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КРАТЕНКИ
ГО – Граѓански организации
ДРЦ – Дански совет за бегалци
ЕУ – Европска Унија
ГИЗ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Германско друштво
за меѓународна соработка)
ТЛ – Трговија со луѓе
МОМ – Меѓународна Организација За Миграција
МВР – Министерство за внатрешни работи
МЗМП – Македонско здружение на млади правници
ОБСЕ – Организација за безбедност и соработка во Европа
СОП РБН – Стандардни оперативни процедури за спречување и одговор на родово базирано
насилство
СОП НРД – Стандардни оперативни процедури за постапување со непридружувани и
разделени деца
УНХЦР – Агенција на ОН за бегалци
УНИЦЕФ – Меѓународен фонд за деца при Обединетите Нации за итни состојби
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ОТВОРЕНА ПОРТА/ЛА СТРАДА
Отворена Порта е здружение на граѓани коешто ги промовира човековите права и ги
претставува интересите и потребите на луѓето изложени на ризик од или кои страдаат од
насилство и трговија со луѓе преку спречување, социјална поддршка и нивно застапување на
национално ниво во Македонија и на европско ниво преку членство во Ла Страда Интернешнал
– Европска мрежа против трговија со луѓе. Основана во 2000 година, Отворена Порта денес
е признаена како водечка организација која обезбедува заштита, градење капацитети и
интеграција на жртвите на трговија со луѓе и други ранливи групи во граѓанското општество.
Од 2014 година, Отворена Порта е вклучена во обезбедувањето помош за барателите на
азил сместени во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово – Скопје. Целта на
програмата е да се овозможи интеграција на барателите на азил во општеството, како и
да се идентификуваат најранливите лица меѓу нив, како што се: непридружени малолетни
лица, жени, деца и семејства; и да се спречи тие да станат потенцијални жртви или жртви
на трговија со луѓе и други форми на родово базирано насилство.
Од август 2015 година (во Гевгелија) и од октомври 2015 година (во Табановце), мобилните
тимови на Отворена Порта / Ла Страда почнаа за обезбедуваат услуги за ранливите
групи бегалци кои патуваат по западнобалканската маршрута, со поддршка на неколку
партнерски организации, меѓу кои и Германското друштво за интернационална соработка
(ГИЗ). Мобилните тимови на Отворена Порта / Ла Страда работат да ги соединат децата
со нивните семејства, да ги идентификуваат поединците изложени на ризик да станат
или коишто се потенцијални жртви на трговијата со луѓе, ги советуваат и информираат
бегалците и барателите на азил за ризиците, и обезбедуваат психо-социјална и емоционална
поддршка во текот на нивното страдање, итн.

