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сподели
ЉУБОВ

ПРЕГЛЕД НА ОМРАЗАТА

Регионот на Западен Балкан, како место на потекло на мешовита миграција кон
Европската Унија, од неодамна стана и транзитно место за мигрантите и барателите
на азил на патот кон Западна Европа. Мигрантите и барателите на азил останаа
заглавени во овој регион, изложени на ризик од насилство и злоупотреби. Дел од овие
групи се згрижени во државни установи, а други едноставно се прилагодуваат и
наоѓаат засолништа на локално ниво. Интеграцијата е комплицирана поради
социоекономскиот контекст, но и поради немањето стабилни решенија. Мигрантите
често стануваат мета на говор на омраза и стигматизација.

ОМРАЗАТА СПОРЕД БРОЈКИ

Според Индексот на прифатеност на мигрантите на Галуп, земјите од Западен
Балкан се меѓу земјите од светот со најмала прифатеност на мигрантите. Во оваа
проценка, податоците за Западен Балкан се јасно поврзани со притисокот што го
трпи Европа на своите внатрешни/надворешни граници уште од 2015 година и
последователната криза со справувањето со огромен број бегалци, баратели на
азил и мигранти.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
е водечка меѓу земјите со
најмала прифатеност, со
индекс од:

ЦРНА ГОРА
се наоѓа на второто
место, со индекс од:

1.47

СРБИЈА
е
на
четвртото
место, со индекс од:

1.80

1.63

Земјата со најголема прифатеност во светот е ИСЛАНД, со индекс од:

8.26
Ширум светот, помладите генерации се тие што најмногу ги прифаќаат
мигрантите
„Во периодот од август па сè до крајот на ноември 2018 година, во Босна и
Херцеговина биле забележани 2,554 случаи на говор на омраза. Најчеста
цел биле бегалците и мигрантите кои минувале низ Босна и Херцеговина на
патот кон Западна Европа, по што следеле жените.“
Мердијана Савовиќ, Регионален директор за Западен Балкан на Институтот за
известување во време на војна и мир со седиште во Обединетото Кралство.

„Податоците за трауматските искуства на бегалците во Србија покажуваат

дека над 80% од нив доживеале шест или повеќе трауматски искуства во
нивните земји пред да тргнат кон Европа.“

Црвен крст на Србија, Извештај за менталното здравје на бегалците и мигрантите

ПРЕДИЗВИЦИ

„Условите за живеење во Вучјак веќе беа ужасни и пред да настапи студеното
време, а станаа уште понечовечки сега кога температурата падна под нула
степени. Човечки суштества, вклучувајќи и неколку малолетници, се трупаат во
калта од поранешната депонија во близина на минирано подрачје. Немаат
вода за пиење, а санитарно-хигиенските услови се очајни. Многумина немаат
соодветна облека и обувки. Нехумано и неприфатливо е луѓето да се држат во
такви услови.“
Дуња Мијатовиќ, Комесар за човекови права на Советот на Европа, за состојбата
во логорот Вучјак (БиХ), декември 2019 г.
Говорот на омраза не претставува слобода на говор!
ЕКРН им препорача на Владите на земјите членки да се погрижат сите
нерегуларно присутни мигранти – жени, мажи и деца – да бидат целосно
заштитени од сите облици на дискриминација преку носење закони за
таа цел во согласност со меѓународните норми и инструменти,
вклучувајќи ги и релевантните општи препораки за политики на ЕКРН.
Европска комисија против расизам и нетолеранција - Општа препорака за политики
бр. 16 за заштита на мигрантите со нерегулиран престој од дискриминација

ЛИЧНИ ИСКУСТВА

„Можеби еден од најважните чекори што ги презедовме
како одговор на КОВИД-19 беше ангажирањето на
бегалците и мигрантите внатре во центрите ширум земјата.“
Ареф Бандари е лекар и културен медијатор, по потекло од
Иран, кој работи во Комесаријатот за бегалци и миграција
на Република Србија (КБМРС) во Белград, Србија. Тој ги
посетуваше бегалците и мигрантите и им даваше совети за
јавно здравје кога пандемијата зема полн замав. (извор:
УНХЦР)
„Решен сум да го поминам својот живот овде, или барем да
се обидам.“
Раул, бегалец по потекло од Куба, кој работи во комуналното
претпријатие за собирање отпад во Подгорица, Црна Гора.
(извор: УНХЦР)
„Албанците се пријателски расположени и помагаат, како
во Сирија. Дури и климата е слична како во Сирија. Засега
ќе останам тука, но кога ќе заврши војната во Сирија,
сакам да се вратам назад. Но, веќе знам дека секогаш ќе
имам две татковини, Сирија и Албанија.“
Хусам Матва, сириски бегалец кој останал во Тирана,
Албанија и таму отворил свој ресторан.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

•
Босанската дијаспора е меѓу најголемите во Германија и се состои од
мигранти дојдени во времето на војната, но и од економски мигранти, кои од
понеодамна се доселиле таму. Во обата случаи, мигрантите се интегрираа во
општеството, некои преку студирање и професионална квалификација.
Организациите на дијаспората се развиени, а се распространети и невладини
организации, коишто го помагаат интегрирањето на локално ниво.
•
Илјадници Албанци дошле во Италија во 1990-тите, по падот на режимот. До
денес, во земјата легално престојуваат 430.000 Албанци, со што сочинуваат
една од најголемите заедници. Албанците придонесуваат во работата и
економскиот развој, а заедницата во целина е добро интегрирана. Од 2007 до
2016 година, стапката на криминал меѓу Албанците опаднала за 65%.
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Овој фактографски лист е изработен со финансиска поддршка од Европската
Унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде на ниту еден начин не може
да се сфатат дека го одразуваат официјалното мислење на двете страни.

