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— Для нас важ на за ха ваць 
жыц цё і зні зіць шко ду ад не-
га тыў ных на ступ стваў спа-
жы ван ня нар ко ты каў, і тут 
асаб лі вую важ насць на бы вае 
ра бо та з прад стаў ні ка мі гра-
мад скіх ар га ні за цый, — ад-
зна чае на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня па нар ка кант-
ро лі і про ці дзе ян ні ганд лю 
людзь мі Мі ніс тэр ства ўнут ра-
ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла-
 русь Ге надзь КА ЗА КЕ ВІЧ. — 
У перс пек ты ве на ша су мес ная ра-
 бо та аба вяз ко ва бу дзе спры яць 
зні жэн ню ўзроў ню ла тэнт нас ці 
нар ка ма ніі. Не аб ход на ва ло-
даць аб' ек тыў най ін фар ма цы-
яй, каб пры маць адэ кват ныя 
ме ры, не да пус ціць раз рас тан-

ня маш та бу нар ка ма ніі ў кра і-
не. На гэ та па він на пра ца ваць і 
пер ша сная пра фі лак ты ка, ро лі-
кі і пла ка ты ан ты нар ка тыч на га 
змес ту, якія ў ва чах дзя цей і 
пад лет каў вы гля да юць ча сам 
пры ваб на, пры му ша юць зра-
біць ад ва рот ную вы сно ву — 
«трэ ба па каш та ваць». Лю бая 
ін фар ма цыя, якую атрым лі вае 
гра мад ства, па він на быць зра-
зу ме лай і фар мі ра ваць ад на-
знач нае гра мад скае мер ка ван-
не аб не пры няц ці ўся го, што 
звя за на з нар ка паг ро зай.

Не каль кі га доў та му па іні цы я -
ты ве МУС быў рас пра ца ва ны 
комп лекс ны план, у якім упер-
шы ню ў якас ці вы ка наў цаў бы лі 
зга да ны гра мад скія ар га ні за цыі. 
Гэ та бы ло пры знан нем той ро лі, 
якую яны ма юць у вы ра шэн ні 
сур' ёз най праб ле мы. Ва лан цё-
ры атры ма лі больш шы ро кі до-
ступ у шэ раг уста ноў, дзе мож на 
вы сту паць пе рад ма ла дзёж най 
аў ды то ры яй, па вы шаць уз ро-
вень ве даў.

— Сем'і, дзе ёсць лю дзі з за-
леж нас цю, не аб ход на ву чыць 
пра віль на рэ ага ваць на хво ра га, 
яны па він ны ра зу мець, што слё-
зы і ўга во ры тут не да па мо гуць, 
— ка жа стар шы ня гра мад ска-
га са ве та Рэс пуб лі кан ска га 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Ма-
ці су праць нар ко ты каў» Іры-
на ЛУК' Я НО ВІЧ. — Ар га ні за-
цыя на ша скла да ец ца га лоў ным 
чы нам з ва лан цё раў — лю дзей, 
якія ў мі ну лым са мі ўжы ва лі або 
ме лі праб ле мы іх дзе ці. На ват 
ка лі та кія хво рыя за ме ша ныя ў 
зла чын най дзей нас ці, для нас 
важ на, каб яны атры ма лі маг-

чы масць прай сці курс ля чэн ня, і 
не толь кі ней кі ме ды ка мен тоз ны 
курс, а з пра цяг лай рэ абі лі та цы-
яй, каб мож на бы ло га ва рыць 
пра ўстой лі вую рэ мі сію. Ка лі 
дзяр жа ва не бу дзе зай маць 
цвёр дую па зі цыю ў пы тан нях 
ба раць бы з нар ка ма ні яй, то 
ў нас з'я віц ца больш клі ен таў 
і нам усім бу дзе скла да ней, а 
та му без шмат ба ко ва га су пра-
цоў ніц тва не абы сці ся.