Професионални и едукативни активности со децата-бегалци во транзитниот центар Табановце
(© Отворена Порта, мај 2016 г.)
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ПРИЗНАНИЕ
Република Македонија и Република Србија се едни од најзасегнатите земји на Балканскиот полуостров
кога стотици илјади бегалци и мигранти поминаа преку таканаречената „западнобалканска
маршрута“ во втората половина од 2015 година и на почетокот на 2016 година со цел да стигнат до
Европската Унија во потрага по нов живот.
Имаше периоди (имено, кон крајот на 2015 година) кога 10.000 лица
пристигнаа со воз во најсеверните села на Македонија и се упатија
кон Србија без да им биде пружена никаква грижа. Меѓу нив имаше
и најранливи групи: мајки со деца, непридружувани малолетни лица,
болни лица и лица со попречености – сите тие бараа поддршка.
Германското сојузно министерство за економска соработка и развој (БМЗ)
го ангажираше Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(ГИЗ) GmbH да се надоврзе на долгорочно воспоставените структури и
мрежи во двете земји и да го спроведе проектот „Мобилни тимови за
помош на најранливите бегалци во Македонија и Србија“ со цел брзо да
реагира во однос на итната потреба од директна помош и советодавна
поддршка. Во двете земји, два невладини партнери за соработка основаа
тимови од вкупно 38 професионални социјални работници, психолози,
културни медијатори и/или преведувачи и асистенти.
Во Република Македонија, НВО Ла Страда / Отворена Порта беше
ангажирана да ги регрутира, воведе, обучи и да ги надгледува мобилните
тимови – четири тимови работеа 24/7 во Табановце на северната граница
и еден тим работеше ноќна смена во Прифатниот центар во Гевгелија, во тесна соработка со државните
институции и други организации. Во периодот меѓу октомври 2015 и март 2016 година, тимовите им
помогнаа на повеќе од 80.000 лица. Тие ги идентификуваа најранливите меѓу нив и нивните потреби.
Тие проактивно им пристапија и ги информираа за услугите што се нудат во центрите и ги едуцираа за
опасностите од трговијата со луѓе. Исто така, професионалните тимови им обезбедија емоционална и
психо-социјална прва помош, а посебните случаи беа упатени на релевантните служби.
Студијата „Социјална заштита на бегалците во Македонија“, изготвена од Ла Страда / Отворена
Порта Македонија, не само што ја покажува високо професионалната работа на тимовите во текот на
тој бурен период, туку преку личните приказни на бегалците исто така се истакнуваат и предизвиците
поврзани со системот на заштита на најранливите групи во кризни ситуации. Препораките и научените
лекции за подобро справување со потребите на најранливите групи меѓи бегалците можат да ги
земат предвид не само државните и невладините чинители во Македонија, туку и останатите земји
низ кои бегалците поминуваат или почнуваат нов живот.
ГИЗ би сакал да се заблагодари на Ла Страда / Отворена Порта за добрата соработка и огромната
посветеност во текот на проектот!
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The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH е глобален давател
на услуги во полето на меѓународна соработка за одржлив развој со повеќе од 17.000
вработени. ГИЗ има повеќе од 50-годишно искуство во најразлични област, вклучувајќи
економски развој и вработување, енергија и животна средина, и мир и безбедност. Како
сојузна организација за јавен интерес, ГИЗ ја поддржува германската влада – особено
Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ) – и клиенти од јавниот и
приватниот сектор во околу 130 земји во постигнувањето на нивните цели за меѓународна
соработка. Со таа цел, ГИЗ работи заедно со своите партнери за развивање ефективни
решенија што на луѓето им нудат подобри можности и одржливо ги подобруваат нивните
животни услови.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Со неодамнешните вооружени судири на Блискиот Исток
и Северна Африка, од почетокот на 2016 година, 153.158
бегалци1 пристигнале во Европа со надеж дека ќе најдат
заштита и сигурност. Но, во текот на нивното патешествие,
овие лица се соочиле со единствени предизвици, од жртви
на трговија со луѓе, до принудно задржување и ограничување
на движењето. Како дел од западнобалканската маршрута,
Македонија беше зафатена од овој прилив на бегалци. И покрај
огромната поддршка од страна на домашните и меѓународните
организации на терен, жените-бегалки без партнер, децата,
непридружуваните малолетни лица, постарите лица, и други,
не секогаш добивале соодветна и координирана заштита.
Поради тоа, „Отворена Порта“ спроведе истражување со цел да обезбеди критично оценување на
системот на заштита на најранливите групи бегалци во Македонија. За таа цел, се искористи методот
на студија на случај за да се стекне посеопфатно разбирање на искуството на бегалците во текот на
нивниот пат и пристапноста до системот за социјална заштита во Македонија.
Истражувањето беше поделено во две фази. Во текот на првата фаза се спроведе канцелариско
истражување, по што следеше теренско истражување. Теренското истражување се состоеше од 3
темелни полу-структурирани интервјуа со претставници на три различни случаи коишто беа избрани
за да се прикаже конкретната состојба на теренот:
1. Непридружувано малолетно лице,
2. Бегалка, жртва на родово базирано насилство, и
3. Бегалец кому му беше потребна сеопфатна помош.
Понатаму, се спроведоа 8 полу-структурирани интервјуа со претставници на државните институции,
како и на домашните и меѓународните организации.
Наодите на студијата откриваат дека Македонија дополнително треба да развива соодветен систем
за заштита на бегалците, особено за жени жртви на родово базирано насилство и мажи. И покрај
новите збиднувања за подобрување на системот на заштита преку изготвувањето на СОП за различни
ранливи групи, на пример, непридружувани малолетни лица, често недостасуваат капацитети за
нивно применување во практиката и реалноста.
УНИЦЕФ: Регионална хуманитарна ситуација, Извештај бр. 9, 2016. Достапно на: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/UNICEF%20Europe%20Refugee%20and%20Migrant%20Crisis%20Regional%20Humanitarian%20SitRep%20
No.9%2C%2015%20March%202016%20-%20EXTERNAL.pdf.
1
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ОПШТ ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕТО НА БЕГАЛЦИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА
Како врска меѓу Истокот и Западот поради својата географска положба, Република Македонија
стана дел од „западнобалканската маршрута“ за илјадници бегалци2 кои транзитираа низ земјата.
Приливот на мигранти преку Македонија кон западноевропските земји започна со неодамнешниот
вооружен судир на Блискиот Исток и Северна Африка. За мнозинството бегалци, патот низ
Македонија започнува од нејзиниот јужен сосед, Грција, и завршува во нејзиниот северен сосед,
Србија, од каде што бегалците продолжуваат понатаму кон нивните крајни дестинации.3
Пред приливот на бегалци кон средината на 2015 година, патот на бегалците честопати беше
опасен и ризичен, бидејќи многумина од нив илегално ја преминуваа земјата. Патот на бегалците
во Македонија често започнуваше од јужните краишта на Македонија, преку Дојранското езеро и
Гевгелија4 и завршуваше низ планините, во близина
на северните села Лојане и Ваксинце, каде што
бегалците се сретнуваа со криумчарите, кои
нелегално ги водеа преку српската граница.5
Од четвртото тримесечје на 2013 година до средината
на 2015 година, во Македонија беа забележани 2.592
нелегални гранични премини на македонско-грчката
граница и 6.033 на македонско-српската граница.6
Во овој период, ако бегалците биле фатени од
македонските власти кога ја преминувале земјата,
тие биле третирани како „нелегални мигранти“ и
депортирани или испратени во Прифатниот центар
за странци во Гази Баба – Скопје.
Во оваа студија се користи поимот „бегалец“, иако западнобалканската маршрута ја користат и бегалци и економски
мигранти. Ја признаваме разликата меѓу бегалци и економски мигранти и веруваме дека двете категории имаат потреба од
слична или иста поддршка и помош.
2

Отворена Порта / Ла Страда: “Need Assessment – Human trafficking in the context of migration and refugee crisis” (2015) стр.8.
Достапно на: http://www.lastrada.org.mk/mainarchive/Human%20trafficking%20in%20context%20of%20migration%20and%20
3

refugee%20crises%202015.pdf.
Amnesty International: “Europe’s Borderlands: Violations against Refugees and Migrant in Macedonia, Serbia and Hungary”
(2015), London, United Kingdom, стр. 16.
4

5

Ibid, стр. 31.

Frontex: “Western Balkans Quarterly April-June 2015”, Варшава, стр.24.
Достапно на: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q2_2015_report.pdf.
6
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Истовремено, од овие лица се барало да се појават како сведоци во судските постапки против
кримучарите и потоа имале право да бараат азил.7
За да ги избегнат легалните гранични премини, во текот на патувањето, бегалците ги користеа
железничките пруги и многу од нив доживеале несреќи, особено кај тесните премини.8 Во 2014
година, македонските власти изјавија дека 8 бегалци го загубиле животот додека пешачеле по
железничките пруги. Исто така, во април 2015 година во близина на градот Велес, 14 бегалци коишто
биле дел од група од 50 бегалци имаа несреќа на железницата бидејќи ја користеа за навигација
низ теренот.9 Исто така, бегалците во текот на патувањето биле изложени на сурови временски
услови, особено во зима, патувајќи повеќе денови без храна, вода, итн.10

Amnesty International: “Europe’s Borderlands: Violations against Refugees and Migrant in Macedonia, Serbia and Hungary”
(2015), Лондон, Обединето Кралство, стр. 5-7.
Кога бегалците се пуштаат од Прифатниот центар за странци во Гази Баба, тогаш ги прашуваат дали сакаат да поднесат
7

