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— У на шай кра і не ство ра на на-

цы я наль ная сіс тэ ма пры ста ні шча, 

якая ад па вя дае агуль на пры зна-

ным су свет ным стан дар там, — ад-

зна чыў на чаль нік Дэ парт амен-

та па гра ма дзян стве і міг ра цыі 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 

Аляк сей БЯ ГУН. — Уся го за час 

рэа лі за цыі за ка на даў ства аб вы-

му ша най міг ра цыі з ха дай ніц тва мі 

аб на дан ні ста ту су бе жан ца або 

да дат ко вай аба ро ны звяр ну ла-

ся ка ля 9,5 ты ся чы за меж ні каў з 

71 дзяр жа вы све ту. З іх ста тус 

бе жан ца атры ма лі 954 ча ла ве кі. 

Яшчэ пры клад на 4,5 ты ся чы мы 

да лі да дат ко вую аба ро ну.

Аляк сей Бя гун асоб на спы ніў ся 

на гра ма дзя нах Укра і ны, якіх вы-

гна лі з до му ба я выя дзе ян ні ў Да-

не цкай і Лу ган скай аб лас цях і якія 

про сяць пры тул ку ў Бе ла ру сі. Кан-

флікт там доў жыц ца ўжо больш за 

шэсць га доў. За гэ ты час больш 

за 4 ты ся чы вы му ша ных міг ран-

таў звяр ну ла ся з ха дай ніц тва мі 

аб да дат ко вай аба ро не. Звыш за 

3,8 ты ся чы укра ін цаў, якія пры бы лі 

з рэ гі ё наў, дзе ад бы ва лі ся ба я выя 

дзе ян ні, яе атры ма лі.

— Акра мя та го, так са ма звяр-

та лі ся з ха дай ніц твам аб да ван ні 

пры ста ні шча і да дат ко вай аба ро-

ны гра ма дзя не Ра сіі, Аф га ні ста-

на, Сі рыі, Тур цыі, Еме на, Ка ме ру на 

(і ін шых стран аф ры кан ска га ма-

це ры ка). Не бы лі вы клю чэн нем 

вы хад цы з кра ін Азіі і Ла цін скай 

Аме ры кі.

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 

зра бі ла не вя лі кае са цы я ла гіч нае 

да сле да ван не бе жан цаў, якія па-

пра сі лі аб пры ста ні шчы ў Бе ла ру сі. 

І вы ні кі яго ака за лі ся ці ка выя. 

Ка ля 2/3 ад агуль най коль кас ці 

рэ спан дэн таў — гэ та лю дзі пра-

ца здоль на га ўзрос ту, яшчэ 1/3 — 

не паў на лет нія. І толь кі 5 % пры хо-

дзіц ца на до лю лю дзей пен сій на га 

ўзрос ту. З тых, хто зна хо дзіц ца 

ў пра ца здоль ным уз рос це, 80 % 

пра цу юць або ву чац ца. У 10 ра-

зоў ме ней ча ла век зна хо дзяц ца ў 

ад па чын ку па до гля дзе за дзі цем, 

па куль яму не споў ніц ца тры га ды. 

Ці ка ва, што дзе ці пе ра важ на на-

ра джа юц ца ўжо на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі. Яшчэ кож ны вось мы ча ла-

век ак тыў на шу кае ра бо ту. Та кім 

чы нам, мож на вы вес ці ся рэд не-

ста тыс тыч ны парт рэт вы му ша на-

га міг ран та, які за раз пра жы вае 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Гэ та ся-

мей ны ча ла век, які зна хо дзіц ца 

ў пра ца здоль ным уз рос це і не дзе 

пра цуе.

Але як жа на міг ра цый ныя плы-

ні паў плы ва ла сі ту а цыя з рас паў-

сюдж ван нем ка ра на ві ру са, праз 

якую мно гія кра і ны за кры лі свае 

ме жы да нар ма лі за цыі эпі дэ мі я-

ла гіч най аб ста ноў кі?

— Аб ме жа валь ныя за ха ды, 

якія вы ка рыс тоў ва ла боль шасць 

дзяр жаў еў ра пей ска га рэ гі ё на, 

пры вя лі да та го, што боль шасць 

марш ру таў між на род на га авія-

цый на га, чы гу нач на га і аў то бус-

на га транс пар ту бы ла спы не на на 

ня вы зна ча ны тэр мін, — за ўва жае 

Аляк сей Бя гун. — Част ка бе жан-

цаў не здо ле ла вы ехаць са сва іх 

ця пе раш ніх дзяр жаў, каб шу каць 

для ся бе но вы дом. Геа гра фіч ны 

склад нік пры гэ тым прак тыч на не 

змя ніў ся. А вось у коль кас ным вы-

лі чэн ні ўце ка чоў да нас пры бы вае 

ме ней. Асаб лі ва аб ме жа валь ныя 

за ха ды ўда ры лі па не ле галь най 

міг ра цыі — гэ тая плынь іс тот на 

зні зі ла ся.

