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За проектот и наодите во овој извештај 

Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Помош на рутата – обезбедување заштита на бегалците и 
мигрантите што транзитираат низ Македонија и Србија“, поддржан од Европската унија, а имплементиран од страна 
на Фондацијата „Ана и Владе Дивац“ од Србија, во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на 
Република Македонија, Новосадскиот хуманитарен центар и Здружението на самарјански работници (ASB) – Србија. 
Една компонента од проектот претставува поврзувањето на 24 граѓански организации од Македонија и од Србија 
во мрежа за регистрирање на прекршувањата на правата на бегалците и мигрантите1  и обезбедување на нивна 
поголема заштита, во која, покрај четирите партнерски организации-имплементатори, учествуваат и пет граѓански 
организации од Македонија и 15 од Србија. Секоја од овие организации дејствува во рамките на својот мандат и 
обезбедува разни услуги за заштита на правата на бегалците и мигрантите. Меѓу нив се Црвениот крст на Република 
Македонија, „Легис“, „Отворена порта“ (La strada), Регионалниот центар за одржлив развој (РЦОР) – Гевгелија, НВО 
„Граѓански развој“ (Ваксинце). Податоците и наодите во овој извештај се должат на нивните известувања.

Во извештајот се опфатени состојбите со бегалската криза во Република Македонија во текот на 2018 година од 
повеќе аспекти. Работењето на транзитните кампови, условите и третманот што бегалците и мигрантите ги добиваат 
во нив, текот на нелегалната миграција и изолирани инциденти, како и носењето и спроведувањето на националните 
политики и законските решенија поврзани со мигрантите и бегалците, се некои од темите што ќе бидат обработени 
во овој извештај. Воедно, неизбежно е реферирањето на општествено-политичките случувања во земјата, што 
оставија свој печат врз динамиката на бегалската криза во Република Македонија.

Со цел извештајот да биде сеопфатен и колку што е можно подетален, во текот на октомври 2018 година беше 
спроведено истражување за почитувањето на правата на бегалците и мигрантите и текот на бегалската криза во 
изминатата година. Истражувањето беше спроведено од страна на Сибел Амет, истражувач во проектот. Во рамките 
на истражувањето се спроведени две фокус-групи и пет длабински интервјуа со најзасегнатите општествени 
чинители во кризата (претставници на граѓански организации што постапуваат за време на кризата, новинари што 
истражувале и известувале за бегалската криза, претставници на релевантни институции во однос на бегалската 
криза и миграциските текови). Наодите и утврдените заклучоци од истражувањето се вклучени во овој извештај.

При набљудувањето, утврдувањето на состојбите и прекршувањата на правата на бегалците и мигрантите 
кои поминуваат низ Република Македонија, Хелсиншкиот комитет се водеше од домашната легислатива и од 
меѓународните стандарди. Оттука, утврдените состојби се гледаат низ призмата на Уставот на Република Македонија, 
Законот за меѓународна и привремена заштита,2 Законот за странци3 како основни водичи, како и Законот 
за полицијa.4 Имајќи ги предвид правата гарантирани во Конвенцијата за правата на бегалците од 1951 година, 
утврдените прекршувања се констатирани врз основа на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП), како и 
практиката на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

1 Во овој извештај ќе се користат двата термина – бегалци и мигранти, поради неусогласеноста на термините помеѓу експертската јавност и суштинската неможност 
за употреба на еден термин: бегалци, бидејќи го напуштиле својот дом со цел да побараат заштита што не им ја обезбедила матичната држава, и мигранти, поради 
нерегулираниот правен статус на територијата на РМ, односно отсуство на статусот на признаен бегалец во формално-правна смисла.
2   „Службен весник на РМ“, бр. 64 од 11.04.2018 година.
3   „Службен весник на РМ“, бр. 97 од 28.05.2018 година
4   „Службен весник на РМ“, бр. 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16 и 21/18, 64/18.

��http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2365/helsinski-mk-final.pdf 
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Вовед – Бегалската криза во 2018 година 

Во последните три години (2015, 2016, 2017) преку Македонија транзитираа стотици илјадници бегалци и мигранти, 
кои ги напуштаа своите домови со цел да стигнат до земјите-членки на Европската унија (ЕУ). Флуктуацијата на 
динамиката на бегалската криза во овој период континуирано ја тестираше подготвеноста на државата целосно да ги 
почитува гаранциите за основните човекови права од националното законодавство и обврските од меѓународните 
договори и инструменти, а воедно да се справи со невидениот прилив на бегалци и мигранти што транзитираа по 
„Балканската рута“. Република Македонија остана земја на транзит, а не крајна дестинација за бегалците и мигрантите, 
за што сведочи и нискиот број на поднесени барања за азил или привремена заштита во државата споредено со 
бројот на бегалци и мигранти што поминуваа секојдневно.

Во текот на 2018 година границите на европските држави останаа затворени, согласно постигнатиот договор 
помеѓу ЕУ и Турција во март 2016 година. Со официјалното затворање на „Балканската рута“, криумчарските групи 
и нелегалното преминување на границите станаа главен начин на кој бегалците и мигрантите продолжија во 
остварувањето на својата намера, по отежнат пат да стигнат до западноевропските земји. Соочени со многубројни 
предизвици, некои успеваат во својата цел, а некои прават и повеќе од десет безуспешни обиди за преминување на 
затворените граници.

Во текот на 2018 година во редовите на бегалците и мигрантите што транзитираа низ државата се среќаваа најчесто 
мажи, а во помал број жени и деца. Од ранливите групи најзастапени беа непридружувани малолетници, а во помал 
број бремени жени. Стари лица и лица со попреченост, за разлика од претходните години на бегалската криза, 
речиси и да немаше. Според земјите на потекло, во различни периоди од годината се затекнаа индивидуалци и 
групи од повеќе земји: Авганистан, Иран, Алжир, Пакистан и Ирак како најзастапени, а во поретки случаи се среќаваа 
бегалци и мигранти со потекло од Мароко, Индија, Бангладеш, Палестина.

