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Оваа содржина е финансирана со средства на Миграцискиот повеќепартнерски 
доверителски фонд, во заедничкиот проект имплементиран од Агенцијата на ОН за 
бегалци, УНХЦР и партнерските агенции на ОН. Нејзината содржина е одговорност 
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Предговор

Од бегалската криза во 2015 и 2016 па наваму, Северна Македонија се соочува со 
испади на ксенофобија, расизам и омраза кон бегалците и мигрантите. Соочена 
со новите кризи во Авганистан, државата прими дел од авганистанските бегалци, 
што поттикна – повторно – нов бран ксенофобични и расистички коментари на 
социјалните мрежи и во јавниот дискурс кон овие категории луѓе. За жал, и младите 
се погодени од овој наратив, односно и кај нив се појавуваат овие негативни чувства 
спрема бегалците, барателите на азил, мигрантите, како и сите луѓе кои се по некоја 
основа различни од нив. 

За жал, формалното образование недоволно ги едуцира младите за да развијат 
солидарност со бегалците и лицата без државјанство, како и за важноста од 
почитување на конвенциите и другите правни инструменти кои државата е законски 
обврзана да ги почитува. Дополнително, се забележува и недостаток од активности и 
во рамки на неформалните образовни програми кои се однесуваат на ксенофобијата, 
расизмот и омразата спрема овие групи на луѓе, што резултира со уште поголем јаз 
во знаењето кај младите луѓе. 

Со цел да се обезбеди едукација и да се создаде позитивен наратив за бегалците, 
барателите на азил и лицата без државјанство, Младинскиот образовен форум го 
креираше овој прирачник со предавања на истите теми. Осум предавачи од трите 
програми при МОФ, меѓу кои дипломирани правници, учествуваа во пишувањето 
на лекциите, подготвувањето на материјалот и вежбите вклучени во секое од 
предавањата. 

Проектот „Младинска ангажираност и едукација за подобрување на наративот во 
врска со бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство“, во чии рамки е 
изработена оваа содржина, е поддржан од Канцеларијата на Високиот комесаријат 
за бегалци (УНХЦР) во Северна Македонија, со финансии од Миграцискиот 
повеќепартнерски доверителски фонд, а е имплементиран од страна на Младински 
образовен форум (МОФ). Главната цел на проектот е подобрување на наративот 
меѓу младите и развивање општа солидарност со употреба на точни податоци и 
информации, а во врска со нивната перцепција за бегалците, барателите на азил и 
лицата без државјанство.
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Учиме право

Програмата „Учиме право“ (Street Law) е насочена кон едукација на младите за 
човековите, граѓанските и политичките слободи и права,  демократијата и концептот на 
владеење на правото, Европската Унија и процесот на евроинтеграција на Република 
Македонија. Програмата е изградена врз основните принципи на неформалното 
образование и преку интерактивни методи на работа и интерактивни предавања кои 
се разликуваат од традиционалниот начин на предавање во училниците. Основна 
идеја на проектот „Учиме право“ е дека демократските вредности не се наследни, 
туку тие секојдневно се учат и само преку негување на  овие вредности и нивно 
секојдневно практикување може да се очекува постоење на младина која е свесна 
за своите загарантирани слободи и права и која е активна во процесот на развој на 
демократското општество, остварување на принципот на владеење на правото и 
јакнење на правната држава.

Клубовите и предавањата ги водат триесетина млади предавачи, кои претходно имаат 
успешно помината обука за предавачи по Учиме право и најмалку една година искуство 
како асистенти-предавачи. Членовите на телото на предавачи  се млади луѓе, најголем 
дел од нив се студенти на правните факултет во државата, како и дипломирани 
правници, постдипломци на различни правни области и магистри по право.

Во рамки на програмата „Учиме право“ секоја учебна година се организираат голем 
број настани. Меѓу позначајните настани може да се издвојат квизови за проверка на 
знаењето, голем број на јавни симулации на судења и судски постапки од казненото 
и граѓанското право, како и симулации на работата на органите на Европската Унија 
и Обединетите нации и начинот на донесување одлуки.
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Бегалци

Автор: Никола Донев

Времетраење: 90 мин

Цел на предавање: Воведно знаење во областа на правото за 
бегалци, изучување на дефиницијата кои луѓе се бегалци и причините 
зошто постојат бегалци. Разнебитување на ксенофобични реторики 
преку образованието кај младите. 

Методологија: Социјален Барометар - 20 мин

Цел на активност: Се тестираат размислувањата и предрасудите 
на учесниците за бегалците, нивната информираност на темата и 
присуството на неточни информации или незнаење.
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За првата активност ќе им посочете на учесниците дека треба да изберат една од 
две страни: ЗА/СЕ СОГЛАСУВАМ и ПРОТИВ/НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ. Предавачот ги 
чита исказите. Учесниците се распоредуваат на една од двете можни страни. По 
секој исказ предавачот ги повикува учесниците од групите ЗА и ПРОТИВ да ги 
кажат своите причини зошто се на таа страна. Не мора да постои интервенција 
од предавачот во однос на ставовите изнесени од страна на учесниците. По оваа 
активност учесниците се враќаат на своите места.

ИСКАЗИ (во зависност од времето, не мора да се постават сите искази или доколку 
се развие дискусија во однос на еден исказ):

1. Странците треба да бидат добредојдени во нашата држава.

2. Државата треба да ги затвори границите за мигранти и бегалци од Сирија/
Авганистан/Блискиот Исток.

3. Треба да се примат само бегалци и мигранти кои се од иста религија како 
мнозинството во државата.

4. Бегалците го зголемуваат криминалот во земјата./Бегалците/Мигрантите 
прават проблеми во државата.

5. Бегалците/Мигрантите треба да имаат помалку права од граѓаните на 
земјата во која престојуваат.

6. Бегалците/Мигрантите треба да се вратат во нивната земја на потекло.

7. Бегалците/Мигрантите лажат за нивната тешка состојба затоа што имаат 
ајфони.

8. Северна Македонија на може да прима бегалци/мигранти затоа што 
не е економски развиена земја, поради тоа е оправдано да ги протерува 
бегалците/мигрантите.

9. Најголем дел од бегалците/мигрантите се сместени во високо развиени 
држави. 
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ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

КОЈ/КАДЕ/ЗОШТО/КОИ ПРАВА?

Времетраење: 40 мин

Методологија: Презентација и дискусија

Активност: Разграничување на поими (15 мин)

Во овој дел од презентацијата предавачот треба да направи разграничување помеѓу 
термините: бегалец, мигрант, барател на азил и внатрешно раселено лице.

Критериумите по кои треба да се разграничат овие поими се: Каде се наоѓа? 
Зошто? Што ако се врати? Кои права ги поседува?

Табела 1: Сумарен преглед на разграничување на термините

Термин/
Критериум

Бегалец Мигрант Баралтел на 
азил

Внатрешно 
раселено лице

Каде се наоѓа?
Надвор од 
својата земја

Надвор од 
својата земја

Надвор од 
својата земја

Внатре во 
својата земја

Зошто?

Бегање од 
опасност од 
прогон (страв 
од прогон)

Поради други 
причини кои 
не се поврзани 
со страв од 
прогон
(образование, 
работа итн.)

Причините не 
се јасни сè 
до крајот на 
постапката

Бегање од 
опасност од 
прогон (страв 
од прогон) на 
територијата 
на својата земја

Што ако се 
врати?

Ќе биде во 
опасност

Може да 
се врати 
(не постои 
непосредна 
опасност)

Зависно од 
резултатот на 
постапката

Ќе биде во 
опасност

Кои права ги 
поседува?

Не може да 
биде вратен во 
земјата од која 
бега 

Зависно од 
законите на 
земјата

Зависно од 
резултатот на 
постапката

Под власт на 
неговата земја



11

ВОВЕД ВО ДЕФИНИЦИЈАТА ЗА БЕГАЛЕЦ

Времетраење: 25 мин

Дефиницијата за бегалец е дефинирана во два меѓународни документи/акти - 
Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 и Протоколот за статусот на 
бегалците од 1967 година:

Членот 1А(2): ДЕФИНИЦИЈАТА

ЕЛЕМЕНТИ ОД ДЕФИНИЦИЈАТА:

УСЛОВ НА ОТУЃЕНОСТ/НАДВОР ОД ЗЕМЈАТА НА ПОТЕКЛО 

ОПРАВДАН СТРАВ

СЕРИОЗНА ПОВРЕДА (ПРОГОНУВАЊЕ)

ВРСКА СО ГРАЃАНСКИОТ ИЛИ ПОЛИТИЧКИОТ СТАТУС

„...поради оправдан страв дека ќе биде прогонувано заради својата раса, вера, 
националност, припадност на одредена социјална група или поради своето 
политичко уверување, се наоѓа надвор од земјата на неговото државјанство и 
не може или, поради таквиот страв, не сака да биде под заштита на таа земја; 
или кое, ако нема државјанство, а се наоѓа надвор од земјата во која порано 
имало вообичаено место на престој, поради таквите настани, не може или, 
поради тој страв, не сака да се врати во неа.“

„...се наоѓа надвор од земјата на неговото државјанство...или кое, ако нема 
државјанство, а се наоѓа надвор од земјата во која порано имало вообичаено 
место на престој...“

„...оправдан страв ... поради таквите настани, не може или, поради тој страв, не 
сака да се врати во неа.“

„...прогонувано ... не сака да биде под заштита на таа земја.“

„...заради својата раса, вера, националност, припадност на одредена 
социјална група или поради своето политичко уверување...“
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КОИ ПРАВА ГИ ПОСЕДУВА БЕГАЛЕЦОТ? (КОИ ПРАВА? - RIGHTS?)