Па вод ле слоў стар шы ні 
праў лен ня Бе ла рус ка га гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Па зі тыў-
ны рух» Іры ны СТАТ КЕ ВІЧ, для 
лю бо га, хто звяр та ец ца з праб-
ле май нар кас па жы ван ня, зва рот 
ана нім ны і бяс плат ны. У пер шую 
чар гу пра па ну ец ца са цы яль ная 

адап та цыя, ад наў лен не па ру ша-
ных ста сун каў і су вя зяў, зні жэн не 
шко ды, ме ды цын ская да па мо га. 
Псі хаса цы яль най рэ абі лі та цы яй 
з удзе лам псі хо ла гаў і са цы яль-
ных ра бот ні каў зай ма ец ца і мяс-
цо вы фонд «Цэнтр зда ро вай
мо ла дзі», ды рэк тар яко га — 
Але на ДА ВЫ ДА ВА — рас каз-
вае аб цес ным су пра цоў ніц тве з 
МУС. Яго прад стаў ні кі тлу ма чаць 
на гру пах уза е ма да па мо гі не ка-
то рыя ас пек ты Кры мі наль на га 
і Ад мі ніст ра цый на га ко дэк саў. 
«Мы ад чу ва ем пад трым ку і з 
бо ку ад мі ніст ра цый роз ных ра ё -
наў, ка лі нам вы дзя ля юц ца па-
мяш кан ні для та кой ра бо ты», — 
ка жа яна.

Прад стаў ні кі гра мад скіх аб'-
яд нан няў пра цу юць і над тым, 
каб да па маг чы баць кам усвя-
до міць сту пень улас най ві ны. 
На жаль, у боль шас ці вы пад-
каў бліз кія спя ша юц ца аб ві на-
вач ваць у ня прос тай сі ту а цыі 

ка го толь кі мож на, але не ся бе. 
Мно гія ка тэ га рыч на не жа да лі 
ве рыць у тое, што іх дзе ці ака-
за лі ся ўцяг ну ты мі ў ган даль і 
спа жы ван не тых жа спай саў (а 
ня рэд ка гэ та спа лу ча ец ца), на-
ра ка лі на жорст кае за ка на даў-
ства, на тое, што мно гае не да-
ка за на. Баць кі па ча лі аб' яд ноў-
вац ца і га ва рыць аб тым, што 
іх дзе ці апы ну лі ся за кра та мі 
не спра вяд лі ва, па мыл ко ва...

— Па-ча ла ве чы мож на зра-
зу мець го ра тых ма ці, да чок, жо-
нак, якія су тык ну лі ся з тым, што 
бліз кі ча ла век тра піў за кра ты на 
пра цяг лы тэр мін. Праб ле ма пе-
ра тва ры ла ся ў ін фар ма цый ную 
на го ду для та го, каб па пра каць 
тыя ж ор га ны ўнут ра ных спраў, —
раз ва жае Ге надзь Ка за ке віч. — 
На ша за ка на даў ства не са мае 
жорст кае. Ана ліз за ка на даў чай 
ба зы са мых роз ных кра ін све ту 
па ка заў, што за ган даль нар-
ко ты ка мі ёсць і смя рот нае па-
ка ран не, і па жыц цё вае па збаў-
лен не во лі. Хво ра га — спа жыў ца 
— не аб ход на, вя до ма, ля чыць. 
А ды лер па ві нен ад бы ваць па-
ка ран не. І мы свай го стаў лен ня 
да гэ та га ні ко лі не па мя ня ем, бо 
за кож ным ды ле рам ёсць не вя-
лі кія мо гіл кі. Там тыя, хто за гі нуў 
ад пе ра да зі роў кі. Але ёсць яшчэ 
і раз бу ра ныя або ня ство ра ныя 
сем'і, не на ро джа ныя дзе ці... Та-
му са мае сур' ёз нае па ка ран не — 
па збаў лен не во лі да 25 га доў — 
пра ду гле джа на за рас паў сюдж-
ван не нар ко ты каў.

Ана ліз пры мя нен ня мер гу-
ма ні за цыі па ка ран няў па каз вае, 
што ме на ві та да зня во ле ных 
нар ка за леж ных дзяр жа ва час-
цей пры мя няе прак ты ку за ме ны 
па ка ран ня на больш мяк кае, на 
ўмоў на да тэр мі но вае вы зва лен-
не. Мы не збі ра ем ся ад сту паць 
ад той жорст кай па лі ты кі, якую 
пра во дзіць дзяр жа ва, а вось пра-
ва пры мя няль ная прак ты ка пад-
ля гае пе ра асэн са ван ню, і гэ та мо-
жа быць пра цэс аб мер ка ван ня з 
пры цяг нен нем гра мад скас ці. Гэ та 
сі ту а цыя не па про каў і на па дак, а 
дыс ку сіі і ла гіч на га вы ні ку.

