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— Сот ні фак таў гвал ту 
мы фік су ем што год у да чы-
нен ні да дзя цей, — ад зна-
чае на мес нік на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня — 
на чаль нік упраў лен ня 
пра фі лак ты кі га лоў на га 
ўпраў лен ня ахо вы пра ва-
па рад ку і пра фі лак ты кі 
мі лі цыі гра мад скай бяс-
пе кі Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Алег КА РА-
ЗЕЙ. — Пры гэ тым ёсць і 
зла чын ствы сек су аль на га 
ха рак та ру, якія здзяйс ня-
юц ца не толь кі су жы це ля-
мі, але на ват баць ка мі дзя-
цей. Па вы ні ках мі ну ла га 
го да за фік са ва на 66 фак-
таў гвал ту сек су аль на га 
ха рак та ру ў да чы нен ні да 
дзя цей з бо ку баць коў або 
асо баў, якія іх за мя шча-
юць. Па ку ту юць і ста рыя 
лю дзі, пе ра важ на на вёс-
цы. Там бес пра цоў ныя дзе-
ці ад бі ра юць у іх пен сію...

За ко на аб пра фі лак ты-
цы гвал ту ў сям'і ў на шай 
кра і не па куль ня ма, ад нак 
па вод ле но вай рэ дак цыі 
За ко на «Аб ас но вах дзей-
нас ці па пра фі лак ты цы 
пра ва па ру шэн няў» за ма-
ца ва ны та кія ме ха ніз мы, як 
пра фі лак тыч ная раз мо ва, 
афі цый нае па пя рэ джан не, 
пра фі лак тыч ны ўлік, аба-
рон чае прад пі сан не. За-
раз на пра фі лак тыч ным 
улі ку — амаль 7 ты сяч ча-
ла век, з які мі пра во дзіц ца 
што ме сяч ная ра бо та па 
мес цы жы хар ства, акра мя 
та го, яны за пра ша юц ца і ў 
ор га ны ўнут ра ных спраў. 
За апош ні год бы ло вы-
не се на ка ля 3 ты сяч аба-
рон чых прад пі сан няў. У 83 
пра цэн тах вы пад каў агрэ-
сар аба вя за ны быў па кі-
нуць жы лое па мяш кан не.

Коль касць па цяр пе лых 
у вы ні ку ся мей ных кан-
флік таў зні жа ец ца ў кра і-
не. Га доў 10 та му раз мо-
ва іш ла пра 300 ча ла век, 
за гі ну лых на пра ця гу го да 
ад рук сва іх бліз кіх, ле тась 
бы ло ка ля 100 ча ла век.

«Але ёсць яшчэ больш 
шы ро кія перс пек ты вы ў 
га лі не ўдас ка на лен ня за-
ка на даў ства і ка рэк ці роў кі 
на шай прак тыч най ра бо-
ты, — да дае Алег Ка ра-
зей. — Тут мы ўскла да ем 
над зеі на Стам буль скую 
кан фе рэн цыю, якая з'яў-
ля ец ца асноў ным для Еў-
ро пы да ку мен там у га лі не 
па пя рэдж ван ня гвал ту ў 
сям'і. Пер шае, з ча го трэ-
ба па чаць, — звяр нуц ца 
да са мо га па няц ця «гвалт 
у сям'і». Сён ня пад гэ тым 
мы ра зу ме ем дзе ян ні фі-
зіч на га, сек су аль на га і псі-
ха ла гіч на га ха рак та ру, якія 
щчы ня юц ца су праць чле-
на сям'і. Ма ец ца на ўва зе 
су мес нае пра жы ван не і 

вя дзен не су мес най гас па-
дар кі. Але ў шэ ра гу вы пад-
каў шлюб мо жа быць ска-
са ва ны, і пры гэ тым лю дзі 
пра цяг ва юць пра жы ваць 
ра зам, хоць і не вя дуць 
су мес ную гас па дар ку. Не 
рас паў сюдж ва ец ца за кон 
і на вы пад кі, ка лі да рос-
лыя дзе ці пра жы ва юць 
асоб на, але на вед ва юц ца 
да па жы лых баць коў, каб 
ад бі раць гро шы. З пунк ту 
гле джан ня Стам буль скай 
кан вен цыі, за ка на даў ства 
па він на рас паў сюдж вац ца 
і на бы лых чле наў сям'і.