Од една страна, во текот на годината Република Македонија успеа да им обезбеди на бегалците и мигрантите удобен 
престој во државата, обезбедувајќи основни услови во транзитните кампови со цел да се овозможи почитувањето 
на нивните човекови права. Но, од друга страна, како најдоминантен проблем што се провлекува во текот на целата 
година е практиката на нелегална „депортација“, односно протерување на бегалците и мигрантите од државата 
без соодветна процедура. Според набљудувањата на организациите на терен, „депортирањето“ кон Грција е 
секојдневна практика, согласно или спротивно на волјата на бегалците. За жал, истата практика се забележува и од 
страна на српските безбедносни служби, кои, постапувајќи на истиот начин, ги пренесуваат бегалците на македонска 
територија, по нивно барање или спротивно на нивната волја.

На крајот, политичките настани што ја одбележаа 2018 година, неизбежно имаа свој одраз и во справувањето 
со бегалската криза и третирањето на прашањето за бегалците. Почнувајќи од шпекулациите за договор помеѓу 
Македонија и Грција, па сè до потпишувањето на Преспанскиот договор помеѓу Македонија и Грција во врска со 
спорот со името и одржувањето на референдумот по однос на промената на уставното име на Македонија за влез 
во Европската унија и НАТО, ја засенија во целост бегалската криза, што молчешкум течеше во текот на 2018 година.
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Кризна состојба 

Првата одлука за кризна состојба по должината на јужната граница со Грција и северната граница со Србија заради 
зголемен обем на влез и транзитирање мигранти низ територијата беше донесена во август 2015 година за период 
од еден месец, по што во пет наврати беше продолжена. Последната одлука за кризна состојба беше со времетраење 
до 31 декември 2018 година.

Прогласувањето на кризната состојба предизвика неколку последици: прво, беше активиран Центарот за управување 
со кризи, кој доби координативна улога во бегалската криза, односно учествуваше во формирањето и целосно го 
презеде координирањето со транзитните кампови; второ, по должината на границите беше активирана Армијата 
на Република Македонија, како неопходна за справување со нелегалната миграција и другите безбедносни ризици 
што доаѓаат со неа. Воедно, по постигнат договор со неколку земји-членки на ЕУ, на македонско-грчката граница 
беа распоредени странски полициски сили, кои во мешани тимови со македонските патролираа по должината на 
границата.

Во текот на октомври 2018 година, Владата на Република Македонија поднесе предлог до Собранието на Република 
Македонија за продолжувањето на рокот за справување со кризната состојба, во времетраење до 30 јуни 2019 
година. Како образложение беше наведена потребата да обезбеди континуитет во вршењето на активностите од 
страна на силите на Армијата на Република Македонија и безбедносните сили на Министерството за внатрешни 
работи, во функција на обезбедување, заштита и чување на државната граница. Собранието на Република Македонија 
на својата седница на деветти ноември 2018 година ја усвои одлуката за продолжување на рокот до 30 јуни 2019 
година.

 

Прифатно- транзитни кампови и прифатни центри 

Во текот на 2018 година воспоставените транзитни кампови5 во Винојуг, Гевгелија (ПТЦ Винојуг) и Табановце, 
Куманово (ПТЦ Табановце) продолжија да функционираат врз старите принципи. Раководството, односно 
координацијата на камповите и понатаму е во рацете на Центарот за управување со кризи, а од надлежните 
институции сè уште се присутни претставници на Министерството за внатрешни работи (МВР), Министерството за 
труд и социјална политика (МТСП) и на Министерството за здравство (МЗ). Покрај државните институции, во кампот 
беа високо застапени и граѓанските организации (домашни и меѓународни), кои, зависно од својот мандат и област 
на дејствување, обезбедуваа најразлични услуги и добра за бегалците што престојуваа или транзитираа.

Како и во текот на 2016 година, двата кампа се разликуваа од аспект на нивната отвореност, што придонесе до 
разлики во нивното функционирање. ПТЦ Винојуг е камп од затворен карактер, односно бегалците и мигрантите 
што престојуваат таму имаат ограничување на правото на движење надвор од него. Тие не смеат да го напуштат 
кампот без претходна согласност од надлежните институции и обезбедена придружба (од МТСП или Црвениот крст) 
за време на излезот од кампот. За разлика од тоа, бегалците и мигрантите сместени во ПТЦ Табановце имаа можност 
да го напуштат кампот за прошетка во градот, пазарување или друга потреба во кое било време и без придружба од 
страна на службени лица.

На почетокот на годината во ПТЦ Винојуг беа сместени околу 70 бегалци со различно потекло, но овој број полека 
се намалуваше, како што луѓето беа префрлувани во Грција по нивна желба. Според земјата на потекло, најзастапени 
беа бегалци и мигранти од Авганистан, Сирија, Иран, Мароко и Алжир. Во текот на февруари, динамиката на 
состојбата во Македонија се промени и беше забележан зголемен број на бегалци во рамките на транзитните 
кампови и надвор од нив. По првпат по подолг временски период, бројот на бегалци кои остануваат во транзитни 
кампови се зголеми на 50. Најчесто возрасни мажи, а во некои случаи имаше и жени кои патуваат со нивниот брачен 
партнер или член од семејството и децата, како дел од семејствата или без придружба.

Во ПТЦ Табановце, пак, поради отвореноста на кампот за излегување и влегување и поголемата раздвиженост во 
овој регион, бројот на бегалци постојано варираше во текот на целата година.

