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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 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. 

Задолжително е да се напомене дека наодите во овој извештај се должат и на известувањето од страна на теренските 
набљудувачи на Хелсиншкиот комитет за човекови права во текот на 2017 година2, во рамките на проектот 
„Подобрување на заштитата на правата на мигрантите и барателите на азил во Република Македонија“, поддржан од 
страна на Иницијативата Отворено општество за Европа (Open Society Initiative for Europe).

Во извештајот се опфатени состојбите со бегалската криза во Република Македонија во текот на 2017 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 законски 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, кои оставија 
свој печат врз динамиката на бегалската криза во Република Македонија. Описот на состојбите и заклучоците во 
овој извештај ќе реферираат и на посебната анализа „Правата на бегалците: Национални и меѓународни стандарди 
наспроти состојбата на терен“, изработена на почетокот на проектот, во јануари 2017 година.3 

Со цел извештајот да биде сеопфатен и што е можно подетален, во текот на јануари 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 проф. Трпе Стојановски, експерт во полициските науки со 
долгогодишно искуство во областа миграции. 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 Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование, Центарот за управување со кризи, 
Црвениот крст на Република Македонија). Наодите и утврдените заклучоци од истражувањето се дел од 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 меѓународните 
стандарди. Оттука, утврдените состојби се гледаат низ призмата на Уставот на Република Македонија, Законот за 
азил и привремена заштита4, Законот за странци5 како основни водичи, како и Законот за полиција6. 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 праксата 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 суштинска неможност 
за употреба на еден термин: бегалци, бидејќи го напуштиле својот дом со цел да побараат заштита која 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   Теренските набљудувачи Горан Митровски, Менче Ризова, Премтим Исени, Седат Сулимани, Седат Шабани (преведувач од арапски јазик), Александар Стојанов, 
Душица Нофитоска, Ајета Љајиќ и Фатон Мемеди (преведувач од фарси).

3   http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2365/helsinski-mk-final.pdf 
4   Службен весник на РМ, бр. 49/2003, од 25.07.2003 година со последни измени од 11.042016 (бр. 71/2016)
5   Службен весник на РМ, бр. 35/2006, од 23.03.2006 година со последни измени од 11.12.2015 (бр. 217/2015)
6   Службен весник на РМ, бр. 114/2006, од 03.11.2006 година со последни измени од 29.06.2016 (бр. 120/2016)



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.
ПРАВАТА НА БЕГАЛЦИТЕ, МИГРАНТИTE И БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈA8



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.
ПРАВАТА НА БЕГАЛЦИТЕ, МИГРАНТИTE И БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈA 9

Вовед – Бегалската криза во 2017 година 

Почнувајќи од крајот на 2014 година, Република Македонија се најде на патот на илјадници бегалци што ги напуштаа 
своите домови со цел да стигнат до земјите-членки на Европската Унија (ЕУ). Во текот на наредните 3 години 
(2015, 2016 и 2017) бегалската криза ја менуваше својата динамика, но 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 за нив никогаш не стана земја на крајна 
дестинација, за што сведочи и бројот на поднесени барања за азил или привремена заштита во државата споредено 
со бројот на бегалци и мигранти што секојдневно поминуваа. 

Ако се има предвид бројот на бегалци и мигранти што поминаа низ државата7, промената на политиките и практиките, 
како и регистрираните прекршувања на човековите права, текот на бегалската криза во 2017 година беше посмирен 
и со значително помалку случувања во споредба со 2016 година. Во текот на 2017 година границите на европските 
држави останаа затворени, следствено на постигнатиот договор помеѓу ЕУ и Турција во март 2016 година. Со тоа, 
иако „Балканската рута“ остана официјално затворена, се отвори патот за засилено дејствување на криумчарските 
групи и нелегалното преминување на границите, а бегалците и мигрантите продолжија во остварувањето на својата 
намера, по отежнат пат да стигнат до западноевропските земји. Соочени со многубројни и понекогаш живото-
загрозувачки предизвици, некои успеваат во својата цел, а некои прават и повеќе од десет безуспешни обиди за 
преминување на затворените граници. 

Во текот на 2017 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 непридружени 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, и тоа: Авганистан, Сирија, Пакистан, Иран и Ирак како најзастапени, а во поретки случаи се среќаваа 
бегалци и мигранти со потекло од Мароко, Алжир, Либија, Палестина и кон крајот на годината - неколкумина турски 
државјани што бегаа од политички прогон.

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, покрај повремените прекршувања на човекови 
права во одделни случаи, како што се ограничување на слободата на движење, ограничен пристап до територија, 
употреба на прекумерна и неоправдана сила од страна на полициски службеници, 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 Хелсиншкиот комитет, 
„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 крај, непосредно по одржаните предвремени парламентарни избори во декември 2016 година, во 2017 
година Република Македонија доживеа кулминација на политичката криза која неизбежно имаше свој одраз и 
врз справувањето со бегалската криза и третирањето на прашањето за бегалците. Од една страна, во пресрет 
на претстојните локални избори во октомври 2017 година, прашањето за бегалците не беше значителен дел 
од предизборните ветувања на политичките кандидати. Од друга страна, тоа беше значително злоупотребено 
за политички цели и на одредени политички партии им послужи како инструмент за подгревање омраза и 
нетолеранција, во обид да го одвлечат вниманието на јавноста од политичката криза. 

7  „Во текот на 2017 година вкупно 17 000 мигранти/бегалци се регистрирани дека се влезени на територијата на Република Македонија“- Извор: Канцеларијата на         
високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации – УНХЦР во Македонија, од Годишниот извештај за 2017 година на Црвениот крст на Република Македонија 
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Кризна состојба 

Со разгорувањето на бегалската криза и сè почестите групи бегалци што остваруваа нелегален влез во државата, на 
19.08.2017 година, со одлука на Собранието, беше прогласена кризна состојба по должината на јужната граница со 
Грција и северната граница со Србија. 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. 

По повеќекратно продолжување на кризната состојба, во текот на октомври 2016 година Собранието повторно 
донесе одлука за продолжување на кризната состојба до крајот на јуни 2017 година, со објаснување од страна 
на пратениците дека поради политичката криза во државата и сомнителната стабилност на договорот помеѓу ЕУ 
и Турција, неопходно е да се заштити државната граница. Во текот на јуни 2017 година беше донесена одлука за 
повторно продолжување на кризната состојба на двете граници, за периодот до наредните 6 месеци. 

Оправданоста на продолжувањето на кризната состојба на јужната и на северната граница е неспорна, имајќи 
ги предвид нелегалните преминувања и дејствувањето на криумчарските групи во регионот. Меѓутоа, во текот 
на 2017 година, со оглед на привидно намалениот број на бегалци што транзитираат низ земјата8, значително е и 
намалувањето на полициските службеници во двата транзитни кампа. Особено при крајот на годината, во двата 
кампа се присутни релативно мал број полициски службеници, со што е доведено во прашање одржувањето на 
безбедноста во камповите. 

Прифатно- транзитни кампови и прифатни центри 

Во текот на 2017 година воспоставените транзитни кампови9  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. Во таа смисла, во кампот беа 
присутни Црвениот крст на Република Македонија, Македонско здружение на млади правници, „Легис“, „Отворена 
порта“ (Ла страда), СОС Детско село - Македонија, Дански совет за бегалци, а од меѓународните организации беа 
присутни: Меѓународната организација за миграции (IOM), Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации 
(UNHCR), Језуитската служба за бегалци (JRS), како и ОБСЕ (OSCE) со повремено присуство. Иако не беше присутен 
со постојани претставници, народниот правобранител (претставници од Националниот превентивен механизам) 
остваруваше повремени набљудувачки посети во камповите, со цел да се утврдат недостатоците и проблемите со 
кои се соочуваат бегалците. 