Вя до ма, што на ся мей-
ным бюд жэ це ад бі ва юц ца 
не толь кі штра фы (іх па мер 
па чы на ец ца ад 0,1 ба за вай 
ве лі чы ні), але і ад мі ніст ра-
цый ны арышт, які цяг не за 
са бой апла ту за ад ны су ткі 
за тры ман ня (вяр тан не су-
мы за хар ча ван не ў па ме ры 
па ло вы ба за вай ве лі чы ні, 
або 11,5 руб ля). У про ці ва-
гу гэ та му нам па тра бу ец ца 
ўвя дзен не і та ко га ме ха ніз-
му, як ка рэк цый ная пра гра-
ма, якая пра цуе ў мно гіх 
кра і нах і сён ня ад пра цоў-
ва ец ца ў нас».

— За ко ны са мі па са бе 
не вы ра ша юць праб ле-
му, — ад зна чае кра і на вы 
ды рэк тар ЮНФ ПА для 
Бе ла ру сі Кас пар ПІК. — 
Ка лі ах вя ра не бу дзе ве-
даць, ку ды звяр нуц ца і дзе 
знай сці пад трым ку, мы ёй 
не да па мо жам, а ка лі не бу-
дзем пра ца ваць з агрэ са-
ра мі і не на ву чым іх ра біць 
інакш, зна чыць, яны бу дуць 
паў та раць на сіл ле. Га во-
ра чы пра ах вяр, мы ка жам 
пра на шых ма ці, сяс цёр, 
свая чак, якія мо гуць стаць 
па цяр пе лы мі. Ка лі б гэ та 
да ты чы ла ся хва ро бы, мы 
ўжо кры ча лі б: «эпі дэ мія». 
На сіл ле — гэ та яшчэ і эка-
на міч ныя стра ты. Дзяр жа-
ва губ ляе міль яр ды до ла-
раў, ка лі па цяр пе лая жан-
чы на не мо жа нар маль на 
пра ца ваць і за ся родж вац ца 
на сва ёй спра ве, а яе дзе-
ці не здоль ныя па спя хо ва 
ву чыц ца.

Жан чы ны, якія аказ ва-
юц ца ў пры тул ках, час та 
не ва ло да юць ні я кі мі на-

вы ка мі, не мо гуць па чаць 
шу каць пра цу. У вы ні ку яны 
вяр та юц ца да агрэ са раў, бо 
за ле жаць ад іх фі нан са ва, 
зна чыць, пра гра мы па ака-
зан ні да па мо гі па цяр пе лым 
па він ны пра ду гледж ваць 
пра фе сій ную пад рых тоў ку/
пе ра пад рых тоў ку жан чын.

Фі ё на Гіб, Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Злу-
ча на га Ка ра леў ства Вя-
лі ка бры та ніі і Паў ноч най 
Ір лан дыі ў Бе ла ру сі, пры-
во дзіць прык лад уз дзе ян-
ня на свя до масць лю дзей і 
іх ус пры няц це гвал ту праз 
дра му, якая гу чыць на ра-
дыё ВВС. Гэ та вы ду ма ная 
гіс то рыя пра не іс ну ю чую 
вёс ку, жы ха ры якой пад-
вяр га юць фі зіч на му і псі-
ха ла гіч на му на сіл лю ад но 
ад на го... Роб здзе ку ец ца з 
жон кі Элен. Яму не па да-
ба ец ца, як яна га туе і апра-
на ец ца, яна доб рая, толь кі 
ка лі слу ха ец ца яго. Жан чы-
на трап ляе ў аў та ма біль-
ную ава рыю, і быц цам бы 
кла пат лі вы Роб за ба ра няе 
жон цы кі ра ваць. Элен трап-
ляе ў поў ную іза ля цыю, а 
муж чы на рас каз вае, што 
жон ка па ку туе ад лу на ціз-
му, па гра жае іх сы ну, яко-
га ў вы ні ку на кі роў ва юць у 
ін тэр нат. Дра ма вы клі кае 
вель мі моц ныя эмо цыі ў 
слу ха чоў. У той мо мант, 
ка лі жан чы ны чу юць, што 
Элен уда ры ла му жа на жом, 
мно гія па чы на юць ра зу-
мець, што так са ма па ку ту-
юць ад да маш ня га гвал ту, 
і коль касць зван коў на лі ніі 
для яго ах вяр уз рас тае.