5  Во текот на 2016 година транзитните центри стихијно беа преименувани во прифатно-транзитни центри (ПТЦ), за што не беше објавена официјална одлука, туку 
беше согледано од писмената комуникација со институциите.
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ПТЦ Табановце продолжи со селективната политика на пропуштање на бегалците и мигрантите што се примаат во 
кампот и на кои им се овозможува да престојуваат. Ваквата практика согледана во текот на 2017 година од страна 
на Националниот превентивен механизам при Народниот правобранител,6 продолжи и во 2018 година, каде што 
селекција се прави по неутврдени критериуми и без правило, при што на некои групи или индивидуалци им е 
дозволен влез во кампот, а на некои не. И покрај многубројните опомени и укажувања од страна на МВР и ЦУК 
дека веќе нема да се пропушта селективно, практиката и понатаму продолжува, водејќи кон заклучокот дека е 
воспоставена единствено според индивидуалната волја на одредени полициски службеници распоредени во 
кампот. Оваа состојба ја согледуваат и теренските соработници од граѓанските организации што работат во ПТЦ 
Табановце и мобилните тимови што работат во близина на нерегуларната рута. Имено, организациите известуваат 
дека откако пресретнуваат нерегуларни мигранти, се обидуваат да ги убедат да отидат во прифатно-транзитниот 
центар со образложение дека таму ќе можат да се регистрираат и да добијат правна помош и заштита, се соочувале 
со затворени врати во центарот, односно не им било дозволено да влезат. Надлежните не давале целосно 
објаснување, повикувајќи се на процедури, што никогаш не биле дадени на запознавање на претставниците на 
граѓанските организации. Со ваквото постапување, имало ситуации каде што надвор од центарот престојувале 
повеќе бегалци и мигранти од внатре.

Со оглед на порастот на нерегуларна миграција, продолжи и одбивноста на бегалците да престојуваат во 
ПТЦ Табановце. Голем дел од бегалците и мигрантите што поминуваа низ овој регион престојуваа во кампот со 
единствена цел да добијат основни продукти (храна, вода и топла облека), здравствена помош или кратко да се 
одморат. Меѓутоа, бегалците, генерално, не сакаа да останат во кампот, го користеа само како попатна станица и 
веднаш го напуштаа, без дополнителни задржувања. Токму поради тоа и се појавуваа зголемената фреквенција и 
постојната промена во бројот на бегалци што престојуваа во овој камп. Според разговорите остварени со полициски 
службеници, нивниот впечаток е дека бегалците не сакаат да останат во Република Македонија. Тие сметаат дека, 
доколку бегалците мораат да изберат помеѓу Македонија и Србија, би ја избрале Србија, бидејќи географски се 
поблиску до посакуваната дестинација. Но, ако мораат да изберат помеѓу Македонија и Грција, тогаш би ја избрале 
Грција, бидејќи оттаму имаат полесен пристап до програмите за реалокација и пакети од европските програми, како 
и полесен пристап до криумчарските групи.7 

Инфраструктурната поставеност на двата кампа во текот на целата година остана релативно иста со повремени 
проблеми и дополнувања. Со оглед на намалениот број бегалци што престојуваа во камповите, не постоеше 
проблем за обезбедување на индивидуални контејнери на секое семејство што пристигнува. Сите контејнери се 
опремени со клима-уреди, односно имаат обезбедени услови за затоплување во зимските периоди и ладење во 
летните периоди. Хигиената во камповите е задоволителна8 и обезбедена со сите потребни средства - облека, храна 
и медицинска нега. Поради технички проблеми, интернет-конекцијата во двата кампа беше прекината. До крајот 
на месецот проблемот сè уште не беше решен, а бегалците кои живеат во камповите немаат никакви средства за 
комуникација или пристап до информации.

На бегалците и мигрантите што беа сместени во кампот им беше обезбедена храна и вода. Иако во претходните 
години храната се обезбедуваше преку Министерството за труд и социјална политика, откако во средината на 2017 
година обврската за обезбедување храна беше препуштена на Црвениот крст, ваквата практика продолжи и во 2018 
година. На бегалците и мигрантите што престојуваа и транзитираа низ камповите редовно им се обезбедуваше 
облека, соодветна на временските услови. Покрај Црвениот крст, облека честопати им беше обезбедувана и од 
страна на граѓанските организации, односно хуманитарната организација „Легис“, која поажурно реагираше на 
временските услови и потребите на бегалците.

Одржувањето на образовните и рекреативните активности во камповите беа целосно препуштени на граѓанските 
и на меѓународните организации. Граѓанската организација „Отворена порта“ (La strada), со склучен Меморандум 
за соработка со Министерството за труд и социјална политика и во соработка со УНИЦЕФ, целосно го презеде 
организирањето на едукативните активности за децата. Кога бројот на бегалци во камповите беше позначителен, 
за децата редовно се одржуваа часови по разни предмети, односно јазици (македонски, германски), математика, 
географија и други општествени науки. Рекреативните активности, пак, покрај децата, честопати се организираа и 
за жените сместени во камповите. Со намалувањето на бројот на бегалци и мигранти кои престојуваат во камповите 
се намалија и едукативните и рекреативните активности. Единствено беа организирани во ретките периоди кога во 
кампот беа присутни деца. Најзначајно е што Министерството за образование во ниту еден момент од бегалската 
криза не се вклучи официјално во организирање на едукативна настава за децата што престојуваа во кампот во 
различни периоди, иако пристапот до образование е едно од нивните основни гарантирани права. Според 
податоците добиени од страна на невладините организации, со официјалното намалување на бројката на бегалци 
кои престојуваат во ПТЦ Табановце, не се организираат никакви образовни и едукативни активности, ниту, пак, 
постои некаква програма за луѓето кои се таму и во чијшто интерес би било тоа. Според нив, секако помош од 
локалното население и активистите е добредојдено, меѓутоа она што недостига е институционална поддршка и 
третман на оваа ранлива група.
6  http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Tabanovce-22.12.2017.pdf, стр. 10 и 11.11  
7  Податоци добиени од интервју со припадници на Министерството за внатрешни работи.
8 Почнувајќи од април 2017 година, хигиеничарите во камповите склучија договори за работа со ИОМ (Меѓународната организација за миграции), наместо со 
Министерството за труд и социјална политика. По ваквата промена, хигиената во кампот беше значително подобрена.

