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«Эка на міч ны гвалт», «пе ра-

сле да ван не» і «да ма ган не», 

афі цый ная за ба ро на біць дзя-

цей і ін шыя но ва ўвя дзен ні і 

тэр мі ны маг лі з'я віц ца ў Бе ла-

ру сі, ка лі б у кра і не за цвер дзі-

лі рас пра ца ва ную ў Мі ніс тэр-

стве ўнут ра ных спраў (МУС) 

кан цэп цыю пра ек та за ко на 

«Аб су праць дзе ян ні хат ня му 

гвал ту». Але пад рых та ва ны 

да ку мент жорст ка рас кры ты-

ка ва лі і Прэ зі дэнт, і роз ныя 

афі цый ныя ве дам ствы, і звы-

чай ныя бе ла ру сы.

Сям'я: 
каш тоў насць 
ці не бяс пе ка

У МУС лі чаць, што кан-

цэп цыя на кі ра ва на на ўма-

ца ван не тра ды цый ных для 

бе ла рус ка га гра мад ства 

ся мей ных каш тоў нас цяў. Іх 

апа не нты на стой ва юць, што 

пра па на ва ныя ідэі ўвод зяць 

но вую кры мі наль ную ад каз-

насць і пад ры ва юць са мо па-

няц це сям'і.

— Не ка то рыя но ва ўвя-

дзен ні гэ тай кан цэп цыі зме-

няць усё на ша жыц цё, ка лі 

яны бу дуць пры ня тыя. Па-

чы на ю чы ад улад ка ван ня 

на шай сям'і і ўза е ма ад но сін па між 

дзець мі і баць ка мі і па між му жам і 

жон кай і за кан чва ю чы ста сун ка мі 

па між людзь мі ў гра мад стве. Не-

ка то рыя мо ман ты кан цэп цыі зме-

няць са мі асно вы на ша га гра мад-

ства, — упэў не ны Пётр ШАП КО, 

стар шы ня аб' яд нан ня «Го рад 

без нар ко ты каў». — Апош ні год у 

прэ се тэ ма хат ня га гвал ту так шы-

ро ка аб мяр коў ва ец ца, што ў мно-

гіх гра ма дзян, пэў на, ужо скла ла ся 

мер ка ван не, што сям'я — са мае 

не бяс печ нае мес ца для іс на ван ня 

ча ла ве ка.

Кан цэп цыя мае ка ла саль ны 

дыс ба ланс па між пра ва мі і аба вяз-

ка мі муж чын, якія час цей за ўсё 

па да юц ца як агрэ са ры, і жан чын, 

якія па зі цы я ну юц ца як ах вя ры. 

А баць кі, як пра ві ла, вы сту па юць 

на ўмыс ны мі крыў дзі це ля мі сва іх 

дзя цей. Пра ек там гэ та га да ку мен-

та спра вы хат ня га гвал ту фак тыч-

на вы вод зяц ца за ме жы ад мі ніст-

ра цый на га і кры мі наль на га пра цэ-

су — адзі на га спо са бу з да па мо гай 

за ко ну вы свет ліць, якія ад бы ва лі ся 

па дзеі, лі чыць Ігар МАР ЗА ЛЮК, 

стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па аду ка-

цыі, куль ту ры і на ву цы, і да дае, 

што пэў ныя пра па но вы кан цэп цыі 

су пя рэ чаць і Ко дэк су аб шлю бе і 

сям'і, і Кан цэп цыі на цы я наль най 

бяс пе кі:

— Рас пра ца ва ная ор га на мі Мі-

ніс тэр ства ўнут ра ных спраў кан-

цэп цыя — шкод нае і не бяс печ нае 

са тра сен не па вет ра. Гэ та ан ты-

кан сты ту цый ны да ку мент, што 

су пя рэ чыць бе ла рус ка му за ка на-

даў ству. Ёсць фун да мен таль ныя 

пра вы, га ран та ва ныя ча ла ве ку 

дзяр жа вай. І ад но з та кіх пра воў 

і каш тоў нас цяў — сям'я — са юз 

муж чы ны і жан чы ны.