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, пазарење или друга потреба во кое било време и без придружба од 
страна на службени лица.

8  Намалениот број на бегалци што престојуваат во камповите е последица на целокупната политика на затвореност на границите на сите земји што се најдоа на 
бегалската рута и на заострените безбедносни контроли на границите. Отежнатото движење на бегалците и загубата на каква било надеж за продолжување 
понатаму ги присилија да се враќаат назад. Воедно, намалување на бројот на бегалците е забележано „во“ камповите, но бројот на бегалците и мигрантите што 
се движат надвор од камповите и со помош на криумчарите е повторно во нагорна линија во последниот период. 

9  Во текот на 2016 година од транзитни центри стихијно беа преименувани во прифатно-транзитни центри (ПТЦ), за што не беше објавена официјална одлука, туку 
беше воочено од писмената комуникација со институциите
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На почетокот на годината, во ПТЦ Винојуг беа сместени 92 бегалци со различно потекло, од кои поголем дел 
престојуваа и повеќе од 10 месеци, односно од официјалното затворање на границите во март 2016. Во првите два 
месеца од годината овој број постепено, но значително се намали поради заминувањето на голем број бегалци кон 
Грција, групи или индивидуални семејства кои во неколку наврати беа пренесувани кон Грција со организиран превоз 
од страна на Министерството за внатрешни работи. Според нивните кажувања, причината за тоа е безизлезната 
ситуација во која се наоѓаа, односно неможноста да го продолжат својот пат, чувството на затвореници во кампот и 
немањето слобода. Од почетокот на март 2017 година бројот на бегалци што престојуваа во кампот се намали на 8 и 
во текот на цела година не надмина 20 бегалци, иако постојано се менуваше. Сите бегалци и мигранти што остануваа 
во кампот за подолг или пократок престој беа регистрирани и евидентирани од страна на надлежните институции. 

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. Од речиси 100 бегалци во текот на 
јануари 2017 година, овој број значително опадна во текот на наредните месеци (од 20 до 30 бегалци). Во текот на 
јули 2017 година бројот повторно се зголеми на 90 бегалци, како резултат на зголеменото пристигнување на лица 
во помали (3-5) и поголеми групи (6-10) и на сè пократкиот престој на лицата што доаѓаа во кампот. До крајот на 
годината бројот на бегалци што престојуваа во кампот се намали на 18. 

ПТЦ Табановце се соочува со три генерални проблеми во текот на 2017 година: првиот е селективната политика 
на пропуштање на бегалците и мигрантите што се примаат во кампот и на кои им се овозможува да престојуваат. 
Ваквата 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 полициските службеници распоредени во кампот. Оваа 
состојба е утврдена и од страна на Националниот превентивен механизам при Народниот правобранител10, 
кој што упати неколку препораки за неселективно пропуштање на бегалци и мигранти во камповите на кои им 
е потребна заштита. За разлика од тоа, Министерството за внатрешни работи11, иако смета дека сместувањето и 
обезбедувањето заштита на бегалците е основна задача на полицијата, не смета дека може бегалците присилно 
да ги задржи бидејќи кампот е од отворен карактер. Вториот проблем со кој се соочува кампот е регистрацијата, 
односно евидентирањето на бегалците што престојуваат во него. Во текот на цела година во кампот без сместувани 
„регистрирани“ и „нерегистрирани“ бегалци и мигранти. Како и во претходниот случај, нејасно е од каде потекнува 
практиката некои бегалци што пристигнуваат да се регистрираат, а некои не. Обидите во секојдневното набљудување 
да се најде одредена „шема“ или критериуми според кои бегалците и мигрантите се регистрираат или не, како, на 
пример, земја на потекло, патување во група, индивидуалци или семејства, беа безуспешни. Последниот проблем со 
кој се соочуваше кампот во втората половина на годината беше одбивноста на бегалците да престојуваат во него. 
Голем дел од бегалците и мигрантите што поминуваа низ овој регион пристапуваа 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 мора 
да изберат помеѓу Македонија и Србија, би ја избрале Србија бидејќи географски се поблиску до посакуваната 
дестинација. Но, ако мора да изберат помеѓу Македонија и Грција, тогаш би ја избрале Грција, бидејќи од таму имаат 
полесен пристап до програмите за реалокација и пакети од европските програми, како и полесен пристап до 
криумчарските групи.12

Инфраструктурната поставеност на двата кампа во текот на целата година остана релативно иста со повремени 
проблеми и дополнувања. Бегалците и мигрантите што пристигнуваа во кампот и требаше да бидат сместени 
добиваа свои одделни контејнери (куќарки). Со оглед на намалениот број бегалци што престојуваа во камповите, не 
постоеше проблем за обезбедување 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. Мали проблеми се појавија во текот на зимските периоди, кога поради ниските температури, дојде 
до краток недостиг на вода и струја. Кон ваквите состојби имаше брза реакција од институциите и не предизвикаа 
посериозни последици. Во периодите кога бројот на бегалци што престојуваа во кампот беше мал, се затвораа дел 
од тоалетите за бегалците. 

Одржувањето на хигиената во транзитните кампови во одредени периоди претставуваше предизвик за надлежните 
институции. Во почетокот на годината хигиената во ПТЦ Винојуг беше на загрижувачко ниво. За жал, промените во 
политичките структури на власт се одразија и врз присуството и работата на хигиеничарите во кампот Винојуг.13 
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 во остатокот од годината. 

10  http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Tabanovce-22.12.2017.pdf, страна 10 и 11
11  При остварен разговор со висок претставник од граничната полиција во рамки на спроведеното истражување (Проф. Трпе Стојановски), страна 6, параграф 5 и 6 
12  Податоци добиени од Извештајот за спроведеното истражување и длабинските интервјуа со припадници на Министерството за внатрешни работи (Проф. Трпе 

Стојановски), стр. 5, параграф 1
13  https://www.slobodnaevropa.mk/a/27594882.html
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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, до средината на 2017 година 
обврската за обезбедување храна му беше препуштена на Црвениот крст. Најголемите проблеми се појавуваа во 
периодите кога бројот на бегалци во камповите беше значително мал, па им се служеше еднолична, конзервирана 
храна. Во одредени периоди од годината на бегалците им беа достапни кујната и потребните намирници со цел да 
можат сами да приготвуваат храна. Храна и вода им се обезбедуваа и на сите бегалци што беа донесени во ППТЦ 
Винојуг, затекнати од страна на полицијата по нерегуларни патишта и кои требаше да бидат депортирани кон Грција, 
како и на бегалците и мигрантите што доаѓаа во ПТЦ Табановце за релативно краток престој, подготвени веднаш да 
го продолжат својот пат.