Refugee Rights/UNHCR (2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=qpOEaBwFuj0

ДИСКУСИЈА/ВИДЕА

Времетраење: 30 мин

Активност: БЕГАЛЦИТЕ СЕ ЛУЃЕ! ПРАВАТА НА БЕГАЛЦИТЕ СЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА!

Повторување на дефиницијата кои луѓе се бегалци

What does it mean to be a refugee? - Benedetta Berti and Evelien Borgman (5:43)
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI

Приказни на бегалци

I AM A REFUGEE: Global refugees share their stories
https://youtu.be/8bEK6gytwec (6:30)

Доколку има дополнително време!

Хуманитарците за бегалците и нивните приказни – Ленче Здравкин

Ленче Здравкин: Железничката пруга е мапа за секој бегалец
https://youtu.be/KFMc45CUixc

Осум години бегалците се гости во нејзиниот дом – Ленче Здравкин со себе носи 
илјадници бегалски приказни
https://www.youtube.com/watch?v=Cprvqcdg5Go
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ЗАКЛУЧОК (ДОПОЛНИТЕЛНА АКТИВНОСТ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВРЕМЕТО)

Времетраење: 20 мин

Методологија: Социјален Барометар 

За првата активност ќе им посочете на учесниците дека треба да изберат една од 
двете страни ЗА/СЕ СОГЛАСУВАМ и ПРОТИВ/НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ. Предавачот 
ги чита исказите. Учесниците се распоредуваат на една од двете можни страни. 
По секој исказ предавачот ги повикува учесниците од групите ЗА и ПРОТИВ да ги 
кажат своите причини зошто се на таа страна. Не мора да постои интервенција од 
предавачот во однос на ставовите изнесени од страна на учесниците. Пос оваа 
активност учесниците се враќаат на своите места.

ИСКАЗИ (во зависност од времето не мора да се постават сите искази или доколку 
се развие дискусија во однос на еден исказ):

 
10. Странците треба да бидат добредојдени во нашата држава.

11. Државата треба да ги затвори границите за мигранти и бегалци од Сирија/
Авганистан/Блискиот Исток.

12. Треба да се примат само бегалци и мигранти кои се од иста религија како 
мнозинството во државата.

13. Бегалците го зголемуваат криминалот во земјата./Бегалците/Мигрантите 
прават проблеми во државата.

14. Бегалците/Мигрантите треба да имаат помалку права од граѓаните на 
земјата во која престојуваат.

15. Бегалците/Мигрантите треба да се вратат во нивната земја на потекло.

16. Бегалците/Мигрантите лажат за нивната тешка состојба затоа што имаат 
ајфони.

17. Северна Македонија на може да прима бегалци/мигранти затоа што 
не е економски развиена земја, поради тоа е оправдано да ги протерува 
бегалците/мигрантите.

18. Најголем дел од бегалците/мигрантите се сместени во високо развиени 
држави. 
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Баратели на азил

Автор: Лејла Тутиќ

Бура од идеи (brainstorming)– вежбa на тема баратели на азил 

Времетраење: 5-10 мин

Пред да започнете со предавањето, спроведете ја оваа вежба. На 
овој начин учесниците ќе можат да се вклучат во заедничката бура 
од идеи и ќе имаат можност да ги претстават своите предзнаења. 
Дополнително, замолете ги учесниците да ги запишат прашањата 
што ги имаат во однос на оваа тема, или пак да наведат што 
конкретно ги интересира и што сакаат да научат од ова предавање.
Така ќе имате можност да направите споредба на крајот од 
предавањето и да се осврнете на некое прашање доколку го имате 
испуштено во текот на часот. 
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Дискусија

Применете ја оваа вежба во случај доколку утврдите, врз основа на претходно 
спроведената вежба, дека учесниците имаат одредено ниво на предзнаење во 
однос на конкретната тема.

Прашања за дискусија: 

 1.Дали ви е познат терминот азил, што значи тој и на кои лица им се дава?
 2.Дали сметате дека треба да постои азил, и поради кои причини сметате така?

Азил

Терминот „азил“ потекнува од латинскиот збор asylum, кој во буквален превод значи 
прибежиште, односно засолниште. Tолкувајќи го во поширок контекст, азилот ја 
опфаќа целокупната заштита којашто една земја, на сопствената територија им ја 
обезбедува на бегалците, како посебна категорија лица. Имено, азилот се доделува 
на лице кое не е во состојба да бара заштита во државата чиј државјанин е или во 
која престојува (доколку е лице без државјанство), а поради страв од прогонување 
врз основ на раса, вера, националност или припадност на одредена социјална група 
или политичко движење.  

Баратели на азил/азиланти

Барател на азил е поединец кој бара меѓународна заштита. Барањето азил во друга 
држава значи дека едно лице бара од државата да му обезбеди меѓународна заштита 
од опасности како војна, насилство и прогонување. Во земји со индивидуализирани 
процедури, барател на азил е државјанин на трета земја или лице без државјанство 
кое има поднесено барање за азил, а по однос на чие барање сѐ уште не е донесена 
конечна одлука од страна на надлежниот орган. Не секој барател на азил на крајот 
ќе биде признаен како бегалец, но секој признаен бегалец првично бил барател на 
азил. Во таа насока, азилант е лице бегалец на кое му е одобрено барањето за азил 
од страна на една држава.

*Линк до видео за поимно разграничување: https://www.youtube.com/watch?v=E1E_
tiagn8Q. Заедно со учесниците погледнете го видеото изготвено од страна на УНХЦР.

Постапка за признавање право на азил во Република Северна Македонија

Барање азил во друга држава претставува човеково право. Како посебна правна 
категорија, иако се предвидува и гарантира согласно меѓународното право, сепак 
може да се констатира дека станува збор за институт од национален карактер, 
дотолку повеќе што условите и постапката за добивање на право на азил е оставено 
да биде предмет на уредување од страна на секоја држава поединечно согласно 
сопственото законодавство. Во поткрепа на оваа констатација говори и фактот 
дека и покрај напорите да се внесе посебна одредба во еден меѓународно-правен 
инструмент со која ќе се гарантира правото за признавање на азил, сепак државите 
и понатаму, односно сѐ уште немаат меѓународна обврска за признавање на 
правото на азил на едно лице.Напротив, азилот е исклучиво право на државата која 
го одобрува, а тоа го прави во рамки на својата суверена власт и во согласност со 
својата економска и политичка ситуација. 
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На кои лица им се признава право на азил? 

Нашата држава, по претходно исполнување на однапред предвидени услови и 
спроведена соодветна постапка, признава право на азил на две категории лица, 
односно на лице со признаен статус на бегалец и на лица под супсидијарна заштита.

 

Која институција е надлежна за овие лица? 

Надлежна институција пред којашто се спроведува постапката за признавање право 
на азил и којашто одлучува по поднесените барања е Министерството за внатрешни 
работи. Поточно, во рамките на ова Министерство, односно во Секторот за странци 
и имиграциони прашања функционира посебно Одделение за азил и имиграција.

Тек на постапка

1.Искажување намера за поднесување барање за признавање право на азил се 
прави на граничен премин или пак во внатрешноста на нашата држава, во најблиска 
полициска станица или во рамки на Прифатниот центар за странци. Искажувањето 
се прави пред полициски службеник. 

2.Полицискиот службеник пред кој е искажана намерата, има обврска да го евидентира 
лицето со неговите лични податоци, да го фотографира, да земе отпечаток од прсти 
и му издава примерок од потврда за искажана намера за поднесување барање за 
признавање право на азил. Притоа, лицето го упатува во Секторот за азил при МВР 
да поднесе барање во рок од 72 часа. 

3.Барањето се поднесува на два начина, односно тоа се поднесува писмено или усно 
се заведува во записник. Постапката се спроведува на македонски јазик, а доколку 
тоа не е возможно, тогаш се спроведува на јазикот на земјата од каде што потекнува 
лицето или пак на јазикот што го разбира подносителот на барањето. 
Со доставување на барањето, подносителот се фотографира и му се земаат 
отпечатоци од прсти, му се издава потврда со којашто му се потврдува статусот 

1. За признаен бегалец се смета странец за кој по испитување на поднесеното 
барање од негова страна, ќе се утврди дека ги исполнува условите предвидени 
согласно Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и Протоколот 
за статусот на бегалците од 1967 година. Имено, станува збор за лице кое 
поради оправдан страв дека ќе биде прогонето поради својата раса, вера, 
националност, припадност на одредена социјална група или поради своето 
политичко уверување, е надвор од државата чиј државјанин е и не може, или 
поради таков страв, не сака да биде под заштита на таа држава. Исто, доколку 
се работи за лице без државјанство, тоа лице е надвор од државата во која 
имало вообичаено место на престој и не може (или поради таков страв не 
сака) да се врати во неа.

2. Лице под супсидијарна заштита е странец, кој не се квалификува како 
признаен бегалец, но на кое лице ќе му се признае право на азил бидејќи 
постојат сериозни причини да се верува дека доколку се врати во државата 
чијшто државјанин е, или пак доколку станува збор за лице без државјанство, 
се врати во својата држава на претходен постојан престој, ќе се соочи 
со вистински ризик од претрпување сериозни повреди. Во таа насока, 
за сериозни повреди се сметаат: смртна казна или егзекуција, тортура, 
нечовечно, деградирачко постапување или казнување и слично. 
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– барател на азил, како и му се дозволува престој во нашата држава сè додека 
трае постапката. Конечната одлука што ќе ја донесе Одделението за азил зависи 
од претходна соодветна анализа на сите факти и околности на секое поединечно 
поднесено барање и за секој индивидуален случај одделно. 
Па во таа насока, барателот на азил е должен во најкраток можен рок да ги достави 
сите документи и да ги изнесе сите релевантни информации и податоци со кои 
ќе го оправда поднесеното барање. Освен со увид во документација, службените 
лица од Одделението за азил, одлуката ја носат и врз основа на спроведено 
сослушување на барателот. При неговото сослушување јавноста е исклучена, со 
исклучок на претставник од Високиот комесаријат на бегалци, толувач/преведувач 
и лице коешто дава правна помош. Лицето кое дава правна помош е присутно од 
причина што во текот на целата постапка  за добивање азил барателот има право на 
бесплатна правна помошсогласно закон. Ова сослушување се спроведува со цел да 
му се даде можност на барателот да ги изнесе сите релевантни факти и докази за 
постоењето на страв од прогон, или поинаку кажано за исполнување на условите 
согласно Конвенцијата и Протоколот за признавање на статус на бегалец. Во текот 
на сослушувањето се води записник, кој на крајот се потпишува од страна на сите 
учесници во постапката. 

