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СТРА ТЭ ГІЧ НЫ «РУ КАЎ»
Пра ліў, які злу чае Паў ноч нае 

мо ра і Ат лан тыч ны акі ян, утва-

рыў ся па раў наль на ня даў на (вя до-

ма ж, па геа ла гіч ных мер ках) — у 

пе ры яд плей ста цэ ну — у вы ні ку 

дзвюх ме га па во дак (425 ты сяч і 

200 ты сяч га доў та му на зад). З-за 

пра ры ву ва ды з во зе ра, якое бы-

ло аб ме жа ва на ле да ві ком у ра ё не 

су час на га Паў ноч на га мо ра, змы-

ла пе ра шы ек (хры бет Уілд-Ар туа), 

што злу чаў у той час Бры та нію і 

кан ты нент. Та кім чы нам і ўтва-

рыў ся Дуў рскі пра ліў — Па-дэ-Ка-

ле (са мая вуз кая — 32 кі ла мет-

ры — част ка Ла-Ман ша). Шы ры ня 

Ла-Ман ша на за ха дзе да хо дзіць 

да 250 кі ла мет раў. Пра ліў, які па-

дзя ляе ўзбя рэж жа Фран цыі і Вя-

лі ка бры та ніі, заў сё ды ады гра ваў 

вель мі важ ную ро лю ў гіс то рыі. Не 

дзіў на, што мно гія на ро ды імк ну лі-

ся прад' явіць на яго свае пра вы — 

гэ та знай шло ад люст ра ван не ў 

ад роз нен ні на зваў. Ста ра жыт ныя 

грэ кі на зы ва лі вод ны пе ра шы ек 

«Акі я нус Бры та ні кус», пар ту галь-

цы і іс пан цы — ка на лам ды Ман ча, 

у італь ян цаў наз ва гу ча ла як Ла 

Ма нік, а ў ня мец кіх зем лях пра ліў 

на зы ва лі Эр мель ка на лам. Ця пер 

ён шы ро ка вя до мы як Ла-Манш 

(ад фран цуз ска га la manche — 

«ру каў»), а вось бры тан цы да-

сюль ня рэд ка пра ліў на зы ва юць 

не інакш як Englіsh Channel («Анг-

лій скі ка нал»). Най буй ней шыя аст-

ра вы пра лі ва — Уайт ка ля бе ра гоў 

Вя лі ка бры та ніі і Нар манд скія аст-

ра вы ка ля Фран цыі.

У доб рае на двор'е з анг лій ска-

га го ра да Дуў ра ў пад зор ную тру-

бу або бі нокль ві даць фран цуз скі 

го рад Бу лонь. Па між імі роў нядзь 

пра лі ва. На ват не ве рыц ца, што 

гэ тая спа кой ная ва да сва і мі штор-

ма мі і ту ма на мі шмат ста год дзяў 

па ло ха ла па да рож ні каў. Гаю Юлію 

Цэ за ру з вя лі кай цяж кас цю ўда-

ло ся фар сі ра ваць пра ліў. Пры 

пер шай спро бе яго спа сціг ла няў-

да ча, і ён вы му ша ны быў вяр нуц-

ца. Праз ты ся ча год дзе нар ман скі 

князь Віль гельм За ва ёў нік, пе ра-

праў ля ю чы ся са сва ёй дру жы най 

праз Ла-Манш, стра ціў у яго хва-

лях столь кі во і наў, што пад стра-

хам смер ці за ба ра ніў ві да воч цам 

пра гэ та рас каз ваць. Не да лё ка ад 

гэ тых вод ра зам з Не пе ра мож най 

ар ма дай ка ра ля Фі лі па ІІ знік прэ-

стыж Іс па ніі як вя лі кай мар ской 

дзяр жа вы.

Ла-Манш заў сё ды ады гры ваў 

важ ную ро лю ў зно сі нах па між Анг-

лі яй і кан ты нен таль най Еў ро пай. 

Ве лі зар ны па ток гру заў пе ра во зіў-

ся з «вя лі кай зям лі» на вост раў з 

да па мо гай па ро маў з са мых ста-

ра жыт ных ча соў, так што пы тан не 

аб но вым ві дзе транс парт ных зно-

сін паў ста ла яшчэ ў XІX ста год дзі. 