�http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Tabanovce-22.12.2017.pdf
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Од набљудувањата на Хелсиншкиот комитет се утврдува дека на бегалците и мигрантите што престојуваа или 
транзитираа низ камповите им беше обезбедена и достапна ефективна медицинска заштита. Имајќи ги предвид 
ранливата состојба на бегалците и патот што секојдневно го поминуваа, меѓу нив беа затекнати најразлични 
здравствени проблеми: од премореност, дехидрација и рани од предолго пешачење, лица каснати од кучиња, лица 
што биле тепани и физички малтретирани, па сè до лица со потешки болести, како рак, епилепсија или други трајни 
состојби за кои е неопходна континуирана терапија. Во неколку случаи беа затекнати бремени жени, дури и жени со 
критична бременост, кои, и покрај инсистирањето на лекарите, одлучуваа да го продолжат својот пат.

Примарната медицинска помош беше непречено обезбедена од страна на Црвениот крст, кој обезбеди 24-часовно 
присуство во камповите и мобилни екипи за помош на бегалците по нерегуларните патишта, особено во 
липковскиот регион. Според извештаите на Црвениот крст, во текот на годината укажале прва помош и асистенции 
вкупно 14.958 пати во транзитните центри и во околните региони. Во камповите беа присутни лекари назначени 
од страна на Министерството за здравство, кои интервенираа по потреба. Во текот на целата година на жените им 
беа обезбедувани редовни гинеколошки прегледи што се вршеа во мобилна амбуланта, а доколку имаше потреба 
(критична бременост или потреба за специјалистички преглед) жените беа пренесувани во градската болница. 
Транспорт до локалните градски болници беше обезбеден и за бегалците што имаа потреба од специјалистички 
прегледи. Стоматолошки прегледи беа обезбедени за сите бегалци што имаа потреба.

Материјалните услови во прифатните центри за странци (Гази Баба) и за баратели на азил (Визбегово) во Скопје 
се подобрени, пред сè поради намалениот број бегалци, мигранти и баратели на азил кои се сместуваат во нив. Во 
таа насока, за време на извештајниот период во Прифатниот центар за странци (Гази Баба) беа сместени 384 лица а 
во Центарот за баратели на азил (Визбегово) 186 лица.9 Ваквата состојба се должи на нискиот број барања за азил, 
а воедно и на намалување на практиката на сместување мигранти и бегалци во Прифатниот центар за странци, 
особено кога станува збор за лица-жртви на криумчарење, односно нивно реферирање во некој од ПТЦ, каде што 
можат да бидат задржани за нивно регистрирање и давање изјава.10 Ваквото постапување претставува одреден 
позитивен чекор во насока на напуштање на претходната практика на прекумерно злоупотребување на ваквата 
можност од страна на надлежните институции.

 

Нерегуларна миграција и депортација
 
Споредбено со 2017 година, тековната 2018 година ја карактеризираше зголемен наплив на нерегуларни мигранти 
и бегалци, кои се обидуваа преку нелегалното преминување на границите и криумчарските рути да пристигнат до 
земјите на дестинација. Во текот на извештајниот период беа регистрирани преку 18.000 нерегуларни мигранти11  од 
страна на теренските работници кои работат во околината на Лојане, Ваксинце, Липково и Гевгелија. Дополнително, 
во периодот од јануари до септември 2018 година, од страна на граничната полиција и армијата се спречени 13.143 
обиди за нелегален премин на границата на Република Македонија со Србија и Грција.12 

Луѓето кои се движат по нерегуларните рути немаат никаков третман и оставени се сами на себе, односно 
единствената заштита и помош ја добиваат од теренците од НВО, додека се комплетно игнорирани од страна 
на институциите. Како главен проблемот настанува во недостатокот на информации, односно дали бегалците се 
вратени присилно од Србија или доброволно, дали се мигранти кои се спуштаат од Србија и идат надолу првпат. 
Лицата кои се пресретнати од страна на теренците не даваат точни искази, најчесто поради страв дека тоа би ги 
инкриминирало на некаков начин. Институциите се клучни тука во идентификување на овие лица, со цел да може 
да им се даде ефикасна заштита на нивните човекови права и нивното достоинство, особено имајќи предвид дека 
овие лица се оставени на отворено.13

Следствено, Хелсиншкиот комитет забележа неколку текови на движење на бегалците и мигрантите што се затекнати 
на македонска територија. Во првиот случај станува збор за групи или индивидуалци кои се враќаат од Србија, 
своеволно или присилно. Бегалците што се враќаат по своја волја се оние што по пократок или подолг престој во 
Србија не гледаат можност да го продолжат патот понатаму, туку гледаат само безизлезна ситуација. Оттука, едната 
опција за нив е да се вратат во Грција, каде што е полесно да се поврзат со криумчарските групи и да продолжат кон 
западните земји, каде што можеби имаат оставено член на семејството или каде што полесно можат да се стекнат со 
финансиски средства за опстанок. Во поретки случаи се затекнати бегалци кои откако изгубиле секаква надеж или 
во желба да се вратат кај своите семејства, имаат намера да се вратат во својата земја на потекло. Во неколку случаи 
9  Според извештаите на Црвениот крст на Република Македонија.
10  Според податоците добиени од страна на претставници на МВР.
11  Податоци добиени од месечните извештаи на Црвениот крст на Република Македонија.
12  Податоци добиени од интервју со претставник на МВР.
13  Податоци добиени од фокус-групата со граѓанските организации.
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Хелсиншкиот комитет нотира бегалци и мигранти кои се присилно вратени од Србија, односно „депортирани“ од 
страна на безбедносните служби. Откако ќе пристапат во ПТЦ Табановце, ваквите групи имаат две опции: да бидат 
пренесени кон Грција со организиран превоз на надлежните институции или да бидат сместени во кампот, од каде 
што за краток период повторно се обидуваат да ја преминат македонско-српската граница.

