
6 чэрвеня 2020 г. 13К@НТЫНЕНТЫ

КА МЕН ДАНЦ КАЯ ГА ДЗI НА
Бес прэ цэ дэнт ныя па маш та бе 

бес па рад кi ў ЗША па ча лi ся на мi-

ну лым тыд нi ў Мi не а па лi се пас ля 

смер цi Джор джа Флой да. Цемна-

ску ры стаў ах вя рай праз мер на 

жорст кiх дзе ян няў па лi цыi. Пра тэс-

ты ў Мi не а па лi се па ча лi ся на на-

ступ ны дзень пас ля смер цi Флой да. 

Праз дзень не за да во ле ныя вый шлi 

на ву лi цы Лос-Ан джэ ле са, за тым 

ак цыi аха пi лi ўсю кра i ну. Уба ку не 

за ста лi ся i най буй ней шыя га ра-

ды кра i ны Нью-Ёрк i Ва шынг тон. 

У ста лi цы дэ ман стран ты прый шлi 

да Бе ла га до ма.

Пер ша па чат ко ва ак цыi бы лi мiр-

ныя: лю дзi прос та вый шлi вы ка заць 

сваю не за да во ле насць у воп рат-

цы i мас ках з над пi сам «Я не ма-

гу ды хаць». Ме на вi та гэ тыя сло вы 

паў та раў Флойд, ка лi на яго шыю 

цiс нуў на гой па лi цэй скi. На ву лi цах 

са бра лi ся i пры хiль нi кi ру ху Black 

Lives Matter («Жыц цi чор ных ма юць 

зна чэн не»), якi вы сту пае су праць 

гвал ту ў да чы нен нi да чар на ску ра-

га на сель нiц тва. Больш ра ды каль-

на на стро е ныя дэ ман стран ты ска-

рыс та лi ся мо ман там: яны бi лi шкло 

ў па лi цэй скiх участ ках i па труль ных 

ма шы нах. За тым бу дын кi i аў та ма-

бi лi па ча лi пад паль ваць, гэ та ад-

бы ва ла ся не толь кi ў Мi не а па лi се, 

але i ў iн шых га ра дах. Агрэ сiў на 

на стро е ныя ўдзель нi кi ак цый без 

раз бо ру гра мi лi чу жую ўлас насць i 

збi ва лi лю дзей, якiя спра ба ва лi яе 

аба ра нiць. Аме ры кан цы азi яц ка га 

па хо джан ня на ват вы ра шы лi аб' яд-

нац ца i аба ра няц ца ад ма ра дзё раў, 

за сеў шы на да хах са збро яй.

Лос-Ан джэ лес, Ва шынг тон, Мая-

мi, Дэт ройт, Фi ла дэль фiя, Ат лан та, 

Сi этл, Чы ка га, Пiтс бур г, Мiне а  па лiс 

i мно гiя iн шыя ме га по лi сы адзiн за 

iн шым аб' яў ля лi за ба ро ну на ву-

лiч ныя дэ ман стра цыi ў нач ны час. 

А гу бер на та ры не каль кiх шта таў, 

уклю ча ю чы Тэх ас i Вiр джы нiю, 

увя лi над звы чай нае ста но вi шча. 

Як удак лад няе Reuters, апош нi раз 

ка мен данц кую га дзi ну ў ЗША пры-

хо дзi ла ся ўво дзiць гэ так ма са ва 

больш за 50 га доў та му — пас ля 

за бой ства Мар цi на Лю тэ ра Кiн га-

ма лод ша га ў 1968-м.

Зрэш ты, як мiр ныя пра тэс тоў цы, 

так i ван да лы ўсё роў на за ста ва лi ся 

на ву лi цах на ват уна чы. Мэр акру гi 

Ка лум бiя Мю ры эл Баў зер у су вя зi 

з тым, што ад бы ва ец ца, за явi ла: 