Ор га ны ўнут ра ных спраў 
даў но ады шлі ад та го, каб 
злавіць за ру ку ша ра го ва га 
нарка ма на. Пы тан не не ў 
спа жыў цах, а ў ар га ні за та-
рах біз не су, спы нен ні дзей-
нас ці зла чын ных груп, якія 
рас паў сюдж ва юць нар ко ты-
кі. Па ло ва ўсіх за рэ гіст ра ва-
ных нар каз ла чын стваў звя-
за на ме на ві та са збы там.

Кры мі наль ная нар каз ла чын-
насць ужо сыш ла з ву ліц у сет-
кі. Да 90 пра цэн таў нар ко ты каў і 

псі ха тро паў рас паў сюдж ва ец ца 
сён ня праз сет ку ін тэр нэт бес-
кан такт ным спо са бам. З'я ві ла ся 
на ват па няц це да ркнэ ту — пры-
ват най сет кі па між да ве ра ны мі 

асо ба мі, якая ак тыў на вы ка рыс-

тоў ва ец ца зла чын ца мі ў нар ка-

а ба ро це. Схе ма тыч на вы гля дае 

гэ та так: той, хто шу кае нар ко-

тык, зна хо дзіць ад рас «ма га зі на», 

дзе па зна ча на, што і коль кі. Праз 

пла цеж ныя тэр мі на лы з ад крыц-

цём элект рон на га ка шаль ка пе-

ра во дзіц ца ад па вед ная су ма на 

па зна ча ны элект рон ны ка ша лёк, 

пас ля ча го па куп ні ку вы сы ла ец-

ца ад рас за клад кі — мес ца, дзе 

зна хо дзіц ца нар ко тык. У вы ні ку 

нар ка ды ле ры, якія ро бяць та кія 

за клад кі, ве даць не ве да юць ар-

га ні за та раў зла чын на га біз не су, 

якія мо гуць зна хо дзіц ца на огул 

на тэ ры то рыі ін шай кра і ны. Ак-

тыў на пры мя ня юц ца пры гэ тым 

ін тэр нэт-тэх на ло гіі — бра у зе ры, 

якія шыф ру юць ір-ад ра сы, ін тэр-

нэт-ме сен джа ры з пра та ко ла мі 

шыф ра ван ня, а та му не маг чы ма 

кант ра ля ваць сам пра цэс пе ра-

піс кі. І тут не аб ход на вы бі раць: 

аба ро на аса біс та га жыц ця, тай ны 

пе ра пі сак ці на цы я наль ная бяс-

пе ка? У пры яры тэ це, вя до ма, 

апош няе.

Ра ней шыя фор мы і ме та ды 

ажыц цяў лен ня апе ра тыў най 

ра бо ты ўжо не над та эфек тыў-

ныя. Та му ад шук ва юц ца но выя 

тэх ніч ныя срод кі, но выя ме то-

ды кі. У пад раз дзя лен нях нар ка-

кант ро лю ство ра ны струк ту ры 

ін тэр нэт-раз вед кі, дзе зай ма-

юц ца не толь кі по шу кам, вы яў-

лен нем, спы нен нем са міх зла-

чын стваў, але і бла кі ра ван нем 

ін тэр нэт-кан тэн ту. Як пра ві ла, 

гэ та атрым лі ва ец ца. Бла кі ру-

юц ца на шы мі пра ва ахоў ні ка мі і 

элект рон ныя гро шы на ка шаль-

 ках — ле тась на су му ка ля 

300 ты сяч до ла раў. Ажыц цяў ля ец-

ца су пра цоў ніц тва і з бан ка мі, 

а так са ма ты мі суб' ек та мі, якія 

пад трым лі ва юць элект рон ныя 

ка шаль кі. Да рэ чы, бе ла рус кі во-

пыт пры мя нен ня та кой прак ты кі 
пры зна ец ца і ін шы мі кра і на мі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by
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Ча му нар ка ганд ля ра мі ста но вяц ца 
дзе ці з за бяс пе ча ных сем' яў?
Два га ды та му, каб не ад клад на про ці дзей-
ні чаць не за кон на му аба ро ту нар ко ты каў, 
за ка на даў ства зра бі лі больш жорст кім. 
Тэр мі ны зня во лен ня па вя лі чы лі, і за кра-
та мі ака за ла ся шмат лю дзей, у тым лі ку 
ма ла дых. На прык лад, у па праў чай ка ло ніі 
«Воў чыя но ры» ся мі з дзе ся ці зня во ле ных 
ня ма і 30 га доў. Ча му мо ладзь увяз ва ец ца 
ў гэ ты біз нес? І якія ме ры пра фі лак ты кі 
най леп шыя?