Во друг случај, пак, се затекнуваат бегалци што доаѓаат од Грција, сами или со помош на криумчари. Кога бегалците 
се движат сами, во најголем број случаи се затекнати од страна на полицијата по споредни патишта, во обид да 
го пронајдат патот за да стигнат до македонско-српската граница. Забележани се случаи каде што бегалците се 
движат по непрегледни терени и покрај железничката пруга, што проблемот го враќа на почетокот на бегалската 
криза и значително ја загрозува нивната безбедност. Во најголем број од регистрираните случаи (во билтените на 
Министерството за внатрешни работи и од страна на теренските набљудувачи), групите што се носат во кампот се 
затекнати како патуваат со помош на криумчари. Во речиси сите случаи бегалците се жртви на криумчари кои им 
наплатиле значителна сума на пари (од 2000 до 5000 евра) и ги измамиле, односно не ги однеле до договорената 
дестинација. Во голем број од случаите, штом забележат дека се пресретнати од полиција, криумчарите ги напуштаат 
возилата, оставајќи ги бегалците зад себе.

Преку теренските соработници, а во недостиг на официјална статистика од страна на Министерството за внатрешни 
работи, Хелсиншкиот комитет води своја евиденција за бројот на лица што се „депортирани“ кон Грција.14 Така, во 
текот на 2018 година сè уште постои практиката на „депортирање“ бегалци и мигранти што се пренесени кон грчка 
територија, со потекло од различни земји, од кои најзастапени се Сирија, Авганистан, Пакистан, Ирак, Иран, Алжир, 
а во поретки случаи Палестина, Мароко и Либија.

Проблематичноста на нелегалната депортација се коси со стандардите за човекови права, односно со забраната 
за групно протерување странци од член 4 од четвртиот Протокол на Европската конвенција за човекови права 
(ЕКЧП), за што потврдува и практиката на Европскиот суд за човекови права во многубројни пресуди.15 Во таа насока, 
недозволиво е пренесувањето бегалци и мигранти преку граничната линија без индивидуално согледување и 
испитување на секој случај, без остварена соработка со безбедносните служби и надлежни институции на соседната 
држава, како и без какво било издадено формално решение за нивно протерување од државата. Ваквите практики 
значително се косат една со друга.

Во периодот од јануари до септември 2018 година, Министерството за внатрешни работи има откриено 44 случаи 
на криумчарење мигранти, во кои се вклучени 763 мигранти жртви на криумчарење.16  Бројката на откриени случаи 
е значително зголемена во споредба со податоците од минатата година.

 

Пристап до азил 

Иако Република Македонија, генерално, не е земја на дестинација за бегалците и мигрантите што поминуваат низ 
неа, во текот на 2018 година беа поднесени одреден број барања за азил. Според набљудувањата на Хелсиншкиот 
комитет, пристапот до постапка за азил беше релативно непречено, со оглед на тоа што од страна на организациите 
што се присутни во транзитно-прифатните центри беа репортирани случаи, каде што полициските службеници 
не постапувале веднаш по барањата за признавање на правото на азил, оставајќи им простор на барателите да се 
премислат.17 

Во текот на 2018 година, во сите случаи во кои бегалците што се сместени во транзитните кампови изразија намера за 
барање азил, по брза постапка им беше обезбедена правна помош, односно целосно им беше објаснета процедурата 
за барање азил. Притоа, лицата (бегалец или мигрант) чиишто барања за признавање на правото на азил биле 
процесирани, во најбрз можен рок се пренесуваат во Прифатниот центар за баратели на азил – Визбегово, Скопје, 
каде што се спроведуваа интервјуа во врска со нивното барање за азил. Воедно, како практика, беше истакнато дека 
ова честопати е „злоупотребувано“ од страна на барателите на азил, како начин на транспорт до Скопје од каде што 
веднаш го напуштаат Прифатниот центар и се упатуваат кон Куманово, а оттаму кон границата со Србија.18 

14  Сите групи или индивидуалци кои се нотирани од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права дека се пренесени кон грчка територија се евидентирани 
во неделните и во месечните извештаи на Комитетот, кои се јавно објавени и достапни на http://mhc.org.mk/pages/reports?locale=mk#.WoVeMqjwbIU на 
македонски и на англиски јазик. Во известените случаи и бројки се вклучени бегалците до кои имале пристап набљудувачите на Хелсиншкиот комитет или 
имале сознанија за нивно пренесување без да бидат пренесени во кампот.

15  Збирка пресуди на Европскиот суд за човекови права со коментар – Мирјана Лазарова Трајковска, Скопје, 2016, стр. 130, Забрана од колективни протерувања на 
странци, http://myla.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/ZBIRKA-PRESUDI_AZIL_WEB.pdf.

16  Податоци добиени од интервју со претставник на МВР.
17 Податоци добиени од фокус-групата за граѓански организации.
18 Податоци добиени од фокус-групата за граѓански организации.
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Лицата кои се задржани во Прифатниот центар за странци, како сведоци во кривичните постапки против 
криумчарите, генерално, се известени за можноста за поднесување барање за признавање на правото на азил, но од 
известувањата е констатирано дека таквата можност им е дадена на располагање по давањето исказ во постапката, 
што во суштината е прекршување на правото на пристап до азил.

Согласно добиените податоци од Секторот за азил при Министерството за внатрешни работи, во текот на 2018 
година биле поднесени вкупно 249 барања за признавање право на азил за 284 лица. По спроведените постапки и 
донесените одлуки, Секторот за азил известува дека на само 3 лица им е признат статус на супсидијарна заштита. 
Во 2018 година нема ниту едно решение за признат статус на бегалец за лицата кои поднеле барања за признавање 
на правото на азил, додека пак за 9 лица е донесена одлука дека се одбива барањето за признавање на правото на 
азил.

 

Во споредба претходната година, во 2018 година е забележан пораст на поднесени барања за признавање на 
правото на азил, меѓутоа, сепак останува малиот бројот на признаени барања за азил и доделена супсидијарна 
заштита. Најзагрижувачки е трендот на непризнавање на бегалци дури и на оние лица што доаѓаа од воено загрозени 
подрачја и чии индивидуални околности би го оправдале статусот на бегалец, што го доведува во прашање 
ефективното испитување на индивидуалните околности на секое поднесено барање за азил.
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Акциски план за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 

По донесувањето на Националната стратегија за интеграција на бегалци и мигранти (во понатамошниот текст 
Стратегијата) во 2017 година како еден од клучните документи на Министерството за труд и социјална политика 
со кој се уредува политиката на државата во постапувањето со признаените бегалци и странците на нејзината 
територија, во 2018 година беше подготвен Акцискиот план за интеграција на бегалци и странци 2017-202719 (во 
понатамошниот текст Акциски план).