На бегалците и мигрантите што престојуваа и транзитираа низ камповите редовно им се обезбедуваше облека, 
соодветна на временските услови. Покрај Црвениот крст, облека често пати 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 меѓународните организации. Граѓанската организација Отворена порта (Ла страда), 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. Позитивен пример беше организираната посета на деца од бегалците 
во кампот во основно училиште во Гевгелија, каде што децата имаа прилика да се запознаат и дружат со деца од 
децата од Република Македонија.14 Рекреативните активности, пак, покрај за децата, честопати се организираа и за 
жените сместени во камповите. Најголемиот проблем беше недостигот на рекреативни и едукативни активности за 
мажите, кои од овој аспект беа најзапоставени. Во неколку прилики од страна на „Легис“, за мажите во камповите 
беа организирани турнири во разни спортови. Од средината на годината па натаму, кога бројот на бегалци 
сместени во камповите се намали, едукативните и рекреативните активности исто така се намалија. Единствено беа 
организирани во ретките периоди кога во кампот беа присутни деца. Ова е проблематично бидејќи во изолирани 
случаи имаше семејства или индивидуалци што престојуваа во камповите подолго време (на пример, тричлено 
семејство со потекло од Авганистан (мајка со две полнолетни деца), престојува во ПТЦ Винојуг повеќе од 5 месеци). 
Она што е најзначајно е дека Министерството за образование во ниту еден момент од бегалската криза не се вклучи 
официјално во организирање едукативна настава за децата што престојуваа во кампот во различни периоди, иако 
пристапот до образование е едно од нивните основни загарантирани права. 

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 кој 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 Годишниот извештај на Црвениот крст за 2017 година, во текот на годината укажале 
прва помош и асистенции вкупно 10 410 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 кои 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. 

Во текот на 2017 година, материјалните услови во Прифатните центри за странци (Гази Баба) и за баратели на азил 
(Визбегово) во Скопје се подобрени, пред сè поради намалениот број на бегалци, мигранти и баратели на азил 
кои се сместуваат во нив. Состојбите во прифатните центри се детално набљудувани од страна на Националниот 
превентивен механизам (НПМ) при Народниот правобранител кој има овластување да спроведе ненајавена посета 
за утврдување на условите и правата на лицата кои се задржани во прифатните центри. Така на пример, во својот 
извештај за неколку последователни посети остварени во Прифатниот центар за странци (Гази Баба)15, НМП утврдува 
подобрување на физичките услови за сместување во споредба со минатата година, имајќи предвид дека постојано 
се вршат реновирања. Иако не постојат наводи за несоодветен третман од страна на вработените лица во Центарот, 
сепак сместените лица се жалат на недоволно информирање на причините зошто се задржани, како и недостаток 

14  Активноста беше опишана од страна на претставниците на првата фокус група. Извештај од спроведеното истражување (Проф. Трпе Стојановски), страна 9 
15  Посебен извештај за состојбите во Прифатниот центар за странци во Гази Баба  http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Ga-

zi%20Baba-26.12.2017.pdf 
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на информации за времетраењето на задржувањето.16 Еден од главните проблеми на кои посочува НПМ е праксата 
на незаконито задржување на лицата, односно задржување заради утврдување на идентитет. По остварените 
разговори со вработените, НПМ утврдил дека станува збор за лица кои се задржани како сведоци во кривичната 
постапка против криумчарите, што е повторување на праксата од претходната 2016 година.17 Проблем е утврден и 
со правото на законски застапник односно адвокат за лицата кои се лишени од слобода. Како што наведува НПМ во 
својот извештај, на лицата не им е обезбеден застапник и по нивно барање, со објаснување дека против нив не се 
води кривична постапка, туку откако ќе го дадат своето сведочење ќе бидат веднаш ослободени.18 

Карактеристичен е случајот кога при ненајавена посета на НПМ во Прифатниот центар Гази Баба, биле откриени 
пет бегалци со потекло од Сирија, кои биле држени заклучени во посебна просторија, при што имало обид од 
страна на вработените да ги скријат. По јавна реакција на Народниот правобранител и остварена комуникација со 
Министерството за внатрешните работи, било објаснето дека целта на нивното задржување е да бидат пренесени 
до Прифатно- транзитниот камп Винојуг, Гевгелија, каде што самите сакале да одат. По интервенцијата на НПМ, 
лицата биле ослободени. 

Во Прифатниот центар за баратели на азил пак, сместувачките услови се релативно добри со утврдени оштетувања 
на инвентарот и вратите.19 При остварените посети, НПМ утврдил дека бројот на легла во поединечни простории 
е преголем, според квадратурата на просторијата. Во моментот на посетата на НПМ, во Центарот биле сместени 
7 лица, поради што не е утврдено пренатрупаност. Еден од главните проблеми се однесува на храната која им се 
служи на барателите на азил, која во најголема мера е конзервирана и не ги содржи потребните хранливи вредности. 
Поради тоа, една од препораките е подобрувањето на храната во квантитет и квалитет. 

 

Нерегуларна миграција и депортација
 
Еден од клучните проблеми и континуирани прекршувања на правата на бегалците е нелегалната депортација, 
односно пренесувањето на бегалците и мигрантите кон соседна Република Грција, без притоа да се следи каква 
било законска, формална процедура. Како што беше случај и во изминатата година, така и во 2017 бегалците и 
мигрантите што беа затекнати по нелегални патишта и чиј престој во земјата не беше регулиран, без одложување 
беа пренесувани кон Грција, односно со организиран превоз беа пренесени до граничната линија и оставени под 
отворено небо преку граничната линија. Практиката се следи и од страна на српските службени лица, кои исто така, 
без официјална процедура и законска постапка, пренесуваа бегалци и мигранти на македонска територија. 

Ваквата пракса е забележана и од страна на граѓанските организации кои дејствуваат на терен во прифатно-
транзитните кампови. Според нив, државата не сака граѓанските организации да бидат сведоци на „депортирањето“ 
и тоа го прави подалеку од нивните очи. Нивната забелешка е упатена и кон нехуманиот начин на кој се одвива 
депортацијата односно изборот на времето и условите на транспортните средства.20

Во текот на 2017 година 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 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 пробуваат 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 
16  Ibid, страна 5 
17  Правата на бегалците: Национални и меѓународни стандарди наспроти состојбата на терен  http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2365/

helsinski-mk-final.pdf , страна 8
18  Посебен извештај за состојбите во Прифатниот центар за странци во Гази Баба, страна 7 и 8
19  Посебен извештај за посетата на Прифатниот центар за баратели на азил http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Vizbego-

vo-28.07.2017.pdf 
20  Податоци добиени од Извештајот за спроведеното истражување односно одржаните фокус групи со претставници на граѓански организации (Проф. Трпе 

Стојановски), страна 5, параграф 3-4  
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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 самиот почеток 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 своите теренски набљудувачи, а во недостиг на официјална статистика од страна на Министерството за 
внатрешни работи21, Хелсиншкиот комитет води своја евиденција за бројот на лица што се „депортирани“ кон Грција22. 
Така, во текот на 2017 година е забележано „депортирањето“ на околу 800 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. Следејќи ги бројките на месечно ниво, во почетокот на 
годината тие беа значително помали, односно се движеа од 20 до 30 лица. Меѓутоа, во последните четири месеци 
од годината фреквенцијата на движење и големината на групите се поголеми, па така во октомври, ноември и 
во декември 2017 година се забележани од 100 до 130 лица на месечно ниво што се пренесени кон Грција. Иако 
групите се најчесто составени од полнолетни машки лица, не е целосно исклучена појавата на семејства, жени и 
малолетни лица. На почетокот на годината почесто беше забележано движење на мажи, додека од средината на 
годината се затекнуваат и семејства. Од своето набљудување, Хелсиншкиот комитет има забележано најмалку 50 
жени, меѓу кои и бремени. 