Тое, што ад бы ва ла ся ў 2014 го дзе, ця пер ужо 
не па мя та юць. А та ды СМІ па ве дам ля лі аб жу-
дас ных вы пад ках. За той год ся род мо ла дзі быў
за фік са ва ны 1351 вы па дак пе ра да зі роў кі 
і 53 смер ці ад нар ко ты каў. Ме на ві та гэ та пры му сі ла 
дзей ні чаць не ад клад на і пры няць Дэ крэт №6.

— Зра біць за ка на даў ства больш жорст кім 
бы ло вы му ша най ме рай, — упэў не ны на мес нік 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па нар ка-
кант ро лі і про ці дзе ян ні ганд лю людзь мі МУС 
Анд рэй СА ЛА ДОЎ НІ КАЎ. — Мы ба чым, што ў 
нас ста но віц ца менш нар ко ты каў, мы на ву чы-
лі ся пра ца ваць у ін тэр нэ це. Ця пер мы пад бі ра-
ем ся да асноў ных лі да раў. Зні зі ла ся коль касць
пе ра да зі ро вак: ка лі за пер шае паў год дзе 2016-га 
бы ло 485 вы пад каў, то за ана ла гіч ны пе ры яд
сё ле та — 253.

Ня рэд ка за рас паў сюдж ван не нар ко ты каў 
па па да юц ца дзе ці з за бяс пе ча ных сем' яў. «Яны 
хо чуць да ка заць, што штось ці мо гуць у гэ тым 
жыц ці, за ста вац ца на тым жа фі нан са вым уз-
роў ні, да яко га пры вык лі, — мяр куе на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня гэ та га ж пад раз дзя-
лен ня Ка ця ры на ШЭ ЛЕ ГА ВА. — Па мя таю 
адзін вы па дак. Баць ка хлоп чы ка ва ло даў сет-
кай заа кра маў. Ка лі сы ну споў ні ла ся 17, ска заў, 
што ця пер ня хай сам ся бе за бяс печ вае. Пад ле-
так і пай шоў ганд ля ваць — нар ко ты ка мі».

Ча му дзе ці ўвяз ва юц ца ў гэ ты не ле галь ны 
біз нес? Па на зі ран нях мі лі цыі, уся му ві ной пра га 
лёг кіх гро шай. Да та го ж рэ кру це ры ў ін тэр нэ це, 
якія ўцяг ва юць пад лет каў у гэ та, вы ка рыс тоў ва-
юць пра фе сій ныя псі ха ла гіч ныя ме та ды.

— Я ця пер пас ля кож на га за тры ман ня за даю 
ча ла ве ку пы тан не: ці ве даў ён, што яго за ня так 
пры вя дзе да кра таў? І ў боль шас ці вы пад каў 
хлоп цы ра зу ме лі, што па па дуц ца! — ад зна чае 

Анд рэй Са ла доў ні каў. — Вя до ма, для баць коў 

сваё дзі ця — са мае леп шае. Ба ра ні бог, каб 

та кая бя да прый шла ў сям'ю. Але не трэ ба свае 

па мыл кі пе ра клад ваць на пле чы ін шых лю дзей 

ці аб ві на вач ваць дзяр жа ву.

Па сло вах пра ва ахоў ні каў, баць кі час та не 

за ўва жа юць, што іх дзе ці звя за лі ся з нар ко-

ты ка мі, бо пра па да юць дня мі на пра цы. Сям'я 

па він на гля дзець, як адзя ва ец ца пад ле так, з 

кім кан так туе, якія тэ ле фо ны ў яго з'яў ля юц ца, 

у коль кі вяр та ец ца да до му.

— Мы ха дай ні ча ем у Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

каб пра во дзіць з мо лад дзю пра фі лак тыч ную 

ра бо ту на па ста ян най і больш пра фе сій най 

асно ве, — да дае Ка ця ры на Шэ ле га ва. — Для 

нас са мая вя лі кая праб ле ма — уста но вы пра фе-

сій на-тэх ніч най і ся рэд няй спе цы яль най аду ка-

цыі. Пры ня та ра шэн не аб уня сен ні змя нен няў у 

ву чэб ныя пла ны. У дыс цып лі ну «Асно вы пра ва» 

бу дзе да баў ле на лек цыя «Ан ты нар ка тыч ная па-

лі ты ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь на су час ным эта пе». 