Акцискиот план е поделен на шест различни области на дејствување во согласност со Стратегијата: систем на 
интеграција, рана интеграција, домување, образование, вработување и натурализација. Секоја активност од 
акцискиот план е предвидена во одредена временска рамка со назначена институција што е надлежна за нејзино 
спроведување.

Во акцискиот план се предвидени многу активности чијашто имплементација ќе придонесе кон значително 
подобрување на системот на заштита на правата на бегалците во државата, како конечно операционализирање 
на Меѓуминистерско тело, во насока на периодично правење на законодавни анализи и анализи на системски 
недостатоците, вклучувајќи истражување на миграциските трендови. Воедно, важна е заложбата на институциите 
во акцискиот план за спроведување на редовните информативни кампањи со цел зајакнување на капацитетите 
на јавноста, за да ги разбере прашањата врзани за бегалците. Имајќи го ова предвид, зашто говорот на омраза 
и ксенофобијата врз бегалците и мигрантите се присутни во јавноста во изминатите години, како и обидите за 
манипулација на јавното мислење од страна на политичарите, предизвикувајќи чувство на несигурност и страв кај 
граѓаните, што неретко резултираше со случаи на насилство од омраза врз мигрантите и бегалците кои транзитираа 
низ територијата на Македонија.

Предвидувањето механизми за формализирање на поопширни консултации што би ги вклучиле претставници на 
бегалците, невладините организации, академските институции во акцискиот план е воедно важен, со оглед на тоа 
што невладините организации имаат особен придонес во справувањето со бегалската криза и мигрантските текови. 
Вклучувањето на невладините организации би значело и мониторинг на имплементацијата на акцискиот план и 
осигурување на негово доследно извршување.

Меѓутоа, имајќи ја предвид политичката состојба во Македонија во текот на 2018 година, за жал, тоа предизвика 
имплементирањето на овие активности да остане во заден план. Во таа насока, не е забележан значителен прогрес 
во исполнување на активностите предвидени во планот.

19  Достапен на http://www.mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx.
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Правна рамка – законски измени

Во текот на декември 2017 година Министерството за внатрешни работи го отвори процесот за измени на постојниот 
Закон за азил и привремена заштита, што не ги исполнуваше целосно стандардите предвидени во европските 
директиви, а содржеше и релативно лоши законски решенија.

На седницата на Собранието на Република Македонија на четврти април 2018 година беше усвоен новиот закон, 
сега преименуван во Закон за меѓународна и привремена заштита. Целта на новиот закон е да се инкорпорираат 
директивите на ЕУ за бегалците и мигрантите. По првпат, законот ја опфаќа и ја признава „сексуалната ориентација“ 
како основа за прогон и основа за барање азил во Македонија. Иако се задржа можноста за поднесување „намера за 
барање азил“, се отстранија ограничувањето на периодот за семејно обединување и одредувањето на секоја земја-
членка на ЕУ, НАТО и ЕФТА како безбедна трета земја.

Една од новините предвидени во новиот закон е што причините за прогон, односно елементите што ќе се 
земаат предвид при разгледувањето на барањето за азил и посебното значење на секоја категорија. Во член 7 
став 5 во новиот предлог-закон, согласно Директивата 2011/95/EU на Европскиот парламент, првпат се посочени 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет како карактеристики на одредена социјална група што може да се 
соочи со прогон, поради што би имала можност да побара меѓународна заштита. Во истиот став се наспоменува 
дека сексуалната ориентација не се смета за казниво дело и дека родот и родовиот идентитет ќе бидат земени 
предвид при определување на членството на одредена социјална група. Имајќи предвид дека мал број закони во 
македонското законодавство експлицитно ги споменуваат сексуалната ориентација и родовиот идентитет20  како 
основи на заштита, воведувањето на оваа промена во Законот може да се смета за голем чекор.

Во голем дел, коментарите доставени од Хелсиншкиот комитет во врска со предлог-законот21 беа прифатени и 
адресирани во конечниот текст што беше усвоен од Собранието на Република Македонија.

За жал, остана одредбата во новиот закон со која се ограничува можноста за ограничување на слободата на движење 
на барателите на азил. Имено, член 63 предвидува дека во исклучителни случаи може да се ограничи слободата на 
движење, со цел утврдување на идентитетот и државјанството, утврдување на фактите и околностите од поднесеното 
барање за азил, особено ако се процени дека постои ризик од бегство, за заштита на јавниот ред и националната 
безбедност или кога странец е задржан со цел да се подготви за постапка на враќање или отстранување. Вака 
поставените исклучителни случаи на ограничувањето на слободата на движење можат да водат кон арбитрарно 
лишување од слобода од неколку аспекти, особено земајќи ја предвид процената за ризик од бегство како услов за 
ограничување на слободата на движење.

Имајќи го предвид зголемениот бран бегалци во изминатите три години, употребата на можноста за ограничување на 
слободата на движење на барателите на азил може да предизвика значителни оптоварувања на државата во поглед 
на капацитетите на прифатните центри за баратели на азил и странци. Ова би водело кон поголемо и посериозно 
прекршување на нивните основни човекови права и слободи, особено апсолутната забрана за тортура, понижувачки 
и деградирачки третман, што, како што покажа искуството, не е неизбежно. Дотолку повеќе, Законот предвидува 
првична можност за ограничување на слободата во траење од најдолго три месеци, со можност за продолжување 
на уште три месеци. Дополнително, постапката за задржување барател на азил е нејасна и проблематична, особено 
имајќи предвид дека одлуката не се донесува од страна на надлежен суд, туку од Министерството за внатрешни 
работи, со што ја доведува во прашање уставноста на овој закон. Во текот на мај, Македонското здружение на млади 
правници поднесе иницијатива за уставноста на Законот пред Уставниот суд.22 