4. Секторот за азил треба да донесе конечна одлука во рок од 6 месеци. Притоа, 
може да бидат донесени три вида одлуки, односно:
–Решение со кое се одбива барањето за признавање право на азил.Оваа одлука 
мора да ги содржи сите причини поради кои се одбива барањето, и тие треба да 
бидат соодветно образложени. Воедно, потребно е да се наведе и правна поука 
(иницирање постапка пред Управен суд), како и рок во чии рамки лицето има обврска 
да ја напушти нашата држава.Овој рок секако се однесува откако решението ќе биде 
правосилно, што, пак,значи дека е правосилно откако ќе биде донесена одлука и од 
страна на Управниот суд;

 –Решение за признавање статус на бегалец;
 –Решение за признавање статус на лице под супсидијарна заштита. 

Права и обврски на лица баратели на азил 

По поднесување на барањето за признавање право на азил, подносителите се 
стекнуваат со одредени права кои ги уживаат за време додека трае постапката. 
Пред сè, барателите на азил се стекнуваат со право на престој во нашата држава, 
како и право на сместување во рамки на Прифатниот центар за баратели на азил 
или пак на друго место, кое е определено од страна на Министерството за труд 
и социјална политика, доколку подносителот искаже потреба за такво нешто. Овие 
лица се стекнуваат со право на пристап до основни здравствени услуги и права од 
социјална заштита во согласност со националните прописи. Понатаму, за време на 
целокупното траење на постапката имаат право на преведувач и толкувач, како и 
право на бесплатна правна помош. Исто така, имаат можност и за работа во рамки 
на Прифатниот центар или пак надвор од него, во место определено од страна на 
Министерството за труд и социјална политика. 

Од друга страна, пак, овие лица за време на постапката, до донесување на конечна 
одлука, имаат и одредени обврски кои се должни да ги почитуваат. Во прв план, имаат 
обврска да престојуваат во Прифатниот центар или во друго место за сместување 
определено од страна на Министерството за труд и социјална политика. Притоа, 
доколку се сместени во некое друго место, надвор од Прифатниот центар, имаат 
обврска при секое евентуално напуштање да го информираат надлежниот орган 
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(Министерството за труд и социјална политика) и да го напуштат тоа место само кога 
ќе добијат дозвола за тоа. Исто така, имаат обврска да го почитуваат куќниот ред за 
престој во Прифатниот центар или другото место во кое се сместени, како и да не 
покажуваат насилно однесување. Дополнително, за време додека трае постапката, 
па сè до конечно одлучување, овие лица треба да соработуваат со надлежното 
Министерство, да ги достават сите потребни документи и да ги изнесат сите 
релевантни податоци за одлучување. За крај, не помалку важно, потребно е и да се 
подложат на здравствени прегледи, лекување, како и пропуштено вакцинирање по 
барање на надлежните органи во случај на опасност по здравјето на луѓето. 

Права и обврски на лице со признаен статус на бегалец и лица под супсидијарна 
заштита 

По завршување на постапката и донесување конечна одлука од страна на надлежниот 
орган, лицата со признат статус на бегалец и лицата под супсидијарна заштита се 
стекнуваат со одредени права и обврски. 

Во таа насока, лицата со признаен статус на бегалец ги уживаат истите права и 
обврски како и државјаните на нашата држава, со исклучок на тоа што овие лица 
немаат избирачко право, исто така  не можат да вршат дејност, да засноваат работен 
однос и да основаат здруженија или политички партии, во случаи кога со закон како 
услов е предвидено лицето да има државјанство на нашата држава. 

Што се однесува до лицата под супсидијарна заштита, тие во принцип по однос 
на нивните права и должности се изедначуваат со странците кои имаат дозволен 
привремен престој на територијата на Република Северна Македонија.
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Сумирање на предавањето низ неколку конкретни чекори, користејќи го 
педагошкиот пристап на УНХЦР. Тој се спроведува низ три чекори, односно со 
поставување прашања и добивање конкретни одговори.

 

Вежба во формат на квиз предвидена за крајот од предавањето

Подгответе сет прашања со понудени одговори во формат на квиз. Можете да се 
послужите со примерите наведени на следниот линк, секако да се приспособени на 
конкретната тема од предавањето: 

https://www.sfyouth.eu/toolkit/explore_global_issues/Refugees/RefugeesQuiz.pdf.
 
Дополнително можете со учесниците да го спроведете и онлајн квизот изготвен од 
страна на УНХЦР, кој е достапен на следниот линк: https://www.unhcr.org/neu/wp_
quiz/unhcr-global-trends-2019-refugees-quiz

1. Каде? 
Прашуваме каде се преселиле овие луѓе, односно дали тие се наоѓаат во 
својата земја или надвор од неа.

2. Зошто? 
Прашуваме зошто се преселиле, односно дали се преселиле бидејќи биле во 
опасност и немале друг избор освен да се преселат или поради некоја друга 
причина. 

3. Права?
Прашуваме кои права ги имаат овие луѓе, како и штопредвидуваат локалните 
и меѓународните документи во однос на нивните права;дополнително, дали 
овие лица можат да бидат вратени назад во земјата од која дошле;дали имаат 
право да работат, да се образуваат, односно кои права ги уживаат овие лица.
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Лица без државјанство

Автор: Ивана Петковска

Прашања за дискусија

Времетраење: 15 мин

(Преку прашањата што се наведени, отворете дискусија меѓу 
учесниците во групата за да видите дали имаат некои предзнаења 
за темата.)

 1. Што мислите дека означува поимот државјанство?
 2. Дали сите имате државјанство и на која држава?
 3. Дали можеби некој од вас има повеќе од едно државјанство?
 4. Дали некој од вас нема државјанство?

Поимот за државјанство

Секоја држава има три основни карактеристики, а тоа се: населението, јавната власт 
и територијата. Државјанството претставува врска помеѓу поединецот и државата 
од која произлегуваат одредени права и обврски, па така преку оваа врска се гледа 
поврзаноста меѓу лицата и една конкретна држава.  Секоја држава самостојно 
го регулира начинот на којшто може да се стекне државјанство, па така постојат 
критериуми кои се прифатени од речиси сите држави, а тоа се: 

За жал, во светот се случуваат и појави кога можеме да сретнеме и лица коишто 
немаат ниту едно државјанство, а тие лица се нарекуваат апатриди. Лицата без 
државјанство се лица кои ниту една држава не ги признава како свои. 
Лицата без државјанство имаат отежнат пристап до човековите права и слободи кои 
се загарантирани во рамките на една држава. Па така на пример, може да имаат 
отежнат пристап до правото на образование, правото на здравствена заштита 
или, пак,вработување и слично. Исто така, многу често лицата без државјанство се 
изложени на приведување од страна на полицијата бидејќи немаат документи за 
лична идентификација (лична карта, пасош, возачка дозвола и сл.)

Погледнете ги видеата со учесниците: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdfboA_AH0I&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=8TR9TS1QjBA&t=71s

1. Стекнување државјанство по пат на потекло (во случаите кога децата го 
добиваат државјанството на своите родители);
2. Стекнување на државјанство со раѓање на територијата на една држава;
3. Стекнување на државјанство со природување,или процес познат и како 
натурализација (лицата кои подолг временски период живеат на територијата 
на една држава можат да се стекнат со државјанство, ако ги немаат стекнато 
претходните два критериуми).

.
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Марко и Иван се деца кои живеат заедно на иста улица и се дружат од најрана 
возраст. За жал, Иван нема државјанство на ниту една држава. При упис во средно 
училиште, Марко се запиша во гимназија, додека пак Иван не можеше да заврши 
средно образование бидејќи нема документи за лична идентификација (извод од 
матична книга на родени, државјанство и сл.)

Зошто се појавува овој феномен на лица без државјанство?

Постојат повеќе причини што можат да доведат некое лице да не добие државјанство 
на ниту една држава. Секоја држава има свои закони со кои го регулира начинот на 
кој лицата можат да се стекнат со државјанство. Но, секој закон има свои пропусти 
и недостатоци, па поради тоа може да настане и ситуација кога едно лице не може 
да се стекне со државјанство. 
Друг фактор што може да влијае е кога луѓето се преселуваат од земјите каде што 
се родени, па така дете родено во странска земја може да ризикува да остане без 
државјанство ако таа земја не дозволува стекнување на државјанство врз основа 
на раѓање или пак ако земјата на потекло (од каде што потекнуваат родителите) не 
дозволува родителот да го пренесе државјанството на своето дете. Друга причина 
што се појавува, а која била почеста во минатото отколку денес, е промена на 
границите на една држава или појавата на нови држави. На пример, во земјите каде 
националноста се стекнува само со потекло од државјанин, бездржавјанството ќе 
се пренесе на следната генерација. 
И на крајот, како последна причина што може некое лице да остане без државјанство 
е одземањето на државјанството. Во некои држави постојат правила дека доколку 
подолг период живеете во друга држава, тогаш може да ви се одземе државјанството. 
Исто така, државата во одреден период може да има дискриминаторска политика, 
па на одредена етничка заедница да го одземе државјанството.

