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У лю дзей май го па ка лен ня 
пры ад ка зе на пы тан не аб 
коль кас ці на сель ніц тва Бе ла-
ру сі заўж ды ў па мя ці ўсплы ва-
юць зна ё мыя ліч бы — 10 міль-
ё наў 300 ты сяч ча ла век, вя до-
мыя яшчэ з кур су школь най 
геа гра фіі па вод ле пе ра пі су 
1989 го да.

Менш на два 
аб лас ныя цэнт ры

У по бы та вых раз мо вах бе ла ру-
сы так са ма пры звы ча і лі ся ка заць: 
«Нас 10 міль ё наў». На са мрэч гэ тыя 
да ныя даў но не ад па вя да юць рэ ча-
іс нас ці, а пы тан не дэ ма гра фіч най 
бяс пе кі ў наш час ста іць над звы-
чай вост ра. Рэ аль ная коль касць на-
сель ніц тва Бе ла ру сі за раз скла дае 
9 міль ё наў 461,5 ты ся чы ча ла век, 
гэ та зна чыць, за апош нія 25 га доў 
бе ла ру саў ста ла менш на 800 ты-
сяч. Гэ та больш, чым два Ві цеб скі.

Між тым, тэ ры та ры яль ныя маг-
чы мас ці рэс пуб лі кі, па тэн цы ял 
сель ска гас па дар ча га і пра мыс ло-
ва га комп лек су па тра бу юць, каб 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі пра жы ва ла 
не менш за 20 міль ё наў ча ла век. 
Толь кі ў гэ тым вы пад ку су час-
ная эка на міч ная ма дэль бу-
дзе здоль ная за ха ваць сваю 
са цы яль ную скі ра ва насць 
і за бяс пе чыць якас ны рост 
вы твор час ці. У ад ва рот най 
сі ту а цыі бе ла рус кі ўрад ужо 
блі жэй шым ча сам бу дзе вы-
му ша ны пай сці на та кія не-
па пу ляр ныя ме ры, як за пра-
шэн не пра цоў ных міг ран таў 
з кра і н Цэнт раль най Азіі ды 
па ве лі чэн не па ро гу пра цоў на га 
ўзрос ту за кошт пен сі я не раў.

Да рэ чы ўжо за раз Бе ла русь су-
ты ка ец ца з праб ле май не да хо пу 
пра цоў ных рук у пра мыс ло вас ці, а 
сіс тэ ма ся рэд няй спе цы яль най пра-
фе сі я наль на-тэх ніч най аду ка цыі пе-
ра жы вае пе ры яд па воль най дэ гра да-
цыі. На прык лад, за апош нія 7 га доў 
коль касць абі ту ры ен таў, аб раў шых 
уста но вы пра фе сі я наль на-тэх ніч-
най аду ка цыі, змен шы ла ся амаль 
на 35%. Па ка заль на, што на 10 ты-
сяч ча ла век на сель ніц тва Бе ла ру сі 
пры хо дзіц ца ўся го 161 на ву чэ нец 
тэх ні ку маў, ву чы лі шчаў і ка ле джаў, 
у той час як коль касць сту дэн таў ВНУ 
скла дае аж 453 ча ла ве кі. Вя до ма, 
што по бач з дэ ма гра фіч ным склад-
ні кам важ ную ро лю тут ады гры вае 
так са ма раз віц цё спа жы вец кай куль-
ту ры, ка лі рост за роб каў і ўзроў ню 
жыц ця на сель ніц тва ад па вед ным чы-
нам ад бі ва ец ца на спе цы фі цы са цы-
яль ных па во дзін асо бы. Так, баць кі-
ра бо чыя ро бяць усё маг чы мае дзе ля 
та го, каб улад ка ваць улас нае дзі ця 

ў ВНУ з вы ба рам спе цы яль нас ці, не 
звя за най з фі зіч най пра цай, а пра-
ца на пра мыс ло вас ці ці ў сель скай 
гас па дар цы вы гля дае са цы яль на 
не прэ стыж най ся род бе ла рус кай 
мо ла дзі.