барање за азил. Доколку усно потврдат, тие се пренесуваат во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, Скопје
и се сметаат за баратели на азил (азиланти).
Frontex: “Western Balkans Quarterly January-March 2015” (јуни 2015), Варшава, стр.20.
Достапно на: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q1_2015.pdf.
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9

Ibid

10

8

Ibid

Мапа на маршрутата на бегалците низ Македонија (©Отворена Порта, 2016 г.)
Во многу случаи, поради неможноста да користат правна заштита во Македонија, бегалците
завршувале како жртви на трговија со луѓе, сексуална експлоатација, уценување, притвор,
ограничување на движењето, тортури и слично. Многу криминални групи ја искористија ранливата
состојба на бегалците, па некои бегалци беа дури и киднапирани и ограбени од вакви групи.
Македонските власти истражија еден медиумски извештај каде што беше откриено дека одреден
број бегалци биле киднапирани и држени во куќа во селото Ваксинце, што се наоѓа во близина на
македонско-српската граница.11 Поради лошиот третман и ограничената слобода на движење во
Прифатниот центар за странци во Гази Баба – Скопје, како и сериозните искуства од копнените
рути (железнички несреќи, недостаток на санитарни услови, итн.) и приливот на бегалци, многу
организации за човекови права бараа измени на Законот за азил и привремена заштита во Македонија.
11

Ibid

9

Во тој контекст, во јуни 2015 година, македонските власти донесоа одредени измени на Законот
за азил и привремена заштита. Според овие измени, бегалците имаа обврска да се регистрираат
со намера да се пријават за азил на граничниот премин при влез, и за тоа добиваа документ што
им дозволуваше да поминат низ земјата легално во рок од 72 часа.12 Значаен дел од овие измени
беше тоа што бегалците веќе не се третираа како „нелегални мигранти“ и не мораа да се кријат од
државните власти.
По измените на одредбите на Законот за азил и привремена заштита, на 19 август 2015 година,
македонската влада објави вонредна состојба на граничните премини каде што бегалците влегуваа
и излегуваа од земјата. Од тој датум, државните власти ги организираа групите бегалци што
поминуваа меѓу Македонија и Грција. Во текот на овој период, македонските државни власти добиваа
поддршка од меѓународни и домашни хуманитарни организации. Така, одговорот на бегалската
ситуација беше организиран преку воспоставување на Прифатниот центар во Винојуг во Гевгелија,
а набрзо потоа и Транзитниот центар Табановце. Значајна цел на отворањето на овие центри беше
обезбедувањето на клучните услуги за бегалците, како што се храна, други предмети, вода, хигиенски
и санитетски услови, здравствена заштита, итн. Заштитата на бегалците во Прифатниот центар
Винојуг – Гевгелија и Транзитниот центар Табановце се спроведуваше преку: ангажирање на мобилни
тимови за идентификување на ранливите групи во и надвор од прифатните и транзитните центри;
идентификување и упатување на посебните случаи (бремени жени, непридружувани малолетници,
изгубени деца, жртви на трговија со луѓе, итн.); обезбедување психо-социјална поддршка и правна
помош; посебна нега за деца и жени во простории прилагодени за деца, итн.
Според статистиката на Министерството за внатрешни работи, во периодот меѓу 19 јуни и 31 декември
2015 година, 388.23313 бегалци се регистрирале со намера да се пријават за азил во земјата, додека
во периодот меѓу 1 јануари и 7 март 2016 година, 89.623 бегалци регистрирале ваква намера.14
Дијаграмите подолу го покажуваат процентот на бегалци кои ја регистрирале својата намера да се
пријават за азил, според нивниот пол и земја на потекло, во периодот од 19 јуни 2015 и 7 март 2016
година. На прв поглед, може да се забележи дека најголем удел во бегалците кои регистрирале
намера да бараат азил биле мажи, кои најчесто доаѓале од Сирија, Авганистан и Ирак.15

УНХЦР: “The Former Yugoslav Republic of Macedonia: As a country of Asylum” (август, 2015) стр. 7.
Достапно на: http://www.refworld.org/pdfid/55c9c70e4.pdf.
12
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http://www.mvr.gov.mk/vest/1195 Пристапено на 30.08.2016 г.

14

http://www.mvr.gov.mk/vest/1601 Пристапено на 03.09.2016 г.