Елвис и неговата мајка живеат во Македонија. Елвис со години не можел да оди на 
училиште бидејќи бил без државјанство и немал лични документи за да се запише 
во училиште. Така тој учел сам дома и ѝ помагал на мајка си. Елвис  на крајот ги доби 
документите. Сега своето образование го продолжи во училиште.

Погледнете го видеото со учесниците: 

https://www.youtube.com/watch?v=qAGTBY42s5Q&t=91s

Лицата без државјанство во Р.Северна Македонија

Бездржавјанството е проблем со кој се соочува и нашата држава. Најчестата 
причина за појавата на бездржавјанство кај децата во Македонија е незапишувањето 
на раѓања и лични имиња. Со овој проблем најчесто се соочуваат децата кои ѝ 
припаѓаат на ромската заедница, особено доколку се родени во домашни услови или 
доколку нивните родители не поседуваат важечки лични документи, како извод од 
матичната книга на родените/венчаните и важечка лична карта. Доколку родителите 
не го регистрираат раѓањето на своето дете во законски утврдениот рок од 30 дена, 
тогаш тие треба да поведат постапка за дополнителен упис на раѓање или лично 
име, а со тоа и да достават дополнителни документи како доказ. 
Посебен проблем настанува доколку мајката на детето не е впишана во матичната 
евиденција, односно нејзиното лично име и раѓање не е регистрирано и нема извод 
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од матичната книга на родените. Во вакви случаи родителите на децата се соочуваат 
со сериозни административни пречки и најчесто овие деца немаат можност 
да бидат запишани во матичната евиденција. Особен проблем во постапката за 
дополнителен упис е фактот што овластените органи за спроведување на уписот 
честопати инсистираат родителите дадостават ДНК-анализа, како најцврст доказ за 
крвно сродство и семејната поврзаност на детето. 
Меѓутоа, изготвувањето на оваа анализа е скапо, а со тоа и недостапно за социјално 
ранливите родители. Сево ова дополнително ја усложнува постапката за упис во 
матичната книга на родените и доведува до појава на бездржавјанство само поради 
незапишување на раѓањето на детето и непоседување извод од матичната книга на 
родените.

Нашата држава се труди да овозможи заштита на лицата без државјанство, па така 
постојат неколкузаштитни мерки за децата коишто немаат државјанство на ниту 
една држава. Така, децата кои се родени на територијата на Република Северна 
Македонија, а нивните родители немаат државјанство на нашата или друга држава, 
автоматски ќе стекнат државјанство на Р.Северна Македонија како би се намалил 
процентот на лица без државјанство.

Како се стекнува државјанство во нашата држава?

Во нашата држава, согласно Уставот на Република Северна Македонија и Законот за 
државјанство, постојат 4 начини на коишто може да се стекне државјанство, и тоа:

 1. Потекло 
 2. Раѓање на територијата на Република Северна Македонија
 3. Природување
 4. Меѓународни договори

Државјанство на Република Северна Македонија стекнува дете кое е најдено или 
родено на територијата на Република Северна Македонија, на кое родителите му се 
непознати, или се со непознато државјанство или се без државјанство.

Доколку некое лице без државјанство поднесе барање за стекнување државјанство 
на Република Северна Македонија со природување,тоа може да се стекне ако 
постојано живее на територија во Република Северна Македонија најмалку шест 
години и ги исполнува другите услови што се пропишани во Законот.

Лицата коишто се стекнуваат со државјанство по пат на природување треба да ја 
положат следнава заклетва:

„Се колнам во честа дека ќе бидам лојален на државата Република Северна 
Македонија и ќе ги почитувам Уставот и законите и ќе ги исполнувам должностите 
на државјанин на Република Северна Македонија.“

Барањето за стекнување државјанство се поднесува до Министерството за 
внатрешни работи (МВР), а тој орган понатаму треба да донесе решение дали лицето 
ќе се стекне со државјанство или не.
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Вежба: (20 минути)

Објаснете им на учесниците дека ќе поставите прашања коишто се однесуваат на 
лицата без државјанство. Тие треба да кренат рака дали се согласуваат или не со 
тоа прашање. По секое прашање дискутирајте зошто сметаат дека тоа е исправно 
или не.

1. Земјата во која се наоѓаат децата без државјанство треба да им дозволи 
да одат на училиште бидејќи сите деца имаат право на образование. Дали се 
согласувате со оваа изјава?

2. Лицата без државјанство се поранливи од бегалците бидејќи дури и во 
својата земја немаат пристап до услуги како здравство и образование. Треба 
да вложиме поголема енергија на помагање на луѓето без државјанство 
отколку на бегалците. Дали се согласувате со оваа изјава?

3. Секоја земја треба да му даде државјанство на секое дете кое е родено на 
нејзинатериторија. Дали се согласувате со оваа изјава?

.
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Младински активизам

Програмата „Младински активизам“ започна со работа во 2011 година кога се јави 
потребата да се отвори програма која ќе се насочи кон неформалното образование 
поврзано за младинскиот активизам, која ќе обезбеди простор за креативно и 
слободно изразување и ангажирање на младите за тие самите да преземаат 
активности кои ќе ја променат моменталната состојба во која дејствуваат.

Програмата има за цел да го намали јазот во комуникацијата меѓу младите и 
институциите и да го подобри младинското организирање преку интеграција на 
младите без разлика на демографската припадност и социјалниот статус како и 
културната, етничката и сексуалната определба. Приоритет на нејзиното дејствување 
е спознавање, почитување и промовирање на толеранција меѓу младите,како и да се 
зголеми нивното учество и влијание во процесот на донесување одлуки на локално 
и национално ниво.

Членовите на програмата имаат можност да членуваат во клубовите „Артивизам“ во 
Скопје, Тетово, Битола и во Велес и да спроведуваат и учествуваат во активности 
како организирање настани, акции, работилници, изложби и перформанси. 
Програмата брои околу 100 члена кои активно користат различни работни вештини, 
мултимедијални и уметнички техники како алатка за младински активизам.
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Во чевлите на бегалците

Автор: Панде Ефтимов

Линк до игра - https://wetransfer.com/downloads/3c9486600426f94de05a47050a46
569f20211128160903/5042a5

Разработка на сесија

ВО ЧЕВЛИТЕ НА БЕГАЛЦИТЕ

ЦЕЛИ:

•Учесниците да се запознаат со предвидените 
поими;

• Учесниците да се поистоветуваат со овие 
категории на луѓе преку игра;

• Визуелно претставување на проблемите со 
кои се соочуваат овие категории на луѓе

ПОИМИ:

• Бегалци;
• Баратели на азил;
• Мигранти;
• Лица без државјанство

РЕЗУЛТАТИ:
Учесниците ги познаваат теоретските 
концепти предвидени за сесијата

РЕСУРСИ:

https://www.unhcr.org/618bc1d64

Учиме право, Учебник за граѓански и 
политички слободи и права
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КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ:

АКТИВНОСТ 1
Средбата започнува со кратка игра за градење тимски дух, концентрација при 
реализација или со едноставно внесување енергија при запознавање.  (5-10 минути)

АКТИВНОСТ 2
Следната активност е заедничко донесување на правилата на играта која е предвидена 
за оваа сесија. Најпрво ја претставувате играта и визуелно им ги посочувате сите 
полиња.Подготовката со донесувањето на правилата се изведува пред започнување на 
играта, пред да се постават  целите на играта и да се дефинирафиналната порака.

Идејата на оваа активност е учесниците заедно да се договорат за конкретните, 
специфични правила. Па, потоа и заедно да ги изгласаат. На овој начин тие сами ќе се 
договорат, доследно ќе ги почитуваат правилата и ќе ги следат спонтано. (Во зависност 
од динамиката, возраста, психичките и когнитивните способности на учесниците на 
оваа сесија – може и само да се објаснат правила кои ќе се следат.) (15-20 минути)

АКТИВНОСТ 3
По правилата за играта, продолжувате со теоретскиот дел (види прилог) во кој може да 
искористите бура од идеи за да дојдете до соодветната дефиниција за поимите бегалци, 
баратели на азил, мигранти, лица без државјанство. (10-15 минути)

АКТИВНОСТ 4 
Откако ќе го разберат генералниот концепт, се преминува кон играта. 
Многу е важно во овој дел фасилитаторот на групата да помага само тогаш кога 
навистина е потребно. Учесниците треба самостојно да се движат низ полињата и сите 
самостојно да стигнат до крајот. Идејата е тие да се поистоветат со овие категории луѓе 
преку практично играње. (25-30 минути)

АКТИВНОСТ 5 
По завршување на вежбата може да дискутирате за резултатите кои ги добиле 
учесниците за да видат дека во нивното опкружување постојано има луѓе кои немаат 
исти ставови и сфаќања со нивните. 

Прашања за дискусија:

 • Како се чувствувавте додека ја игравте играта?

 • Како се одвиваше комуникацијата меѓу вас?

 • Дали движењето низ полињата беше напорно?

 • Дали се движевте бидејќи бевте во опасност или едноставно немавте избор?

 • Дали ги знаете правата на бегалците, барателите на азил, на мигрантите?

 • Каква е реалната ситуација со овие групи луѓе?
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Згрижувачко семејство – засолниште на детето 
бегалец

Автор: Елена Николоска

Цел на предавање: Учесниците темелно разгледуваат 
помалку позната тема во нашето општество. Проширување и 
продлабочувања на знаењата во врска со бегалците и потешкотиите 
со кои се соочуваат во текот на нивното патување. Учесниците се 
запознаваат со концептот „згрижувачко семејство“. Учесниците се 
запознаваат со различни облици на згрижување.