Амаль чвэрць ста год дзя та му — у 

1994-м — пад Па-дэ-Ка ле па між 

Дуў рам з бры тан ска га бо ку і Ка ле, 

ад па вед на, — з фран цуз ска га, быў 

па бу да ва ны ту нэль (яго агуль ная 

даў жы ня 52,5 кі ла мет ра, у тым лі-

ку 38 км пад дном пра лі ва). Уся го 

ў ту нэ лі кур сіру юць ча ты ры ты пы 

цяг ні коў. Вы са кас ко рас ныя па са-

жыр скія са ста вы TGV Eurostar злу-

ча юць Лон дан, Па рыж і Бру сель. 

У па са жыр скія чаў ноч ныя цяг ні кі 

Eurotunnel Shuttle мож на па гру зіц-

ца з улас ным аў та ма бі лем, пры-

чым па са жы ры на час па сад кі за-

ста юц ца ўнут ры ма шын. Акра мя 

гэ та га, ёсць гру за выя са ста вы, якія 

пе ра во зяць фу ры і кан тэй не ры. Па 

су шы са стаў ідзе з хут ка сцю 300 

кі ла мет раў за га дзі ну, а ў ту нэ лі 

рух за па воль ва ец ца да 160 км/г.

ПРАЗ ПРА ЛІЎ НА КА НОЭ
Ня гле дзя чы на ўсе пе ра ва гі 

пад зем на га пе ра мя шчэн ня, рух па 

вод ных «тра сах» за ста ец ца над-

звы чай ак тыў ным. Асноў ныя су-

час ныя пор ты — Порт смут, Саўт-

гемп тан, Гаўр, Шэр бур. Ла-Манш 

за раз на са мрэч лі чыц ца ад ной 

з най больш за гру жа ных вод ных 

ма гіст ра ляў су свет на га суд на ход-

ства. Ад нак апош нім ча сам пра ліў 

стаў са праўд най «га ра чай кроп-

кай». Тут ад зна ча на іс тот нае па ве-

лі чэн не коль кас ці спроб міг ран таў 

тра піць у Бры та нію па мо ры. Рост 

коль кас ці та кіх не бяс печ ных па да-

рож жаў ак ты ві зу ец ца ар га ні за ва-

ны мі ма фі ёз ны мі і кры мі наль ны мі 

струк ту ра мі, якія дзей ні ча юць на 

тэ ры то рыі Фран цыі, ка жа Ін грыд 

Пар, прад стаў нік бе ра га вой ахо вы, 

якая ба зу ец ца ў го ра дзе Шэр бур-

Ок тэ віль на паў ноч ным за ха дзе 

кра і ны. Ад нак боль шасць спроб 

пра ва лі ла ся з-за та го, што плаў-

срод кі ака за лі ся за над та ма лень-

кі мі: у асноў ным міг ран таў пе ра во-

зяць у ка ноэ, на дзі ма ных або са-

ма роб ных лод ках. Уся го не каль кі 

мар шаў праз Ла-Манш бы ло ар-

га ні за ва на на пра гу лач ных ях тах і 

хут кас ных ка та рах, якія ўсё час цей 

зга ня юць. Па сло вах Ін грыд Пар, 

га лоў нае за раз — не да пус ціць ма-

са вай гі бе лі лю дзей у мо ры.

Су пра цоў ні кі па гранс луж бы і 

служ бы бе ра га вой ахо вы на зы-

ва юць ка ляд ны «на бег» міг ран таў 

бес прэ цэ дэнт ным і ад зна ча юць ка-

та стра фіч ную не пад рых та ва насць 

не ле га лаў да не бяс печ на га па да-

рож жа: лод кі, якім трэ ба бу дзе пе-

ра сек чы адзін з са мых на пру жа-

ных мар скіх пра лі ваў на пла не це, 

не ўкам плек та ва ныя ні сіг наль ным 

аб ста ля ван нем, ні ра цы я мі, ні вы-

ра та валь ны мі ка мі зэль ка мі, яны 

пе ра гру жа ныя, а са мі не ле га лы 

апра ну тыя не па на двор'і. Ні хто 

не ве дае дак лад ную коль касць 

ло дак, якія вы пра ві лі ся ў не бяс печ-

ны шлях, та му не маг чы ма ска заць, 

коль кі з іх пе ра куль ва юц ца, то нуць 

або трап ля юць пад вя лі кія ка раб-

лі ў пра лі ве. Бры тан ская па лі цыя 

на ват па раў на ла гэ тае па да рож-

жа са спро бай пе ра бег чы лон дан-

скую каль ца вую ма гіст раль M25 

у час пік.