Гэ так жа на дру гі план ады хо-
дзяць каш тоў нас ці сям'і і ма ця-
рын ства. Тра ды цый на кан сер ва-
тыў ныя ў пы тан нях сям'і і шлю бу 
бе ла ру сы па сту по ва мя ня юць свае 
жыц цё выя ўста ноў кі на су мнеў ныя 
каш тоў нас ці ін ды ві ду а лісц ка-эга-
іс тыч на га кштал ту, ка лі га лоў най 
мэ тай жыц ця ста но віц ца да сяг нен-
не ўлас на га кам фор ту. Пры гэ тым 
асаб лі ва прык ра, ка лі пад да хам 
па доб най са ма рэа лі за цыі ча ла ве ка 
на са мрэч ад бы ва ец ца ду хоў ная дэ-
гра да цыя асо бы, а ра зу мен не кам-
фор ту зво дзіц ца да пры мі тыў на га 
ло зун га «Бя ры ад жыц ця ўсё!», што 
час та пры во дзіць як да за ня па ду 
ін сты ту ту сям'і ў гра мад стве, так 
і да фак тыч най са цы яль най гі бе лі 
асоб ных гра ма дзян, люм пе ні за цыі 
част кі ай чын най мо ла дзі.

Сум ная ста тыс ты ка
На прык лад, на 100 ро даў у на-

шай кра і не ад бы ва ец ца 29,5 вы пад-
ку абор таў, гэ та зна чыць, як слуш-
на за ўва жае спе цы я ліст кан сер-

ва тыў на га цэнт ра NOMOS Лю боў 
Бар кун, «амаль кож ны трэ ці за ча ты 
ча ла век бу дзе за бі ты». Гэ так са ма 
да во лі сум на вы гля дае і ста тыс ты-
ка су ад но сін шлю баў і раз во даў: у 
2012 го дзе ра зы сці ся па жа да лі 39 

ты сяч пар, пры тым на за клю ча-
ныя 1000 шлю баў пры хо дзіц ца 
аж но 512 раз во даў.

Ка лі та кую скла да ную сі ту-
а цыю да поў ніць не га тыў ны мі 
ліч ба мі, што свед чаць аб па ве-
лі чэн ні до лі гра ма дзян з аса цы-
яль ным ты пам па во дзін (нар ка-
ма нія, ал ка га лізм) у струк ту ры 
бе ла рус ка га гра мад ства, то за-
бес пя чэн не дэ ма гра фіч най бяс-

пе кі ўво гу ле ста но віц ца най важ ней-
шым пы тан нем не толь кі да лей ша-
га раз віц ця, але і вы жы ван ня бе ла-
рус кай на цыі. У якас ці прак тыч най 
ілюст ра цыі ня прос та га ста но ві шча, 
ад зна чым, што коль касць нар ка за-
леж ных па вя лі чы ла ся за апош нія 
25 га доў у 23 ра зы па Бе ла ру сі, а 
ў го ра дзе Мін ску — у 56 ра зоў. На 
афі цый ным улі ку зна хо дзяц ца ка ля 
14 ты сяч нар ка ма наў, ад нак су свет-
ныя прак ты кі з улі кам па каз чы каў 
ла тэнт нас ці ка жуць, што та кую 
ліч бу трэ ба па мна жаць пры клад на 
на 10. Гэ та зна чыць, коль касць бе-
ла рус кіх нар кас па жыў цоў скла дае 
ка ля 140-150 ты сяч ча ла век — ме-
на ві та та кі мі ліч ба мі ка рыс та юц ца 
ў сва іх ацэн ках МУС і Ге не раль ная 
пра ку ра ту ра. Ка лі ўліч ваць, што 
са цы яль ны парт рэт бе ла рус ка га 
нар ка за леж на га — гэ та ін' ек цый-
ны нар ка ман: ма ла ды не жа на ты 
бес пра цоў ны муж чы на 20-35 га доў, 
а пра цяг ласць жыц ця па ста ян на га 
спа жыў ца нар ко ты ку опій най гру пы 
— 5-7 га доў, то і яшчэ адзін з ас-

пек таў дэ ма гра фіч най ямы, у якой 
апы ну ла ся Бе ла русь, ста но віц ца 
цал кам зра зу ме лым.