лю дзi ма юць пра ва на сва бо ду схо-

даў, ад нак не па вiн ны пры гэ тым 

раз бу раць го рад — пад па лы бы лi 

за фiк са ва ныя i ў Ва шынг то не. На 

ву лi цы для ба раць бы з бес па рад-

ка мi вы ве лi не толь кi па лi цэй скiх, 

але i сi лы На цы я наль най гвар дыi — 

фар мi ра ван нi рэ зер ву, ар га нi за ва-

ныя ар мi яй i ва ен на-па вет ра ны мi 

сi ла мi. Iх за пра сi лi для да па мо гi 

больш за 25 шта таў. Па лi цэй скiя 

ў пер шыя днi пра тэс таў дзей нi ча-

лi аку рат на, час та ста ра лi ся пе ра-

ча каць у ачап лен нi. У не ка то рых 

вы пад ках яны ўжы ва лi слё за та чы-

вы газ i гу ма выя ку лi для раз го ну 

на тоў пу. Ад нак ка лi дзе ян нi пра-

тэс ту ю чых ста лi больш жорст кi мi, 

вар та выя па рад ку па ча лi ма са ва 

арыш тоў ваць дэ ман стран таў. У Ат-

лан це, на прык лад, двое па лi цэй-

скiх бы лi зволь не ныя пас ля гру ба га 

за тры ман ня на ву чэн цаў ка ле джа. 

Ся род арыш та ва ных у вы хад ныя ў 

най буй ней шым го ра дзе ЗША ака-

за ла ся i дач ка мэ ра Нью-Ёр ка Бi ла 

дэ Бла зiа К'я ра.

«БЛУ КА ЮЦЬ 
СТАТ КI ГОБ ЛI НАЎ»

Ня рэд ка пры хо дзяць па ве дам-

лен нi пра па ра не ных i за гi ну лых 

пад час пра тэс таў. Па цяр пе лыя 

ёсць як ся род па лi цэй скiх, так i ся-

род дэ ман стран таў. Аме ры кан скiя 

ўла ды пад крэс лi ва юць, што лю быя 

су тыч кi з па лi цы яй i па гро зы пра ва-

ахоў нi кам бу дуць рас цэнь вац ца як 

ак ты ўнут ра на га тэ ра рыз му. Пры 

гэ тым мно гiя ад зна ча юць, што мiр-

ныя пра тэс тоў цы i за ва да та ры ця-

пе раш нiх бес па рад каў — роз ныя 

лю дзi. Па iн фар ма цыi па лi цыi, за 

хва ляй гвал ту ста яць гру пы пры-

хiль нi каў тэ о рыi аб пе ра ва зе бе лай 

ра сы, анар хiс ты, край не ле выя эк-

стрэ мiс ты i ан ты фа шыс ты.

Па сло вах на чаль нi ка па лi цыi 

Ма я мi Хор хе Ко лi на, з 57 ча ла век, 

за тры ма ных пад час бес па рад каў 

у адзiн з дзён, толь кi 13 мяс цо вых 

жы ха роў. Аб ка ар ды на цыi па доб-

ных знеш нiх сiл за яў ля ла i мэр Чы-

ка га Ло ры Лай тфут. Яна ад зна чы-

ла, што ма ра дзёр ства бы ло доб ра 

ар га нi за ва на, пры чым ве ра год на, 

людзь мi з iн шых рэ гi ё наў: «Гру-

за вi кi ча роў ным чы нам з'яў ля лi ся 

пе рад кра ма мi, ка ра ва ны ма шын 

вы са джва лi лю дзей, якiя раз бi ва лi 

вок ны i вы но сi лi та ва ры».

У ЗША ма ра дзёр ства на зы-

ва юць «лу цiн гам» (англ. looting). 

Акра мя та го, сло вам «лут» гей ме-

ры на зы ва юць унут ры гуль ня выя 

каш тоў нас цi, якiя атрым лi ва юц ца 

пас ля за бой ства пра цiў нi каў або 

пры за хо пе iх тэ ры то рый. Ты дзень 

та му прэ зi дэнт ЗША До нальд Трамп 

апуб лi ка ваў у сва iм Twitter спрэч ны 

пост на гэ тую тэ му, у якiм ура зiў 

фра зай: «Ка лi па чы на ец ца ма ра-

дзёр ства, па чы на ец ца страль ба» 

(англ. «When the looting starts, the 

shooting starts»). Сло вы аме ры кан-

ска га лi да ра — гэ та цы та та кi раў-

нi ка па лi цыi Ма я мi Уол та ра Хэд лi. 