Сепак, треба да се забележи дека постои несогласување меѓу податоците од МВР и УНХЦР. Според статистиката на УНХЦР,
во периодот меѓу 1 јануари 2015 и 31 март 2016 година, вкупно 477.856 бегалци регистрирале намера да поднесат барање
за азил.
УНХЦР, 4 – 31.03.2016: FYR Macedonia Inter-Agency Operational Update. Достапно на:
https://data.unhcr.org/mediterranean/documents.php?page=1&view=grid&Search=%23macedonia%23.
15
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Овие цифри се пресметани од статистиката на МВР, достапно на:
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На 8 март 2016 година, „западнобалканската маршрута“ беше официјално затворена за бегалците.
Заедно со тоа, на 18 март 2016 година, ЕУ и Турција склучија договор за да се стави крај на нелегалната
миграција од Турција во европските земји и таа да се „замени со легални канали на повторно
населување на бегалци во земјите на ЕУ“.18 Целта на овој договор беше да се замени протокот на
нелегални бегалци, што значеше небезбедно и нелегално патување, со безбедна и редовна патека
со цел бегалците да добијат право на законска заштита во рамките на европското меѓународно
право.19 Поради тоа, влезот на бегалците во Македонија беше запрен и Грција имаше обврска да ги
депортира сите бегалци кои пристигнале на или по полноќ на 20 март 2016 година назад во Турција.20
Во текот на овој период, илјадници бегалци беа заглавени на македонската гранична линија, бидејќи
границите беа затворени. Според УНХЦР, во периодот меѓу февруари и март 2016 година, 1.160
бегалци биле заглавени во Прифатниот центар Винојуг – Гевгелија и Транзитниот центар Табановце
како резултат на затворените граници.21 Оттука, мнозинството од овие лица, особено девојките и
жените, изгубените и непридружуваните деца, и слично, беа изложени на насилство и присила.
Бидејќи природата на ситуацијата беше проследена со промени на теренот, релевантните засегнати
страни, домашните и меѓународните организации во транзитните и прифатните центри, се вклучија
во долгорочно планирање на непредвидени ситуации. Покрај непредвидливата ситуација во
транзитните и прифатните центри, бегалците сѐ уште не добиваа соодветна заштита. Најтемната
страна на оваа ситуација што брзо се менуваше, беше тоа што мнозинство бегалци беа изложени
на поголем ризик да станат жртви на трговија со луѓе, бидејќи голем број од нив повторно почнаа
да ги користат криумчарите за да стигнат до
конечната дестинација. Затоа, како резултат
на затворањето на границите, никој не знае
колку бегалци биле криумчарени или станале
жртви на трговија со луѓе, бидејќи поголемиот
број од овие случаи останал непријавен.
Патувањето е особено опасно за жени кои
патуваат сами или со деца, непридружувани
малолетници, девојки во адолесценција,
рано омажени жени, и слично, бидејќи тие се
„лесен плен“ за криумчарите и изложени се на
поголем ризик од родово базирано насилство
и сексуална експлоатација, и поради тоа, тие
бараат ефективна заштита.
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm. Пристапено на 30.08.2016 г.
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Овие бројки се пресметани од УНХЦР, 06.04.2016: Профилирање на лица од интерес на локацијата во Табановце, и УНХЦР,
07.04.2016: Профилирање лица од интерес на локацијата во Гевгелија.
21
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СИСТЕМОТ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА БЕГАЛЦИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА
Република Македонија ратификувала многу меѓународни конвенции и инструменти како што е
Конвенцијата за статусот на бегалците (1951 г.) и нејзиниот Протокол (1967 г.) во јануари 1994 година.
Значаен правен документ е Законот за азил и привремена заштита што го гарантира правото на
социјална заштита на бегалците, како и условите и процедурите според кои странец на територијата
на Република Македонија има право да поднесе барање за азил.
Законот за азил и привремена заштита е донесен во 2003 година и оттогаш донесени се неколку
измени. Секторот за азил и миграција при Министерството за внатрешни работи е одговорно
тело за спроведување на овој закон, додека Министерството за труд и социјална политика е
одговорно за социјална заштита и сместување на барателите на азил. Во рамките на овој закон се
предвидува дека успешно барање за азил може да се одобри само доколку лицето е признаено
во категоријата бегалец или лицето е под супсидијарна заштита.22 FПонатаму, пред да се донесе
конечната одлука во постапката за признавање на нивниот правен статус, барателите за азил имаат
пристап до „слободна правна помош, сместување, живеалиште, право на основна здравствена
грижа во согласност со регулативата за здравствено осигурување, право на социјална заштита
според Законот за социјална заштита, право на образование според националното законодавство
за основно и средно образование, итн.“23 Исто така, на национално ниво, заштитата на бегалците се
гарантира со Законот за семејство и Законот за социјална заштита и други релевантни регулативи
и законски документи.
По големиот број бегалци што поминаа низ државата од јуни 2015 година, македонската влада
донесе ново законодавство како одговор на бегалската криза. Меѓу првите законски донесени
документи во текот на оваа ситуација беа Стандардните оперативни постапки за постапување со
непридружувани и разделени деца донесени во ноември 2015 година. Целта на СОП за НРД е да се
заштитат непридружуваните деца во прифатните и транзитните центри преку преземање чекори за
идентификација, упатување и заштита на нивните права, како особено ранлива категорија.24

22

Закон за азил и привремена заштита (2013 г.) Бр.10-567/2 Член 4 и член 4-a

23

Закон за азил и привремена заштита (2013 г.) Бр.10-567/2 Член 48

Влада на Република Македонија, Национална Комисија за борба против трговија со луѓе и нелегална миграција: „Стандардна
оперативна постапка за постапување со непридружувани и разделени деца“ (2015 г.)
24
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Друг значаен законски документ поврзан со бегалската криза во Македонија се новоизготвените
показатели за идентификација на жртвите на трговијата со луѓе донесени во мај 2016 година.
Според овој документ, идентификацијата на жртвите на трговија со луѓе се спроведува во две фази:
1. Првично/прелиминарно идентификување на жртвите на трговија со луѓе, и
2. Финална фаза на идентификација на жртвите на трговија со луѓе.25
Како резултат на оваа ситуација во земјата, за првпат беше изготвена Стандардна оперативна
процедура за постапување со жртви на родово базирано насилство на крајот на 2015 и почетокот
на 2016 година. Во текот на изготвувањето на оваа студија, овој документ сè уште не се применува
во практиката, бидејќи треба да биде одобрен од Министерството за труд и социјална политика.

Влада на Република Македонија, Национална Комисија за борба против трговија со луѓе и нелегална миграција: „Показатели,
Идентификација на жртви на трговија со луѓе во случаи на мешано миграциско движење“ (2016 г.), стр. 10
25
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МЕТОДИ
Целта на оваа студија е критички да го оцени системот на заштита и помош на најранливите
групи бегалци. За таа цел беше искористен методот на студија на случај, бидејќи дава сеопфатно
разбирање на искуството на бегалците во текот на нивното патување, како и пристапот до системот
за заштита во Македонија. Пред собирањето на податоците, беше изготвен посебен документ
насловен „Методологија на студии на случај“, што служеше како насока за истражувањето.
Истражувањето беше поделено во две фази. Во првата фаза, беше спроведено канцелариско
истражување, а потоа беше спроведено теренско истражување. Во почетокот на мај 2016 година
започна теренското истражување и во текот на овој период беа спроведени 3 темелни полуструктурирани интервјуа со три репрезентативни случаи: непридружуван малолетник, бегалка,
жртва на родово базирано насилство и бегалец кому му беше потребна сеопфатна помош. Исто така,
беа спроведени 8 темелни полу-структурирани интервјуа со претставници на државните институции
и граѓанските организации кои работат во оваа област.
На почетокот на интервјуата сите учесници беа запознаени со проектот и со позицијата на
истражувачот. Пред спроведувањето на интервјуата, од учесниците беше побарана усна согласност
и им се објасни дека за да се зачува анонимноста, нивните имиња во оваа студија ќе бидат променети.
Основните информации за интервјуираните лица може да се види во Табела 1 и Табела 2.
Табела 1: Полу-структурирани интервјуа со мигранти/бегалци
Интервјуирано лице
(псевдоним)

