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За кафето

Турското кафе е дефинитивно еднa од омилените напивки кај нас. 
Топло, јако и вкусно, со мирис кој се шири и го исполнува целиот 
простор. Совршено за будење и расонување или за поголема 
концентрација. Кафето е дел од нашето секојдневие, се пие во кој 
било дел од денот, во најразличен амбиент, со различно друштво и 
претставува голем ритуал, не само во арапските земји и Турција, туку 
и на Балканот. Турското кафе е пијалок на пријателство, во кој 
уживаме додека седиме и си муабетиме со семејството, пријателите,  
но и додека разговараме за сериозни теми како што се бегалската 
криза и мигрантите.

„Кафето е секогаш убава причина да се собереме и да разговараме. 
Самата неформална средина, како што е обично кафуле ве опушта и ве 
тера да бидете поспремни за тоа што следи, зашто друго е кога за 
бегалците зборувате на конференции, телевизии, а јас често зборувам 
за бегалците и знам каков се реакциите. Но кога ќе се собереме во некоја 
ваква неформална ситуација, некако сме поотворени да комуницираме, 
а тоа нас ни треба, да го чуеме секој граѓанин, од секој агол и од секој 
аспект што мисли за бегалците... Така што навистина ми се допадна 
работилницата и навистина ме опушти ова понеделничко попладне.“ 
- вели Мерсиха Смаиловиќ, НВО активист.



„Имам 21 години и бегалка сум од Ирак. Од Ирак до тука патував со 
моето семејство, но тие продожија кон Германија. Патувањето до тука 
беше ужасно и трауматично, посебно од  Турција до Грција, каде што 
со мал брод го преминавме морето. На бродот бевме 85 бегалци и 
немаше место за сите. Бев многу исплашена дека во секој момент ќе 
потонеме... Но имавме среќа и стигнавме во Грција. Потоа од Грција, 
продолживме кон Македонија. Моментално сум во Македонија, 
зборувам неколку јазици, и среќна сум што добив можност да 
работам во Министерството за труд и социјална политика како 
преведувач во кампот во Табановце.“
- вели Нура Аркавази, бегалка од Ирак.



„Доаѓам од Авганистан и имам 23 години. Пред седум години го 
напуштив Авганистан поради безбедносни причини. Потекнувам од 
повеќечлено семејство и моите родители, браќата и сестрите сè уште 
живеат во Авганистан. Секојдневно комуницирам со нив. Имам 
завршено основно школо, но сè уште не знам да читам и пишувам на 
македонски. Повеќе сакам да се изразувам преку творење и мислам 
дека сум надарен за резбарење. Во Македонија сум веќе седум 
месеци и желба ми е да си најдам добра работа, зашто мислам дека 
сум трудољубива личност.“ - вели, Хазард Гол, бегалец од Авганистан.



„По потекло сум од Пакистан и имам 20 години. Сè уште не сум 
завршил средно училиште, бидејќи пред 4 години, на 16 годишна 
возраст, си заминав од Пакистан. Имав семејни проблеми и тргнав 
наваму со надеж за подобар живот. Моите родители сè уште живеат 
во Пакистан, како и брат ми и сестра ми со кои секојдневно 
контактирам и ми недостасуваат. Во Македонија дојдов во јули 2017 
година. Многу сакам да пеам и да учам разни јазици. Во иднина би 
сакал да се образувам и да работам како преведувач во Македонија.“ 
- вели Али Реза Куреши, бегалец од Пакистан.



„Пред три години ја напуштив Сирија со надеж дека ќе најдам 
подобро место за живеење за себе и за своето семејство. Таму војната 
беше во полн ек и сите луѓе како мене, со палестинско потекло, беа 
носени во затвор. Сега имам 49 години и веќе една година сум во 
Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово. Тука ми беа 
извршени два хируршки зафати и ми беа вградени два стента, зашто 
имав сериозен здравствен проблем со срцето. Постојано сум во 
контакт со семејството и во декември имам намера да го напуштам 
Прифатниот центар и пак да се спојам со своето семејство.“ - вели 
Селама Џамал, бегалец од Сирија.