Пра ва ахоў нiк зра бiў та кую за яву 

ў 1967 го дзе пад час ра са вых хва-

ля ван няў у го ра дзе. Хэд лi за клi каў 

сi ла вi коў вы ка рыс тоў ваць жорст кiя 

ме ры ў ад но сi нах да ак ты вiс таў. Ка-

лi прэ зi дэн та ЗША ста лi вi на ва цiць 

у ра сiз ме ў су вя зi з вы ка ры стан нем 

гэ та га вы каз ван ня, ён па ве да мiў, 

што не ве даў аб па хо джан нi гэ тай 

фра зы: «Я не ве даю, ад куль яна 

ўзя ла ся».

Ня гле дзя чы на па гро зы Трам па, 

ма ра дзё ры не спы ня лi ся. Пры чым 

яны не ба яц ца вы ка рыс тоў ваць 

фi зiч ны гвалт. Пра гэ та рас ка заў 

ра сiй скi фi гу рыст Аляк сей Крас на-

жон, якi ця пер жы ве ў го ра дзе Да-

лас у Тэх асе. «У нас у Да ла се бы ла 

гiс то рыя, як му жык вый шаў аба ра-

няць ад па гром шчы каў свой бiз нес. 

Яго збi лi ледзь не ўдзе ся цёх. Лю дзi 

руй ну юць жыц цё ня вiн ным, гэ та ня-

пра вiль на. У мя не ня ма бiз не су, але 

ёсць бей сболь ная бi та. Ка лi пра-

тэс ты да бя руц ца да май го до ма, я 

га то вы», — па ве да мiў су раз моў нiк 

вы дан ню «Спорт-экс прэс».

Па гро мы да гна лi да ра гiя бу цi кi i 

на ват не пры мет ныя су пер мар ке ты 

ў дзя сят ках га ра доў ЗША: у Нью-

Ёр ку, Лос-Ан джэ ле се, Сан-Фран-

цыс ка i мно гiх iн шых на се ле ных 

пунк тах. Удзель нi кi ак цый вы но сi лi 

з кра маў рэ чы i дэ бош здзяйс ня лi 

пад ло зун гам «Eat the rich!» («Еш 

ба га тых!»), пi шуць аме ры кан скiя 

СМI. На сце нах бу дын каў, дзе раз-

ме шча ны да ра гiя кра мы, з'яў ля-

лi ся над пi сы на кшталт «Ба га тыя 

больш не ў бяс пе цы!». Ло зунг «Eat 

the rich!» — узы хо дзiць да ан ты-

капiта лiс тыч най пес нi Aerosmith 

пад та кой жа наз вай — за ўва жа лi 

ў мно гiх мес цах Business Insider i iн-

шыя вы дан нi. У пры ват нас цi, фра за 

бы ла на пi са на чыр во най фар бай з 

ба лон чы ка на бя лют кiм Mercedes-

Benz, якi ста яў па ся род рас ку ро ча-

на га аў та са ло на ў Ок лен дзе.

Па сло вах вi да воч цаў, ма ра-

дзёр ствам зай ма лi ся не толь кi тыя, 

хто са праў ды мае па трэ бу ў гра шах 

або пе ра жы вае з-за гi бе лi Флой да. 

«На род з'е хаў ся ра ба ваць кра мы 

з усiх на ва коль ных шта таў. Бы ла 

ку ча ма шын з Нью-Джэр сi, Пен-

сiль ва нii i на ват з Мэ на даб ра лi ся. 

Упер шы ню ўба чыў ра баў нi коў на 

да ра гiх тач ках. Лю дзi пад' яз джа лi 

на «мерседэ сах» за 100 ты сяч до-

ла раў i зу сiм спа кой на iш лi браць 

воп рат ку, за ла зя чы ўнутр праз 

па бi тыя вiт ры ны i на бi ва ю чы та ва-

рам са лон i ба гаж нiк. На ват тое, 

што iм бы ло не трэ ба, усё роў на 

бi лi, ла ма лi i кры шы лi: арт-га ле рэi, 

кас ме ты ку, ка фэ, та ва ры для жы-

вёл i ўсё ас тат няе, што трап ля ла ся 

па да розе», — рас ка заў на сва ёй 

ста рон цы ў Facebook пе цяр бур жац 

Дзя нiс, якi пра цуе гi дам у Нью-Ёр-

ку, па ве да мi ла gazeta.ru.