Пол

Возраст

Земја на потекло

1

Захра

Ж

15

Нигерија

2

Лејла

Ж

25

Либан

3

Махмуд

М

30

Иран

15

Табела 2: Полу-структурирани интервјуа со претставници на државни институции, домашни и
меѓународни организации
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Име на организација/институција

Број на учесници

Отворена Порта / Ла Страда

2

МЗМП

1

МОМ

1

ОБСЕ

1

ДРЦ

1

Центар за социјална работа

1

Омбудсман

1

ПРИКАЗНИ НА БЕГАЛЦИТЕ
СЛУЧАЈОТ НА ЗАХРА
“Искуството е најдобриот учител, а јас научив дека не можам да верувам никому.“
Захра е 15-годишно девојче од северниот дел на Нигерија. Таа и нејзината шестгодишна сестра
биле одгледани од нејзината мајка, а татко ѝ умрел пред две години. Животот на Захра во Нигерија
бил многу тежок, поради тековната политичка нестабилност во земјата и економските маки.
“Во земјата има определени проблеми. Во Нигерија, знаете, постои групата Боко Харам и тие
имаат проблем со владата. Луѓето не се чувствуваат безбедни таму и секој сака да ја напушти
Нигерија и да замине во Европа, бидејќи животот во Нигерија е толку тежок. Така, дури и ако
завршите училиште вие не можете да го видите светлото на крајот на тунелот, едноставно
талкате по патот без светлина и затоа секој сака да замине во цивилизираните земји.”26

За Захра, Нигерија како земја е небезбедна и патријархална и традиционалната поделба на родовите
улоги сè уште е присутна. Според раскажувањето на Захра, во Нигерија од жената се очекува да го
почитува својот сопруг, без оглед на тоа кој е тој и што работи. Меѓутоа, Захра го препознава фактот
дека од неодамна биле направени определени промени во однос на образованието на жените:
“На југот од Нигерија луѓето сметаат дека жените не би требало да одат на училиште,
така што неодамна се започна со обучување на жените за важноста на образованието.
Пред да започнат промените, тие вообичаено велеа дека дури и ако жените одат на
училиште, на крајот тие сепак ќе завршат во кујната, дека не постои начин како да се оди
на училиште, па, така, момчињата одеа на училиште, а девојчињата се грижеа за децата.”

Откако завршила средно училиште, на почетокот на 2016 година, Захра била убедена од својата
мајка да ја напушти земјата поради економските тешкотии со кои се соочувало семејството и
политичката нестабилност во земјата. Мајката на Захра го договорила нејзиното патување во
Нигерија преку некое лице. Захра не го познавала тоа лице и не знаела дали мајка ѝ платила за
патувањето. Нејзиното крајно одредиште била Данска бидејќи таму живеел нејзиниот вујко.
За Захра патувањето било крајно напорно, бидејќи патувала со денови и дури не можела да се сети
колку долго била со останатите од групата. Во текот на разговорот таа нагласи дека патувала во камион
со 30 луѓе (жени, деца, девојчиња, момчиња, итн.). Врз основа на нејзиното раскажување, групата често
не добивала ниту храна ниту вода. Исто така, просторот во камионот бил многу мал и имало моменти кога
Захра чувствувала дека не може да дише. Од друга страна, таа го нагласува однесувањето на луѓето во
Извадоците од разговорите се презентирани во нивната изворна форма. Начинот на изразување на интервјуираното лице
е зачуван во целост
26
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групата како позитивен дел на патувањето. Според нејзините кажувања, луѓето во групата се потпирале
еден врз друг како браќа и сестри, бидејќи таа сметала дека, доколку не настапуваат обединети, како
едно семејство, веројатноста да бидат фатени од граничните власти би била многу поголема.
Понатаму, кога Захра пристигнала во Турција, таа се соочила со нов проблем. Патувањето од Турција
за Грција, каде што вообичаено криумчарите ги пренесуваат бегалците од Турција на грчкиот брег
во гумени чамци, влијаело врз менталното здравје на Захра.
“Беше многу страшно, јас плачев и сакав да се вратиме бидејќи морето проголта многу животи.”

Откако безбедно пристигнала во Грција, Захра го продолжила своето патување до Атина. Во Атина
се сретнала со некој пријател од Нигерија, што живеел во стан со своето семејство. Захра не сакаше
да каже дали платила за храна и сместување. Таа само кажа:
“Луѓето од Нигерија се грижат за твојот живот и безбедност.”

Во Атина Захра добила дозвола за привремен престој за ограничен временски период од 2 месеци.
Неколку дена подоцна, откако била згрижена во станот на својот пријател, таа решила да ја напушти
Атина. Меѓутоа, за време на патувањето од Грција во Македонија, Захра доживеала непријатна ситуација.
На патот запознала тројца луѓе што ѝ понудиле да ја превезат до македонско-српската граница. Захра
мислела дека луѓето сакаат да ѝ помогнат, бидејќи таа патувала сама, и влегла во автомобилот. Таа не
мислела ниту очекувала дека ова ќе се претвори во едно ужасно и страшно искуство за неа.
“Во автомобилот едно од момчињата ме праша: „Дали си жедна“ и јас реков „Да“. Тој ми подаде
вода, јас се напив и од тој момент натаму не се сеќавам што се случувало. Кога ги отворив
очите се наоѓав во некакви грмушки и ги видов лицата на луѓето, бев заврзана и кога прашав
каде се наоѓам еден од нив ме удри по главата ... ве молам, не сакам да зборувам за тоа …”

Подоцна Захра разбрала дека се наоѓа во некое зафрлено село во близина на границата меѓу
Македонија и Србија. По неколку дена, Захра успеала да им избега на тие луѓе.
“Се сеќавам дека се стемнуваше и јас трчав и наидов на некои жители на селото и побарав
помош од нив, а тие се јавија во Црвен Крст. Потоа Црвен Крст ме однесе во кампот во
Табановце – Македонија и таму дојде полицијата.”

