Стратешко партнерство за промени:
Препознај, почитувај и остварувај права!
Проектот е финансиран од Европската Унија

Прв квартален извештај за 2019
Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите
Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот "Стратешко партнерство за
промени: Препознај, почитувај и остварувај права” на Отворена Порта го спроведува
проектот "Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите”
проектот е финансиран од Европската Унија. За таа цел, Здружение на граѓани Легис
располага со 2 теренски работници и 1 координатор кои дневно собираат информации и
податоци за пристапот до човекови права на бегалци и мигранти во пограничните
транзитни центри Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија.
Овој квартален извештај претставува преглед на 3 месечни извештаи изготвени во текот на
овој период:
- Број на извештаи: 3 месечни извештаи.
Вкупен број на бегалци/мигранти на коишто им е дадена помош: Околу 6349
бегалци/мигранти, бидејќи бројот на новопристигнати лица се менува секој ден и нашите
теренски работници успеаја да воспостават комуникација со речиси сите од нив во
Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија. Бројот на ново пристигнати бегалци/мигранти во
Табановце-Куманово изнесува 348, додека бројот во Винојуг-Гевгелија, изнесува 6001. Во
текот на овој период на известување, бројот на регистрирани лица на месечно ниво во
Табановце-Куманово варираше од 65-171, од кои беа 130-Авганистан, 6-Сирија, 18Бангладеш, 114-Пакистан, 1-Турција, 8-Иран, 6-Ирак, 31-Алзир, 7-Индија, 2-Египет, 2Либија, 6-Еритреа, 1-Тунис, 11-Мароко, 1-Узбекистан, 4-Конго. Додека во ВинојугГевгелија месечно варираше од 1693-2191, кои беа 884-Авганистан, 173-Сирија, 305Бангладеш, 2529-Пакистан, 5-Турција, 128-Иран, 426-Ирак, 377-Алжир, 6-Сомалија, 294Индија, 9-Палестина, 36-Египет, 17-Либија, 9-Непал, 9-Еритреа, 3-Тунис, 1-Кувајт, 108Мароко, 1-Виетнам, 2-Нигерија, 11-Кина, 7-Камерон, 2-Сенегал, 13-Јемен, 1-Мјанмар, 2Јужно Африканска Република, 2-Гана, 1-Габон, 1-Либан, 1-Судан, 1-Ценрална Африканска
Република, 637-Други.
Табановце, северна граница
Објекти и услови:
Транзитниот центар Табановце има објекти за привремен престој (контејнери или кабини)
со задоволителни услови за греење и ладење. Сите жители на кампот имаат пристап до
санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три оброка
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на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој
ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет
обезбеден од страна на ИОМ.
Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:
Не беа регистрирани неправилности.
Пристап до право/привремена заштита:
Сите жители т.е. бегалци/мигранти имаат пристап до правото на барање азил/привремена
заштита преку Одделот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната
невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак, во овој период
од месец дена не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.
Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:
Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека
итн. На терен секогаш е присутен медицински персонал.
-

-

-

-

-

-

Легис обезбедува IT-Corner за да можат бегалците најлесно да комуницираат со
своите блиски, исто така обезбедува кафе-чај и освежителни пијалоци, спортските
активности и психосоцијалната подршка
Едно од осумте деца на десетчленото семејство присутно во кампот, е со вродена
маана. Како и сите новопристигнати бегалци, така и детето е однесено и прегледано
од страна на лекар во кампот. Најверојатно се работи за лесен степен на ментална
ретардација. На детето му е назначен психолог, кој ќе работи со него, додека
семејството престојува во кампот.
Троица бегалци од Авганистан при пристигнување во кампот пријавиле дека биле
ограбени од криумчарот.
Бегалец по потекло од Пакистан со ампутирана лева рака редивно се носи на
преврски во ОБ-Куманово, со бегалецот редовно работи и психолог од ИОМ.
Ноќта помеѓу 14 и 15 настанала физичка пресметка мегу Пакистанци кои твделе
дека се ограбени од страна на Алжирци со уптреба на остри предмети (
штрафцигер), за подочна Алжирците своеволно да го напустат кампот.
Бегалец по потекло од Авганистан со ампутирана лева нога редивно се носи на
преврски во ОБ-Куманово, со бегалецот редовно работи и психолог од ИОМ.
Три бегалци од Пакстан и едно малолетно дете посведочиле дека биле ограбени во
Грција и дека моментално се присило вратени од Србија и дека од страна на
српската полиција биле претепани, се испитува случајот.
Бегалец по потекло од Авганистан со ампутирана лева нога редивно се носи на
преврски во ОБ-Куманово, со бегалецот редовно работи и психолог од ИОМ.
Бегалец по потекло од Авганистан со сомнение дека има шуга, бил носен на лекар
каде е утврдено присуство на шуга, за подоцна да се превземат соодветни мерки за
спечување на ширење на заразата и соодветно лекување.
Од 7.5.2019 Легис започна со делење на Ифтари-рамазанска вечера која ке трае до
крајот на постот.
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Бегалец по потекло од Пакистан со сомнение дека има шуга, бил носен на лекар каде
е утврдено присуство на шуга, за подоцна да се превземат соодветни мерки за
спечување на ширење на заразата и соодветно лекување.
Еден од новопристигнатите бегалци е малолетник, на кого му е назначен старател и
одреден е прихолог кој ке работи со него додека е во кампот.
Во кампот пристигнал непридружуван малолетник од Авганистан, веднаш е
назначен старател и нема здравствени проблеми.
Бегалецоте со ампутирано стапало редовно се носи на контрола ОБ-Куманово.
Некои од бегалците се жалеле дена нема доволно хигиенски производи и дека нема
флаширана вода.
На 04.6.2019 по повод Рамазан Бајрамн Легис организираше бајрамски ручек.
Деновиве во кампот пристигал бегалец по потекло од Пакистан со својот внук, со
бегалецот работи психолог и психијатар бидејки се наоѓа во тешка состојба поради
тоа што пред 5 месеци во војната ги загубил браката.
Што се однесува до бегалецот по потекло од Авганистан, кој е со ампутирано
стапало, со него редовно работи психолог од ИОМ, во соработка со социјален
работник во кампов. Бегалецот во текот на неделава беше носен на контрола во
Болница во Скопје. Како и што веќе претходно беше кажано, раната на
ампутираното стапало по споро му зараснува.