Поими: 
  Бегалец
  Згрижувачко семејство

Клучни поенти: 

 • Запознавање со поимите
• Запознавање со насловот „Згрижувачко семејство – засолниште 
на детето бегалец“
• Правата на детето
• Влијанието на обликот згрижувачко семејство врз проблемот со 
запоставување на децата бегалци
• Бариери при изведувањето на овој облик на згрижување
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Стопирање возила (Delhi Businness) 

Оваа игра може да се нарече по кој било тип локален транспорт. Изберете 
број на „возачи“. Определете одреден број на патници кои секој возач треба да 
ги земе. (Проверете дали учесниците се пребројани правилно, така што никој 
да не е оставен без возење!) Замолете ги возачите да одат низ просторијата 
испуштајќи звуци од возилото и барајќи патник. „Патниците“ се сместуваат 
одзади или покрај нивниот возач за да изгледа како да се во возило. Сега сите 
„возила“ возат наоколу како во сообраќај, свирејќи со сирените и викајќи на 
други возачите и возилата.

Опис на предавањето:

Средбата започнува со мотиватор (energizer) како на пример:

Сесијата започнува со кратка бура на идеи.Многу е важно да се тргне од претходните 
знаења на учесниците и тие да имаат можност да се поистоветуваат со реални 
ситуации кои се поврзани со бегалските кризи и децата бегалци. Фасилитаторот 
се стреми да поведе дискусија преку евентуални предзнаења научесниците, на тој 
начин се приближува кон поимот „бегалец“ кој потоа се дефинира. 

Двата поима кои треба да се дефинираат се „бегалец“ и „згрижувачко семејство“. 
Дополнително, вниманието ќе се насочи кон важноста и потребата од концептот 
„згрижувачко семејство“ во општеството во кое живееме. Дополнително, во кратката 
презентација ќе има и кратко објаснување за тоа како се реализира овој облик.

За ова предавање е важно да се запомни дека учесниците се средношколци кои 
најверојатно немаат искуство од оваа тема и не треба да се очекува подеднаков 
интерес од сите учесници.

По запознавањето со двата клучни поима и концептот „згрижувачко семејство“ 
фасилитаторот треба да спомне дека мигрантскиот статус на детето никогаш не 
треба да биде пречка за пристап до основните здравствени услуги и за уживање 
на правата на детето, како што е правото на образование, правото на здравствена 
заштита, правото на заштита од експлоатација, правото на семејство итн....

Потоа се презентира теоретскиот дел до прва точка.

АКТИВНОСТ 1: Патот на привилегираните (Privilege walk)

Потребно е фасилитаторот да подготви онолку картички колку што изнесува бројот 
на учесниците. Потоа на секоја од картичките да го запише статусот на личноста. 
На пример: дете бегалец, дете кое е во својата татковина, дете згрижено во социјална 
установа, дете згрижено во згрижувачко семејство (може да се надополнува). 
Улогите можат да се повторуваат. 

Учесниците влечат картичка и не си ги покажуваат картичките со нивните улоги меѓу 
себе.Фасилитаторот чита неколку изјави, а учесниците треба да направат чекор 
напред доколку сметаат дека нивната улога го ужива тоа право или се согласуваат 
со изјавата. Учесниците се редат во права линија, а фасилитаторот ги чита следните 
изјави:
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- Имам право на непречено образование
- Имам право на семејство
- Ако имам проблем од локално значење, можам да му се обратам на
градоначалникот на мојата општина
- Не сум дискриминиран/а
- Се чувствувам слободно да зборувам во јавност и да ги искажувам своите ставови
- Можам да ги користам правата на здравствено и социјално осигурување
- Еден или двајцата родители завршиле факултет
- Ако имате членови на потесното семејство кои се лекари, адвокати или работат во 
која било професија за која е потребна диплома
- Ако речиси секогаш гледате дека членовите на вашата раса, сексуална ориентација, 
религија и класа се широко застапени на телевизија, во весник и или на медиумите 
на ПОЗИТИВЕН начин
- Ако се чувствувате сигурни дека нема да ве следат, да ве малтретираат или да ве 
гледаат под строг надзор додека пазарувате

Побарајте од оние кои останалеодзади да опишат како се чувствуваат, а потоа и 
од тие што истапиле напред да опишат како се чувствуваат со тоа што останатите 
останаа зад нив.

Потоа, бидејќи картичките со улоги се повторуваат, побарајте од оние кои се на исто 
ниво да застанат заедно и да проверат дали сите ја имаат истата улога.

Прашања за дискусија:

1. Кои се оние кои истапија напред? Зошто се напред? Дали треба да бидат напред? 
Како може да придонесат за изедначување на разликите и постигнување правично 
општество?
2. Кои се тие што се одзади? Дали треба да бидат одзади? Како се чувствуваат? Што 
може да се направи за да се придвижат напред?

Продолжувате со прва точка од теоретскиот дел.

АКТИВНОСТ 2

Поделете ги учесниците во три групи. Првата група треба да ги напише придобивките 
од обликот згрижувачко семејство, а втората група да ги напише недостатоците 
од обликот згрижувачко семејство. Третата група нека се вика НАДЗОР. Двете 
групи имаат време за работа од 10 минути, а потоа тие треба да го презентираат 
напишаното пред надзорот.Нивна задача е да пронајдат начин како би ги пополниле 
недостатоците на овој облик и потоа тоада го презентираат пред фасилитаторот.

За оваа активност рамките се целосно отворени и учесниците можат да 
размислуваат во која било насока.

Продолжувате со втора точка од теоретскиот дел. Зборувате за бариерите со 
кои се соочуваме при изведување на обликот згрижувачко семејство. Во текот 
на предавањето правите кратка компарација со она што го сработила втората 
група во претходната вежба.Ваша цел е да забележите дали ги пронашле клучните 
поенти од втората точка од теоретскиот дел на ова предавање. Кога доаѓате до 
заклучокот од втората точка, правите кратка споредба со она што го сработила 
првата група во претходната активност. Можете да го дополните теоретскиот дел 
со потенцијални нови нешта кои биле изнесени во претходната активност.
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Вистинска приказна

„Имав ненадеен нагон да го контактирам  нашиот социјален работник за да кажам 
дека би сакале да бидеме додадени на списокот за згрижување деца бегалци – веќе 
следниот ден дојде веста дека бегалскиот камп во Кале се затвора и добивме повик 
од Министерството за внатрешни работи. Бевме прашани дали се чувствуваме 
способни да се грижиме за тинејџерка од Еритреја. Таа имаше 17 години и беше 
сирак. Рековме ’да‘ со трепет, не знаејќи ништо повеќе за неа.

Таа пристигна следниот ден, само со облеката што ја носеше и со многу малку имот, 
крајно исцрпена по нејзиното мачно патување.

Очигледно ова беше предизвик на толку многу начини, но и таков неверојатен 
благослов. Комуникацијата беше исклучително тешка на почетокот, особено со оглед 
на тоа што немаше преведувачи кои го зборуваа нејзиниот јазик во нашата област. 
За состаноци честопати моравме да користиме јазична линија, која обезбедува 
преведувач преку телефон, но освен тоа, се потпиравме и на Google Translate и на 
онлајн речници. Првично, готвењето за неа беше тешко бидејќи нејзината исхрана е 
сосема поинаква од нашата, но ние навистина уживавме да дознаеме за нејзината 
култура и да пробуваме нова храна и зачини, а ова беше одличен начин да се 
поврземе со неа.

Се обидовме да ѝ помогнеме да воспостави односи со другите од нејзината култура 
и бевме домаќини на шест други девојки за еритрејскиот Божиќ на 7 јануари, денот 
кога тие обично го слават. Иако ѝ требаше некое време да добие поддршка, таа 
сега може да пристапи до локалното образование и расте во самодовербата. Таа е 
толку љубезна и вредна, и доби многу позитивни повратни информации од нејзините 
наставници. Таа е христијанка, па ѝ купивме Библија на нејзиниот јазик и ужива да 
доаѓа во црква со нас.

Нашата прекрасна млада дама беше благослов за нас. Нејзиниот живот бил толку 
тежок и споделувавме солзи додека таа им ја раскажуваше својата приказна на 
адвокатите и социјалните работници, но остана позитивна и сега се обидува 
максимално да ги искористи своите можности. Неодамна побараа од неа да оди 
и да разговара со социјалните служби за нејзините искуства во оваа земја, и беше 
номинирана од нејзиниот колеџ за награда на церемонијата на доделување награди 
во нашата област. 

Бев многу нервозен за згрижување бегалец и немав идеја што да очекувам, но таа е 
дел од нашето семејство и многу ни е мило што ја згрижуваме. За среќа, се чини дека 
и таа е задоволна што е со нас, бидејќи неодамна ни даде десет од десет за нашата 
грижа. Нашата надеж е дека можеме да бидеме благослов во нејзиниот живот колку 
што таа беше за нас.“

Дискутирајте за емоциите што ги побуди оваа приказна кај учесниците.
За да проверите што запомниле и што научиле, треба да реализирате кратка вежба 
за рефлексија, квиз или да развиете дискусија. Доколку развиете дискусија, постои 
можност да не се вклучат сите учесници со своето мислење, затоа практикувајте 
вежба за рефлексија која ги опфаќа сите учесници.
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Теоретски дел

Бегалец

Бегалците се луѓе кои избегале од војна, насилство, конфликт или прогон и ја 
преминале меѓународната граница за да најдат сигурност во друга земја.

Тие честопати мораат да бегаат со нешто повеќе од облеката на грбот, оставајќи ги 
зад себе своите домови, имотот, работата и саканите.

Бегалците се дефинирани и заштитени во меѓународното право. Конвенцијата за 
бегалци од 1951 година е клучен правен документ и го дефинира бегалецот како
некој кој не може или не сака да се врати во својата земја на потекло поради основан 
страв дека ќе биде прогонет поради раса, религија, националност, членство во 
одредена социјална група или политичко мислење.

