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Устойлiвае развiццё Беларусi:

стратэгія да 2020 года
Відавочна, што здзейсніць устойлівае
развіццё ў адной краіне немагчыма —
свет адзіны.
Аднак так сама відавочна, што толькі сумес
нымі намаганнямі ўсіх краін можна дамагчыся
нейкіх зменаў. Таму стратэгічным планам ус
тойлівага развіцця на нацыянальным узроўні
надаецца такое вялікае значэнне. Летам гэта
га года быў завершаны сумесны праект
Праграмы развіцця ААН (ПРААН) і Урада
Рэспублікі Беларусь “Садзейнiчанне Ураду
ў распрацоўцы i рэалiзацыi Нацыянальнай
стратэгii ўстойлiвага развiцця”. Пра мэты,
дзеянні і вынікі гэтага праекта мы запыталіся
ў яго кіраўніка — Алега Сівагракава.
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Алег Сівагракаў — кіраўнік сумеснага праекта Праграмы развіцця ААН (ПРААН) і
Урада Рэспублікі Беларусь. Кандыдат эканамічных навук па спецыяльнасці
“Рэгіянальная эканоміка”. Аўтар больш за 50 публікацый па пытаннях рэгіянальнага
развіцця, сацыяльнай інфраструктуры, прыватызацыі, сумеснага домаўладання,
устойлівага развіцця. Кансультант Мінскай гарадской асацыяцыі таварыстваў
уласнікаў жылля “Домаўладанне”. Удзельнік беларускага руху за ўстойлівае
развіццё. Сябра Беларускай экалагічнай партыі зялёных “БЭЗ”.

— Алег, скажыце, калі ласка, якія мэты стаялі перад
праектам, якi Вы ўзначальвалі?
Поўная назва праекта, якiм я кiраваў, — “Са
дзейнiчанне ураду ў распрацоўцы i рэалiзацыi Нацыя
нальнай стратэгii ўстойлiвага развiцця”. Праект сумес
на стварылi i рэалiзоўвалі Прадстаўнiцтва Праграмы
Развiцця ААН у Беларусi i Мiнiстэрства эканомiкi Рэс
публiкi Беларусь. І фiнансаваўся ён, у асноўным, з
дзвюх крынiц — ПРААН і Фонда аховы прыроды праз
Мiнiстэрства прыродных рэсурсаў i аховы наваколь
нага асяроддзя. Галоўнай мэтай праекта было дапамаг
чы ў распрацоўцы Нацыянальнай стратэгii ўстойлiвага
развiцця, садзейнiчаць пашырэнню ўдзелу недзяр
жаўных арганiзацый (НДА) i незалежных экспертаў у
распрацоўцы i разглядзе гэтага дакумента. Трэба ад
значыць, што ў межах праекта распрацоўвалiся толькi
тыя часткi НСУР, якiя належаць да экалагiчнай, прыро
даахоўчай i сацыяльнапалiтычнай тэматыкi. Астатняя
частка, сацыяльнаэканамiчная, распрацавана Навуко
вадаследчым эканамiчным інстытутам Мiнiстэрства
эканомiкi.