20  http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2473/Analiza_na_zakonska_Ramka_vo_odnos_na_pravata_na_LGBTI_MK_02.pdf.
21  Годишен извештај за 2017 – Правата на бегалците, мигрантите и барателите на азил во Република Македонија, стр. 18 – http://mhc.org.mk/system/uploads/redac-

tor_assets/documents/2896/Help_On_Route_-_MK__3_.pdf.
22  Иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на Законот за меѓународна и привремена заштита, http://myla.org.mk/wp-content/uploads.
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Регистрирани инциденти и прекршувања 
на човекови права

Покрај секојдневната воспоставена практика на нелегална депортација на бегалците и мигрантите, што е спротивна 
на член 4 од Четвртиот протокол на ЕКЧП, Хелсиншкиот комитет има регистрирано уште неколку прекршувања на 
правата на бегалците и мигрантите во индивидуални случаи или инциденти. Најкритичниот случај се однесува на 
повреда на правото на живот и нечовечкото или понижувачко постапување со бегалците.

>> Право на живот и мачење, понижувачки и деградирачки третман (член 2 и член 3)

На текот на јули беше регистриран критичен случај поврзан со бегалец од Ирак, кој на почетокот на месецот 
доживеал електричен удар на железничката пруга во Гевгелија и се здобил со тешки изгореници по целото тело. 
Првично бил однесен во болницата во Скопје, од каде што наскоро бил пуштен со сериозни рани по телото и 
однесен во кампот во Табановце. Поради болки и крвавење, од Табановце веднаш бил префрлен во болницата во 
Куманово. Меѓутоа, лекарите во болницата во Куманово одбиле да го примат, тврдејќи дека болницата во Скопје е 
одговорна за негово лекување, по што бил вратен во транзитниот камп. По некое време бил примен во болницата, 
каде што останал десетина дена. По завршувањето на лекувањето, по барање на лицето, бил извршен трансфер во 
Гевгелија со помош на Црвениот крст. Ваквото несовесно постапување од страна на болницата во Куманово, со 
одбивање на лекување пациент, претставува мачење, понижување и деградирачки третман и повреда на правото 
на живот.

Говор на омраза и дела од омраза кон бегалците

Во текот на 2018 година, иако во помал број во споредба со претходната година, повиците на насилство, навредите 
и ксенофобичниот говор кон бегалците и мигрантите беа присутни во јавноста.

Така, на пример, Хелсиншкиот комитет на платформата www.govornaomraza.mk регистрира три случаи на говор 
на омраза насочени кон бегалците и мигрантите. Интензитетот на говор на омраза и навреди кон бегалците 
беше најзастапен на социјалните мрежи. Во еден од регистрираните случаи станува збор за статус на „Фејсбук“ на 
професорка на Правниот факултет „Јустинијан Први“.23  Во напишаниот статус, професорката ги нарекува мигрантите 
крадци, силувачи и ги предупредува граѓаните дека, сега, кога ќе се населат тука во државата ќе треба да ги трпат 
сите тие работи. Говор на омраза дополнително се шири во коментарите на нејзината објава.

Во другите два случаи станува збор за споделени фотографија со бегалците се споредени со кучиња на навредлив 
начин со кој ги омаловажува, навредува и шири невистини и предрасуди.24  Фотографијата е споделена на страницата 
на „Фејсбук“ наменета за промоција на правата на бегалците.

Имајќи ја предвид ранливата состојба во која се наоѓаат бегалците, особено кога се движат по нерегуларни патишта 
низ земјата без никаква заштита или сведоци, често се изложени на физички напади. Во текот на 2018 година се 
регистрирани три дела од омраза кон бегалците,25 односно физички напади и разбојништва во кои бегалците се 
жртви.

Во првиот случај станува збор за разбојништво врз две лица од Авганистан, кои, според нивните кажувања, откако 
илегално пеш ја преминале грчко-македонската граница, биле пресретнати од страна на четири лица и над нив 
било извршено разбојништво, при што, по нивно кажување, им биле одземени 700 евра и два мобилни телефона. Од 
страна на полициските службеници мигрантите се предадени на полициски службеници од Полициската станица 
Неготино, за понатамошна постапка. Вториот случај е пријавен од страна на бегалец со потекло од Пакистан, кој 
се движел по пругата, бил нападнат од четири непознати лица, кои биле со патничко моторно возило, при што 
му одзеле околу 150 евра и 6.000 денари. Во Секторот за внатрешни работи Велес е поднесена кривична пријава 

23  http://www.govornaomraza.mk/reports/view/943.
24  http://www.govornaomraza.mk/reports/view/943.
25  Достапни на http://www.zlostorstvaodomraza.mk/reports#.

http://www.govornaomraza.mk
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против четири лица поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „разбојништво“. Третиот 
регистриран случај се однесува на осум лица-мигранти од Иран, кои биле пронајдени од полицијата. Притоа, лицата 
пријавиле дека истиот ден откако оствариле илегален влез од Р. Грција во Р. Македонија, на околу 200 метри пред 
граничната линија со Р. Србија, две непознати лица, со закана со нож, извршиле разбојништво над нив, при што им 
одзеле 8.000 евра.

Од билтените на МВР се регистрирани неколку случаи на насилни злосторства против мигрантите. Еден од случаите 
е регистриран во близина на селото Криволак, Неготино, четири непознати лица ограбиле повеќе од четири лица-
мигранти, државјани на Индија. Сторителите зеле 950 евра и четири мобилни телефони. Во врска со инцидентот, 
во Секторот за внатрешни работи во Велес се поднесени кривични пријави против три лица од селото Криволак, 
Неготино, поради постоење основа за сомневање за сторено кривично дело „разбојништво“.