Случајот на Захра бил пријавен во локалната полициска станица во Куманово, а потоа од Транзитиот
центарот во Табановце таа била испратена во Прифатниот центар во Гевгелија. Причините за ова се
непознати. Кога пристигнала во кампот во Гевгелија, таа била идентификувана од теренските работници
од Ла Страда како малолетно лице без придружба. Теренските работници за првична идентификација
од Ла Страда ѝ обезбедиле психо-социјална поддршка на Захра и случајот бил пријавен кај социјалниот
работник од Центарот за социјална работа кој бил присутен во транзитниот камп.
Во согласност со Стандардната оперативна процедура за постапување со деца што се одвоени од
семејството и патуваат без придружба, социјалниот работник ја врши првичната проверка преку разговор
и потоа носи одлука во најдобриот интерес на детето. Кога ќе се потврди дека детето е дете што патува без
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придружба, социјалниот работник врши процена на неговите најдобри интереси, а по идентификацијата
на проблемот во однос на заштитата на детето, тој/таа врши упатување до службите за поддршка и
обезбедува интервенции за згрижување во најдобриот интерес на детето. Во согласност со Законот за
семејство и Законот за азил и привремена заштита, на непридружуваното дете му се назначува старател.
Во случајот на Захра, релевантниот социјален работник ѝ назначил старател од Центарот за социјална
работа од Скопје. Потоа, таа била упатена во безбедно живеалиште за лица од ранливите групи во Скопје.
Захра, исто така, била однесена на лекарски прегледи во болница од страна на релевантниот социјален
работник кој бил назначен за нејзин старател и таа поднела барање за азил во Македонија.
Меѓутоа, најголемиот број домашни и меѓународни организации со коишто беа извршени разговори
ја критикуваат заштитата и помошта што им се обезбедува на непридружуваните малолетни лица во
Македонија поради лошата идентификација и упатувањето за помош. Иако во Македонија постојат
процедури за постапување со децата без придружба, таквите процедури често не се применуваат
во практиката. Некои национални организации нагласија дека законските процедури се бавни и
дека мнозинството непридружувани деца ја напуштаат земјата без каков било контакт со законски
старател. Покрај тоа, недостатокот на човечки капацитети во државните институции, во овој случај
Центарот за социјална работа, за постапување со непридружуваните малолетни лица што се упатени
кај нив, исто така беше истакнат како проблем за обезбедување соодветна заштита.
Недостигот на соодветна експертиза и непостоењето на привремени засолништа за непридружуваните
малолетни лица беа истакнати, исто така. Непридружуваните малолетни лица во Македонија се
сместуваат во безбедното живеалиште за луѓе од ранливите групи во Скопје и во Прифатниот центар
за баратели на азил во Визбегово – Скопје. Голем број засегнати страни тврдеа дека државните
институции сметале дека непридружуваните малолетни лица се товар за државата и дека нивното
крајно одредиште не е Македонија, и токму затоа во голем број случаи државните органи не вршеле
идентификација и овие деца не можеле да ја добијат соодветната заштита.
Друг проблем што често се јавува кога се работи со непридружуваните малолетни лица што се
згрижени во Македонија е нивното лишување од слобода, новиот социјален и културен контекст,
недостигот на образовни програми, итн. Сите овие проблеми се евидентни преку искуството на
Захра во безбедното засолниште, каде, поради недостигот на соодветни образовни програми и
ограничувањето на движењето, Захра покажувала отпор и вознемиреност.
“Никој не може да биде како моето семејство и тие не може да се грижат за мене како моето
семејство, сега јас немам слобода да се движам наоколу. Јас, исто така, сакам да учам за фризерка.”

Захра сè уште е сместена во безбедното живеалиште и нејзиниот случај е регистриран како случај
на непридружувано малолетно лице и потенцијална жртва на трговија со луѓе. Случајот сè уште се
следи од страна на релевантните државни институции.
Врз основа на случајот на Захра може да се заклучи дека постоечкиот механизам за заштита на
непридружуваните малолетни лица во Македонија не секогаш осигурува целосна заштита. Бегалците
и непридружуваните деца во Македонија се заробени во нивниот претпоставен статус на мигранти,
меѓутоа, недоволно се размислува за нивните потреби и ранливост од страна на државните институции.
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СЛУЧАЈОТ НА ЛЕЈЛА
Лејла е 25 годишна жена од Либан и патува со нејзиниот тригодишен син. Во однос на родовите
улоги во Либан, според кажувањата на Лејла, жените имаат повеќе права во споредба со останатите
арапски земји.
“Либан е како вашата земја, можете да имате врски со момчиња и можете да пиете алкохол,
како овде. Исто така, на жените им е дозволено да работат и да одат на училиште,
наместо само да седат дома.”

Лејла завршила 9-то одделение и не го продолжила своето образование. Кога била дете нејзините
родители се развеле и нејзината мајка требало да се грижи за неа и за нејзините браќа и сестри.
Меѓутоа, веднаш штом мајка и се премажила, нејзиниот очув не сакал Лејла и нејзините браќа и
сестри да живеат со нив, така што тие биле сместени во сиропиталиште, каде што Лејла останала
додека не наполнила 12 години.
На возраст од 17 години, Лејла се запознала со својот сопруг и набргу потоа тие склучиле брак и
живееле со родителите на нејзиниот сопруг. Според кажувањето на Лејла, кога живеела во Либан,
нејзиниот сопруг бил многу строг и често пиел многу алкохол. Кога бил пијан, тој ја малтретирал
Лејла. Таа кажа дека еднаш ја удрил многу силно по лицето што и потекол крв од носот и имала
модринки. Лејла не го пријавила случајот и не разговарала со никого за ова бидејќи мислела дека
тоа е по нејзина вина.
Меѓутоа, поради економските тешкотии во семејството, сопругот на Лејла решил да замине во
Германија. Поминала речиси една и пол година откако сопругот на Лејла заминал во Германија и до
денешен ден тој не успеал да добие дозвола за престој. Оттаму, Лејла решила да го напушти Либан
незаконски со својот син за да му се приклучи на својот сопруг во Германија.
Лејла го напуштила Либан пред 7 месеци и таа кажа дека им платила на криумчарите за патувањето.
Патот бил тежок за Лејла бидејќи патувала сама со својот син.
“Го носев син ми на раце и раменици 8 дена и му давав некакви апчиња за да престане да
плаче и да спие за целото време додека патувавме.”