Член пар ла мен та Чарлз Эл фі ке 

на зы вае рост коль кас ці спроб да-

брац ца да Вя лі ка бры та ніі на лод-

ках бес прэ цэ дэнт ным. Па вод ле 

яго слоў, па меж ні кам не аб ход на 

вы дзе ліць больш срод каў на ар-

га ні за цыю да дат ко вых па тру лёў. 

Чарлз Эл фі ке так са ма ад зна чае, 

што коль касць міг ран таў, вы яў ле-

ных у гру за ві ках, якія пе ра ся ка-

юць мя жу, вы рас ла больш чым на 

трэць пас ля за крыц ця ў 2016 го дзе 

ла ге ра для бе жан цаў у Ка ле. У той 

жа час Бры джэт Чап ман з даб ра-

чын най ар га ні за цыі граф ства Кент 

Kent Refugee Actіon Network ад зна-

чы ла, што ця пе раш няя сі ту а цыя 

ста ла вы ні кам та го, што бры тан-

скія ўла ды ўзмац ні лі іміг ра цый-

ны кант роль на вы ез дзе ў фран-

цуз скім пар то вым го ра дзе Ка ле. 

«Мы па ста ві лі вя лі кую ага ро джу, 

каб лю дзі не маг лі пра брац ца да 

цяг ні коў і аў та фур го наў, та му яны 

звяр та юц ца да ін шых ме та даў, 

каб да брац ца сю ды», — ска за ла 

яна ў ін тэр в'ю Бі-бі-сі. Адзін з не-

ле галь ных міг ран таў, якія спра ба-

ва лі пе ра плыс ці Ла-Манш у лод цы 

кант ра бан дыс таў, ад нак за тры ма-

ны ў нейт раль ных во дах і вер ну-

ты на зад фран цуз скай па меж най 

служ бай, ска заў га зе це Telegraph: 

«Лепш па та нуць у мо ры, чым вяр-

тац ца ў Фран цыю».

«БРУС ЛІ» І ІН ШЫЯ
Як па ка за ла ўлас нае рас сле да-

ван не, пра ве дзе нае Бі-бі-сі, кант-

ра бан дыс ты пад га ня юць не ле галь-

ных міг ран таў, сцвяр джа ю чы, што 

тым трэ ба спя шац ца, па коль кі пас-

ля вы ха ду Бры та ніі з ЕС ме жы «за-

кры юц ца на дзей на». Боль шасць 

не ле галь ных міг ран таў — з Сі рыі 

і Іра на. Больш за пяць міль ё наў 

сі рый цаў па кі ну лі сваю кра і ну з па-

чат ку там гра ма дзян скай вай ны ў 

2011 го дзе, а за апош нія два га ды 

іран скія гра ма дзя не па да лі ў Бры-

та ніі больш пра шэн няў аб атры-

ман ні пры тул ку, чым прад стаў ні кі 

якой-не будзь ін шай на цыі.

Бры тан скія вы дан ні апіс ва юць 

схе му, якую кант ра бан дыс ты пра-

па ну юць зме шча ным на тэ ры то-

рыі Фран цыі міг ран там, якія хо-

чуць тра піць у Бры та нію. Sunday 

Telegraph на пры кла дзе 38-га до-

ва га Мах му да з Іра на рас каз вае 

пра тое, як ве ча рам 26 снеж ня 

той атры маў СМС-па ве дам лен-

не з ад ра сам, па якім яго па ві нен 

быў за браць ча ла век на ма шы не 

і ад вез ці на бе раг, дзе бу дзе ча каць 

лод ка. Яго брат, які зна хо дзіц ца ў 

Іра не, за га дзя па клаў тры ты ся чы 

фун таў на ра ху нак кант ра бан дыс-

таў, якія яны атры ма юць толь кі ў 

вы пад ку, ка лі Мах муд да бя рэц ца 

да бры тан скіх бе ра гоў.

У той жа ве чар Мах му да і яшчэ 

дзесяць міг ран таў па са дзі лі ў 

раз лі ча ную на се мя рых гу мо вую 

шлюп ку, якой кі ра ваў кант ра бан-

дыст, што на зваў ся бе «Бру сам 

Лі», пі ша га зе та. Ён да вёз іх да 

па ло вы шля ху, за тым пе ра сеў у 

ма тор ную лод ку, якая ру ха ла ся за 

імі, дзе зна хо дзіў ся яго ны на пар-

нік, і, пры стра шыў шы піс та ле там, 

за га даў міг ран там ру хац ца да лей 

са мім у бок Бры та ніі. У ней кі мо-

мант лод ку за ўва жы лі ры ба ла вец-

кія суд ны і па ро мы, апа вяс ці ўшы 

фран цуз скіх па меж ні каў, якія вы-

сла лі па труль ны ка ра бель і вяр ну лі 

не ле га лаў у Ка ле. Па да ных Daіly 

Telegraph, толь кі толь кі за мі ну лы 

ты дзень міг ран ты на 12 лод ках па-

спра ба ва лі пе ра сек чы Ла-Манш.