Швед скае за ка на даў-
ства аба вяз вае шко лы і 
баль ні цы за яў ляць у му ні-
цы паль ныя служ бы на ват 
пра па да зрэн ні пра гвалт 
у сям'і. Над звы чай ны і паў-
на моц ны па сол Ка ра леў-
ства Шве цыя ў Бе ла ру сі 
Мар цін Оберг за ўва жае, 
як важ на па збаў ляц ца не-
ан дэр таль скіх стэ рэа ты паў 
па во дзін, ву чыц ца ад кры та 
га ва рыць аб праб ле ме — 
ме на ві та гэ та за бяс пе чы ла 
пос пех у скла да най спра ве 
са мой Шве цыі.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА,

Іры на СІ ДА РОК.

А ле тась бы ло пра ве дзе-
на да сле да ван не ў Бе ла ру сі, 
Бос ніі і Гер ца га ві не, Бал га рыі 
для ацэн кі во пы ту ра бо ты з 
ак тыў ным удзе лам па жы лых. 
Да след чы кі на ве да лі ўсе ча-
ты ры воб лас ці, дзе пра цу юць 
іні цы я тыў ныя гру пы, і вы свет-
лі лі, што па жы лыя па шы ры лі 
коль касць сва іх зна ё мых, па-
ча лі ад чу ваць сваю знач насць 
праз да па мо гу тым, ка му не-
аб ход на вы ра шыць 
са мыя прос тыя пы-
тан ні, на прык лад 
вый сці з до му або 
прос та аб мя няц ца 
на ві на мі, урэш це 
з'я ві ла ся мес ца, дзе 
мож на су стра кац ца 
і аб мяр коў ваць, ка-
му і як да па ма гаць. 
У аг ра га рад ку Ноў-
ка Ві цеб ска га ра-
ё на, на прык лад, 
іні цы я тыў ная гру па 
атры ма ла да звол 
на про даж су ве ні раў руч ной 
ра бо ты і атры ман не да хо даў 
ад про да жу га род ні ны і фрук-
таў, вы ра шча ных на ўлас ным 
пад вор ку, а ў Сян не з'я ві ла ся 
спар тыў ная пля цоў ка ў мяс-
цо вым пар ку. У Ваў ка выс ку 
на Гро дзен шчы не зні зі лі цэ ны 
на па слу гі ра мон ту адзен ня і 
абут ку для ўраз лі вых ка тэ го-
рый клі ен таў, а ў Лі дзе па ча-

ло ства рац ца без бар' ер нае 
ася род дзе ка ля ўста ноў, якія 
аказ ва юць са цы яль ныя па-
слу гі...

— Па жы лыя лю дзі — гэ-
та ве лі зар ны рэ сурс ве даў і 
во пы ту, і ра дуе тое, што яны 
атры ма лі маг чы масць вы ка-
рыс тоў ваць свой па тэн цы ял 
для ўлас на га раз віц ця і да-
па мо гі ін шым, — пад крэс лі-
вае кра і на вы ка ар ды на тар 
Швей цар ска га Чыр во на га 
Кры жа для Бе ла ру сі Тац ця-
на ГАП ЛІЧ НІК. — Па жы лыя 
лі чац ца асаб лі ва ўраз лі вы мі 
да бед нас ці і са цы яль на га 
«вы клю чэн ня». Ім не аб ход на 
пад трым ка, але якая? Ра бо та 
з удзе лам па жы лых у згур та-
ван нях да зва ляе змя ніць ха-
рак тар дзей нас ці з «ра біць 
штось ці для па жы лых» на 
«даць маг чы масць па жы лым 
дзей ні чаць са мім». Гэ та эфек-
тыў на вы ра шае праб ле му 

са цы яль най іза ля цыі, з якой 
час та су ты ка юц ца лю дзі ста-
ла га ве ку.