„Имам 28 години и во јуни 2017 година дојдов во Македонија. Го 
напуштив домот во Чеченија поради семејни проблеми со намера да 
стигнам до некоја европска земја. Во Грозни имам завршено колеџ и 
многу сакам добро да го научам англискиот јазик. Моите родители се 
разведени и сега за сега комуницирам само со мајка ми. Во иднина би 
сакал да се образувам и да работам во некоја развиена земја.“ - вели 
Ислам Алиев, бегалец од Чеченија.



„Во изминатиот период бевме сведоци на исклучително негативна 
кампања во врска со бегалците кои транзитираа или бараа заштита во 
Република Македонија, преку која се ширеше говор на омраза, ксенофобија 
и страв кај населението. Раскажувачките настани во рамки на 
Проектот на УСАИД за заштита на права на бегалците и мигрантите 
овозможија да се осознае другата страна на приказната преку 
непосреден контакт со бегалците при што граѓаните разговараа и ги 
слушнаа нивните животни приказни за потрагата по безбеден и 
пристоен живот во безбедна држава- соништа што се надеваат дека ќе 
ги остварат еден ден.“ 
- вели Назиф Авди, раководител на проектот на УСАИД за заштита на 
права на бегалците и мигрантите.



За проектот „На кафе со бегалците“

Секој си има по некоја приказна, но некој сака да ja сподели и оживее, 
а некој не. Некој сака да слушне нечија друга, поинаква приказна, а 
понекогаш дури и да ја каже својата вистина што може да биде и 
нечија туѓа... Ете, зaшто раскажувачите се толку важни. Без нив, не би 
имало приказни што растат и развиваат сила, приказни што 
наежуваат, замислуваат, поттикнуваат. Затоа, овој проект се базира на 
раскажување на лични приказни, модел подеднакво интересен и за 
децата и за возрасните, а особено корисен, како што велат 
експертите, доколку сакаме да смениме нечиј став или однесување. 
Затоа ги поканивме бегалците и граѓаните на Република Македонија 
на кафе, за на еден спонтан начин да си помуабетат и да си ги 
споделат своите приказни и искуства. Со други зборови, да се 
запознаат меѓусебно, да навлезат и да допрат во живот на другиот, со 
цел да се разбијат предрасудите создадени претходно, особено 
преку медиумите.

„Сметам дека ова е баш добар начин, зашто самата неформална средба 
ги опушта и бегалците, односно лицата кои се предмет на оваа 
дискусија. А исто така, на овој начин,  и ние како граѓани или 
посетители, особено оние лица кои што имаат предрасуди, можат да 
ги срушат тие бариери и подлабоко да се запознаат со човечките 
судбини на бегалците.“ 
- вели, Персида Отовиќ Стојановска, адвокат



„На сите петнаесет средби организирани од проектот, со наслов „На 
кафе со бегалците“ беа споделени многу емотивни ставови и аргументи 
од страна на учесниците на тема бегалските кризи, состојбата со 
бегалците и мигрантите, културните разлики и човековите права. Во 
тој навистина пријатен процес, при споделување на приказните и 
искуствате меѓу бегалците и граѓаните на Република Македонија, на еден 
отворен и пријателски начин, се влијаеше во подобрувањето на сликата 
за бегалецот како човечко суштество”. 
- вели Билјана Јовановска, Отворена Порта/Ла Страда, Македонија



Во рамките на проектот на УСАИД „За заштита на правата и 
мигрантите и бегалците“ изработени се и две видеа под наслов 
„На кафе со бегалците“ и „Кафе-муабет со бегалците и граѓаните 
на Република Македонија“, кои може да ги погледнете на видео 
каналот на MYLA:

/ Macedonian Young Lawyers Association

https://www.youtube.com/channel/UCTVxHNNsRjirZaGoBrSzWLA/videos


Објавувањето на оваа брошура е овозможено со поддршка на 
американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен 
развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Македонското 
здружение на млади правници и не ги изразуваат ставовите на 
УСАИД или на Владата на САД.