Дефиницијата за бегалец е декларативна, односно лицето е бегалец штом ги исполнува 
критериумите содржани во дефиницијата. Ова нужно би се случило пред формално 
утврдување на статусот на бегалец. Сè додека не се донесе такво определување, 
мора да се претпоставува дека оние што ја преминале меѓународната граница за да 
избегнат ризик од сериозна штета во нивната земја на потекло се бегалци и треба 
да се третираат како такви.

Згрижувачко семејство

Концепт на згрижување малолетници во приватен дом на државно сертифициран 
негувател, познат како „згрижувачки родител“ или со член на семејството одобрен 
од државата. Сместувањето на детето обично се организира преку владата или 
агенција за социјални услуги. Установата, групниот дом или згрижувачкиот родител 
добива компензација за трошоците освен ако е со член на семејството. Во некои 
држави, роднините или „сродните“ негуватели на деца кои се штитеници од државата 
добиваат финансиска стипендија.

Секој ден, над 40.000 семејства ширум светот се принудени да ги напуштат своите 
домови поради насилство во заедницата, војна, глад, природни катастрофи и 
прогонство.

По патот, семејствата бегалци понекогаш се раздвојуваат поради смрт, болест или 
затвор. Кога обединувањето на семејството не е можно, најдобра опција е да се 
грижи за вас згрижувачко семејство.

Бегалските згрижувачки семејства се засилуваат за да обезбедат дом за децата 
кои често се одвоени од нивните семејства со години.
Сите овие деца кои се тргнати на пат имаат доживеано загуби — некои од нив ја 
имаат искусено трагичната загуба на членови на семејството и пријатели, и сите ја 
имаат загубено стабилноста и безгрижниот живот кој го заслужуваат сите деца.

1.Како влијае овој концепт врз проблемот со запоставување на децата бегалци?

Тука започнува вистинската смисла на предавањето. Фасилитаторот треба да 
нагласи дека ова е исклучително важна и сензитивна тема.Исто така, тојтреба да се 
потруди теоретскиот дел да го раскажува во разговорен стил и со тоа да се доближи 
до членовите. 
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Дали знаевте дека има околу 19,5 милиони бегалци кои повеќе не можат да живеат 
во своите домови? Семејствата и децата треба да го напуштат родниот дом како 
резултат на политички конфликти, прогон и природни катастрофи. Преку овие ужасни 
искуства, многумина остануваат без дом или семејство. Гледајќи како членовите на 
нивните семејства се убивани, како им се уништува земјата и како им се распарчуваат 
животите, тие често чувствуваат безнадежност и очај од траумата и загубата. Тие се 
принудени да ги напуштат своите родни грутки и да тргнат во беспаќето на светот. 

По тешките трауми во нивните домови, тоа не е единствениот ужассо кој се 
соочуваат овие деца и нивните семејства. Децата бегалци остануваат без своите 
родители. Понекогаш тие се убиени во војната, некогаш се случува цели семејства 
да се разделат од причина некои од членовите не успеваат да ја поминат границата, 
додека останатите го продолжуваат патувањето со надеж дека еден ден повторно 
ќе се сретнат.

Затоа е потребно да им се обезбеди прибежиште на децата бегалци кои останале 
сами, без грижа поради која било причина. Еден од главните облици на згрижување 
се токму ваквите згрижувачки семејства. Претходно, овластено лице ја проверува 
состојбата во семејството кое е кандидат да згрижи дете бегалец. Откако 
овластеното лице ќе утврди дали сите услови се исполнети, тоа семејство станува 
сертифицирано згрижувачко семејство.

Улогата на згрижувачкото семејство е да обезбеди услови за детето бегалец да 
ги ужива своите права и да ја добива потребната грижа што ја заслужува секое 
дете. Родителската грижа и семејната атмосфера имаат позитивно влијание врз 
психичката состојба на децата. А со тоа го гледаме и позитивнотовлијание на овој 
облик врз општеството.

2.Бариери со кои се соочуваме во обидот да се изведе овој облик...

Овој облик обезбедува разновидни, различни придобивки за младите. На некои 
млади им треба поголема помош за да закрепнат од минатите трауми и се сместени 
во терапевтска програма за згрижување. Како што младите созреваат и стекнуваат 
независност, тие често дипломираат во згрижувачко семејство, обезбедувајќи си 
живот со помалку надзор и стекнуваат способност како да живеат сами.

Многу млади во програмата може да се усогласат со ментор, кој ќе биде позитивен 
модел и ќе им помогне да се приспособат на обичаите и културата на државата 
во која се наоѓаат. Многу млади имаат и учител кој им помага да учат во новиот 
образовен систем и да развијат позитивни навики за учење.

Исто така, тука постојат и јазичните бариери со кои се соочуваме при изведувањето 
на обликот згрижувачко семејство.Децата сместени во згрижувачки семејства 
секогаш се придружувани од некого токму поради јазичните бариери, бидејќи е 
невозможно да се ангажира преведувач кој ќе биде достапен постојано. 

Во западноевропските земји ова е востановена практика бидејќи таму со години 
наназад живеат семејства кои мигрирале токму од земјите од каде што доаѓаат 
непридружуваните деца – од Сирија, од Авганистан и така натаму. Кога е детето 
згрижено во семејство во кое нема ниту јазична бариера, ниту културни или 
религиозни разлики, тогаш тоа многу полесно се интегрира во општеството.
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Пример за миграциски движења во светот –
Индиска имиграција во Канада наспроти САД

Автор: Елена Илиевска

Во последните години бројот на индиските имигранти е рапидно покачена, 
зголемувајќи се за речиси 2% за само 5 години. Не е тајна дека низ историјата 
индиската популација претрпела масовни преселби поради многу различни 
причини. Но, зошто не се забележува намалување на миграциите? Дали Соединетите 
Американски Држави  сè уште најдобрата опција за овие мигранти? И дали Канада ја 
одзема титулата од САД како „најповолна“ земја за индиските граѓани? 
 

Слика 1: Статистика на индиската миграција 1990-2019

Со цел да го одговориме првото прашање, т.е. „Зошто расте бројот на индиски 
имигранти?“, потребно е да се навратиме на социополитичката состојба на Индија 
во последните години. 

Во 2018 година, додека Кумари неговата сопруга вечерале во својот дом во сојузната 
држава Гуџарат во северна Индија, не можеле ни да претпостават дека само пет 
минути подоцна ќе се најдат под сопствената трпеза, криејќи се од камењата кои не 
само што ги уништиле нивните прозорци, туку и нивниот спокој. Веднаш по нападот 
Кумар слушнал мотор на автомобил, а кога го здогледал возилото, забележал 
налепница од тогашната партија на власт, BJP(националистичка партија којашто е 
позната по насилнички напади врз тие што не се посветени нахиндуизмот). 
Во текот на следните неколку месеци ситуацијата само се влошила, Кумар бил 
претепан, а кога се обидел да го пријави настанот во полиција, бил спречен од 
страна на членовите на партијата BJP. Набрзо бил информиран дека живототму е во 



35

опасност, па не му останал друг избор освен бегство. По неколку дена, заедно со 
својата сопруга го чекале првиот авион што се упатил во насока кон Мексико, за да 
пристигнат до нивната последна дестинација, САД. 

Истовремено во Мумбаи, Индија, Зохра, мајка и сопруга, се соочувала со слична 
судбина, но за разлика од Кумар, неа патот ја однел во Канада. Иако слична, нејзината 
приказна имала неколку разлики. Како прво, сопругот и децата на Зохрапоседувале 
канадско државјанство. Од една страна, процесот за добивање виза бил олеснет, но 
сепак тој траел 6 месеци, што значи дека Зохрабила разделена од своите најблиски 
половина година. Нејзините деца биле сè уште мали, најстарото имало само десетина 
години, го чувствувале отсуството на својата мајка коешто не можел да по исполни 
нејзиниот сопруг, кој за време на таа половина година поминал низ пекол. 
Помеѓу одговорноста со децата, осумчасовното работно време и постојаната битка 
со канадската влада за визата на Зохра, одвај стоел на сопствените нозе.
Но дента кога повторно ја прегрнал саканата, бил сигурен дека неговото долго 
жртвување вредело. Конечно, на 21 декември таа година,Зохраповторно била 
обединета со своето семејство. 

Преку приказната на Кумар дознаваме за многу поморбидните страни на 
имигрантскиот живот. Во бегалскиот камп имало многу други Индијци, некоипатувале 
со години, други ги изгубиле своите најблиски, изгледало како приказните за смрт, 
силување и кражби да биле единственото нешто што сите го имале доживеано. 
Кумар, за среќа, сè уште бил со својата сопруга, и двајцата биле здрави и живи.
Порано мислел дека тоа низ што поминале било страшно, но во споредба со другите 
бегалци дошол до болен заклучок дека, всушност, имале среќа.

Слика 2: Индиски имигранти чекаат на аеродромот во Њу Делхи по нивната депортација назад во Индија

Во октомври 2019 година, приказните на Кумар и Зохра се разделуваат во обратни 
насоки. Кумар е назад во Индија, депортиран, заедно со сопругата чекаат на 
аеродромот во Њу Делхи, тие се безнадежни. Нивното барање за виза било одбиено, 
заедно со барањето за азил, а кога подоцна се обиделе нелегално да ги поминат 
границите на САД, веднаш биле депортирани. Зохра, од другастрана, ја добила 
својата виза, а во моментот кога го читате ова, таа е и легален државјанин на Канада, 
со сите права и должности. 