53 іні цы я тыў ныя гру пы 
пра цу юць у Брэсц кай, Ві цеб-
скай, Гро дзен скай і Мін скай 
аб лас цях. Звы чай на кож ная 
з іх па чы на ла з та го, што вы-
зна ча ла агуль ныя ін та рэ сы, 
да лей — да па ма га ла та му, 
хто не ўва хо дзіць у гру пу, і па-
сту по ва пра соў ва ла ін та рэ сы 

сва ёй гру пы для па ляп шэн ня 
ўмоў жыц ця ў сва ёй мяс цо-
вас ці.

— Удзел у іні цы я тыў ных 
гру пах вяр тае па жы лым сэнс 
жыц ця, — ка жа экс перт, 
аў тар да сле да ван ня Ра і-
са СІ НЕЛЬ НІ КА ВА. — Яны 
да па ма га юць па да печ ным з 
пры бор кай, да стаў ля юць пра-
дук ты, дро вы, апра цоў ва юць 

пры ся дзіб ныя ўчаст кі, су пра-
ва джа юць у па лі клі ні ку дый 
прос та пад трым лі ва юць доб-
рыя ста сун кі. Як толь кі лю дзі 
на ву ча юц ца да па ма гаць са-
мім са бе, мно гія па чы на юць 
зай мац ца з дзець мі-ін ва лі да-
мі, да па ма гаць у баль ні цах і 
ад дзя лен нях сяст рын ска га 
до гля ду. Нех та ў сва ім аг-
ра га рад ку да біў ся ра мон ту 
ка ло дзе жа, а ў Дуб роў не не-
ка то рыя ма га зі ны па вя лі чы лі 

шрыфт на цэн ні ках, каб цэны 
ляг чэй бы ло раз гле дзець. Пе-
ра нос пры пын ку, пе ра пла ні-
роў ка мі ні-рын ку, афарм лен не 
зні жак на ра монт абут ку і па-
слу гі цы руль ні, ад крыц цё спар-
тыў ных і кам п'ю тар ных кла саў 
для ста лых лю дзей — усё гэ-
та ад бы ва ла ся па іні цы я ты ве 
па жы лых. У ідэа ле прак тыч-
ны во пыт па ві нен да па маг чы 
пе ра тва рыц ца з ва лан цё раў 
у са цы яль ных ар га ні за та раў, 
якія ўза е ма дзей ні ча юць з мяс-
цо вай ула дай і ўплы ва юць на 
пры няц це ра шэн няў. На жаль, 
у нас па куль та кіх ар га ні за та-
раў фак тыч на ня ма. Апы тан ні 
ў ме жах да сле да ван ня па ка за-

лі, што яны не ад-
чу ва юць «ак тыў на-
га пры слу хоў ван ня 
ўла ды» да па трэб 
па жы лых.

Хут кае па ста-
лен не на сель ніц-
тва — пы тан не 
ну мар адзін для 
са цы яль на-эка-
на міч най па лі ты-
кі ХХІ ста год дзя. 
Ёсць праб ле ма 
ў тым, што ні я кіх 