Во тој контекст, утврдени се неколку прекршувања на правата на бегалците и мигрантите. Проблематичноста на 
нелегалната депортација се согледува во неколку аспекти: прво, апсолутно е недозволиво пренесувањето на 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 со стандардите 
за човекови права, односно со забраната за групно протерување на странци од член 4 од четвртиот Протокол 
на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП), за што потврдува и праксата на Европскиот суд за човекови 
права во бројни пресуди23. Единствениот случај на организирана и законска реадмисија е регистриран во текот 
на февруари 2017 година, кога по комуникација со грчките надлежни институции, 50 бегалци и мигранти од ПТЦ 
Табановце со автобус се пренесени во Грција. И покрај законитоста на постапката, реадмисијата беше спроведена 
во доцните ноќни часови, без претходно известување на бегалците и мигрантите што беа сместени во кампот и без 
присуството на сите граѓански организации и активисти што се присутни во кампот. Според тоа, спроведувањето 
на реадмисијата беше оценето како нехумано. Вториот проблем се уочува во начинот на пренесување на бегалците 
кон Грција. Кога станува збор за поголема група, бегалците се пренесуваат во полициски возила или камиони. 
Забележани се случаи каде што поголем број лица се пренесуваат во помало возило (во еден случај 17 бегалци се 
пренесуваат во едно полициско возило)24. Ваквото постапување е спротивно на член 3 од ЕКЧП, односно апсолутната 
забрана за мачење, нечовечко или понижувачко постапување. На крај, нелегалната депортација и оставањето под 
отворено небо ги ставаат бегалците во дополнителен ризик за нивната безбедност. Имајќи предвид дека меѓу 
групите има жени и деца, државата не презема никакви мерки за да ја гарантира нивната физичка безбедност или да 
го спречи ризикот од насилство врз нив. 

Спротивно на набљудувањата на Хелсиншкиот комитет и утврдените состојби на терен, Министерството за 
внатрешни работи во објавените дневни билтени регистрирало значително помал број случаи на нелегална 
миграција, односно случаи во кои се затекнати криумчарите или бегалците. Така, на пример, во текот на целата 
година МВР известило за вкупно 17 кривично-правни настани поврзани со криумчарење и мигранти и вкупно 178 
бегалци кои се затекнати со криумчари или по нелегални патишта25. Најголем дел од нив се однесуваат на директно 
забележување на возила во кои се превезуваат бегалци и мигранти, при што во одредени случаи криумчарите 
се пронајдени, но во други случаи се дале во бегство и не се пронајдени. Симптоматично е тоа што, слично на 
практиката во 2016 година, одреден број од бегалците затекнати во вакви случаи се сместени во Прифатниот 
центар за странци во Гази Баба и се задржани како сведоци во постапката. Хелсиншкиот комитет остро реагираше 
на неколку вакви примери, потсетувајќи дека ограничувањето на слободата на движење на мигранти и бегалци како 
сведоци во кривична постапка против криумчарите е неоправдано и противправно. 

21  При одржаната фокус група со претставници на граѓански организации, беше нагласена потребата за објавување дневна статистика од страна на Министерството 
за внатрешни работи која ќе биде транспарентна и јавно достапна за граѓанските организации за бегалци кои транзитираат, баратели на азил и лица сместени 
во Прифатните центри. МВР се сложува со ваквата потреба и смета дека тоа ќе ја зголеми транспарентност, но дека тоа е обврска и надлежност на секторот за 
односи со јавност. (Извештај од спроведено истражување на Проф. Трпе Стојановски, страна 7, параграф 2-3)

22  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 месечните извештаи на Комитетот, кои се јавно објавени и достапни на http://mhc.org.mk/pages/reports?locale=mk#.WoVeMqjwbIU на македонски 
и англиски јазик. Во известените случаи и бројки се вклучени бегалците до кои имале пристап набљудувачите на Хелсиншкиот комитет или сознанија за нивно 
пренесување без да бидат пренесени во кампот. 

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

24 Месечен извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово - ноември 2017 година http://mhc.org.mk/reports/701?locale=mk#.Wob9MajwbIU 
25   Бројките се добиени од објавените дневни билтени на Министерството за внатрешни работи 
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Пристап до азил 

Иако Република Македонија генерално не е земја на дестинација за бегалците и мигрантите што поминуваат низ 
неа, во текот на 2017 година беа поднесени одреден број барања за азил. Според набљудувањата на Хелсиншкиот 
комитет, пристапот до постапка за азил беше непречено овозможен и без утврдени прекршувања, за разлика од 
2016 година кога се среќаваа опструкции на постапката за азил, одвраќање на бегалците да поднесат барање за 
азил и неажурност на институциите.

Во текот на 2017 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, лице (бегалец или мигрант) што поднело барање за азил во најбрз можен рок 
беше пренесено во Прифатниот центар за баратели на азил - Визбегово, Скопје, каде што беа спроведени интервјуа 
во врска со неговото барање за азил. Хелсиншкиот комитет дополнително забележа дека Секторот за азил при 
Министерството за внатрешни работи во текот на годината оствари неколку посети во транзитните кампови, при 
кои што спроведе интервјуа со бегалците што поднеле или сакале да поднесат барање за азил. 

Лицата кои се задржани во Прифатниот центар за странци, како сведоци во кривичните постапки против 
криумчарите26 генерално се известени за можноста за поднесување барање за признавање на правото на азил, 
но од известувањата на Националниот превентивен механизам е констатирано дека таквата можност им е дадена 
на располагање по давањето на исказ во постапката, што во суштина е прекршување на правото на барање азил.27

Согласно добиените податоци од Секторот за азил при Министерството за внатрешни работи, во текот на 2017 
година биле поднесени вкупно 147 барања за признавање право на азил за 162 лица. По спроведените постапки 
и донесените одлуки, Секторот за азил известува дека на само 5 лица им е доделена супсидијарна заштита, и тоа 
четири лица со потекло од Сирија и едно лице од Пакистан. Во текот на цела година не е одобрено ниту едно 
барање за азил со кое се доделува статус на бегалец согласно Законот за азил и привремена заштита. 

 

Симптоматичен е малиот број на одобрена супсидијарна заштита на бегалци што побарале заштита во државата, 
а уште повеќе непризнавањето 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 секои поднесено барање за азил. Од набљудувањата на Хелсиншкиот комитет 
и практичните проблеми што произлегуваа при постапката за азил за кои информираа граѓанските организации, 
во текот на 2017 година беа регистрирани подобрувања. Така, на пример, иако во 2016 година беа забележани 
проблеми околу обезбедувањето преведувач во информирањето околу постапката за азил, во текот на 2017 година 
овој проблем е надминат со ангажирање преведувачи од Министерството за внатрешни работи или обезбедување 
преведувач од страна на граѓанските организации. Меѓутоа, како проблем сè уште се појавува издавањето соодветни 
документи (судски преводи) во постапката за азил на јазик што бегалците го разбираат.28

26  Види погоре, страна 9
27  Посебен извештај за состојбите во Прифатниот центар за странци во Гази Баба  
        http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Gazi%20Baba-26.12.2017.pdf
28   Извештај од спроведеното истражување (Проф. Трпе Стојановски) страна 16, како и според Пристап до правото на азил и формално/неформално враќање на 

мигрантите/бегалците, ноември, 2016 година, Скопје
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Националната стратегија за интеграција 
на бегалци и странци 

Националната стратегија за интеграција на бегалци и мигранти (во понатамошниот текст Стратегијата) е еден 
од клучните документи на Министерството за труд и социјална политика кој ја уредува политиката на државата 
во постапувањето со признаените бегалци и странците на нејзината територија. Во пресрет на истекувањето на 
претходната стратегија (2008-2015 година) и на бегалската криза што директно ја засегна Република Македонија, 
новата Стратегија за интеграција на бегалци и мигранти беше предложена релативно доцна, односно во јули 2017 
година. Задоцнувањето од речиси две години по истекувањето на претходниот документ се должи веројатно 
на кулминацијата на политичката криза во 2015 и 2016, која доведе до чести кадровски промени во клучните 
министерства во областа на миграциите, односно Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд 
и социјална работа. 