36

Да се сетиме на нашето второ прашање, „Дали Соединетите Американски Држави 
се сè уште најдобра опција за миграција?“ По приказните на Зохра и Кумар можеме 
да заклучиме дека не се. Вистина е дека во 2019 година бројот на индиски имигранти 
во САД достигнал до 2 милиони, но како точно живееле тие луѓе? Најпознатата 
опција за виза во САД е H-1B, која поради администрацијата на Трамп е истотака и 
најрестриктивната опција. 
Да го земеме Кумар како пример, да замислиме реалност каде што неговото барање 
за виза не е одбиено. Единствениот начин за ова да биде возможно е ако Кумар 
аплицирал за работна позиција во одредена компанија, којашто би ги испратила и 
средила сите документи потребни за тој да аплицира за оваа виза.Со други зборови, 
не само што би работел во оваа компанија, туку таа иста компанија би била негов 
спонзор. Но поради комплексниот процес за аплицирање на ваквата виза, многу е 
мал бројот на компании кои би се нафатиле на таква должност. 
Но да речеме дека Кумар нашол работна позиција во компанија која е подготвена 
да ја преземе сета таа одговорност. Но, што ако тој се одлучи да ја смени работната 
позиција или пак целата своја кариерна насока? Во тој случај ако не успее да најде 
нов спонзор во рок од само два месеца, неговата виза би му била одземена, а кога 
станува збор за аплицирање за државјанство, периодот на чекање може да достигне 
30 години. Законите на САД не биле отсекогаш олку ригорозни и рестриктивни, но по 
толку долг мандат,претседателот Трамп зад себе има оставено сериозни проблеми. 

Стигнавме до нашето трето и последно прашање, „Дали Канада ја одзема титулата 
од САД како ’најповолна‘ земја за индиските граѓани?“ Краткиот одговор би бил да, 
но како? 

Канада има многу помалку рестрикции при аплицирање за државјанство, државата 
овозможува голем број различни резидентни програми, но ние ќе се задржиме на 
најпознатата, „Express Entry immigration system“.  За разлика од САД, оваа програма 
им овозможува на поединци со секакви вештини да добијат шанса запостојан престој 
во оваа држава, не им е потребен спонзор, ниту пак работа. Системот е брз, што 
значи би добиле повратен одговор за помалку од шест месеци. Ако се сеќавате на 
Зохра, нејзината приказна не заврши. 
По неколку години живеење како државјанин во Канада, ја добила можноста да го 
донесе останатиот дел од нејзината фамилија во Торонто, каде што секој од нив 
аплицирал за постојан престој. Сите како фамилија ја имале можноста за подобар 
живот, каде што никој не ги прогонува поради нивните религиозни или пак политички 
погледи. Успеале да си ги зачуваат и негуваат своите традиции и обичаи.

Моменталната социополитичката состојба во Индија е навистина застрашувачка, 
секојдневно граѓаните се принудени да ги напуштат своите фамилии и домови во 
потрага по подобро утре. Ова предавање го давасвојот фокус на случки во странски 
земји, но факт е дека и нашата држава треба многу да се подобри на овој фронт за 
да можеме да се наречеме сојузници.      
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ДЕБАТА
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Дебата

Младински образовен форум ја спроведува Дебатната програма од почетоците 
на  организацијата, кога во 1999 година Младински образовен форум за прв пат се 
основа под името  Здружение на граѓани „Дебатери“. Денес Дебатната програма 
зад себе има 19 години успешно спроведување на национално ниво, преку дебатни 
клубови во повеќе градови во Македонија.

Дебатната програма на МОФ се спроведува за развој на способноста за истражување, 
критичко размислување, аргументирано говорење и ефективна комуникација кај 
младите средношколци и студенти од Македонија. Преку развивање индивидуални 
вештини кај младите, 
Дебатната програма ја зголемува нивната партиципација во општествените 
случувања. На овој начин се унапредува образовниот процес и преку процесот на 
учење се поддржуваат основните вредности на демократското општество.

Начинот на работа во рамки на Дебатната програма е изграден врз принципот на 
активна вклученост на средношколците и на студентите во процесот на учење. 
Содржината на програмата на учениците и на студентите им овозможува практично да 
ги применуваат и да ги надополнуваат знаењата стекнати во формалниот образовен 
процес и да ги збогатуваат своите вештини. Предавањата по дебата се одржуваат 
еднаш неделно во дебатните клубови,предводени од страна на сертифицирани 
предавачи кои имаат поминато обуки за дебатери, предавачи и судии; се одвиваат 
по утврден курикулум, кој е периодично ревидиран во согласност со потребите на 
дебатерите и интернационалната дебатна асоцијација.
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Мас-медиуми и нивното портретирање на 
бегалската криза

Дел 1 

Автор: Кристина Пеева

Концепт:

 1. Медиуми и влијанија (20 минути)
 - 5 минути пауза
 2.Бегалците во медиумите – терминологија и јазик (40 минути)
 - 10 минути пауза

Цели на предавањето:

Во првиот дел од предавањето учесниците треба да се запознаат со:

 - Медиумите и нивната моќ за обликување на јавните ставови и мислења
 - Употреба на јазикот во портретирање на бегалците и различните стратегии
 - Употреба на слики и видеоматеријали за портретирање на бегалската криза

Медиуми и влијанија

Масовните медиуми, независно во која форма, дали печатена, емитувана како звук, 
видео или пласирана на интернет – имаат моќ да го обликуваат јавното мислење 
и верување. Главните функции на медиумите во демократските општества се 
информирање, зголемување на општествената свест и акција и едукативен карактер. 
Последната функцијата од забавен карактер е најдоминантна во мејнстрим-
медиумите.

Кога зборуваме за информирачката функција, една вест во медиумската реалност 
речиси никогаш не е пренесена неутрално таква каква што е, тоа е практично 
невозможно. Мора да се обликува и филтрира. Кога новинарите ги обликуваат 
информациите, многу често имаат тенденција да ги коментираат или да заземаат 
став. Ваквото подготвување на вестите може да влијае на јавните ставови и акции 
кон политиката со бегалската криза. 
Медиумите можат да бидат емпатични кон бегалците и барателите на азил, но, 
исто така, со помош на пропаганда и погрешно претставување можат да состават и 
наратив кој сака да дискриминира и да предизвикува непријателство. 

Постојат повеќе причини зошто медиумите изготвуваат наративи за одредени теми. 
Најчесто тие се економски зависни од економските или политичките институции. Па 
медиумите ги бранат нивните ставови. Исто така,има тенденција некои новинари 
да ја злоупотребуваат својата моќ на влијание и да изнесуваат сопствени ставови 
спротивно од неутралната слика. 
Со внимателно манипулирање со јазикот и сликите, медиумите можат да ја прикажат 
„приказната што сакаат да ја раскажат“ во нивна корист, наместо да презентираат 
непристрасни информации насочени кон утврдување на вистината за маките на 
бегалците. 
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Ова може да влијае негативно врз идентитетот на бегалците и нивна интеграција и 
асимилација во државата што е домаќин. Спротивно од ова, не секој публицитет е 
негативен. Во состав на функцијата за општествена свест и акција, медиумите можат 
да изберат да се служат и да изработуваат позитивен наратив со цел да извршат 
притисок и да катализираат акција за подобрување на политичката клима, како и 
условите и помошта што им се обезбедува на бегалците. 

Во текот на оваа сесија ќе ја анализираме употребата на јазикот, сликите и личните 
приказни при опишувањето на бегалците, со што подобро ќе се разбере како 
медиумите можат да влијаат на јавната перцепција и да влијаат врз политиката на 
бегалците.

Медиумска употреба на јазикот

Терминологија

Јазикот е основната и исклучително важна алатка за медиумите. Преку употреба на 
јазикот, потсвесно се создава специфична слика за бегалците која јавноста најчесто 
ја поистоветува со факт. Кога станува збор за бегалци, првичниот проблем со 
злоупотребата на јазикот започнува уште во самата терминологија што се користи 
за сегрегација на бегалците од мигрантите и барателите на азил. 
Неправилната употреба и мешањето на овие термини може да предизвика конфузија 
и неоправдано неприфаќање и непријателство кон бегалците. Затоа, секогаш кога се 
употребуваат од огромна важност е да се дефинираат однапред, точно и прецизно 
за да се разбере зошто овие термини се клучни при „обојување“ на реалноста со 
која се соочуваат бегалците.

„Бегалците се луѓе кои бегаат од вооружени конфликти или прогонство... Барател на 
азил е некој што тврди дека е бегалец, но чие барање не е оценето….[Со оглед на тоа 
што] мигрантите [се луѓе кои] избираат да се преселат не поради директна закана 
или прогон, туку...за да ги подобрат своите животи“.

Типичен пример за тоа како мешањето на овие термини го менува животниот тек на 
бегалците: Бегалците се заштитени според Конвенцијата за бегалци од 1951 година, 
во која се вели дека „државата домаќин мора да обезбеди грижа за бегалците“. 
Меѓутоа, ако тие се погрешно категоризирани како мигранти, тоа би значело дека 
престануваат да го имаат правото на заштита од оваа Конвенција. Со користење на 
овој „чадор“ термин –мигрант, медиумите можат да влијаат кон повеќе субјекти. 
Прво, кон државата, односно да ги негира овие бегалци и да ги врати во нивната 
првобитна состојба, што би можело да доведе до провлекување на правото на 
бегалци низ мрежата. Пејоративно на ова, некои медиуми играат поинаква игра. На 
пример Би-би-си строго се држи до употребата на терминот мигрант, но таа се 
брани дека го користи овој термин бидејќи според нивсе однесува на сите луѓе 
во движење кои допрва треба да го завршат правниот процес за барање азил“. 
Како контраст на ова, Ал Џезира уште од 2015 одлучи да ја замени „медитеранска 
мигрантска криза“ со „медитеранска бегалска криза“. 
Со ова тие комплетно го заменија постоечкиот наратив на владите. Ги стави во 
позиција да не можат повеќе да ја избегнуваат ситуацијата и да ја злоупотребуваат 
наивноста на медиумите за „кризата“. Приспособувањето на Ал Џезира помогна да се 
зголеми свеста на меѓународно ниво и ја подигна важноста на јазикот во медиумите 
и последиците од неправилно користење на термините.
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Метафори

Освен заменувањето на термините и погрешното категоризирање на бегалците, се 
користат и дополнителни стратегии за опишување на кризата. Типичен пример се 
метафорите. 