Според кажувањата на Лејла, речиси никој од групата со којашто патувала не и помогнал. Маките
на Лејла не завршуваат овде. Напротив, таа доживеала непријатна ситуација со криумчарите во
Македонија.
“Од Грција до Македонија им платив на криумчарите и кога нелегално ја минавме границата
низ шумата, криумчарите ме грабнаа мене и моето дете и уште некои луѓе и не качија во
автомобил.”
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Така, наместо да биде префрлена во Србија, како што првично било договорено со криумчарите,
Лејла и луѓето од групата биле грабнати и однесени во некое македонско село во близината на
македонско-српската граница. Таа изјави:
“Мафијата (криумчарите) не однесоа сите во некое место, мислам дека беше во некое село и
куќата беше мала. Во куќата бевме сместени во една соба, сите ние, од Сирија, Ирак, итн.,
и мажи и жени и деца, сите заедно седевме во таа соба 3 дена. Едно лице од мафијата, што
беше од Пакистан, ме одведе надвор од собата и веројатно сакаше нешто да ми направи, но
за среќа бев спасена во последниот момент. Едно момче од Сирија им кажа на мафијашите
дека сака да оди во тоалет, и тоа момче успеа да го отвори прозорецот во тоалетот и
да скокне надвор. Тој побегна и повика полиција. Така, ова момче им помогна на многуте
семејства што беа таму, бидејќи дојде полиција и ги фати мафијашите.”

По овој инцидент Лејла и нејзиниот син биле однесени во Транзитниот центар во Табановце. Во
текот на својот престој во центарот, на Лејла и била обезбедена здравствена заштита, храна,
психолошка прва помош, итн. Поради определени здравствени проблеми, набргу потоа Лејла и
нејзиниот син биле упатени во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово - Скопје. Во
центарот Лејла и нејзиниот син биле сместени во просторија за самохрани мајки, но таа не добила
дополнителна медицинска помош. Набргу потоа Лејла и нејзиниот син го напуштиле Прифатниот
центар за баратели на азил во Визбегово – Скопје и го продолжиле своето патување.
Случајот на Лејла е еден од бројните случаи на Родово базирано насилство (РБН) меѓу жените бегалци
во Македонија. Меѓутоа, случајот на Лејла бил отфрлен поради необезбедување идентификација
и поддршка за жртвите на родово базирано насилство (РБН) од страна на државните институции.
Македонија нема механизам за упатување или Стандардна оперативна процедура за постапување
со жртвите на родово базирано насилство (РБН). Според тоа, во Македонија не постојат службени
статистички податоци за пријавените случаи на РБН.
Според определени национални организации, во Македонија не постојат капацитети, служби
и експертиза за справување со родово базираното насилство. Оттаму, улогата на државните
институции не е јасна бидејќи граѓанските организации може да им обезбедат на жртвите на РБН
единствено психолошка прва помош, но суштинската помош треба да се обезбеди од страна на
државните институции. Ова било сторено во случајот на Лејла: таа добила психолошка прва помош,
но немало натамошна помош за заштита.
Теренските работници на Ла Страда пријавија дека на терен откриле неколку случаи на жени
- бегалци што биле жртви на семејно насилство, детски бракови, итн. Меѓутоа, овие случаи биле
пријавени затоа што биле очигледни, додека, пак, некои од нив остануваат прикриени поради
неинформираноста на жените бегалци за македонскиот систем за заштита.
Оваа студија на случај упатува на тоа дека во Македонија има недостаток на систем за заштита на
жените бегалци што се изложени на родово базирано насилство.
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СЛУЧАЈОТ НА МАХМУД
“Сакам да имам слободен живот. Луѓето доаѓаат во Европа бидејќи мислат дека Европа
може да им понуди пари и безбедност.”

Махмуд е 30-годишен маж од Техеран, Иран. Тој го напуштил Иран поради политичката и економската
нестабилност во земјата. Според Махмуд, иранското општество е многу патријархално и на мажите
и жените не им е дозволено дури ни да разговараат во јавноста, освен ако не се роднини.
“Во Иран не може да разговарате со некоја девојка јавно, моралната полиција што постои во
Иран патролира и контролира како се облекуваме. Ако, на пример, јас разговарам со девојка на
улица, полицијата веднаш ќе ни пристапи и ќе не праша кои сме ние, кои се нашите родители,
итн. И, ако не сте роднински поврзани со девојката, ќе ве одведат во полициска станица.”

Махмуд го напуштил Иран пред две и пол години и првата земја во којашто влегол била Турција.
Патувањето од Иран во Турција било многу тешко и опасно за него, бидејќи патувал во камион,
нелегално и без патни исправи.
“Од Иран до Турција патував во голем камион; во тој камион се возев 20 дена и целото тело
ме болеше бидејќи цело време лежев.“

Откако Махмуд пристигнал во Истанбул, тој преживеал многу тежок период. Еден месец бил без
пари, храна и вода и спиел во станицата на метрото или на клупите во паркот.
“Животот во Турција беше тежок и не беше како во камповите во Грција, со ќебиња, храна
и место за спиење.”

Во Истанбул Махмуд работел незаконски во текстилна фабрика и му биле обезбедени храна и
сместување од работодавачот, но тој не добивал плата. Тој кажа:
“Јас немав пари да купам што било и ако ми требаше нешто ги замолував пријателите
да ми позајмат, јас немав никого да ми испрати пари, како што правеа другите луѓе, кој
чекаат да им стигнат пари преку Вестерн Унион.”