Гэ та па цвяр джа юць i ка рэн ныя 

аме ры кан цы. «Па ло ва гэ тых лю-

дзей на ват не жы ве тут. Яны тут, 

каб знi шчаць рэ чы. Гэ та не да па-

ма гае iх спра вам», — абу ры ла ся 

68-га до вая жы хар ка Ка лi фор нii 

Ана Пе пе, па ве дам ляе га зе та Los 

Angeles Times. Акра мя та го, ма ра-

дзё ры аб' яд ноў ва лi ся ў гру пы — 

каб бы ло пра сцей ра ба ваць. «Па 

ву лi цах блу ка юць стат кi гоб лi наў, 

якiя за ха пi лi Ман хэ тэн i пра цяг ва-

юць яго ра ба ваць. Хо дзяць вя лi кi мi 

на тоў па мi або ма лень кi мi гру па-

мi, i яны прос та ўсю ды. Фак тыч на 

ўве ча ры i ноч чу на ву лi цах толь кi 

яны i ко пы», — да даў гiд Дзя нiс. 

Зла чын цы не ба я лi ся ата ка ваць i 

бан кi: на прык лад, у ноч на 1 чэр-

ве ня ў пры га ра дзе Сан-Ды е га ў 

Ка лi фор нii зла мыс нi кi аб ра ба ва-

лi i пад па лi лi два бан кi, па ве да мiў 

Fox News.

У ЧА КАН НI ЎСПЫШ КI
Прэ зi дэнт ЗША До нальд Трамп 

па абя цаў увес цi ўзбро е ныя сi лы 

ў шта ты, дзе ад бы лi ся най больш 

маш таб ныя пра тэст ныя ак цыi, 

якiя мо гуць быць спра ва ка ва ныя 

смер цю аф ра а ме ры кан ца Джор-

джа Флой да. Пра гэ та аме ры кан-

скi лiдар за явiў у сва iм зва ро це 

з Ружо ва га са ду Бе ла га до ма. 

«Я ма бi лi зую ўсе iс ну ю чыя фе дэ-

раль ныя рэ сур сы, гра ма дзян скiя i 

ва ен ныя, каб спы нiць бес па рад кi i 

ма ра дзёр ства, па клас цi ка нец раз-

бу рэн ням i пад па лам i аба ра няць 

пра вы за кона  па слух мя ных аме ры-

кан цаў», — пад крэс лiў аме ры кан скi 

лi дар, вы сту па ю чы ў Бе лым до ме.

Спра ва ў тым, што фе дэ раль ны 

За кон аб паў стан нях (Insurrection 

Act) ад 1807 го да да зва ляе прэ зi-

дэн ту ЗША ў асо бых аб ста вi нах 

вы ка рыс тоў ваць уз бро е ныя сi лы i 

пе ра да дзе ную ў фе дэ раль нае пад-

на ча лен не На цы я наль ную гвар дыю 

ўнут ры кра i ны для пад аў лен ня гра-

ма дзян скiх бес па рад каў, паў стан-

няў i мя ця жоў. Гэ ты за кон ужо не 

раз пры мя няў ся для пад аў лен ня 

маш таб ных бес па рад каў у су час-

най гiс то рыi Аме ры кi, у тым лi ку ў 

1967 го дзе ў Дэт рой це, у 1968-м — 

у Чы ка га i Бал ты мо ры, а так са ма ў 

1992-м пад час па гро маў у Лос-Ан-

джэ ле се.

Вось i на гэ тым тыд нi ў ста лiч-

ную Ка пi та лiй скую акру гу пе ра кi-

ну лi 1600 бай цоў ар мii з Форт-Брэг 

у Паў ноч най Ка ра лi не. Яны зна хо-

дзi лi ся ка ля пад' ез даў да Ва шынг-

то на, але ў сам го рад не ўвай шлi. 