Процесот на донесување на новата стратегија почна доста транспарентно, односно беше објавен предлог-текстот 
на Стратегијата, при што граѓанските организации и јавноста имаа можност да придонесат со свои коментари. Во 
истиот период на објавувањето на предложената Стратегија беше објавено и распишувањето на локалните избори, 
закажани за октомври 2017 година. Кон крајот на јули 2017 година собраниската Комисија за труд и социјална 
политика го стави на дневен ред расправањето околу предложената Стратегија за интеграција на бегалци и странци. 
Притоа, ги покани сите заинтересирани граѓани, граѓански организации и носители на функции да се приклучат 
во дискусијата. Во неколкуте седници на Комисијата се дискутираше за „проблемите“ што предлог-стратегијата ги 
предизвикува, меѓу другото и предвидувањето да се изградат социјални станови за илјадници бегалци што ќе се 
населат во Република Македонија. Притоа беа изнесувани „факти“ за тоа како бегалците се штетни за државата, 
како државата ги става во прв ред бегалците и мигрантите наместо своите граѓани, посочувајќи на штетните 
последици што ги предизвикале бегалците во периодот кога транзитираа низ земјата, како тие претставуваат 
опасност за граѓаните и ќе придонесат за зголемување на стапката на криминалитет. Со ова беше почната јавна 
дебата која се состоеше од ксенофобичен говор од страна на политички лидери и носители на јавна функција. 
Следејќи ја собраниската дебата исполнета со повици против населувањето на бегалците, медиумите-приврзаници 
на десничарската партија (ВМРО-ДПМНЕ)29 на ист начин ја информираа јавноста, претставувајќи ги бегалците како 
штетни за општеството и нагласувајќи ја намерата на новата власт да ги насели бегалците во Македонија, со што се 
создаде паника и вознемиреност кај граѓаните. 

Инспирирани од ваквата реторика, се формираа неколку граѓански иницијативи (една од нив беше „Излези и 
ти“), кои на локално ниво организираа петиции за распишување референдум на локално ниво за изјаснување на 
граѓаните дали се „за“ или „против“ населувањето на бегалците во нивната општина. Притоа, говорот на омраза 
и негативното претставување на бегалците беа дел и од пропагандата на граѓанските движења, што е спротивно 
на целта на постоењето на граѓански движења и иницијативи.30 Следствено на нивното дејствување, во дури 12 
општини беа донесени одлуки за одржување референдум. Дотолку повеќе, одлуките предвидуваа одржување на 
референдумот на истиот ден со веќе закажаните локални избори. Од ова јасно се гледаше намерата за влијание 
врз локалните избори и злоупотреба на бегалското прашање за сметка на политички поени пред изборите. При 
крајот на септември 2017 година Државната изборна комисија на јавна седница донесе одлука со која не го дозволи 
одржувањето на референдумите во истиот ден со изборите, истакнувајќи дека изборните комисии не се спремни за 
таков чекор.31 Со тоа, референдумите никогаш не се одржаа, а прашањето околу Стратегијата во јавноста целосно 
замре. 

Во процесот на донесувањето на Стратегијата беше отстапен простор за придонес на граѓанските организации што 
работат со бегалците, на два начина: преку доставување коментари во писмена форма и преку учество на работилница 
за подобрување на Стратегијата, која се одржа во декември 2017 година. Иако текстот на Стратегијата е генерално 
добар, сепак, постојат делови каде што се забележани пропусти и делови во кои може да има подобрувања. 

За разлика од претходната Национална стратегија за интеграција на бегалци и мигранти, чија временска рамка беше 
7 години, новата Стратегија (2017- 2027 година) е предвидена за наредните 10 години32. Искуството од сегашната 
бегалска криза покажа дека ситуацијата со бегалците, барателите на азил или мигрантите може значително да се 

29  Во овој период ВМРО-ДПМНЕ стана опозициска партија по неуспехот да формира владина коалиција по предвремените парламентарни избори во декември 
2016 година. Претседателот на Комисијата за труд и социјална политика е од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Имајќи ја предвид значителната влијателност врз 
медиумите и медиумската слобода во време на 10-годишното владеење, голем број од медиумите сè уште беа партиски обоени и пренесуваа селективни 
податоци. 

30  http://mhc.org.mk/announcements/627?locale=mk#.WorNgKjwbIU 
31  Одлуката на Државната изборна комисија не е јавно објавена, туку се јавно достапни снимки од одржаната седница http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=124254#.

Wor0L6jwbIU 
32  Земајќи предвид дека со почетокот на 2018 година конечниот документ сè уште не е усвоен, останува нејасно како ќе се имплементираат предвидените 

активности во акцискиот план за изминатата 2017 година
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промени во многу краток период. Оттука, временскиот опфат на Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
во Република Македонија мора да биде пократок, што ќе овозможи неговото побрзо и навремено ревидирање, 
евалуација на постигнатите резултати за пократок период и приспособување на идните планови и активности 
согласно предизвиците со кои државата се соочува. 

Во текстот на Стратегијата се предвидува и уредува работата на Меѓуресорното координативно тело за интеграција 
на бегалци и странци формирано во 2006 година. Во неговата работа е предвидена мултидисциплинарноста, а 
остварена преку учеството на разните министерства во телото. Меѓутоа, покрај Црвениот крст (кој е меѓународна 
организација со специфична цел и мандат), не е вклучена ниту една граѓанска организација, ниту претставници 
на граѓанскиот сектор. Неопходно е вклучувањето на граѓанските организации како во Меѓуресорното тело за 
интеграција така и во останатите тела за интеграција на бегалци и странци, што не е предвидено со новата стратегија. 
Со приклучувањето на граѓанските организации што работат во областа на човекови права, социјална заштита, 
работа со ранливи групи, родови прашања и други области ќе се овозможи сеопфатен пристап во чија основа ќе 
бидат покриени сите аспекти на човековите права на бегалците. 

Имајќи ги предвид реакциите на јавноста предизвикани при разгорувањето на бегалската криза во текот на 2014, 
националниот систем за интеграција на бегалците и притоа самата Стратегија и Акцискиот план се фокусираат 
исклучиво на работа со бегалците и странците и целосно посветување на нивната интеграција. Во многу мал 
размер (речиси воопшто) не се предвидени чекори за работа со локалното население и покренување на свеста на 
локалното население во однос на интегрирањето на бегалците и нивно прифаќање. Доколку се предвидат вакви 
активности, интеграцијата на бегалците ќе биде спроведена полесно и поуспешно. 

Стратегијата предвидува низ активности насочени кон рана интеграција на бегалците. При почнувањето на 
тој процес за рана интеграција и изработувањето на индивидуалните планови за работа со бегалците и нивна 
интеграција неопходно е да се имаат предвид посебните околности на ранливите групи меѓу бегалците, меѓу кои 
се затекнуваат бремени жени, стари лица, ЛГБТ-лица (со различна сексуална ориентација, родов идентитет или 
полови карактеристики), лица со ментална или телесна попреченост, како и жртви на трговија со луѓе или родово 
базирано насилство. Со цел да се обезбеди поголема социјална заштита, како и психо-социјална поддршка и помош, 
неопходно е лицата што се вклучени во креирање на планот да бидат сензибилизирани за чувствителни прашања, 
со соодветни капацитети и знаења.