Дел од случаите се пријавени од страна на теренските соработници кои работат во транзитно-прифатните центри 
во Табановце и Винојуг. Според нивното известување, бегалец од Сирија, кој пристигнал во ПТЦ Винојуг, изјавил 
дека криумчарот му земал 2.000 евра, ветувајќи му дека ќе биде однесен во Србија. Наместо тоа, криумчарот го 
оставил во близина на автобуската станица во Гевгелија. Откако бил испрашуван од страна на полицијата, бил вратен 
назад во Грција.26  Вториот случај се однесува на тројца возрасни мажи со потекло од Авганистан, кои пристигнале 
во кампот во Винојуг, Гевгелија. Својата земја ја напуштиле пред три години и стигнале до Турција преку Иран. Од 
Турција преминале во Бугарија, каде што, според нивните изјави, биле претепани од страна на бугарски полицајци. 
Имале видливи лузни и еден од нив изјавил дека го изгубил видот на едното око како последица од тепањето. 
Третиот случај е пријавен од ПТЦ Табановце, каде што, според исказот на бегалец од Пакистан, кога бил во Грција се 
сретнал со криумчарите и се согласил да плати 4.000 евра за да биде однесен во Германија. Кога стигнал во Србија, 
бил ограбен и физички малтретиран и држен во заложништво од страна на криумчарите, кои барале повеќе пари 
од неговото семејство за да го пуштат. Изјави дека го пријавил случајот во полиција и успеал да избега. Друг случај 
од ПТЦ Табановце, бегалец со потекло од Алжир, кој пристигнал во кампот од Србија. Според неговата изјава, бил 
тешко претепан од страна на локални жители во околината на Скопје, за што имал видливи рани и модринки. За 
настанот добил помош од страна на теренските соработници за пријавување на случајот во МВР.

Во текот на 2018 година забележана е поголема ефикасност во гонењето на насилни злосторства против мигрантите. 
Покрај поднесените кривични пријави против осомничени за криумчарење на мигранти и осомничени за 
разбојништво врз мигранти, еден од позитивните случаи е и поднесувањето на кривична пријава против вработен 
во Регионалниот центар за гранични работи Север за злоупотреба на службената положба и овластување од член 
353 од Кривичниот законик од страна на Секторот за внатрешни работи при МВР. Во случајот, вработениот, кој 
постапувал како надлежен полициски службеник, издал наредба за изготвување на лажна потврда за враќање на 
конфискуваните предмети од притворени мигранти, задржувајќи ги предметите за себе.

Заклучок

Следејќи ги случувањата поврзани со бегалската криза во текот на 2018 година, може да се заклучи дека со оглед на 
зголемување на движењето на мигрантите и бегалците низ нерегуларните патишта, бегалската криза во ниту еден 
случај не смее да се смета за завршена. Во Република Македонија официјалниот број на беглаци и мигранти што се 
присутни во камповите беше релативно низок, во споредба со бројот на бегалци и мигранти, мажи, жени и деца, 
кои се движат по нерегуларните патишта кој е значително зголемен споредбено со минатата година. Бегалците и 
мигрантите кои се движат по нерегуларните патишта се невидливи за заштитата на државните апарати и препуштени 
единствено на криумчарските криминални групи или сопствената способност за преживување. 

Во однос на постапувањето на надлежните институции, забележано е подобрување во однос на претходните 
години, особено во однос на откривање и гонење на криумчарските групи кои оперираат во државата. Сепак во 
одредени инстанци, надлежните институции продолжија воспоставени практики што се спротивни на принципите 
и стандардите за човекови права пропишани во меѓународните документи. 

Ѝ покрај тоа што бегалската криза е сложено политичко прашање со кое што се соочува целиот свет, она што ѝ 
преостанува на државата е да продолжи да ги гради своите капацитети за непречено гарантирање и уживање на 
основните човекови права и слободи на сите луѓе на нејзината територија, без оглед од каде доаѓаат и каде одат. 

26    Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија - јануари 2018, http://mhc.org.mk/Pomos_na_rua 
tata_izvestaj_Jaunari___2018.pd.
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Препораки

1.  Целосно напуштање на практиката на нелегално, групно „депортирање“ бегалци и мигранти кон 
соседните земји, без воспоставена прекугранична соработка со безбедносните служби. Таа претставува 
кршење на основните човекови права и слободи на мигрантите и нехуман третман. Сите постапки за 
враќање (реадмисија) мораат да бидат во согласност со стандардите за човекови права и спроведени со 
соработка меѓу државите.

2.  Во најкраток временски период да се почне со операционализација на Акцискиот план за интеграција 
на бегалци и странци 2017-2027.

3.  Поактивно вклучување на институциите во редовно, навремено регистрирање на сите бегалци и 
мигранти што транзитираат низ државата, со цел да се следи нивното движење и да се зголеми можноста 
за заштита на нивните човекови права.

4.  Неопходни се мерки за влијание врз јавното мислење за бегалската криза, со оглед на забележаното 
високо ниво на ксенофобија помеѓу граѓаните, несвесноста за правата на бегалците и мигрантите, 
причините за нивното бегство и проблемите со кои се соочуваат. Неопходно е да се зголемат јавната 
свест и пристапот до информации за кризата, со што би се намалиле нетолеранцијата и говорот на 
омразата.

5.  Правото да се побара азил мора непречено да се гарантира за сите бегалци, мигранти и странци кои 
се задржани на територијата на Република Македонија, без одложување или условување од страна на 
институциите.

6.  Образовните и рекреативните активности во рамките на прифатните и транзитните центри мораат да се 
одвиваат без оглед на бројот на мигранти, нивната возраст или статусот во државата.

7.  Не смее да се практикува селективно пропуштање на бегалците во прифатно-транзитните центри. 
Хуманитарната помош и заштитата од безбедносни ризици мораат да им се обезбедат на сите бегалци и 
мигранти што се движат низ земјата, со цел да се избегне нивното дополнително ставање во ризик.

8.  На бегалците и мигрантите што транзитираат низ државата не смее да им се ограничува слободата 
на движење и противправно да се држат во притвор како сведоци во кривична постапка против 
криумчарите. 

9.  Да се зголеми присуството на полициски службеници во прифатно-транзитните центри, со што ќе се 
гарантира безбедноста на сите присутни во камповите.
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