У Ва шынг тон i яго пры га ра ды так-

са ма бы ло на кi ра ва на пры клад на 

1,7 ты ся чы бай цоў На цы я наль най 

гвар дыi ЗША з шта таў Iн дыя на, Тэ-

нэ сi i Паўд нё вая Ка ра лi на. Праў да, 

дня мi мi нiстр аба ро ны ЗША Марк 

Эс пер ад мя нiў вы вад з ра ё наў па-

блi зу аме ры кан скай ста лi цы ва ен-

ных, якiя бы лi пе ра кi ну тыя ту ды для 

маг чы май да па мо гi ў пад тры ман нi 

па рад ку пад час пра тэс таў. Пра гэ-

та па ве да мi ла агенц тва Associated 

Press са спа сыл кай на мi нiст ра ар-

мii (су ха пут ных вой скаў) ЗША Рая-

на Ма кар цi.

Так са ма ста ла вя до ма, што акра-

мя бы ло га па лi цэй ска га Дэ рэ ка Шо-

вi на аб вi на ва чан нi бы лi прад'яў ле ны 

яшчэ тром пра ва ахоў нi кам, якiя бы-

лi на мес цы зда рэн ня. Та кiм чы нам, 

як ад зна чае Associated Press, пра-

тэс тоў цы да бi лi ся вы ка нан ня сва-

iх па тра ба ван няў. Поў ныя вы нi кi 

ўскрыц ця це ла Флой да бы лi апуб лi-

ка ва ны са зго ды сям'i. У да ку мен це 

ска за на, што ён па мёр у вы нi ку спы-

нен ня сэр ца, вы клi ка на га сi ла вы мi 

пры ёма мi, якiя бы лi вы ка ры ста ны 

па лi цэй скi мi пры яго за тры ман нi. 

Ад зна ча ец ца, што ў кры вi Флой да 

бы лi вы яў ле ны сля ды нар ка тыч ных 

рэ чы ваў. У яго так са ма быў ды яг-

нас та ва ны COVID-19.

Пра тэс ты ў ЗША не ад дзель ныя 

ад эка на мiч на га кры зi су, у якiм 

апы ну лi ся Злу ча ныя Шта ты Аме-

ры кi з-за пан дэ мii. Аб гэ тым заявiў 

Дэ рык Га мiль тан, вы ка наў чы ды-

рэк тар Iн сты ту та Кiр ва на пры ўнi-

вер сi тэ це шта та Агаё, па ве дам ляе 

вы дан не Business Insider. За апош-

нiя тры ме ся цы больш за 40 мiль-

ё наў аме ры кан цаў па да лi за явы 

на да па мо гу па бес пра цоўi. Та кiм 

чы нам, без ра бо ты за стаў ся фак-

тыч на кож ны чац вёр ты жы хар ЗША 

пра ца здоль на га ўзрос ту. Пры гэ-

тым больш за ўсё зваль нен няў у 

сек та рах з тра ды цый на нiз кiм уз-

роў нем за ра бот най пла ты. Сi ту а-

цыю па гар шае i тое, што 31 лi пе ня 

для мiль ё наў аме ры кан цаў мi нае 

тэр мiн дзе ян ня да па мо гi па бес пра-

цоўi. Ска ра чэн не фе дэ раль най да-

па мо гi мо жа вы клi каць но вую хва-

лю пра тэст ных ак цый у кра i не.

Га лоў ны хi рург ЗША док тар 

Джэ рам Адамс па пя рэ дзiў аб тым, 

што вар та ча каць но выя ўспыш-

кi ка ра на вi ру са на фо не ма са вых 

пра тэс таў. У iн тэр в'ю Politico ён 

за ўва жыў, што «ёсць усе пад ста-

вы ча каць, што мы ўба чым но выя 

клас та ры i, маг чы ма, но выя ўспыш-

кi ў бу ду чы нi». Як лi чыць гу бер на-

тар шта та Мi не со та Цiм Уолз, «нас 

ча кае рэз кi ска чок COVID-19». Так 

што ад хва лi пра тэс таў да ўспыш кi 

ка ра на вi ру са — адзiн крок.

За хар БУ РАК.