Делот за домување предвиден во Стратегијата е премногу општ и не ги разработува предвидените мерки и решенија 
во детали. Иако се споменува вклученоста на локалните единици и нивната екстензивна улога во решавање на 
прашањето со домувањето, воопшто не е образложено во колкава мера ќе биде тоа, каква улога конкретно ќе имаат, 
дали општините ќе добијат посебна буџетска ставка за преземање мерки од аспект на домувањето или ќе треба да 
издвојат средства од сопствените буџети. Поради ова, самата Стратегија создава паника кај локалните самоуправи и 
одбивност за обезбедување домување на бегалци на нивната територија на локалната единица. 

Иако Стратегијата опфаќа голем дел од социјалната заштита на бегалците или лицата со супсидијарна заштита, 
мерките што се предвидени се површински и општи. Досегашното искуство на државата со бегалската криза од 
1999 година покажа дека социјалната заштита речиси и не функционира, особено во случаите кога истекува правото 
на користење бесплатно домување, а бегалците не успеале да се вработат и немаат можност за остварување каков 
било приход за егзистенција. Притоа, процедурите за остварување на правото на социјална парична помош се 
сложени и тешко достапни, правото на социјална парична помош се губи доколку еден член од семејството го 
изгуби статусот на бегалец. Сето ова ја прави социјалната заштита слаб механизам за остварување на правата на 
бегалците и ги остава на работ на општеството, како една од најранливите групи. 
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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, кој не ги исполнуваше целосно стандардите предвидени во 
европските директиви, а содржеше и релативно лоши законски решенија. Во текот на 2016 година беа усвоени 
измени на Законот кои беа спротивни на ЕКЧП, но овозможија да се олесни справувањето со бегалската криза, 
која во тој момент беше во најголем ек. Така, на пример, беше воведена „намера за барање азил“, која им овозможи 
на бегалците и мигрантите законски да се движат низ државата со јавен превоз. Истовремено, беше воведено 
и временско ограничување за семејно обединување, односно услов од 3 години престој за лице со признаен 
статус на бегалец или супсидијарна заштита да започне постапка за семејно обединување. Проблематично беше и 
воведувањето на членот со кој како безбедна трета земја се одредува секоја земја-членка на Европската Унија, НАТО 
и на ЕФТА (Европска асоцијација за слободна трговија). 

Од текстот на новиот предлог-закон, сега преименуван во Закон за меѓународна и привремена заштита, се отстранети 
овие измени. Се задржа можноста за поднесување „намера за барање азил“, но се отстранија ограничувањето на 
периодот за семејно обединување и одредувањето на секоја земја-членка на ЕУ, НАТО и ЕФТА како безбедна трета 
земја. Предлог-законот воведува и неколку промени во кои целосно се инкорпорирани европските директиви што 
ја уредуваат областа на миграциите и ги унапредуваат правата на бегалците. 

Така, на пример, една од предвидените измени се состои во 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 која може да се 
соочи со прогон, поради што би имала можност да побара меѓународна заштита. Во истиот став се напоменува 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 социјалната група. Имајќи предвид дека многу мал број закони во 
македонското законодавство експлицитно ги споменуваат сексуалната ориентација и родовиот идентитет33 како 
основи на заштита, воведувањето на оваа промена во Законот може да се смета за голем чекор. 

Понатаму, во член 46 и 47, Законот ги уредува недопуштените барања и очигледно неоснованите барања. Притоа, 
предвидува дека барањето за признавање на правото на азил ќе се смета за недопуштено ако лицето пристигнало 
од трета безбедна земја, каде што остава можност за лицето да „докаже“ дека таа земја не е безбедна за него. Оваа 
формулација е различна од одредбата во член 19 за безбедна трета земја, во делот каде што се предвидува дека 
на лицето му се дозволува да „оспори“ дека третата земја е небезбедна за него. Постои суштинска разлика помеѓу 
можноста да се оспори и докаже безбедноста во третата земја за лицето-барател на азил бидејќи на барателот на 
азил се става товар на докажување, а со законските одредби не е прецизирано какви докази треба да обезбеди 
(дали треба да обезбеди солидни, фактички докази за неговото тврдење дека земјата не е безбедна). Директивата 
2013/32/EU во член 39 став 3 објаснува дека на барателот на азил ќе му се дозволи да „оспори“ дека третата земја не 
е безбедна за него, согледувајќи ги неговите индивидуални околности. Менувањето на терминологијата од „оспори“ 
во „докаже“ остава простор за зголемен број одбиени барања за азил, под изговор дека лицето- барател на азил 
не успеало соодветно да докаже дека третата земја не е безбедна за него. Дотолку повеќе, во член 47 – Очигледно 
неосновани барања, став 1 точка 4, повторно се воведува концептот дека безбедна земја на потекло ќе се смета 
секоја земја-членка на Европската Унија, доколку лицето не успее да го докаже спротивното. Во двата члена не е 
целосно објаснета процедурата во кој временски рок и пред кого лицето-барател на азил ќе треба да „докажува“ 
дека земјата на потекло или третата земја е небезбедна за него, што остава простор за злоупотреба од страна на 
државите институции. 

Во доставените коментари на предлог-законот Хелсиншкиот комитет посочи и на практичните проблеми што 
се јавуваат со лицата кои се баратели на азил и остварувањето на нивните права. Имено, членот 54 предвидува 
издавање на идентификациона исправа за барателот на право на азил, со која се потврдува правото на престој сè 
до правосилната одлука по барањето на азил. Ваквата идентификациона исправа му служи на барателот на азил 
за остварување на неговите основни права додека престојува на територијата на Република Македонија. Меѓутоа, 
проблемите во практика се појавуваат кога остварувањето на правата во поединечни области е невозможно без 
поседувањето единствен матичен број, кој идентификационата исправа не го содржи. Така, на пример, се доведуваат 
во прашање остварувањето на правата од социјална заштита, остварувањето на секундарна здравствена заштита 
доколку има потреба (бидејќи Законот предвидува само обезбедување на примарна здравствена заштита), како и 
делови од вклучувањето во програмите за рана интеграција за кои предуслов е имањето единствен матичен број. 
Иако предвидениот рок за одлучување по барањето за азил од страна на Секторот за азил е девет месеци (член 
38), практиката покажува дека времетраењето на целокупната постапка (вклучително и пред управниот суд) може 
да трае релативно подолго, понекогаш и до 2 години. Ова е дополнителен проблем за остварувања на правата на 
барателите на азил во периодот додека ја чекаат конечната одлука по нивното барање за азил.

33    http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/2473/Analiza_na_zakonska_Ramka_vo_odnos_na_pravata_na_LGBTI_MK_02.pdf
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Оттука, Хелсиншкиот комитет посочува дека е неопходно да се најде соодветно системско решение, кое можеби 
би вклучувало измени на повеќе закони или подзаконски акти, но кое би ги отстранило пречките за целосно 
остварување и уживање на правата на барателите на азил и би ја зголемило нивната правна сигурност. 

Како новина во текстот на Законот е предвидена можноста за ограничување на слободата на движење на барателите 
на азил. Имено, членот 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 може 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 на 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 забраната 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 уште три месеци. 

Во доставените коментари до Министерството, Хелсиншкиот комитет апелираше да се скрати можноста за 
ограничување на слободата на движење во случај на ризик од бегство и да се намали предвидениот рок за неа. 
Од доставениот одговор се гледа дека Министерството смета дека роковите се разумни и се во согласност со 
европските директиви. Преостанува да се види како ќе се користи во практика оваа дадена можност, по усвојувањето 
на Законот. 