ФЛОТ 
СУ ПРАЦЬ НЕ ЛЕ ГА ЛАЎ
Бры тан скія ўла ды асце ра га-

юц ца, што ў най блі жэй шыя тыд-

ні коль касць спроб пе ра плыс ці 

Ла-Манш бу дзе на рас таць. Сваю 

ро лю так са ма ады грае не па се-

зо не спа кой нае на двор'е на мо ры. 

Мі ністр унут ра ных спраў Вя лі ка-

бры та ніі Са джыд Джа від на ват пе-

ра пы ніў свой ка ляд ны ад па чы нак, 

які ён пра во дзіў ра зам з сям' ёй у 

Аф ры цы, і тэр мі но ва вяр нуў ся да-

до му, каб не ад клад на за няц ца вы-

ра шэн нем скла да най сі ту а цыі.

Як ста ла вя до ма, дня мі кра і ны 

па абод ва ба кі пра лі ва да мо ві лі ся 

аб уз мац нен ні су мес на га па тру ля-

ван ня і па шы рэн ні сіс тэ мы са чэн ня 

ў Ла-Ман шы, каб спра віц ца з па-

то кам міг ран таў. Са джыд Джа від 

уз гад ніў су мес ны план дзе ян няў са 

сва ім фран цуз скім ка ле гам. План 

пра ду гледж вае спы нен не дзей нас-

ці ар га ні за ва ных зла чын ных гру по-

вак, якія зай ма юц ца пе ра воз кай 

не ле га лаў, а так са ма пра вя дзен-

не тлу ма чаль най ра бо ты ся род са-

міх міг ран таў з мэ тай рас каз ваць 

ім пра ры зы кі, якія ча ка юць пры 

спро бе пе ра сек чы Ла-Манш. Так-

са ма кі раў нік бры тан ска га МУС 

звяр нуў ся да мі ніст ра аба ро ны 

Вя лі ка бры та ніі Гэ ві на Уіль ям са на 

з прось бай пад клю чыць Ка ра леў-

скі ва ен на-мар скі флот у пра лі ве, 

каб да па маг чы вы ра шыць кры зіс 

з міг ран та мі. Як ба чым, апе ра-

цыя ў Ла-Ман шы раз горт ва ец ца 

на са мрэч маш таб ная.

За хар БУ РАК.

У Вя лі ка бры та ніі за не па ко е ны рос там коль кас ці не ле галь ных 

міг ран таў, якія спра бу юць тра піць у кра і ну праз Ла-Манш на 

на дзі ма ных лод ках. Як пі ша Іndependent, па чы на ю чы з Ка-

ля даў бры тан скія і фран цуз скія ўла ды пе ра ха пі лі больш за 

сот ню ча ла век пры спро бе да сяг нуць бе ра гоў «Ту ман на га Аль-

бі ё на». Га зе та ад зна чае, што адзін ка выя вы пад кі не за кон на га 

пе ра ся чэн ня мя жы на зі ра юц ца з па чат ку міг ранц ка га кры зі су 

ў Між зем на мор'і ў 2014-м, але з ліс та па да мі ну ла га го да не ле-

га лаў ста лі ўсё час цей ла віць у Ла-Ман шы. Мі ністр унут ра ных 

спраў Вя лі ка бры та ніі Са джыд Джа від на зваў тое, што ад бы ва-

ец ца, «буй ным ін цы дэн там» і вы ка заў апа сен ні, што та кая сі ту-

а цыя мо жа пры вес ці да ма са вай гі бе лі лю дзей, пе рад ае 

Бі-бі-сі. Пры гэ тым чы ноў нік ад зна чыў, што Хо ум-офіс узяў сі-

ту а цыю пад кант роль, а сам ён атрым лі вае што дзён ныя звод-

кі. Ча му ка ра леў ства на кры ла ма гут ная «хва ля» не ле га лаў?

МАРШ ПРАЗ ЛА-МАНШМАРШ ПРАЗ ЛА-МАНШ
ЧА МУ МІГ РАН ТЫ ЧА МУ МІГ РАН ТЫ 

«АТА КУ ЮЦЬ» ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІЮ?«АТА КУ ЮЦЬ» ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІЮ?