Та кое мер ка ван не вы ка заў стар шы ня Па ста ян-

най ка мi сii па мiж на род ных спра вах Па ла ты прад-

стаў нi коў Анд рэй САВIНЫХ у эфi ры АНТ.

На яго дум ку, ця пер у ЗША мож на на зi раць 

кан флiкт дзвюх элiт, але фак тыч на за iх ва ю юць 

цемна  ску рыя, ла цi на а ме ры кан цы, iн тэ лi ген цыя. 

«Яны прос та з'яў ля юц ца гар мат ным мя сам гэ та га 

су тык нен ня», — ад зна чыў пар ла мен та рый.

«Ад на элiт ная гру па, гла баль ны фi нан са вы алi-

гар хат, ва юе з алi гар ха там ва ен на-пра мыс ло вым, 

вы твор чым. Яны сыш лi ся ў вель мi жорст кай, я ска-

заў бы, су тыч цы на вы жы ван не. Гэ та ўпер шы ню», — 

лi чыць Анд рэй Са вi ных. На яго дум ку, ар га нi за цыя 

ма са вых пра тэс таў у роз ных га ра дах ЗША мае 

вель мi ма гут нае фi нан са ван не. Акра мя та го, пра-

во дзiц ца iн фар ма цый ная кам па нiя ў са цы яль ных 

сет ках i срод ках ма са вай iн фар ма цыi. Яшчэ ад на 

асаб лi васць — удзел вя до мых асоб.

Пар ла мен та рый лi чыць, што ў Аме ры цы за раз мож-

на на зi раць кла сiч ны прык лад, ка лi элi ты ад ной кра i ны 

сы хо дзяц ца ў жорст кiм су праць ста ян нi. «Пры чым вi да-

воч на, што аме ры кан скiя элi ты, гру поў кi, якiя су пер нi ча-

юць ад на з ад ной, ужо пе рай шлi пункт не зва ро ту. Гэ та 

зна чыць, што да мо вiц ца яны ўжо не змо гуць. Упэў не ны, 

што гэ тыя бес па рад кi — толь кi па ча так. Ка лi скон чац-

ца бес па рад кi з гэ тай на го ды, праз 2-3 тыд нi па ўста не 

но вая на го да, i бу дзе яшчэ но вы вi ток дэ ста бi лi за цыi, 

но вы вi ток бес па рад каў», — мяр куе Анд рэй Са вi ных.

 Да слоў на

За клад нi ка мi сi ту а цыi з су тык нен ня мi ста лi прос тыя лю дзi

АД НОЙ ЧЫ Ў АМЕ РЫ ЦЫ
ЗША за хлiс ну ла хва ля ма са вых пра тэс таў

Больш чым 10 ты сяч ча ла век за тры ма на з па чат ку ма са вых пра-

тэс таў, якiя пра хо дзяць у ЗША. Пра гэ та па ве да мi ла агенц тва 

Associated Press. Больш за чвэрць усiх за тры ман няў пры па да е 

на Лос-Ан джэ лес (штат Ка лi фор нiя). Да лей iдуць Нью-Ёрк, Далас 

(штат Тэх ас) i Фi ла дэль фiя (штат Пен сiль ва нiя). Шмат ка му з за-

тры ма ных прад' яў ле ныя аб вi на ва чан нi ў здзяйс нен нi дроб ных 

пра ва па ру шэн няў, на прык лад у не вы ка нан нi пра вi лаў ка мен данц-

кай га дзi ны. Пры гэ тым, як ад зна чы ла Associated Press, сот нi 

пра тэс тоў цаў арыш та ва ныя па вод ле аб вi на ва чан няў у кра дзя жы 

або ма ра дзёр стве. У ба раць бе з бес па рад ка мi да мяс цо вых пра-

ва ахоў ных ор га наў час та пад клю ча ец ца На цы я наль ная гвар дыя 

ЗША, за дзей нi ча на ка ля 30 ты сяч бай цоў у больш чым 30 шта тах 

i ста лiч най акру зе Ка лум бiя. Пры клад на ў 40 га ра дах, уклю ча ю чы 

Ва шынг тон i Нью-Ёрк, уве дзе на ка мен данц кая га дзi на. Як ЗША 

пе ра адоль ва юць гла баль ную хва лю бес па рад каў?