Слобода на движење:
На жителите сега им е дозволено да излегуваат од кампот и да одат до локалната
продавница или други места. Но, претходно прво мораат да ги известат полициските
службеници каде одат и кога ќе се вратат. Претходно постоеше распоред по кој можеа
да излегуваат.
Гевгелија, јужна граница:
Објекти и услови:
Како во Табановце, така и во транзитниот центар во Гевгелија постојат објекти за
привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење.
Дневните активности на жителите зависат од програмите во центарот, бидејќи забраната за
движење сѐ уште трае. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна,
простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три оброка на ден, со можност и
самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е
греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од
страна на ИОМ.
Однос на инстиутциите кон бегалците/мигрантите:
Не беа регистрирани неправилности.
Пристап до право на азил/привремена заштита:
Сите жители т.е. бегалци/мигранти што престојуваат во транзитниот центар Винојуг
имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Секторот за азил
при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација
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Македонско здружение на млади правници. Сепак во овој период од месец дена беше
регистриран само еден нов случај на барател за азил/привремена заштита.
Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:
Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека
итн. Не се пријавени никакви посебни потреби за здравствена нега. На терен секогаш е
присутен медицински персонал.
-

-

-

-

Црвен Крст обезбедува само конзервирана храна и имаат недостаток на храна и вода.
Легис обезбедува свеж зелечук за да можат бегалците само да готват, кафе-чај и
освежителни пијалоци, спортските активности и психосоцијалната подршка, како и
креативни работилници со бегалците
Едно бегалец од Пакистан се врака во матичната земја со програмата на ИОМ.
Едно лице од Пакистан со ампутирана рака е сместено во кампот.
За време на викендот сместени се 15 бегалци од кој еден 27 годишен е починат кое
се дело на крумчарење.
Еден бегалец по потекло од Авганистан со повредна на лева нога при судир со воз
однесен е на трауматологија Скопје
На 11.04.2019 дваица мигранти од Авганистан од страна на полицијата не им е
дозволен влез во кампот.
Три бегалци од Пакстан и едно малолетно дете посведочиле дека биле ограбени во
Грција и дека моментално се присило вратени од Србија и дека од страна на
српската полиција биле претепани, се испитува случајот.
Во сабота на 20.4.2019 фатени се 58 бегалци од Пакистан во близина на Смоквица,
криумчарот е фатен и на лице место е притворен, бегалците биле во добра
здравствена состојба, извршена е регистрација и вратени се за Грција.
Во кампот има малолетници кои чекаат закажано суденје за 09.05.2019, истите
сакаат да се вратат за Грција мегутоа не им е дозвлено поради суденјето.
Од 25.5.2019 Легис започна со делење на Ифтари-рамазанска вечера која ке трае до
крајот на постот.
Пристигнато е семејство од Ирак каде едно од децата констатирано е дека има
мозочна болест.
Во кампот е сместена мајка со три деца од кое едното седмомесечно бебе има
потешкотии со правилен начин на исхрана.
Еден бегалец од Пакистан бил изложен на убоди од инсекти, и истиот е медицински
третиран и се наоѓа во добра здравствена состојба.
Во кампот пристигале троица мароканци кои биле затруени со хемиски супстанци –
опојни дроги истата недела се вратени во грција.
Три деца од Сирија на возраст од 3, 5, 6, години имаат неконтролирано мокрење
како последица од трауми, медицински се третирани.

Слобода на движење:
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Слободата на движење на жителите на транзитниот центар е сѐ уште органичена што значи
дека истите можат да излегуваат но само доколку се придружени од вработените.
- Број на случаи проследени до Канцеларијата на Народниот правобранител на РМ:
/