Ці ка ва, што з 16 са ка ві ка да 

15 чэр ве ня — ад па чат ку ча су, ка лі 

ў мно гіх кра і нах ак тыў на за кры-

ва лі ся ме жы, — больш за 2300 

ін ша зем цаў, якія па ста ян на пра-

жы ва юць у Бе ла ру сі, звяр ну ла ся 

ў міг ра цый ныя ор га ны з прось бай 

па доў жыць тэр мін дзе ян ня да ку-

мен таў, што да зва ля юць ім у нас 

зна хо дзіц ца. Гэ тыя лю дзі не ха дай-

ні ча лі ў да лей шым аб на дан ні ста-

ту су бе жан ца.

Пры гэ тым Мі ніс тэр ства ўнут-

ра ных спраў кан ста туе, што на-

цы я наль ная сіс тэ ма да ван ня 

пры ста ні шча пра цуе ў Бе ла ру сі 

па спя хо ва.

— Мы вель мі ўдзяч ныя ўпраў-

лен ню вяр хоў на га ка мі са ра ААН па 

спра вах бе жан цаў у вы бу доў ван ні 

бе ла рус кай сіс тэ мы пры ста ні шча, 

а так са ма ад рас най да па мо гі вы-

му ша ным міг ран там. Дзя ку ю чы 

кан струк тыў на му ўза е ма дзе ян ню 

па між гэ тай струк ту рай, дзяр жаў-

ны мі ор га на мі Бе ла ру сі і ня ўра да-

вы мі ар га ні за цы я мі ў на шай кра і-

не па спя хо ва рэа лі за ва ны шэ раг 

пра ек таў. Яны ахоп лі ва юць шмат 

сфер. Ся род іх — ака зан не пра ва-

вой, са цы яль най, ме ды цын скай і 

ма тэ ры яль най да па мо гі най больш 

ураз лі вым ка тэ го ры ям з лі ку асоб, 

якія шу ка юць пры ста ні шча, а так са-

ма пра ек ты між на род на-тэх ніч най 

да па мо гі для дзяр жаў ных і гра мад-

скіх струк тур. У Бе ла ру сі ство ра ны 

і пра цу юць тры цэнт ры ча со ва га 

пра жы ван ня тых, хто ха дай ні чае аб 

на дан ні ста ту су бе жан ца або да-

дат ко вай аба ро ны. Яны раз лі ча ны 

на 60 ча ла век, якія з роз ных пры-

чын не ма юць маг чы мас ці сва бод-

на па ся ліц ца на тэ ры то рыі на шай 

кра і ны. Мы і да лей бу дзем пра ца-

ваць у гэ тым кі рун ку.

У сваю чар гу, прад стаў нік 

Упраў лен ня вяр хоў на га ка мі са ра 

ААН па спра вах бе жан цаў Жан-

Іў Бу шар дзі за зна чыў, што ця пер 

асаб лі ва важ ныя ўза е ма да па мо га 

і адзін ства:

— Гэ та асаб лі ва бач на праз 

прыз му вы клі каў, з які мі су ты ка-

юц ца лю дзі па ўсім све це, у тым 

лі ку бе жан цы і вы му ша на пе ра-

ме шча ныя асо бы. Я за клі каю 

кож на га пры клас ці ўсе на ма ган ні, 

каб раз ві ваць гэ ты гла баль ны рух 

са лі дар нас ці і дзе ян ні. Аб са лют-

на ўсе: дзяр жаў ныя ор га ны, біз-

нес-су поль насць, гра мад скія ар-

га ні за цыі, на ву чаль ныя ўста но вы 

і кож ны з нас па асоб ку — ва ўсіх 

ёсць маг чы масць да па маг чы, важ-

ны лю бы ўклад. Унё сак у рас паў-

сюдж ван не каш тоў нас цяў ін клю зіі, 

па ва гі і год на га стаў лен ня да ўсіх, у 

тым лі ку да бе жан цаў, да асоб, якія 

шу ка юць пры ста ні шча, і асоб без 

гра ма дзян ства. Мы мац ней шыя, 

ка лі пра цу ем ра зам.

У най блі жэй шы час Бе ла русь 

мяр куе да лу чыц ца да Кан вен-

цый ААН аб ста ту се апа тры даў 

1954 го да і аб ска ра чэн ні без гра-

ма дзян ства 1961 го да. Пра гэ та 

ста ла вя до ма ў каст рыч ні ку мі ну-

ла га го да.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та да дзе на Упраў лен нем 

вяр хоў на га ка мі са ра ААН 

па спра вах бе жан цаў.

