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І
Н ФАР МА ЦЫЯ тра пі ла ў рас-

па ра джэн не 11-га ўпраў лен-

ня ГУ БА ЗіК МУС Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па Ма гі лёў скай воб лас-

ці. Су пра цоў ні кі па ча лі пра вя раць 

ін фар ма цыю і бы лі ўра жа ны той 

дзей нас цю, якую раз вяр нуў ма-

ла ды ча ла век. На огул та кі факт 

упер шы ню быў афі цый на за рэ гіст-

ра ва ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

У Ма гі лёў жы ха ра Го мель скай 

воб лас ці пры вя лі ся мей ныя аб ста-

ві ны. Тут жа ў ад ным з да моў пры-

ват на га сек та ра зна хо дзі ла ся так 

зва ная ба за, дзе ён за хоў ваў увесь 

не аб ход ны для ра бо ты ін вен тар: 

ад па вед нае адзен не, ін ва лід ныя 

ка ляс кі, аб' явы аб да па мо зе.

Аб усіх пад ра бяз нас цях гэ тай 

гіс то рыі рас каз ваць яшчэ заў час-

на, бо след ства пра цяг ва ец ца. 

Але ўраж ва юць на ват тыя эпі зо-

ды, якія спе цы я ліс ты агу чы лі ка-

рэс пан дэн ту «Звяз ды». Муж чы-

на вер ба ваў лю дзей пад ман ным 

шля хам пад мар кай пра ца ўлад-

ка ван ня нібыта для вы ка нан ня 

бу даў ні чых ра бот, а на са май 

спра ве пры му шаў іх зай мац ца 

па пра шай ніц твам. У асноў ным 

«біз нес» квіт неў у Бе ла ру сі. Яго 

пад ня воль ныя па пра шай ні ча лі ў 

Ма гі лё ве, Го ме лі, Ба ры са ве, Мін-

ску. Але ня даў на след ства ўста-

на ві ла но выя фак ты. Вы свет-

лі ла ся, што па да зрава ны сва іх 

пад ня воль ных экс плу а та ваў не 

толь кі ў ме жах Бе ла ру сі, але вы-

во зіў і ў Ра сію.

— Адзін з па цяр пе лых ча ты ры 

ме ся цы жыў у Маск ве, — рас каз-

ва юць спе цы я ліс ты. — Яго за вез лі 

ту ды па пра шай ні чаць, і гро шай, 

каб ад туль вяр нуц ца, у яго не бы ло. 

І ка лі б не жан чы на з фон ду мі-

ла сэр нас ці, якая ўнік ла ў яго гіс-

то рыю і ку пі ла бі лет на ра дзі му, 

не вя до ма коль кі б ён яшчэ збі раў 

мі лас ці ну на вак за лах Бе ла ка мен-

най.

Хут чэй за ўсё, па да зро ны, ад-

чуў шы сваю бяс па ка ра насць, та кім 

чы нам па шы раў ме жы дзей нас ці. 

Яго мэ тай бы ло па слаць «свай го 

жаб ра ка» ту ды, дзе ён змо жа са-

браць больш гро шай. Па тэн цый-

ны мі мес ца мі «дыс ла ка цыі» бы лі 

хра мы, рын кі, пад зем ныя пе ра-

хо ды, буй ныя ганд лё выя цэнт ры. 

І чым боль шы го рад, тым лепш 

квіт неў «біз нес».

У Кры мі наль ным ко дэк се Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь за вы ка ры стан-

не раб скай пра цы пра ду гле джа на 

ад каз насць па част цы 2 ар ты ку ла 

181-1. У зга да ным вы пад ку ма ла-

ды ча ла век па да зра ец ца яшчэ па 

двух ар ты ку лах — част ка 2 ар ты-

ку ла 181 (ган даль людзь мі) і част-

ка 2 ар ты ку ла 208 (вы ма ган не). 

Ад на са све дак рас ка за ла, што за 

вы зва лен не ад раб ства ма ла ды 

ча ла век па тра ба ваў ад яе род-

ных ты ся чу до ла раў. Маў ляў, ён 

столь кі па тра ціў на ежу, адзен не, 

утры ман не жан чы ны. Хоць, як ка-

жуць са мі па цяр пе лыя, жы лі над га-

ладзь, елі адзін «рол тан» на два іх 

на пра ця гу дня. Тыя гро шы, якія 

яны збі ра лі, муж чы на кан фіс коў-

ваў, ах вяр сва іх кант ра ля ваў, біў, 

ка лі яны спра ба ва лі част ку вы руч кі 

ўзяць са бе.

У раб ства трап ля лі ў асноў ным 

адзі но кія лю дзі або тыя, якія прак-

тыч на не пад трым лі ва лі су вязь з 

род ны мі. Але бы лі і вы клю чэн ні.