Гвалт эка на міч ны, 
сек су аль ны 
і фі зіч ны

Якія ж пра па но вы кан цэп цыі вы-

клі ка юць най боль шае абу рэн не і 

ча му? Ёсць прэ тэн зіі да рас шы рэн-

ня па няц ця «гвалт». У кан цэп цыі 

вы кла дзе ны азна чэн ні па няц цяў 

«хат ні гвалт», «сек су аль ны гвалт» 

і «фі зіч ны гвалт». Пад эка на міч-

ным, у пры ват нас ці, ра зу ме юц ца 

на ўмыс ныя дзе ян ні, якія ста вяць 

ча ла ве ка ў за леж насць праз па-

збаў лен не яго жыл ля, ежы, гро-

шай, а так са ма ка лі яму за ба ра ня-

юць пра ца ваць ці ву чыц ца.

— Я не ўба чыў у кан цэп цыі 

дак лад ных дэ фі ні цый! Што та кое 

псі ха ла гіч ны гвалт? Нель га пра-

жыць усё жыц цё ў шлю бе і ні ра зу 

не па сва рыц ца. А што та кое эка-

на міч ны гвалт? Не даў гро шай на 

брыль ян ты? — эма цы я наль на вы-

каз ва ец ца Ігар Мар за люк.

Не за да во ле ны спе цы я ліс ты і 

па ве лі чэн нем маг чы мас цяў прад-

стаў ні коў МУС і ста рон ніх лю дзей, 

уклю ча ю чы гра мад скія аб' яд нан-

ні, умеш вац ца ва ўнут ра ныя спра-

вы сем' яў, што так са ма вы ні кае з 

кан цэп цыі. Та кое па шы рэн не маг-

чы мас цяў для на шай кра і ны бес-

прэ цэ дэнт нае, пад крэс ліў Пётр 

Шап ко.

Вы клі кае эмо цыі і пра па на ва нае 

ра шэн не па шы рыць ко ла асоб, на 

якіх бу дзе рас паў сюдж вац ца ра бо-

та па па пя рэ джан ні хат ня га гвал ту. 

Гэ та не толь кі тыя, хто жы ве ра-

зам і вя дзе су мес ную гас па дар ку, 

а і бы лыя муж і жон ка і да рос лыя 

дзе ці.

Афі цый ная за ба ро на біць дзя-

цей — нор ма, якая так са ма не 

па він на бы ла стаць рэ ва лю цый-

най, бо вя до ма ж, што так ра біць 

у прын цы пе нель га і не пе да га гіч-

на. Ад нак гэ та так са ма вы клі ка-

ла шчы рае абу рэн не. «Ча му я як 

баць ка не маю пра ва па ка раць 

сваё дзі ця, я не маю на ўва зе фі-

зіч нае па ка ран не, за рэ чы, якія яно 

ро біць ня пра віль на?» — за да ец ца 

пы тан нем дэ пу тат.

У кан цэп цыі пра па на ва ны і спо-

са бы аба ро ны ад агрэ са раў. Крыў-

дзі цель па ві нен бу дзе па кі нуць дом 

на 15 су так, узяў шы толь кі аса біс-

тыя рэ чы і па кі нуў шы клю чы ад 

ква тэ ры па цяр пе лым. Мяр ку ец ца, 

што агрэ са ру вы не суць аба рон нае 

прад пі сан не і за ба ро няць вы свят-

ляць мес ца зна хо джан ня яго ах вя-

ры, а так са ма мець з ёй ста сун кі і 

рас па ра джац ца су мес най маё мас-

цю. Хат ні гвал таў нік му сіць прай сці 

спе цы яль ную ка рэк цый ную 

пра гра му, скі ра ва ную на 

змя нен не па во дзін. Кан цэп-

цыя пра ду гледж вае, што 

дзе ці, па цяр пе лыя ад гвал ту, 

па маг чы мас ці бу дуць з'яз-

джаць да сва я коў, па куль бу-

дуць вы ра шац ца ся мей ныя 

праб ле мы.