Тэ маТэ ма

ЯК ЗМЯНЯЮЦЦА МІГРАЦЫЙНЫЯ ПЛЫНІ

У Ака дэ міі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 

быў свя точ ны дзень. Со рак пяць вы пуск ні коў, 

якія атры ма лі дып ло мы з ад зна кай, раз віт ва лі ся 

са сва ёй аль ма-ма тар. Яны скон чы лі фа куль тэ ты 

мі лі цыі, след ча-экс перт ны і кры мі наль на-

вы ка наў чы. Ся род ма ла дых лей тэ нан таў, 

якія зу сім хут ка пры сту пяць да ня сен ня служ бы, — 

адзі нац цаць прэ зі дэнц кіх сты пен ды я таў і 

прэ мі ян таў, за не се ных у рэс пуб лі кан скі банк 

адо ра най мо ла дзі, а так са ма сям нац цаць за ла тых 

ме да ліс таў.

Па він ша ваць вы пуск ні коў пры быў мі ністр унут ра ных 

спраў Юрый КА РА ЕЎ.

— У лё се кож на га ча ла ве ка зда ра ец ца па дзея, па мяць 

аб якой за хоў ва ец ца на заўж ды, — за зна чыў кі раў нік ве-

дам ства. — Сён ня — ад на з та кіх па дзей, ка лі вы па поў ні це 

афі цэр скі склад сі ла вых струк тур. Мне са мо му зра зу ме лыя 

ўсе цяж кас ці, якія ад чу вае кож ны афі цэр мі лі цыі — пад час 

буд няў кож на га ўчаст ко ва га, апе ра тыў ні ка, су пра цоў ні ка 

ДАІ. Ра ман тыз му там ма ла. А вось ча го шмат, дык гэ та 

ча ла ве чых лё саў. Звы чай ныя лю дзі імк нуц ца абы сці бо кам 

не пры ем ныя па дзеі, а мы, на ад ва рот, ідзём ім на су страч. 

І спра бу ем пе ра пы ніць іх. Гэ та па тра буе вя лі кіх ду шэў ных 

якас цяў, каб не ачарс цвець ду шой. Па мя тай це — у гэ тую 

пра фе сію вы прый шлі не за раб ляць гро шы, а аба ра няць 

лю дзей.

Юрый Ка ра еў за зна чыў, што пер шай дум кай заў сё ды 

па він на быць аба ро на лю дзей.

Адзін з вы пуск ні коў, Ула дзі слаў ЛЕ МЯ ШО НАК, не 

раз удзель ні чаў у на ву ко вых кан фе рэн цы ях. Яго рас пра-

цоў кі бы лі пры све ча ны роз ным ас пек там — ад дзей нас ці 

ма лод ша га ка ман дзі ра да ню ан саў ра бо ты ўчаст ко ва га ін-

спек та ра. Ме на ві та на гэ тую па са ду ён і раз мяр коў ва ец ца. 

Служ бу ма ла ды лей тэ нант бу дзе нес ці ў Сма ля віц кім РУ УС, 

дзе пра хо дзіў пе рад дып лом ную прак ты ку.

— На ват па куль і не ве рыц ца, што га ды ву чо бы за ста лі ся 

ў мінулым, — дзе ліц ца Ула дзі слаў Ле мя шо нак. — Асаб лі ва 

ўра зі ла па чуц це ка лек ты віз му, якое ра ней не бы ло вя до-

мае. Ака дэ мія на ву чы ла перш за ўсё быць ад каз ным за ўсе 

спра вы, за свае ўчын кі.

Ма ла дыя афі цэ ры пра цяг нуць служ бу не толь кі ў МУС, 

але і ў Мі ніс тэр стве аба ро ны, След чым ка мі тэ це, Дзяр жаў-

ным ка мі тэ це су до вых экс пер тыз, Дэ парт амен це фі нан са-

вых рас сле да ван няў Ка мі тэ та дзярж кант ро лю і Дзяр жаў ным 

па гра ніч ным ка мі тэ це.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та БелТА.

«МЫ ІДЗЁМ НАСУСТРАЧ
ЛЮБЫМ ПАДЗЕЯМ»

Тран зіт ны ста тус Бе ла ру сі дае кра і не шмат пе ра ваг, але 

ад на ча со ва з тым пры но сіць і пэў ныя пы тан ні. Ад но з іх — гэ та 

не ле галь ная міг ра цыя. Праў да, у якас ці кан чат ко ва га пунк та 

марш ру ту на шу кра і ну та кія міг ран ты раз гля да юць рэд ка. 

У асноў ным яны імк нуц ца па тра піць праз Бе ла русь у Еў ра са юз. 

Што да міг ран таў за кон ных, то як раз яны ня рэд ка про сяць 

пры тул ку ме на ві та ў на шай кра і не. З ра дзі мы іх пры му сі лі 

з'е хаць або вай на, або дрэн ныя эка на міч ныя ўмо вы...

Юрый КА РА ЕЎ: 
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