— Ад на па цяр пе лая не па ве-

дам ля ла сва ім бліз кім та му, што 

бы ло со рам на і страш на ка заць, 

чым зай ма ла ся, — пры вод зяць 

яшчэ адзін эпі зод су раз моў ні кі. — 

Яна з сяб роў кай па еха ла кле іць 

шпа ле ры ў Мінск, а іх пад па гро за-

мі пры му сі лі ся дзець у ін ва лід ным 

крэс ле і пра сіць мі лас ці ну. Яны 

бы лі ў шо ку, але збег чы не маг-

лі. Сяб роў кі ба чы лі, што муж чы на 

кру ціц ца не па да лёк і на зі рае за 

імі. Ка ля васьмі га дзін ве ча ра ён з 

яшчэ ней кім муж чы нам за браў іх, 

на ма шы не ад вёз на здым ную ква-

тэ ру і за га даў на пар ні ку за крыць 

на за мок.

На сён ня ўста ноў ле на, што на 

па да зро на га пра ца ва лі сем ча ла-

век. Ся род па цяр пе лых муж чы на і 

жан чы ны ва ўзрос це ад 20 да 35. 

Ні хто з іх ра ней не пра ца ваў, пе-

ра бі ва лі ся ней кі мі вы пад ко вы мі 

за роб ка мі.

Па да зро ны пры му шаў зай-

мац ца па пра шай ніц твам увесь 

свет ла вы дзень, па куль іш лі лю-

дзі. Ча му не збя га лі? Адзін з па-

цяр пе лых пры знаў ся: так, я мог 

збег чы, але я ве даў, што ён мя не 

зной дзе і па б'е. У яго ма шы не на 

та кі вы па дак ля жа ла бі та. На ад-

ной з воч ных ста вак па цяр пе лы 

па скар дзіў ся яшчэ і на тое, што 

двой чы страч ваў ад го ла ду пры-

том насць.

— Эле мен ты гіп но зу і псі ха ла-

гіч на га ўздзе ян ня так са ма не вы-

клю ча юц ца, — ка жуць су пра цоў-

ні кі ўпраў лен ня. — Па да зрава ны 

вы бі раў ах вяр з лі ку ма ла за бяс-

пе ча ных, сла ба ха рак тар ных, які-

мі пра сцей кі ра ваць, і як вам пір 

пры смокт ваў ся да іх. Гэ тыя лю дзі 

на ват сва ім вы гля дам вы клі ка юць 

спа чу ван не. І «гас па дар» ста ра-

ўся за ра біць на іх па мак сі му ме. 

Каб пад ня воль ных вы пад ко ва 

не па зна лі, рэ чыц кіх на кі роў ваў 

у Ма гі лёў, ма гі ляў чан за во зіў у 

Мінск.

У Ма гі лё ве па цяр пе лыя жы лі 

ў хля ве свай го «гас па да ра» на 

пры ват ным пад вор ку. Спра ву ён 

ар га ні за ваў на леж ным чы нам. 

Каб бы ло больш пе ра ка наў ча, 

са джаў зда ро вых лю дзей у ін ва-

лід ныя ка ляс кі і да ваў ім у ру кі 

таб ліч кі з за клі кам да па маг чы 

смя рот на хво ра му ча ла ве ку. Ад-

на з та кіх улё так бы ла зной дзе на 

пад час во быс ку. Гэ та быў зва-

рот аб збо ры срод каў кан крэт-

на му дзі ця ці на ля чэн не. Пры чым 

род ныя хво ра га на ват бы лі не ў 

кур се, што на іх са праўд ным ня-

шчас ці нех та за раб ляе.

— Па на шых пад лі ках за дзень 

збі ра ла ся ка ля 100 руб лёў, — 

удак лад ня юць пра ва ахоў ні кі. — 

Коль касць па п ра ша ек па ста ян на 

мя ня ла ся — што дзень «пра ца-

ва лі» 2-3 ча ла ве кі. Мы пад лі чы-

лі, што за пе ры яд з 2017 го да да 

2018-га па да зраваны на сва іх 

не за кон ных дзе ян нях атры маў 

су му больш за 47 ты сяч руб лёў. 

Маг чы ма, лю дзей, якія тра пі лі 

пад уплыў гэ та га ча ла ве ка, бы-

ло і бо лей. Мы звяр та лі ся праз 

СМІ, але зван коў не па сту па ла. 

Маг чы ма, лю дзі ба яц ца. Ён жа 

па гра жаў сва ім ах вя рам. За раз 

муж чы на зна хо дзіц ца пад арыш-

там. Уста ноў ле на ко ла асоб, якія 

маг лі аказ ваць яму са дзей ні чан-

не. Але па куль не да ка за на, што 

яны так са ма пры ма лі ўдзел у гэ-

тым зла чын стве. Хоць па цяр пе-

лыя сцвяр джа юць, што да іх «гас-

па дар» пры яз джаў не адзін, што 

ў яго бы лі хаў рус ні кі. 