срод каў не хо піць, каб за бяс-
пе чыць па трэ бы кож на га ста-
ла га ча ла ве ка. Ве лі зар ную 
на груз ку не вы тры мае ні вод-
ная сіс тэ ма са цы яль най аба-
ро ны. Не па мер на вы рас туць 
у най блі жэй шы час і рас хо ды 
на ахо ву зда роўя. Та му на 
між на род ным уз роў ні (ААН, 
СА АЗ, Су свет ны банк) стаў ка 
ро біц ца на но выя маг чы мас ці. 
Па жы лыя ўжо не раз гля да юц-
ца ў якас ці па цы ен таў, якім 
трэ ба толь кі штось ці да ваць, 
сён ня гэ та рэ сурс і для сям'і, 
і для гра мад ства — тыя, хто 
мо жа мно гае зра біць, трэ ба 
толь кі кры ху пад штурх нуць, 
пад тры маць. З па сіў ных атры-
маль ні каў да па мо гі ста лыя 
лю дзі па він ны стаць ак тыў ны-
мі дзея ча мі! Усе, хто су муе на 
пен сіі, мо гуць да лу чац ца да 
ўжо ад кры тых іні цы я тыў ных 
груп або ства раць но выя. Кі-
ру нак гэ та пра віль ны і перс-
пек тыў ны. Бо не сак рэт, што 
Бе ла русь ад но сіц ца да кра ін 
з на сель ніц твам, якое хут ка 
ста рэе. 25 пра цэн таў бе ла ру-
саў — ста рэй шыя за пра ца-
здоль ны ўзрост (у 2010-м бы-
ло 22,5 пра цэн та, у 2005-м — 
21,4). Ка ля 15 пра цэн таў на-
шых гра ма дзян — ста рэй шыя 
за 65 га доў. Фак тыч на кож ны 
трэ ці па жы лы — адзі но кі або 
пра жы вае адзін.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by
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ПА ЖЫ ЛЫЯ 
Ў ДЗЕ ЯН НІ

У ча ты рох аб лас цях кра і ны па жы лыя аб' яд ноў ва юц ца, 
ста но вяц ца ва лан цё ра мі і да па ма га юць ад но ад на му 

ў паў ся дзён ных спра вах

У ідэа ле прак тыч ны 
во пыт па ві нен 
да па маг чы 
пе ра тва рыц ца 
з ва лан цё раў 
у са цы яль ных 
ар га ні за та раў, 
якія ўза е ма дзей ні ча юць 
з мяс цо вай ула дай 
і ўплы ва юць 
на пры няц це ра шэн няў.

З па сіў ных 
атры маль ні каў да па мо гі 
ста лыя лю дзі па він ны 
стаць ак тыў ны мі 
дзея ча мі! Усе, хто су муе 
на пен сіі, мо гуць 
да лу чац ца да ўжо 
ад кры тых іні цы я тыў ных 
груп або ства раць но выя.

Без іза ля цыіБез іза ля цыі  ��

Эпі дэ мія... 
гвал ту?

Праб ле мы ся мей ныяПраб ле мы ся мей ныя  ��

Па вы ні ках 
да сле да ван ня 2014 го да, 
77 пра цэн таў бе ла рус кіх 
жан чын ва ўзрос це 
ад 18 да 60 га доў 
з во пы там ся мей на га 
жыц ця су ты ка лі ся 
з пра ява мі да маш ня га 
гвал ту. За ўва жа на, 
што най час цей 
гвал таў ні кі — гэ та 
лю дзі, якія не пра цу юць, 
ра ней су дзі мыя, ма юць 
ніз кі са цы яль ны ста тус 
і аду ка цый ны ўзро вень, 
хоць вя до мы і ін шыя 
пры кла ды. Да стат ко ва 
ска заць, што ў сем' ях 
ад гвал ту па ку ту юць 
не толь кі ўлас на 
гас па ды ні, але і дзе ці, 
і са ста рэ лыя баць кі.

Па пя рэ дзіць на сіл ле 
ў да чы нен ні да жан чын 

да па мо жа Стам буль ская кан вен цыя
Іні цы я тыў ныя гру пы са ма- і ўза е ма да па мо гі 
ства ра юц ца ў ме жах су мес най ра бо ты Швей цар ска га 
Чыр во на га Кры жа і Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
Чыр во на га Кры жа. Вось ужо дзе сяць га доў 
Швей цар скі Чыр во ны Крыж пад трым лі вае па жы лых, 
у тым лі ку фі нан са ва, у ме жах сва іх пра грам 
па до гля дзе до ма і ак тыў ным ста рэн ні.

Да 28 кра са ві ка ў кра і не пра во дзіц ца рэс пуб лі-
кан ская пра фі лак тыч ная ак цыя «Дом без гвал ту», 
у ме жах якой прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў унут ра-
ных спраў, пра цы і са цы яль най аба ро ны ўпер шы-
ню возь муць удзел у ра бо це агуль на на цы я наль най 
га ра чай лі ніі для па цяр пе лых ад да маш ня га гвал ту 
8 801 100 8 801 (20 кра са ві ка з 9.00 да 13.00).