Пункт 
не вяр тан ня

Ду ма ец ца ад нак, што, 

коль кі б за ко наў ні іс на ва ла і 

як бы ні гу ча лі іх фар му лёў кі, 

усё ад но са мае га лоў нае — 

тое, як яны пры мя ня юц ца на 

прак ты цы і на коль кі дзейс-

ны мі за ста юц ца для лю дзей. 

На прык лад, вы зна чыць ме-

жы, дзе кан ча ец ца ся мей ная свар-

ка і па чы на ец ца ме та дыч нае што-

дзён нае зне ва жан не (чы тай — псі-

ха ла гіч ны гвалт), вель мі цяж ка, і ў 

кож ным вы пад ку ме жы свае, іх не 

пра пі саць ні я кі мі кан цэп цы я мі.

— У не ка то рых еў ра пей скіх 

кра і нах кан цэп цыі па доб на га ты пу 

бы лі пры ня тыя, ад нак на ступ ствы 

іх пры мя нен ня за апош нія 10—15 

га доў не вы ву ча лі ся. Зна чыць, рас-

пра цоў шчы кі іх не да сле да ва лі і, 

на маю дум ку, гэ та па мыл ка, — 

да даў стар шы ня аб' яд нан ня «Го-

рад без нар ко ты каў». — Пра па на-

ва ная нам кан цэп цыя за сна ва на 

на за меж ным во пы це, а за меж ны 

во пыт ба зу ец ца на Стам буль скай 

кан вен цыі.

Уліч ва ю чы кры ты ку на ўсіх уз-

роў нях, кан цэп цыя, на ўрад ці бу дзе 

пры ня тая. Ад нак за ста ец ца пы тан-

не: што ра біць, каб су праць дзей-

ні чаць хат ня му гвал ту? З ад на го 

бо ку, нель га за моўч ваць праб ле му 

яго іс на ван ня. З дру го га — не трэ-

ба пе ра больш ваць яе маш та бы, 

за клі ка юць спе цы я ліс ты.

— Сён няш няе за ка на даў ства 

га ран туе нар маль нае ча ла ве чае 

іс на ван не і ўсе пра вы ў ме жах сям'і 

і за яе пе ры мет рам. Я не ра зу мею, 

на вош та пры дум ваць да дат ко вы 

за ка на даў чы акт, ка лі да стат ко-

ва су час ных ін стру мен таў, каб 

па ка раць дэ ба шы ра, гвал таў ні-

ка, ху лі га на, у тым лі ку і та го, што 

зай ма ец ца хат нім ху лі ган ствам, — 

здзіў ля ец ца Ігар Мар за люк. — Мя-

не аб ра жае рэ кла ма ў бе ла рус кіх 

су пер мар ке тах з пла ка та мі, ад куль 

я да ве даў ся, што жы ву ў кра і не 

па та ла гіч ных ся мей ных са дыс таў. 

Ка лі чы таю, што трое з ча ты рох 

бе ла ру саў за зна лі хат ні гвалт, я 

не ра зу мею, ад куль гэ тыя ліч бы, 

на коль кі без да кор ная гэ тая са цы я-

ла гіч ная ста тыс ты ка. Ка лі гэ та вы-

нік су до вых рас сле да ван няў, то ці 

па ка ра ныя агрэ са ры?