Откако поминал две години во Турција, Махмуд решил да оди во Австрија, па така од Чешме, Турција,
тој пристигнал во Хиос, Грција и еден човек од групата со којашто патувал му дал 35 евра за да
патува со брод до Пиреја, Грција. Махмуд останал 40 дена во кампот во Пиреја, чекајќи неговите
родители да му испратат пари за да може да го продолжи своето патување.
“Мајка ми е многу добра; таа го продаде својот накит за 2200 евра за да ми овозможи да го
продолжам патувањето.“

Во Пиреја тој стапил во контакт со криумчара и заминал со една група во Македонија. За Махмуд
патот од Грција до Македонија бил мачен. Иако криумчарот му кажал дека патувањето ќе трае само
две ноќи, тоа траело дури 6 ноќи.
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“Не знам дали знаете како изгледа тоа, може да видите од модринките на моите раце и
дланки, исто така, скршив нога и заминав во Идомени, каде што останав 3 дена. Докторот
беше многу добар со мене и ми кажа да останам таму еден месец но јас не останав затоа
што требаше да ја поминам границата со групата.”

Нелегалното минување на грчко-македонската граница не било лесно за Махмуд, бидејќи тој одел
низ шумата речиси 3 дена со скршена нога, а имал храна и вода само за една ноќ. Покрај тоа,
криумчарите постојано викале по него, а понекогаш дури и го удирале со стапови ако одел премногу
бавно. Кога групата влегла во територијата на Македонија, тие биле фатени од македонската
гранична полиција и биле однесени во најблиската полициска станица. Тој изјави:
“Полицијата не фати и јас бев одведен во полициската станица во 2 часот попладне а
следното утро ме однесоа во прифатниот центар во Гази Баба.”

Махмуд останал неколку дена во прифатниот центар за бегалци Гази Баба, Скопје, и од таму има
многу тешко искуство.
“Проблемот во Гази Баба беше што бев зад затворена врата по цел ден. Сепак, таму
имавме храна и вода.”

Подоцна Махмуд бил одведен во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово, Скопје. По
неколку дена Махмуд го напуштил центарот за баратели на азил и го продолжил своето патување.
Овој случај покажува дека системот за заштита на мажите бегалци во Македонија е слаб, особено со
затворањето на границите. Според некои национални организации, во врска со тековната политика за
бегалци на ЕУ, бегалците со поголема веројатност ќе користат криумчари за да ја поминат границата и
да го продолжат своето патување до крајното одредиште. Оттаму, земјите долж рутата често ги враќаат
луѓето назад без да ги почитуваат законските процедури за реадмисија. Пристапот до територијата и
пристапот до постапката за барање азил за сите лица е од суштинско значење за заштитата на човековите
права на овие луѓе, што, ретроспективно гледно, би ги намалило ризиците на коишто тие биле изложени.
Меѓутоа, претставниците на определени национални организации нагласија дека во бегалската
криза поголемо внимание било посветено на осмислувањето програми за заштита на најранливите
групи (жени, деца, итн.), а било сторено малку, или не било сторено ништо, за заштита на мажите
бегалци и, на тој начин, мажите по автоматизам биле дискриминирани. Ова може да се види од
случајот на Махмуд, кој бил притворен во Прифатниот центар Гази Баба - Скопје како сведок во
постапката против криумчарите. Без оглед на тоа, според неговите кажувања, имало повреда на
неговото право на здравствена заштита и на неговата слобода на движење.
Случајот покажува дека Македонија има недоволен систем за заштита и програми за мажите бегалци,
како и дека не се врши идентификација на мажите што се под ризик или се жртви на трговија со луѓе.
Едно нешто што треба да се земе предвид е дека мажите може, исто така, да бидат жртви на трговија
со луѓе како резултат на присуството на криумчари, бидејќи околностите на лицето што се криумчари
може да се променат во текот на патувањето или по пристигнувањето на крајното одредиште, каде
што постои опасност тоа лице да биде изложено на насилство или експлоатирање.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Оваа студија дава преглед на системот за заштита на бегалците во Македонија. Студиите на
случајот покажуваат дека Македонија треба да доразвие адекватен систем за заштита на беглаците,
особено на жените што се жртви на родово базирано насилство и на мажите. Без оглед на новите
постигнувања за подобрување на системот за заштита преки изготвување СОП за различните
ранливи групи, на пр., за непридружуваните малолетни лица, често недостигаат капацитети за нивна
примена во практиката и реалноста. Според тоа, врз основа на презентираните студии на случаи,
во продолжение се наведени определени препораки за подобрување на заштитата на бегалците во
земјата од гледната точка на една организација од граѓанското општество:
Општи препораки:
»» Зајакнување на вклученоста и координацијата меѓу сите релевантни засегнати страни,
вклучувајќи ги државните органи, граѓанското општество и меѓународната заедница,
»» Донесување и спроведување СОП за РБН за да се осигури превенцијата и заштитата на
жртвите на РБН меѓу бегалците,
»» Потребно е подобрување на системот за заштита на бегалците - непридружувани малолетни
лица и изготвување и осигурување на спроведувањето на СОП за непридружувани малолетни
лица на терен,
»» Теренските работници треба да ја осигурат примената на пристапи што се родово чувствителни
и приспособени кон децата во работата со бегалците од ранливите групи,
»» Изготвување и спроведување програми за првична интеграција за бегалците што се сместени
во прифатните и транзитните центри,
»» Потребно е да се донесе и спроведе сеопфатна програма за мажите бегалци, вклучително за
жртвите на трговија со луѓе.
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На ниво на практиката:
»» За справување со идентификуваните предизвици, постои ургентна потреба за развој на
активности за подигање на свеста на бегалците во врска со заштитата и ризиците од РБН и
трговија со луѓе, како и за обезбедување навремени и точни информации за пристапот до
релевантните служби,
»» Внимателно следење на тековната состојба на терен во земјата, движењата на групите
бегалци, нивното непропуштање на границите, добивање податоци за трендовите и рутите,
евидентирање на инцидентите што се поврзани со заштитата на децата и помош за децата,
особено за непридружуваните деца - баратели на азил;
»» Отворање посебни простории (безбедни живеалишта) за непридружуваните малолетни лица
каде што тие може да добијат емоционална поддршка,
»» Развој на адекватен и бирократски неоптоварен механизам за упатување до службите
за заштита за случаите на непридружувани деца - баратели на азил и останатите ранливи
категории,
»» Отворање посебни простории каде што жените и девојчињата бегалци може да добијат
информации за РБН и упатување до други служби,
»» Обука на теренските работници за рана идентификација и одговор на случаите на РБН.
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