Спе цы я ліс таў ура зі ла не тра ды-

цый насць зла чын ства для су час-

ных умоў на шай пра ва вой дзяр-

жа вы, дзёрз касць та го, хто ўсё 

гэ та ар га ні за ваў, і да вер лі васць 

су ай чын ні каў, якія кла дуць гро шы 

вы пад ко вым па пра шай кам. У афі-

цый ных СМІ вель мі час та гу чаць 

за клі кі аб да па мо зе хво рым дзе-

цям. «Ка лі ёсць жа дан не пра явіць 

мі ла сэр насць, да па ма жы це лепш 

ім, — ра яць су раз моў ні кі. — Там 

усё за кон на і га ран та ва на, што 

гро шы бу дуць па тра ча ны па пры-

зна чэн ні. А тут знеш нім вы гля дам 

ства ра ец ца ілю зія не аб ход нас ці ў 

да па мо зе і зна хо дзяц ца прад пры-

маль ныя лю дзі, якія імк нуц ца на 

гэ тым за ра біць. Яны вы ка рыс тоў-

ва юць ад на ча со ва і па пра ша ек, і 

чул лі вых лю дзей. Ні вод ны па пра-

шай ка не пры ня се гэ тыя гро шы ў 

да па мо гу ка мусь ці.

На пе ра дзе суд, і для па цяр пе-

лых ад каз ваць на пы тан ні суд дзі ў 

пры сут нас ці ча ла ве ка, які з'яў ляў-

ся для іх «гас па да ром», так са ма 

свай го ро ду іс пыт. Псі хі ка гэтых 

людзей па даў ле на на столь кі, што 

яны ўспры ма лі сваё жаб рац тва як 

паў ся дзён насць, поў нас цю за ле-

жа лі ад свай го экс плу а та та ра. 

Іх гэ та па сту по ва за смокт ва ла і 

на ват дзесь ці за да валь ня ла. Ён 

да вёў іх да та ко га ста ну, што ў 

іх ні я кай ці ка вас ці да жыц ця не 

бы ло.

«Звы чай на кры мі наль ныя спра-

вы раз гля да юц ца ў ад но сі нах да 

тых, хто рас па чы нае вяр боў ку з 

мэ тай вы ва зу за ме жы Бе ла ру сі ў 

сек су аль нае ня воль ніц тва. Та ко га, 

каб вер ба ва лі лю дзей для пра цоў-

най экс плу а та цыі ў сва ёй жа краі-

не, на огул у на шай прак ты цы не 

бы ло. Ка лі ча ла век збі рае гро шы 

для ся бе, гэ та ад мі ніст ра цый нае 

пра ва па ру шэн не. Але ён не з'яў-

ля ец ца ах вя рай. Тыя дзе ян ні, пра 

якія ідзе раз мо ва, зла чын ныя, і ві-

на ва тыя па він ны быць па ка ра ны 

па ўсёй стро гас ці за ко на», — заў-

ва жа юць спе цы я ліс ты.

Пра фак ты, па доб ныя гэ та му, 

пра ва ахоў ні кі про сяць па ве дам-

ляць па тэ ле фо не 102 або ў дзя-

жур ную часць 11-га ўпраў лен ня 
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ЖАБ РА КІ ПА НЯ ВО ЛІЖАБ РА КІ ПА НЯ ВО ЛІ

Па да зрава ны за ра біў 
на «пры гон ных» за год су му, 

эк ві ва лент ную 
23 ты ся чам до ла раў

Ка лі вы ду ма е це, што раз мо ва пой дзе пра кра і ны 
да лё кай Аф ры кі, глы бо ка па мы ля е це ся. 
Усё гэ та ад бы ло ся, мож на лі чыць, на на шых ва чах 
у Бе ла ру сі. 25-га до вы ўра джэ нец Рэ чыц ка га ра ё на 
жыў за кошт та го, што пры му шаў лю дзей жаб ра ваць 
для яго. І, маг чы ма, раз ві ваў бы свой цы ніч ны 
пад поль ны біз нес і да лей, ка лі б не жа дан не ад ной 
з ах вяр вы зва ліц ца ад яго пры гнё ту.

Дроб ныя грошы, 
кан фіс ка ва ныя

пад час во быс ку.

Па тэн цый ны мі мес ца мі 
«дыс ла ка цыі» бы лі хра мы, 
рын кі, пад зем ныя пе ра хо ды, 
буй ныя ганд лё выя цэнт ры. 
І чым боль шы го рад, тым 
лепш квіт неў «біз нес».

Муж чы на вер ба ваў 
лю дзей пад ман ным 
шля хам пад мар кай 
пра ца ўлад ка ван ня нібыта 

для вы ка нан ня бу даў ні чых 
ра бот, а на са май спра ве 
пры му шаў іх зай мац ца 
па пра шай ніц твам.