Яшчэ больш скла да ная сі ту а цыя 
скла ла ся з пы тан ня мі ал ка га ліз му. 
Згод на з ін фар ма цы яй Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя, на ўлі ку ў су-
вя зі са зло ўжы ван нем ал ка го лем 
зна хо дзіц ца ка ля 270 ты сяч ча ла-
век, пры гэ тым 180 ты сяч ма юць 
ды яг наз «хра ніч ны ал ка га лізм». 
Ад нак мно гія экс пер ты лі чаць, што 
і гэ тая ліч ба да лё ка не поў ная, а 
рэ аль ная коль касць ал ка го лі каў да-
ся гае 500 ты сяч ча ла век. Вель мі 
не пры ем най тэн дэн цы яй ба чыц ца 
так са ма той факт, што ал ка га лі за-
цыя ахоп лі вае ўсё больш шы ро кія 
ко лы гра мад ства. Пад лет ка вы і жа-
но чы ал ка га лізм больш не з'яў ля-
юц ца не звы чай най з'я вай. Згод на з 
да ны мі Бел ста та, толь кі за апош нія 
5 га доў коль касць за рэ гіст ра ва ных 
ал ка го лі каў-жан чын вы рас ла на 
37%.Та кі рост пра яў ал ка га лі за-
цыі пра ма ад па вед ны ста тыс ты цы 
ганд лю спірт ны мі на по ямі: за раз 
на ад ну ду шу на сель ніц тва рэа лі-
зу ец ца пры клад на 12,5 літ ра чыс-
та га спір ту, пры гэ тым яшчэ ў 1970 
го дзе та кі па каз чык скла даў уся го 
6,4 літ ра. Па трэб на ад зна чыць, што 
згод на з да ны мі Су свет най ар га ні-
за цыі ахо вы зда роўя, кры тыч ная 
ад зна ка, пас ля якой ад бы ва юц ца 
не зва рот ныя дэ ма гра фіч ныя на-
ступ ствы, — 8 літ раў на ду шу на-
сель ніц тва.

Ці ёсць у нас шанц?
Ад нак, на ват з улі кам вы шэй-

азна ча ных да ных, шанц для Бе ла-
ру сі і яе на ро да не толь кі вы жыць 
і за ха вац ца, але і раз ві вац ца, без-

умоў на, ёсць. На зва ныя ліч бы, вя до-
ма, не над та ап ты міс тыч ныя, ад нак 
на ста тыс ты ку мож на па гля дзець і 
з ін ша га бо ку: на прык лад, яшчэ у 
1995 го дзе коль касць абор таў на 
100 ро даў скла да ла 188 вы пад каў 
(а за раз 29), з 2008 го да стаў на зі-
ра ц ца рост коль кас ці на ра джаль-
нас ці пры змян шэн ні смя рот нас ці. 
Ска жам, у сту дзе ні—лі пе ні гэ та га 
го да ў рэс пуб лі цы на ра дзі ла ся 66,9 
ты ся чы дзя цей, што больш на 2,5 
ты ся чы за ана ла гіч ны пе ры яд 2012 
го да, знач на зні зі ла ся дзі ця чая смя-
рот насць і па вя лі чы ла ся коль касць 
паў тор ных ро даў у жан чын.

Па доб ная сі ту а цыя з'яў ля ец ца 
свед чан нем па спя хо вас ці дзяр-
жаў най па лі ты кі па за ах воч ван ні 
ма ця рын ства і пад трым цы ін сты-
ту та сям'і. Не ка то рыя спе цы я ліс-
ты ў га лі не дэ ма гра фіч най бяс пе кі 
на ват па ча лі ка заць, што Бе ла русь 
па кры се вы хо дзіць з дэ ма гра фіч-
най ка та стро фы, у якой наш на род 
апы нуў ся пад час 90-х га доў мі ну-
ла га ста год дзя. Ад нак па трэб на 
ра зу мець, што на ват да сяг ну тыя 
вы ні кі з'яў ля юц ца не да стат ко вы мі, 
бо ўся го толь кі да юць уз наў лен не 
на сель ніц тва на 70%, а Бе ла ру сі 
для за бес пя чэн ня пла ну е ма га ін-
дуст ры яль на га рыў ка па трэб на на-
ват не поў нае ўзнаў лен не, а моц ны 
дэ ма гра фіч ны рост.