Ра зам з тым у МУС свед чаць, 

што ў ор га ны ўнут ра ных спраў 

што год па сту пае ка ля 120 ты-

сяч зва ро таў аб хат нім гвал це, 

або кож ны дзя ся ты зва рот. І гэ та 

толь кі за фік са ва ныя ліч бы. Што-

год ка ля 100 ча ла век гі нуць ад 

рук сва я коў, а гэ та кож ная трэ цяя 

смерць ад гвал тоў ных дзе ян няў ін-

шых лю дзей. А яшчэ ста тыс ты ка 

свед чыць, што ка ля 80 % гвал ту 

ў сям'і здзяйс ня ец ца пад уплы вам 

ал ка го лю.

— Ка лі мы га во рым пра вы ка-

ра нен не хат ня га гвал ту як з'я вы, 

то, на на шу дум ку, ні я кіх рэ аль ных 

спо са баў ба раць бы кан цэп цыя ў 

са бе не ня се. Ка лі мы хо чам да-

сяг нуць вы ні ку ў су праць ста ян ні 

гвал ту ў сям'і, то трэ ба зра зу мець, 

што яго кры ні ца — не муж чы на, 

не жан чы на, не дзі ця, а ча ла век. 

І ад та го, якія якас ці за кла дзе ны 

ў ма лое, бу дуць за ле жаць усе яго 

са цы яль ныя ста сун кі ў да рос лым 

жыц ці і яго ўплыў на на ша жыц цё. 

І ме на ві та на гэ та трэ ба скі ра ваць 

дзяр жаў ныя пра гра мы, — упэў не-

ны Пётр Шап ко. — Га лоў нае — не 

пе рай сці пункт не вяр тан ня, за якім, 

як па каз вае гіс то рыя, ідзе знік нен-

не на ро да.

Іры на СІ ДА РОК.

Да ныя па вы ву чэн ні хар ча ван ня 

дзя цей у Бе ла ру сі свед чаць, 

што вель мі час та школь ні кі 

і да школь ні кі не атрым лі ва юць 

не аб ход ныя ў іх уз рос це рэ чы вы — 

бя лок, ві та мі ны і мі не раль ныя со лі, 

каль цый. Іх дэ фі цыт з ча сам вя дзе 

да роз ных за хвор ван няў.

— Не зба лан са ва насць амі на кіс лот на га 

скла ду ежы вя дзе да ніз кай за бяс пе ча нас ці 

ар га ніз ма бял ком. Праз мер нае ўжы ван не 

тлус тых страў і ла сун каў, а ме на ві та гэ ты мі 

пра дук та мі перш за ўсё імк нуц ца да поў ніць 

хар ча ван не до ма баць кі, вя дзе да па ру шэн-

ня аб ме ну рэ чы ваў, а з ча сам і да роз ных 

хва роб, — рас каз вае за гад чык 3-га пе-

ды ят рыч на га ад дзя лен ня 3-й га рад ской 

дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска 

Люд мі ла КІП ЦЭ ВІЧ. — Ня ста ча ў ра цы ё не 

ага род ні ны, па ру шэн не тэх на ло гіі яе пры-

га та ван ня па збаў ляе дзя цей не аб ход най 

коль кас ці ві та мі наў і мі не раль ных со ляў. 

У хат ніх умо вах гэ тыя не да хо пы ўзмац ня-

юц ца яшчэ і тым, што ежа ня рэд ка га ту ец ца 

на два дні. Доў гае яе за хоў ван не раз бу рае 

ві та мін С, па гар шае за сва ен не ін шых яе 

ін грэ ды ен таў. Не да стат ко вае ўжы ван не ма-

ла ка і тва ра гу вя дзе да не да хопу каль цыю 

ў ар га ніз ме. Мы на зі ра ем яго рэз кі дэ фі цыт 

асаб лі ва ў дзя цей пад лет ка ва га ўзрос ту. 

І ў дзі ця чых уста но вах, і до ма яшчэ не да-

стат ко ва і ча сам ня пра віль на вы ка рыс тоў-

ва ец ца алей, з-за ча го дзі ця па збаў ле на 

важ ных у фі зі я ла гіч ных ад но сі нах по лі не-

на сы ча ных тлус тых кіс лот.

