыроднымі тэры
торыямі, планы дзеянняў па захаванні 
пэўных відаў, структуры кіравання 
заказнікамі. Зараз гэта ўсё ўжо ёсць у 
заканадаўстве Беларусі, а яшчэ 10 
гадоў таму не існавала ўвогуле.

Супрацоўніцтва з дзяржаўнымі 
органамі з’яўляецца адным з галоўных 
прыярытэтаў нашай дзейнасці і 
чыннікаў поспеху. У нас ёсць сумесны 
план працы с Міністэрствам прырод-
ных рэсурсаў; таксама супрацоўнічаем 
з міністэрствамі лясной гаспадаркі, 
адукацыі. Гэта не значыць, што нашыя 
погляды з імі на ўсё сыходзяцца. Але 
гэта частка агульнай працы, і розныя 
партнёры ды шырыня поглядаў даюць 
мажлівасць выпрацаваць збалансава-
нае рашэнне.

“Ахова птушак Бацькаўшчыны” 
выконвала шэраг праектаў, падтры-
маных Еўрапейскім Саюзам. Адзін з 
першых праектаў – “Укараненне 
досведу ЕС па захаванні запаведнікаў 

віктар Фянчук, дырэктар 
грамадскай арганізацыі 
“ахова птушак 
Бацькаўшчыны” (апБ)

ДаПаМаГаючы 
ПтУшКаМ, 
Мы Станоўча 
ўПлыВаЕМ 
на эКаСіСтэМУ 
ў цэлыМ

і заказнікаў у супрацоўніцтве з мясцо-
вым насельніцтвам і ўладамі” – быў 
накіраваны на збліжэнне беларускага 
заканадаўства ў прыродаахоўчай 
галіне з еўрапейскім. Менавіта тады 
былі зроблены першыя крокі па 
далучэнні Беларусі да Бернскай 
канвенцыі, што хоць праз значны час, 
але адбылося ў гэтым годзе.

Пры падтрымцы Еўрапейскага Саюза 
мы ажыццявілі вялікі адукацыйны 
праект – стварылі сетку школьных 
клубаў, якія і па сенняшні дзень 
дзейнічаюць. Мы таксама бралі 
прыклад з Еўропы, вывучалі, як там 
працуюць у галіне прыродаахоўчай 
адукацыі, і імкнуліся пераносіць іх 
досвед на нашую глебу. Таксама былі 
праекты, накіраваныя на захаванне 
урбаністычных терыторый у горадзе – 
напрыклад, “Павышэнне экалагічнай 
інфармаванасці моладзі праз стварэнне 
і развіццё зялёных школ” і праца з 
заказнікам “Лебядзіны”, дзе мы былі 
партнёрамі праекта. У Еўропе ў 
гарадах прыродныя экасістэмы ады-
грываюць важную ролю, і таму 
ўстойліваму выкарыстанню такіх 
тэрыторый надаецца вялікая ўвага.

Зараз Еўрапейскім Саюзам падтрыманы 
яшчэ шэраг праектаў, якія скіраваны на 
далучэнне людзей да назірання за 
пры родай. Таксама запланаваныя 
пра ек ты, што накіраваны на працу з 
людзьмі на забруджаных пасля аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС тэрыторыях. Часта 
бывае, што ўзровень актыўнасці ў гэтых 
рэгіёнах вельмі нізкі і зза гэтага сацы-
яльныя праблемы толькі пашыраюцца. 
Для нас вельмі важна стварыць для 
людзей мажлівасці новых спосабаў 
ак тыўнага ладу жыцця, такіх, якія да  
зво лілі б ім інтэгравацца лепш у бе ла  
р ускую і нават міжнародную су по ль насць 
праз назіранне за прыродай.

Свет развіваецца і змяняецца вельмі 
хутка. Роля такіх грамадскіх 
арганізацый, як наша, заключаецца 
ў тым, каб развіццё чалавека 
максімальна спрыяла захаванню 
прыроды. Бо чалавек таксама 
біялагічны від, і ён не можа існаваць 
паза прыродным асяроддзем. Гэта 
патрэбна не толькі дзеля захавання 
птушак альбо жывел, але і для заха-
вання чалавека.

Кожнаму чалавеку важна жыць і 
адчуваць тое, што ягоная праца ідзе 
ў гармоніі са светам, з агульным 
жыццём планеты. Гармонія чалавека 
і свету – аснова існавання людзей. 
І менавіта гэтым для мяне мая праца 
важная, бо праз яе я адчуваю, што 
дзейнічаю ў рамках гэтай гармоніі.   
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ЕўрамазаIка

ПЛюС адЗін
1 ліпеня да еўрапейскага Саюза афіцыйна далучылася харватыя – краіна стала 28-м 
сябрам аб’яднання. харвацкая мова стала 24-й афіцыйнай мовай еС, а на памежных 
пунктах побач з харвацкімі гербамі і сцягамі з'явілася сімволіка еўрапейскага Саю-
за  мытнікі перасталі спаганяць пошліны за тавары, што перасякаюць мяжы з іншымі 
краінамі еС. галоўныя святочныя мерапрыемствы прайшлі на цэнтральнай плошчы 
харвацкай сталіцы Заграба, дзе сабралася каля 20 тысяч чалавек. Прысутных вітаў 
старшыня еўрапейскай Камісіі жазэ Мануэль барозу.
харватыя пакуль не збіраецца ўводзіць еўра і не стане часткай Шэнгенскай зоны.
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дарэчы
556 мільёнаў еўра будуць 
інвеставаныя ў новыя прырод а
ахоўныя і кліматычныя праекты. 
Агулам у рамках праграмы LIFE 
фонда навакольнага асяроддзя 
Еўрапейскага Саюза Камісія 
зацвердзіла фінансаванне 248 новых 
праектаў, якія ахопліваюць дзеянні ў 
галіне аховы прыроды, змянення 
клімату і экалагічнай палітыкі. Праек-
ты прадугледжваюць агульны аб'ём 
інвестыцый каля 556 мільёнаў еўра. З 
гэтай сумы Еўрапейскі Саюз выдаткуе 
281 мільён.
Збор праектных заявак завяршыўся 
ў верасні мінулага года. Усяго ў 
Еўрапейскую Камісію паступіла 1159 
праектаў, большасць з якіх (743) 
былі прысвечаныя палітыцы і 
менеджменту ў галіне навакольнага 
асяроддзя. З іх былі адабраныя 146 
праектаў, якія падзеляць паміж 
сабой 298,5 мільёна еўра. Доля ЕС 
складае 136,8 мільёна еўра.
Камісар ЕС па навакольным 
асяроддзі Янеш Паточнік адзначыў 
важную ролю LIFE ў падтрымцы 
інавацыйных прыродаахоўных 
праектаў: “Новыя праекты зробяць 
вялікі ўнёсак у справу абароны і 
захавання прыродных багаццяў 
Еўропы. Яны працуюць на важную 
мэту ператварэння эканомікі ЕС у 

больш рэсурсаэфектыўную, 
экалагічна чыстую і канкурэнта
здольную”.

250 тысяч студэнтаў штогод стано-
вяцца ўдзельнікамі еўрапей скай 
праграмы студэнцкай мабіль насці 
Erasmus, прытым што на самым 
старце ініцыятывы, у 1987 го дзе, 
удзел у ёй прынялі толькі каля 3 
тысяч маладых людзей з 11 краін.
Паводле апошніх дадзеных, най-
больш папулярнымі краінамі сярод 
удзельнікаў Erasmus у мінулым 
акадэмічным годзе былі Іспанія, 
Францыя і Германія. Камісар ЕС па 
пытаннях адукацыі, культуры, 
шматмоўя і моладзі Андрула Васіліў 
адзначыла, што падчас эканамічных 
складанасцяў і высокага ўзроўню 
беспрацоўя сярод моладзі, праграма 
Erasmus карысная як ніколі: “Навыкі 
і міжнародны вопыт, якія 
атрымліваюць студэнты дзякуючы 
Erasmus, робяць іх больш 
канкурэнтнымі і мабільнымі на 
рынку працы”.
У студзені 2014 года стартуе новая 
праграма Erasmus+, заснаваная на 
назапашаным досведзе. Чакаецца, 
што новая праграма ЕС у сферы 
адукацыі і прафесійнай падрыхтоўкі, 
з бюджэтам каля 14,5 мільярда еўра 

дасць магчымасць чатыром мільёнам 
людзей атрымаць адукацыю, 
прафесійную падрыхтоўку, 
ажыццявіць валанцёрскія праекты, 
папрацаваць выкладчыкамі. Прагра-
ма Erasmus+ разлічана на 6 гадоў і 
заменіць дзеючыя праграмы беспе-
рапыннай адукацыі ЕС.

77% еўрапейцаў гатовыя плаціць 
больш за гарантавана экалагічна 
чыстыя прадукты. Аб гэтым свед-
чаць вынікі апытання, праведзена-
га ва ўсіх краінах Еўрапейскага 
Саюза.
Большасць грамадзян ЕС лічаць, 
што купля экалагічна чыстых 
прадуктаў аказвае станоўчы ўплыў 
на навакольнае асяроддзе (89%), 
і яны нічым не саступаюць звычай-
ным прадуктам (74%).
У той жа самы час толькі крыху 
больш за палову апытаных (55%) 
лічаць сябе дастаткова інфар
маванымі аб тым, якое ўздзеянне на 
навакольнае асяроддзе аказваюць 
прадукты, якія яны купляюць 
і выкарыстоўваюць. Акрамя таго, 
54% рэспандэнтаў адказалі, што не 
давяраюць справаздачам кампаній 
аб тым, якое ўздзеянне аказвае 
на навакольнае асяроддзе іх дзей-
насць.