Една од забелешките на текстот на Законот беше ограниченоста на локалното учество што го предвидува, односно 
предвидената обврска подразбира единствено прифаќање на одговорноста за сместување на лицата со статус на 
бегалец и лицата под супсидијарна заштита, согласно економската развиеност и одлуката на Владата на Република 
Македонија. Меѓутоа, искуството со скорешната бегалска криза покажа дека засегнатоста на локалната самоуправа 
и општините е далеку поголема отколку единствено сместување на лицата со признаен статус на бегалец или 
супсидијарна заштита. Оттука, сметаме дека овој член е неопходно да се прошири и да се предвидат одговорности 
на локалната самоуправа и во целокупниот процес на интеграција на лицата со признаен статус на бегалец и 
супсидијарна заштита. 
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Регистрирани инциденти и прекршувања 
на човекови права

Покрај секојдневната воспоставена практика на нелегална депортација на бегалците и мигрантите, која 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. Во два од трите регистрирани 
инциденти во прифатно-транзитните центри е утврдено прекршување на член 5 од ЕКЧП (право на слобода и 
безбедност), односно противправно ограничување на слободата на движење. Во неколку случаи е регистрирано и 
прекршувањето на член 3 од ЕКЧП, односно нечовечкото или понижувачко постапување со бегалците од страна на 
полициски службеници кои честопати ги пречекоруваат своите законски овластувања.

>> Неоправдано ограничување на слободата (член 5 ЕКЧП)

Значаен е случајот со бегалец со потекло од Пакистан кој во текот на јули 2017 година е донесен во ПТЦ Винојуг, 
Гевгелија, од страна на полицијата и веднаш е сместен во посебен контејнер, одделен од другите. По неколкудневно 
набљудување беше забележано дека на лицето не му е дозволен излез од контејнерот (освен за храна и физиолошки 
потреби) и дека низ кампот се движи исклучиво по потреба и со придружба на полициски службеници. Според 
сознанија од различни извори, за лицето постоело сомневање дека е заболено со хепатит Ц, поради што се држи 
изолирано од присутните во кампот, додека се вршат медицинските испитувања. Хелсиншкиот комитет се обрати 
писмено до Министерството за внатрешни работи барајќи информации за причините за задржувањето на лицето 
и легалноста на неговиот притвор. Во добиениот одговор Министерството посочува дека поради сомневањата за 
болеста и препораки на медицински лица, било ставено во карантин, иако и лаик во областа на медицината би знаел 
на кои начини се пренесува хепатит Ц. Исто така, Министерството посочува многу пократок период на задржување 
во својот одговор, што е спротивно на набљудувањата од терен. По повеќе од 5 дена во изолација и по интервенција 
на Хелсиншкиот комитет до народниот правобранител, лицето конечно беше ослободено. По неколку дена, на свое 
барање беше пренесено кон Грција. Ваквото ограничување на слободата e целосно спротивно на член 5 од ЕКЧП, 
како и на член 12 од Уставот на Република Македонија, кои јасно пропишуваат во кои случаи може лице да биде 
лишено од својата слобода и под какви услови. Нејасна е препораката на лекарите и медицинските лица за целосна 
изолација на лице заболено од хепатит Ц. 

>> Мачење, понижувачки и деградирачки третман и неоправдано лишување од слобода (член 
3 и член 5 од ЕСЧП)

Еден од загрижувачките случаи е полициската акција на приведување десетина бегалци и мигранти што престојуваат 
во ПТЦ Табановце, Куманово. Имено, во текот на јули 2017 година, во раните утрински часови (околу 5 часот), во 
кампот беше спроведена полициска акција во која полициски службеници, со употреба на физичка сила и средства 
за присилба, привеле околу 10 бегалци што престојувале во кампот. Само неколкумина успеале да и избегаат на 
полицијата, а преостанатите биле уапсени од нивните контејнери и со лисици спроведени до полициски возила. 
Освен другите бегалци и мигранти што биле сместени во кампот во тој момент, немало други сведоци на настанот. 
Претставниците на граѓанките организации исто така не се на терен во овој дел од ноќта. Хелсиншкиот комитет 
писмено се обрати до Министерството за внатрешни работи со барање за целосно објаснување на настанот и 
утврдување на злоупотреба на полициски овластувања. Во одговорот на Министерството беше посочено дека кон 
бегалците биле употребени соодветна сила и неопходни средства за присилба бидејќи постоеле сомневање дека 
лицата ќе покажат знаци на насилство и агресија, како и дека во спроведената акција немало пречекорување на 
полициските овластување. Притоа Министерството известува „дека биле откриени и фатени 10 мигранти“ (како 
да постои елемент на изненадување) што е контрадикторно бидејќи во текот на претходниот ден полициски 
службеници ги донеле и ги сместиле бегалците во кампот. За случајот беше известен и народниот правобранител, 
кој поведе постапки пред Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, со цел да се утврди 
одговорноста на полициските службеници што учествуваа во акцијата. 
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>> Право на живот и право на слобода и безбедност (Член 2 и член 5 од ЕСЧП) 

Во текот на декември 2017 година во ПТЦ Табановце беше регистриран инцидент во кој еден од бегалците во 
алкохолизирана состојба покажал агресивно однесување. Лицето престојувало во кампот неколку дена и поседувало 
медицинска документација од Србија, при што надлежните институции во кампот биле запознаени со неговата 
ранлива состојба. По неколкучасовен излез од кампот, лицето се вратило во алкохолизирана состојба и поради 
банална расправа со друго лице, почнало да им се заканува на преостанатите. Полициското присуство во кампот 
е значително мало во ПТЦ Табановце, а реакцијата на присутните полициски службеници била речиси отсутна, 
иако биле во негова непосредна близина и ја следеле ситуацијата од почеток. По кратко време, лицето почнало 
да си нанесува повреди на себеси. Откако било совладано од страна на присутните претставници на граѓанските 
организации и Црвен крст, лицето било пренесено во болницата во Куманово, каде што му биле санирани повредите 
и кратко било задржано за отрезнување. Полициските службеници што биле присутни во кампот и ја проследиле 
целата ситуација, со своето непостапување значително ја загрозиле безбедноста, пред сè, на самото лице, но и 
безбедноста на сите присутни во кампот. Недозволиво е во ваква ситуација да нема интервенција од страна на 
единствената надлежна институција која во кампот е задолжена за гарантирање на безбедноста на сите лица. 
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Говор на омраза и дела од омраза кон бегалците

Во текот на 2017 година, иако динамиката на бегалската криза беше намалена, во јавноста не изостанаа повиците на 
насилство, навредите и ксенофобичниот говор кон бегалците и мигрантите, особено провоцирани од политичката 
пропаганда и секојдневните општествени случувања. 

Така, на пример, Хелсиншкиот комитет на платформата www.govornaomraza.mk регистрира пет случаи на говор 
на омраза насочени кон бегалците и мигрантите, кои се забележани како последица на политичката злоупотреба 
на прашањето за бегалците и наметнатата јавна дебата околу Националната стратегија за интеграција на бегалци 
и странци. Интензитетот на говор на омраза и навреди кон бегалците беше значително застапен на социјалните 
мрежи. Во еден од регистрираните случаи станува збор за објавена статија на интернет-портал која наводно 
го пренесува искуството на докторка од Германија34. Во статијата се пренесува сведоштвото на докторката која 
споделува дека „муслиманските и африканските имигранти се застрашувачко тешки луѓе со кои не е лесно да 
се работи“. Дополнително опишува дека докторката предупредува дека „емигрантите во Европа покрај СИДА 
и сифилис, со себе носат и многу егзотични болести, кои европските доктори не знаат да ги третираат.“. Покрај 
предрасудите, дискриминирачки говор и навреди, статијата е исполнета со непроверени факти, лаги и невистини 
кои читателот го доведуваат во заблуда и создаваат негативна слика за бегалците, поистоветувајќи ги со животни, 
убијци и криминалци. 