На шы з ва мі па мыл кі ў хар ча ван ні мож-

на пе ра ліч ваць бяс кон ца. У но вай руб ры цы 

«Ка рыс ная шпар гал ка» для баць коў і ўсіх 

ах вот ных мы рас ка жам пра сак рэ ты зда ро-

ва га хар ча ван ня і пра віль нае пры га та ван не 

ежы. Ка лі ў вас ёсць пы тан ні з гэ тай на го-

ды,  за да вай це. На іх ад ка жуць пе ды ят ры і 

ды е то ла гі.

Не зні шчыць да лі кат ны ві та мін
Сён ня мы рас ка жам пра ме та ды і хіт ры-

кі, якія да зво ляць за ха ваць як ма га больш 

каш тоў на га ві та мі ну С.

1. Ага род ні ну пад час вар кі апус ка юць у 

кі пя чую пад со ле ную ва ду.

Пад час пры га та ван ня су поў ага род ні ну 

за клад ва юць у га то вы кі пя чы бу лён (мяс-

ны, рыб ны, грыб ны) у та кой пас ля доў нас ці, 

каб яна не пе ра ва ры ла ся. Ка пус ту апус-

ка юць у кі пя чую ва ду част ка мі, каб ва да 

ад ра зу за кі па ла зноў, і не пе ра вар ва юць. 

Зя лё ны га ро шак і бу ра кі ў са лё най ва дзе 

не ва раць, па коль кі га ро шак та кім чы нам 

доў га не раз вар ва ец ца, а бу ра кі губ ля юць 

свае сма ка выя якас ці.

2. Ага род ні ну па кры ва юць ва дой ці бу-

лё нам цал кам. Нель га па паў няць вад касць, 

якая вы кі пе ла, ха лод най ва дой. Кіс ла род, 

які па сту пае з ва дой, акіс ляе ві та мін С і зні-

жае яго коль касць.

3. Нель га час та раз меш ваць змес ці ва 

каст ру лі. Пры не аб ход нас ці гэ та ро бяць 

асця рож на, не да ста ю чы ага род ні ну з вад-

ка сці, каб па збег нуць яе кан так ту з па вет-

рам.

4. Ага род ні ну (морк ву, бу ра кі, буль бу), 

пры зна ча ную для пры га та ван ня ха лод ных 

страў (са ла таў, ві не грэ таў), ва раць у не ачы-

шча ным вы гля дзе ў ва дзе ці на па ры.

5. Ад ва ры ачы шча най ага род ні ны вы-

ка рыс тоў ваць для пры га та ван ня пер шых 

страў, со у саў і пад лі вак. У іх змя шча юц ца 

ві та мін С, не ка то рыя ві та мі ны гру пы В, со лі 

ка лію і ін шыя мі не раль ныя рэ чы вы.

6. Пад час пры га та ван ня кам по таў і кі ся-

лю са све жа за ма ро жа ных ягад і фрук таў 

іх аб мы ва юць пра точ най ва дой, не раз ма-

рож ва ю чы, і ад ра зу ж кла дуць у кі пень. Так 

лепш за хоў ва ец ца ві та мін С. Ка лі фрук ты 

раз ма ро зіць на па вет ры да вар кі, ві та мін С 

цал кам раз бу рыц ца.

Але на КРА ВЕЦ.

Рэ за нанс ная тэ маРэ за нанс ная тэ ма

КРЫ НІ ЦА ГВАЛ ТУ — ЧА ЛА ВЕК,
або Як і ці трэ ба аба ра няць бе ла ру саў ад са міх ся бе

Ка рыс ная шпар гал каКа рыс ная шпар гал ка

Як за ха ваць ві та мін С у ага род ні не пад час га та ван ня