— Наколькі актуальная для Беларусi iдэя ўстойлiвага
развiцця? Якім чынам яе рэалiзацыя можа паўплы%
ваць на жыццё звычайнага жыхара Беларусі?
Беларусь, як i любая iншая краiна свету, зацiкаўлена
ва ўстойлiвым развiццi. Нашай краiне трэба пера
ходзiць на шлях такога развiцця, пры якiм разам з зада
вальненнем патрэбаў цяперашняга пакалення ствара
юцца ўмовы для таго, каб i нашыя нашчадкі не былi паз
баўлены такой магчымасці. Трэба, нарэшце, не на сло
вах, а на справе згарманiзаваць развiццё чалавечага
грамадства i прыроды Зямлі. Гэтыя задачы былі абвеш
чаны на Канферэнцыі ААН па навакольным асяроддзi ў
РыодэЖанейра ў 1992 годзе, дзе Беларусь разам з
большасцю краiнаў свету падпiсала “План дзеянняў на
21 стагоддзе” (Agenda 21). Адзiн з галоўных прынцыпаў
гэтага дакумента — аб’ядноўваць эканамiчны, экалагiчны
i сацыяльны падыходы да развiцця, выпрацоўваць i
здзяйсняць комплексныя планы дзеянняў на ўзроўнях ад
краiны да горада, раёна, вёскi, двара. Вось тут i пачына
ецца ўплыў на жыццё звычайнага жыхара.
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— Ці можна адзначыць пэўны прагрэс у галіне
ўстойлівага развіцця ў Беларусі?
Элементамi такога прагрэсу я лiчу распрацоўку
ўжо другой Нацыянальнай стратэгii ўстойлiвага
развiцця (НСУР), якая была ўхвалена ў маі 2004 года.
Першая беларуская стратэгія была прынята ў 1997
годзе i была першай сярод iншых краiнаў СНД. І тут
таксама ёсць прагрэс — да распрацоўкі новай стра
тэгіі былi прыцягнуты новыя эксперты, у тым лiку ад
НДА, з'явiлася магчымаць азнаёмiцца з распрацоўкамi
частак стратэгii, уносiць прапановы, крытыкаваць.
Дзякуючы праекту i экспертам iдэi ўстойлiвага
развiцця пашырылiся, надрукаваны кнiгi, артыкулы,
праведзена вялікая колькасць лекцый, круглых сталоў i
семiнараў. I, як вынiк, у НСУР2020 увайшло шмат ка
рысных i эфектыўных прапаноў, рэалiзацыя якiх
павiнна прынесцi плён.
— Раскажыце, калі ласка, якiя мерапрыемствы Праек%
та, на Ваш погляд, найбольш паспрыялі распаўсю%
джванню ідэй устойлівага развіцця ў Беларусі?
Найбольш карыснымі, на мой погляд, былі абмер
каваннi распрацаваных праектаў частак НСУР з удзе
лам шырокіх колаў грамадства. Гэта рабiлася праз
круглыя сталы, семiнары, Интэрнет. Праект арганiза
ваў i працягвае падтрымлiваць тэматычную электрон
ную рассылку, якая стала сапраўдным форумам для
абмену думкамi па праблемах устойлiвага развiцця.
Зараз яе ўдзельнiкамі з'яўляюцца 80 чалавек, сярод
якiх — шмат кiраўнiкоў беларускiх НДА, эксперты,
супрацоўнiкi дзяржаўных структур. Акрамя таго, па
шырэнню экспертнага патэнцыялу ў галiне ўстойлiвага
развiцця добра паспрыялі так званыя “стадытуры” —
паездкi за мяжу з мэтай вывучэння вопыту. За час пра
цы праекта былi арганiзаваны тры такiя паездкi: у Эс
тонiю мы звазiлi 10 чалавек, а ў Польшчу — 25. I
заўсёды ў групах былi разам прадстаўнiкi i дзяржаўных
устаноў, i актывiсты НДА, жыхары Мiнска i рэгiёнаў
Беларусi. Гэта было важным прынцыпам праекта —
праца на развiццё партнёрства.
— Як яшчэ Праект супрацоўнiчаў з беларускiмi НДА?
Як я ўжо казаў, супрацоўнiцтва з грамадскiмi аб'яд
наннямi было адной з мэтаў праекта. Пры праекце
дзейнiчаў грамадскi кансультацыйны орган, у якi ўва
ходзіла каля трыццаці беларускiх НДА, прычым, не
толькi экалагiчных, а i культурнаасветнiцкiх, моладзе
вых, прафесiйных. Мы рэгулярна збiраліся, абмяр
коўвалі тэмы, звязаныя з устойлiвым развiццём, аб
меньваліся iнфармацыяй. Дзякуючы гэтаму некалькi
НДА пазнаёмiлiся адно з адным i пачалi рэалiзацыю
сумесных праектаў. Мы таксама падтрымлiвалі ар
ганiзацыйна i кансультацыямi iнiцыятывы НДА ў рэчыш
чы ўстойлiвага развiцця на мясцовым узроўнi, так зва
ныя Мясцовыя планы дзеянняў — 21. А якую добрую
Школу па ўстойлiвым развiццi зладзiлi мы летам 2003
года на возеры Балдук разам з грамадскiмi арганiза
цыямi “Экадом” і “Пост” — цудоўны прыклад супра
цоўнiцтва. У 2004 годзе разам з Грамадскім аб'яднан
нем “Экалагiчная iнiцыятыва «Белая Русь»” мы зай
маліся пытаннямi альтэрнатыўнай энергетыкi, а разам з

Фондам дзiкай прыроды садзейнiчалі стварэнню ў
старажытным Тураве Школы традыцый “Зямля прод
каў”. Тут можна было б доўга распавядаць яшчэ.
— Якія дзеянні здзяйсняліся ў межах праекта ў сферы
нефармальнай адукацыi?
Можна заўважыць, што многія з нашых справаў
можна аднесцi да нефармальнай адукацыi. Адзначу
толькi адно выданне — “Адукацыйныя матэрыялы па
ўстойлiвым развiццi”, якое аб'ядноўвае чатыры бра
шуры, у тым лiку “Казкi для дзяцей i дарослых” i “Эка
лагiчная азбука для дзяцей i дарослых”. Гэта выданне
карыстаецца вялiкiм попытам, а намеснiк мiнiстра аду
кацыi нават вазiла яго на канферэнцыю ў Жэневу як
прыклад распрацовак па адукацыi для ўстойлiвага
развiцця.
— Што можна было б яшчэ сказаць пра вынікі і, маг%
чыма, перспектывы праекта?
У маі гэтага года адбылася мiжнародная навукова
практычная канферэнцыя па ўстойлiвым развiццi, вы
даны тэзicы яе дакладаў. Саўмiн ухваліў і зацвердзiў
Нацыянальную стратэгiю ўстойлівага сацыяльнаэка
намічнага развіцця і мы плануем дапамагчы надрука
ваць яе значным накладам, распаўсюдзіць i выкары
стаць для далейшага пашырэння iдэй устойлiвага
развiцця.
Ну, а далей... Рыхтуем працяг працы ў рэчышчы
ўстойлiвага развiцця.

Гутарыла Наталля Рабава
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