Во преостанатите регистрирани примери станува збор за говор на омраза кој се појави на социјалната мрежа 
„Фејсбук“, објавен од страна на разни групи (подмладоци на политички партии и други општински фан-страници). 
Проблематичните слики што беа споделени во објавите секогаш беа придружувани со текст кој имплицитно 
претставува говор на омраза, повикувајќи дека „не смее да се дозволи да се населат бегалците меѓу нас“.35 
Дополнително, споделените содржини значително провоцираа говор на омраза во коментарите под нив, односно 
луѓе што повикуваат на насилство, на истребување на бегалците, како и луѓе кои бегалците ги нарекуваат терористи, 
што претставува експлицитен говор на омраза. Покрај пријавувањето на ваквите објави до самата социјална мрежа, 
Хелсиншкиот комитет ги пријави и до Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика. 

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 2017 година се 
регистрирани 4 дела од омраза кон бегалците, односно физички напади и разбојништва во кои бегалците се жртви. 
Во еден од нападите, поради сериозните повреди, еден бегалец почина. 

Во првиот случај станува збор за напад на три лица со потекло од Алжир, кои биле нападнати во близина на Куманово. 
Според нивните кажувања, напаѓачите биле македонски државјани, а при нападот им биле земени мобилни 
телефони и парични средства. Со оглед дека бегалците се движеле по нерегуларен пат, настанот го пријавиле кај 
полициските службеници во ПТЦ Табановце дури по неколку дена откако се случил. Поради јазичната бариера, тие 
не биле во можност да обезбедат повеќе детали за случајот, а и не биле заинтересирани за понатамошна постапка 
за да не бидат задржани од страна на полицијата. Вториот случај е пријавен од страна на бегалец со потекло од 
Мароко, кој патувал пеш со уште едно лице, негов пријател. Според неговото сведочење, во близина на Градско 
биле нападнати од група од четворица, според него македонски граѓани. Еден од нив имал пиштол, при што ги 
натерале да им ги дадат сите пари. Тој успеал да избега, по што со воз од Градско стигнал на железничката станица 
во Гевгелија. Освен информациите што и ги дал на полицијата, не сакал понатаму да поведува постапка за да не 
се задржува на македонска територија. Во последниот регистриран случај36 станува збор за лице со потекло од 
Пакистан, пронајдено од страна на тим на Црвениот крст. Според неговото кажување, тој пристигнал во селото 
Ваксинце заедно со уште неколку лица од Пакистан. Притоа, биле пресретнати од три лица, исто така од Пакистан, 
кои биле дел од криумчарските групи што дејствуваат во кумановскиот регион, задолжени за примање и испраќање 
на бегалците што пристигнуваат. Криумчарите им побарале по 2.000 евра од лице за да ги пренесат кон Србија. 
Откако лицето им кажало дека нема пари, тие физички го нападнале и му ги зеле парите што ги имал со себе, 
150 евра. По остварување контакт со полицијата, лицето е спроведено во полициска станица за да даде изјава за 
настанот. Во последниот регистриран случај станува збор за разбојништво пријавено врз двајца бегалци со потекло 
од Пакистан, кои нелегално влегле во државата. Во текот на февруари 2017 година во полициска станица во Скопје 
било пријавено дека на автопатот Куманово- Скопје се забележани две лица со видливи повреди на главата и на 
телото. Според нивните кажувања, биле нападнати од пет лица со палки и железни шипки, при што им биле земени 
пари. Откако биле пренесени во болница во Скопје, укажана им била медицинска помош и биле констатирани тешки 
телесни повреди. По неколку дена едниот од нив им подлегнал на повредите. Полицијата извести дека работи на 
расчистување на случајот. 

Бројот на нерегистрираните случаи е значително поголем, имајќи го предвид стравот кај бегалците да ги пријават 
ваквите дела и недостигот на правна сигурност дека нападот би имал каква било позитивна завршница за нив. 
34  http://govornaomraza.mk/reports/view/912 
35  http://govornaomraza.mk/reports/view/907 
       http://govornaomraza.mk/reports/view/911 
       http://govornaomraza.mk/reports/view/909 
36  http://www.zlostorstvaodomraza.mk/reports/view/407
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Заклучок

Следејќи ги случувањата поврзани со бегалската криза во текот на 2017 година, може да се заклучи дека и покрај 
намалувањето на динамиката во однос на претходната година, бегалската криза во ниту еден случај не смее да 
се смета за завршена, имајќи ја предвид ранливата состојба во која се наоѓаат, ризикот и опасноста за животот 
на бегалците и мигрантите кои сè уште се во движење. Во Република Македонија официјалниот број на беглаци и 
мигранти што се присутни во камповите не надмина 200 во текот на целата година, но бројот на бегалци и мигранти, 
мажи, жени и деца, кои се движат по нерегуларните патишта е значително поголем. Тие се невидливи за заштитата 
на државните апарати и препуштени единствено на криумчарските криминални групи или сопствената способност 
за преживување. 

Во споредба со прекршувањата што беа забележани во текот на 2016 година, во 2017 година државата успеа во 
помала мера да ги прекрши правата на бегалците и мигрантите со директни акции, но не успеа да се воздржи 
од воспоставени практики што се спротивни на принципите и стандардите за човекови права пропишани во 
меѓународните документи. Позагрижувачки е фактот дека бегалците чии права се прекршени никогаш нема да 
добијат правда и компензација за прекршувањата на нивните права, па дури и за загубата на човековите животи. 

И покрај тоа што бегалската криза е сложено политичко прашање со кое се соочува целиот свет, она што и 
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. 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.
ПРАВАТА НА БЕГАЛЦИТЕ, МИГРАНТИTE И БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈA24

Препораки

1.  Итно и неодложно да се прекине со практиката на нелегално, групно „депортирање“ на 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) мора да бидат во согласност со стандардите за човекови права и 
спроведени со соработка меѓу државите.

2.  Во најкраток временски период да се усвои Националната стратегија за интеграција на бегалци и странци 
(2017-2027), со што ќе се овозможи најбрзо спроведување на мерките за интеграција предвидени 
во акциониот план, а ќе придонесат за зголемено почитување на правата на признаените бегалци и 
баратели на азил во државата. 

3.  Во најкраток временски период да се донесе новиот Закон за меѓународна и привремена заштита, со кој 
ќе се отстранат лошите законски измени и ограничувања донесени во 2016 година. 

4.  Да се воспостави систем на редовно, навремено и регуларно регистрирање на сите бегалци и мигранти 
што транзитираат низ државата, со цел да следи нивното движење и да се зголеми можноста за заштита 
на нивните човекови права. 

5.  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.

6.  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. 

7.  Полициското постапување мора да биде во согласност со националните закони и стандарди, во 
согласност со принципот на почитување на човековите права и слободи на бегалците и мигрантите. 
Сите полициски акции каде што се употребува физичка сила или средства за принуда мора строго да се 
надгледуваат. Сите обвинувања за употреба на прекумерна сила од страна на полициските службеници 
мора да бидат темелно истражени и полициските службеници да сносат одговорност.

8.  Постои значителна потреба од зголемен надзор над малолетниците без придружба што транзитираат 
низ земјата и се затекнуваат во двата прифатно-транзитни кампови. Тие се изложени на сериозен ризик и 
се во ранлива позиција и не смеат да бидат оставени без надзор и без заштита на системот. 

9.  Образовните и рекреативните активности во рамките на прифатните и транзитните центри мора да се 
одвиваат без оглед на бројот на мигранти, нивната возраст или статус во државата. 

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

11.  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. 

12.  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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