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

Неделен извештај за 11– 16 февруари 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 неделен извештај претставува преглед на 13 дневни извештаи т.е. прашалници
изготвени во текот на овој период:
- Број на извештаи: 13 дневни извештаи т.е. прашалници.
Вкупен број на бегалци/мигранти на коишто им е дадена помош: Околу 229
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 27, додека бројот во Винојуг-Гевгелија, изнесува 202. Во
текот на овој период на известување, бројот на регистрирани лица дневно во ТабановцеКуманово варираше од 1-18, кои беа 4-Сирија, 1-Бангладеш, 9-Пакистан, 2-Иран, 5-Ирак, 4Алжир, 2-Мароко, додека во Винојуг-Гевгелија дневно варираше од 3-53, кои беа 33Авганистан, 11-Сирија, 14-Бангладеш, 75-Пакистан, 1-Турција, 3-Иран, 12-Ирак, 1-Алжир,
18-Индја, 4-Палестина, 4-Египет, 10-Либија, 12-Еритреа, 3-Виетнам, 1-Мароко.
*Моментална бројка на бегалци/мигранти во ТЦ Табеновце-Куманово изнесува ≈ 23
*Моментална бројка на бегалци/мигранти во ТЦ Виноју-Гевгелија изнесува ≈ 33

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
на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој

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

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, 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.
-

-

Бегалецот по потекло од Авганистан, со ампутирана десна нога, се наога во добра
здравствена состојба, редовно е носон во Куманово на физикална терапија.
Бегалец по потекло од Либија има психички проблем, пред неколку месеци се
самоповредувал со него работи психолог, сигурно има доживеано некаква траума
поради која има кошмари.
Бегалец по потекло од Иран се кој жалел на мачнина и стомачна болка сеуште се
нага во Скопје на испитување.
Бегалец по потекло од Иран со инвалидитет кој се движи со штаки, специјалните
чевли му се донесени од поправка.
Дваица бегалци еден од Мароко и еден од Иран изразиле желба да се вратат во
матичните земји, оваа постапка ја превзема ИОМ.

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
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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
Македонско здружение на млади правници. Сепак не беа регистрирани нови барања за
азил/привремена заштита.
-

Граничната полиција има фатено 8 бегалци/мигранти од Еритреа кои се дело на
криумчарење, криумчарот избегал.

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 зеленчук во тегла.

-

Легис обезбедува свеж зелечук за да може бегалците сами да готват.

Слобода на движење:
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:
/