Так са ма бу дзе вы кла дац ца ад каз насць за зло-

ўжы ван не ў гра мад скім мес цы і зна хо джан не ў 

ста не ап'я нен ня. Дзя цей трэ ба ін фар ма ваць, не 

за бы ваць рас каз ваць пра ме ды цын скія на ступ-

ствы ўжы ван ня нар ко ты каў. З мо лад дзю па він-
ны пра ца ваць псі хо ла гі, ура чы. Мы спа дзя ём ся 
вы ка рыс тоў ваць для гэ та га цэнт ры, дру жа люб-
ныя да пад лет каў, якія іс ну юць на ба зе па лі клі-
нік. На ступ ным кро кам па він на стаць больш 
пра фе сій ная ра бо та з баць ка мі, каб яны ра бі лі 
ўсё не аб ход нае для бяс пе кі сва іх дзя цей.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу
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«Сін тэ ты ка» 
кры ху 
ад сту пі ла

У 2014 го дзе «сін тэ ты ка», 
якая аказ вае са мае згуб нае 
ўздзе ян не на ар га нізм (ад яе 
бы лі шмат лі кія вы пад кі пе ра-
да зі роў кі і гі бе лі), скла да ла 
80 пра цэн таў нар ка тыч на-
га рын ку. Сён ня яе до ля на 
рын ку 40 пра цэн таў. Яшчэ 30 
пра цэн таў пры па дае на ма-
ры ху а ну (ай чын ную і пры ве-
зе ную), 10 — на апі о і ды, га-
шыш (нар ко ты кі рас лін на га 
па хо джан ня). Той жа га шыш 
трап ляе ў кра і ну з Ма ро ка 
праз Іс па нію. Вы раб «сін тэ-
ты кі» стаў да ра гім, а ла гіс-
ты ка з тэ ры то рыі Кі тая — 
больш ры зы коў най. Ле тась 
у Кі таі спы не на дзей насць 
438 не ле галь ных нар ка ла ба-
ра то рый, у шэ ра гу вы пад каў 
кан фіс ка ва лі ся га то выя нар-
ко ты кі ва гой больш за то ну.

Для про ці дзе ян ня не за кон на му аба ро ту нар ко ты каў ор га ны ўнут ра ных спраў 
ак тыў на пры цяг ва юць гра мад скія ар га ні за цыі

ХВО РА ГА — ЛЯ ЧЫЦЬ, 
А ДЫ ЛЕ РА...

Школь ні кі-«мі нё ры»
Іх пры ваб лі ва юць у асноў ным абя цан нем вы со ка га за роб ку. 

На ву ча юць ра біць за клад кі нар ко ты каў, а так са ма ме та дам 
кан спі ра цыі, каб тыя ўме лі сы хо дзіць ад на зі ран ня, шыф ра-
ваць пе ра мо вы і г. д. Ня рэд ка да та кой дзей нас ці пры цяг ва юць 
школь ні каў, та му з 2014 го да быў зні жа ны па рог уз рос ту кры-
мі наль най ад каз нас ці да 14 га доў. Ад нак і сё ле та пра ва ахоў ні кі 
за трым лі ва лі пад час за кла дак школь ні каў, а так са ма на ву чэн-
цаў роз ных уста ноў. За рас паў сюдж ван не за тры ма ны на ват 
вы клад чык ВНУ. Ад нак у боль шас ці сва ёй раз мо ва ідзе пра 
тых, хто ні дзе не ву чыц ца і не пра цуе. Як пра ві ла, гэ та муж чы-
ны ва ўзрос це 16—30 га доў. Але трап ля юц ца на ват ця жар ныя 
жан чы ны і ся мей ныя па ры. У Мін скай воб лас ці бы ла ня даў на 
за тры ма на ся мей ная па ра, у якой кан фіс ка ва на ма ры ху а на ў 
су хім вы гля дзе ва гой звыш 36 кг.

Яны па ча лі аказ ваць іс тот ную да па мо гу ор га нам унут ра ных 
спраў, уста но вам аду ка цыі, гра ма дзя нам, вы зва ле ным з мес-
цаў па збаў лен ня во лі, а так са ма су за леж ным, якія су тык-
ну лі ся з ужы ван нем нар ко ты каў бліз кім ча ла ве кам. Сва я кі 
нар ка за леж на га ў пер шую чар гу за кла по ча ны ра та ван нем, 
ад нак за да ча гэ та на столь кі ня прос тая, што шан цаў спра віц-
ца з ёю ў адзі ноч ку амаль ня ма.