У гэ тым ста но ві шчы вель мі ра-
зум ным і не аб ход ным ба чыц ца ра-
шэн не дзяр жаў на га кі раў ніц тва па 
ства рэн ні прак ты кі вы пла ты «ма-
ця рын ска га ка пі та лу» ў рам ках 
пра ек та «Вя лі кая сям'я». Пры гэ-
тым, мяр кую, што гро шы для вы-
ра шэн ня най важ ней ша га пы тан ня 
на цы я наль на га вы жы ван ня мог бы 
пра да ста віць са цы яль на ад каз ны 
бе ла рус кі біз нес. На га да ем, што ў 
Бе ла ру сі пра жы вае ка ля 11 ты сяч 
до ла ра вых міль я не раў, а пра ект 
«Вя лі кая сям'я» быў пра па на ва-
ны Прэ зі дэн ту ад ным з ай чын ных 
бан кі раў. Ад нак ра зам з ма тэ ры-
яль ным за ах воч ван нем ма ця рын-
ства не аб ход на пра вя дзен не больш 
якас най ін фар ма цый най і ідэа ла гіч-
най па лі ты кі з апо рай на тра ды цый-
ныя каш тоў нас ці на ша га на ро да, а 
так са ма пры няц це рэ аль ных за ха-
даў па су праць дзе ян ні ал ка га ліз му 
і нар ка ма ніі.

Ка лі ма тэ ры яль ныя сты му лы 
для на сель ніц тва бу дуць кро чыць 
у дзяр жаў най па лі ты цы по руч з ду-
хоў ным вы ха ван нем гра мад ства і 
эфек тыў най нар мат вор чай прак-
ты кай, то бу ду чы ня на цыі ўсё ж 
ба чыц ца ап ты міс тыч на, а ліч ба ў 
20 міль ё наў бе ла ру саў не зда ец ца 
та кой не да ся галь най.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ,
па лі тыч ны ана лі тык.

Ме на ві та та кая тэн дэн цыя на зі ра ец ца апош нім ча сам 
ся род бе ла ру саў і бе ла ру сак, што вы яз джа юць у вы-
шэй зга да ныя кра і ны. Пра гэ та рас ка за ла стар шы ня 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Клуб дзе ла вых жан чын» Ла-
ры са ІС ТО МА ВА.

— На ін фа лі нію 113 па пы тан нях бяс печ на га вы ез ду і 
зна хо джан ня за мя жой, па чы на ю чы з 2011 го да, па кан суль-
та цыю звяр ну лі ся больш за 4 ты ся чы ча ла век. Ся род кра ін, 
ку ды вы яз джа юць на шы гра ма дзя не ў пер шую чар гу, — Ра-
сія, Поль шча, Гер ма нія і Тур цыя. Пры чым, на прык лад, у Ра сію 
час цей збі ра юц ца муж чы ны з мэ тай пра ца ўлад ка ван ня, а па 
Тур цыі звы чай на хо чуць атры маць кан суль та цыю жан чы ны, 
што едуць ту ды для зна ём ства, за клю чэн ня шлю бу ці по шу ку 
пра цы. Па доб ная сі ту а цыя на зі ра ец ца і ў да чы нен ні да Іта ліі, 
— ад зна чы ла Ла ры са Іс то ма ва.

Пра ва ахоў ні кі на гэ ты конт ма юць сваю ста тыс ты ку. Як 
рас ка заў на мес нік на чаль ні ка 2-га ад дзе ла ўпраўлення па 
нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі кры мі наль-
най мі лі цыі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Ула дзі мір Емяль-

я наў, сё ле та пе ра кры та 20 ка на лаў вы ва зу бе ла ру саў за 
мя жу з мэ тай экс плу а та цыі. Лю дзі збі ра лі ся вы яз джаць у 
Ра сію, Гер ма нію, Фран цыю, Кіпр, Поль шчу, Аб' яд на ныя Араб-
скія Эмі ра ты. Але ў па раў на нні з 2004 го дам маш таб та кіх 
зла чын стваў як су тэ нёр ства, ган даль людзь мі, вы кра дан не 
з мэ тай экс плу а та цыі і вы ка ры стан не ня воль ніц кай пра цы 
ска ра ціў ся ў 10 ра зоў. Так, ка лі ў 2004 го дзе бы ло за рэ гіст-
ра ва на 555 та кіх зла чын стваў, то за па ру ме ся цаў гэ та га 
го да — уся го 56. У асноў ным бе ла ру сы су ты ка юц ца з та кі мі 
фор ма мі ганд лю людзь мі, як пра цоў ная і сек су аль ная экс-
плу а та цыя, так са ма ма юц ца вы пад кі ганд лю людзь мі з мэ тай 
ада бран ня ўнут ра ных ор га наў. Пры чым, з 4 ты сяч 970 на шых 
су ай чын ні каў, якія, па чы на ю чы з 2002 го да, ста лі ах вя ра мі 
ганд лю людзь мі, 4 ты ся чы 386 ча ла век пад верг лі ся ме на ві та 
сек су аль най экс плу а та цыі.

— Апош нім ча сам вель мі шмат «не ад на знач ных» пра па-
ноў бе ла рус кія жан чы ны і дзяў ча ты атрым лі ва юць з Кі тая. 
Ім праз са цы яль ныя сет кі пра па ноў ва юць пра цу ма дэ лі ў 
клу бе, — ад зна чы ла кі раў нік ін фа лі ніі па бяс печ ным вы ез дзе 

і зна хо джан ні за мя жой пра гра мы «Ла Стра да» Іры на Па-
ца но віч. — Але та кое прос та не маг чы ма: да стат ко ва лёг ка 
зда га дац ца, што пра ца бу дзе звя за ная як мі ні мум з тан ца мі 
ці эс кор там. Пры чым пра ца даў цы пра па ноў ва юць вы ехаць у 
Кі тай па ту рыс тыч най ві зе, абя ца ю чы праз не ка то ры час зра-
біць і пра цоў ную. Ужо толь кі гэ ты факт па ві нен на сця ро жыць. 
Боль шасць бе ла ру сак не ве дае, што з ня даў ня га ча су ў гэ тай 
кра і не дзей ні чае но вы за кон, які пра ду гледж вае вя ліз ныя 
штра фы за та кое вось не ле галь нае пра ца ўлад ка ван не.

Як сцвяр джа юць прад стаў ні кі дэ парт амен та па гра ма-
дзян стве і міг ра цыі МУС Бе ла ру сі, яны пра вод зяць пра цу па 
ства рэн ні цы ві лі за ва ных умоў па экс пар це і ім пар це пра цоў-
най сі лы. Пра ца ўлад ка ван не на шых гра ма дзян за мя жой, як 
пра ві ла, ажыц цяў ля ец ца ар га ні за цы я мі, што ма юць на гэ та 
лі цэн зіі (та кіх ар га ні за цый у Бе ла ру сі — ка ля 79). Бе ла ру сы, 
што звяр та юц ца ту ды, ма юць мі ні маль ную ры зы ку стаць 
ах вя ра мі ганд лю людзь мі.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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20 МІЛЬ Ё НАЎ БЕ ЛА РУ САЎ: 
МА РА  ДА СЯ ГАЛЬ НАЯ

Вы езд без «пры год»Вы езд без «пры год»  ��

У РА СІЮ — ПРА ЦА ВАЦЬ, 
У ТУР ЦЫЮ — СЯМ'Ю СТВА РАЦЬ

Спе цы я ліс ты ў га лі не 
дэ ма гра фіч най бяс пе кі на ват 
па ча лі ка заць, што Бе ла русь 
па кры се вы хо дзіць з дэ ма гра фіч най 
ка та стро фы, у якой наш на род 
апы нуў ся пад час 90-х га доў 
мі ну ла га ста год дзя. 
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