Една студија на британските медиуми открива дека преовладува употребата на 
метафори кои ги поврзуваат бегалците со вода, криминал и нечесност. Метафорите 
за вода– зборови како „поплава“ или „бранови“ имплицираат на голем број луѓе. 
Односно дека бегалците се обидуваат да влезат во земјата во огромен број. Со 
асоцијација, ваквите метафори можат да предизвикаат негативни конотации – 
опасноста што ја претставува поплавата и бранот, штетата што може да ја предизвика 
„приливот“на голем број бегалци.

Со употребата на метафори, медиумите всушност создаваат потсвесни врски за 
манипулирање со мислата на луѓето. Насочувајќи ги кон опасни и негативни толкувања 
кои можат да влијаат на јавните ставови и мислења. Овој став не е ограничен само за 
британските медиуми. Слични вакви наоди може да се забележат во секоја форма на 
медиумите кои се однесуваат на бегалци и на многу други места во светот. 
Преку прикажување на бегалците како „несакана катастрофа и со одвојување на 
секој човечки аспект“ од нив, медиумите влеваат чувство на страв кај населението 
што ги тера да ги сфаќаат бегалците како закана, не само за себе туку и за нивната 
држава и за нејзиниот национален интерес.

Друг термин што го злоупотребуваат медиумите кога известуваат за бегалците е 
метафората за „товар“. Овој збор создава чувство на дополнителни обврзувања. Во 
смисла на непријателство и затворање кон бегалците, бидејќи државата домаќин 
како обврска мора да обезбеди финансиски надоместоци и работни места. 
Овој наратив кај општата јавност делува како да ќе се кратат финансиите и работните 
места за постојните државјани, односно дека постои можност или закана бегалците 
да им ги „украдат“ работните места на граѓаните. Кога таквиот јазик се користи во 
комбинација со лажни или провокативни вести и слики, тој има потенцијал да ја 
зголеми склоноста за омраза кон бегалците. 
Понатаму, може да ги убеди луѓето да ги поддржат политичарите кои сакаат да 
преземат акција против бегалците или потсвесно да ги натера политичарите да 
користат слични дехуманизирачки зборови.

Употреба на јазик и слики за давање изјава

Освен мешањето на терминологијата и употребата на метафори, јазикот како таков 
се користи и за поврзување на бегалците со феноменот – тероризам. Во една 
статија,„Дејли телеграф“ изјави дека „Луѓето кои давале пари за да им помогнат на 
милиони бегалци од граѓанската војна во Сирија [биле]…ненамерно го поддржувале 
тероризмот…“. Ова има потенцијал да создаде сеопфатен стереотип што ги 
претставува луѓето како терористи. Поопасно е и поради регионалната асоцијација 
на Сирија, лошо информираните може да заклучат дека, бидејќи „сите Сиријци се 
терористи“, мора да следи дека „сите муслимани мора да бидат терористи“; опасен 
и субјективен заклучок.

Дополнително, граѓанските новинари на социјалните мрежи како Твитер имаат 
контрастни слики каде споредуваат деца и мажи бегалци, а истовремено сугерираат 
дека сликите од децата се вистинската дефиниција за тоа како треба да изгледа 
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еден бегалец, додека пак мажите не се „вистински“ бегалци, туку се муслимански 
терористи. Како резултат на нивното прикажување од медиумите, сириските 
воени, повозрасни мажи, кои побегнале од конфликт без своите семејства, беа 
генерализирани како муслимански терористи. 
Ова не само што предизвикува сегрегација на бегалците преку неточно етикетирање, 
туку може да предизвика расна омраза, во овој случај исламофобија, и да предизвика 
дисхармонија и во популацијата на државата и меѓу државите. Ова има потенцијал 
да создаде менталитет „ние и тие“, заснован на моќ и доминација на другиот.

Едно полско списание дава добар пример за убедлив јазик и слики; во едно издание, 
неговата насловна страница покажува бела жена нападната од три пара машки раце 
со темна кожа, под наслов „Исламското силување на Европа“. 
Со комбинирање на провокативни термини со сугестивни слики, медиумите можат 
да генерираат дезинформации кои би можеле да имаат катастрофален ефект врз 
политиката за бегалците, потенцијално ограничувајќи го бројот на бегалци на кои би 
можело да им биде дозволено да влезат во некоја држава.

„Ефект на Си-ен-ен“ – кога политичкото дејство е испровоцирано од медиумско 
покривање во реално време за да предизвика „повик за акција“ – лесно може да 
ја обедини јавноста зад нејзините политичари. Во случајот на американскиот 
претседател, тој можеше да воведе забрани за патување на неколку држави за да 
го ограничи протокот на бегалци, вклучително и „одредени нации со мнозинско 
муслиманско население“ (на пр. Сирија и Јемен) и да ја намали границата за 
бегалци со текот на времето, од 45.000 во 2018 година на 30.000 во 2019 година, со 
понатамошни цели да се постигнат 18.000 во 2020 година. 
Да не беа дезинформациите и неточните етикети од страна на медиумите, јавноста 
можеби не се чувствуваше како загрозена од бегалците и затоа можеби избра да ја 
отфрли потрагата по такви агресивни антиполитики за бегалци.
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Мас-медиумите и нивното портретирање на 
бегалската криза
Дел 2 

Автор: Кристина Пеева

Концепт:

 1. Бегалците во медиумите –фотографија и видео (20 минути)
 - 5 минути пауза
 2. Распределба на материјали и анализа (10 минути)
 3. Дебата (40 минути)
 4. Фидбек од дебатата (20 минути)

Цели на предавањето

Во вториот дел од предавањето учесниците се запознаваат со употребата на 
фотографии и видеа во медиумите. Вториот дел од предавањето се однесува повеќе 
кон генерирање соодветна солуција во начините на пренесување на бегалската криза 
од страна на медиумите. Во првиот дел се запознавме со позитивното и негативното 
портретирање на бегалците. Како главен фактор за негативен поглед кон бегалците 
од страна на новинарите и јавноста е тоа дека бегалците претставуваат „товар“ и 
закана за економијата и идентитетот на државата домаќин. 
Со цел да го предизвикаме овој став, во овој дел учесниците треба да развијат 
критичка мисла и да размислуваат во насока на соодветно изнаоѓање решение за овој 
проблем. Наспроти типичните вежби и квизови, најсоодветен начин за евалуација на 
знаењата и понатамошно развивање на идеи е дебатата. 

Со цел да се евалуираат претходно стекнатите знаења на темата, соодветна теза за 
реализирање на дебатата би била „Медиумите треба да ги прикажат бегалците како 
вредни придонесувачи кон општеството, а не како жртви на нивните околности.“

Употреба на фотографии и видеа во медиумите

Сликата за бегалците се претставува на фотографии и на филмови низ медиумите, 
и тоа со голема историја зад себе. Користењето на овие канали за пренесување 
порака за бегалците има непосредно влијание и може да генерира позитивно и 
негативно јавно примање и пренесување на информациите. 

Ваквите емитувани медиуми имаат тенденција да се фокусираат на двете перспективи 
кога зборуваме за портретирање на бегалците во медиумите. Првата, односно таа 
што се заснова на податоци и факти, ги групира бегалците во статистика и пренесува 
генерализирани факти типични за употребата на горенаведените метафори. Другата 
се фокусира на личната сторија на бегалците, нивниот животен пат и предизвици 
со кои се соочуваат, и ваквите стории се потпираат на емоционална и емпатична 
реакција кај публиката.
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Фотографиите како статистика

Со оддалечување на консументите на медиумот од личните детали на бегалците, 
медиумите можат да го променат начинот на кој тие се перципираат, префрлувајќи 
го фокусот од хуманитарната криза на прашањата за националната безбедност и 
оптоварувањето на општеството. Ова може да создаде чувство на страв и закана во 
јавноста што може да влијае на политичкото одлучување. 
Австралија, на пример, има многу бегалци кои пристигнуваат со брод секоја година. 
Ова нелегално средство за влез во државата се јавува поради неможноста да се 
добие легален влез преку Програма за контролирани мигранти. Во австралискиот 
весник, една статија прикажува фотографии од чамец преполн со машки бегалци со 
наслов „нема слободно место за луѓе со брод“. Оваа слика игра на повеќе стереотипи 
на публиката за да ги претстави погрешно бегалците како директна закана за 
економската стабилност на државата – тие можат да ги украдат австралиските 
работни места и да ја загрозат безбедноста на границите – наместо да се фокусираат 
на фактот дека „мигрантите често носат огромни придобивки за нивните посвоени 
земји“. 
Овде, медиумите се фокусираат на масовното движење на „народот од чамци“ и 
средствата со кои тие се обидуваат да добијат пристап до државата, за да оправдаат 
зошто „нелегалните“ бегалци се закана.

Иако овие фотографии се селективни, политички и ограничени од нивната 
индивидуалност, тие создаваат поддршка за политиките кои ги бранат границите и 
го штитат суверенитетот. 
Претставувајќи ги бегалците како обезличени и криминализирани, јавноста беше 
наведена да верува дека заканата е непосредна и значајна, што ги поттикна главните 
австралиски политички партии во натпревар на ветувања „за зајакнување на 
границите на Австралија и запирање на протокот на чамци“. 
Спојувањето на фотографијата и јазикот им дава на медиумите способност да 
ја мотивираат својата публика на помоќен и поемотивен начин, зголемувајќи ја 
веројатноста за создавање политичко движење за промена.

Лични приказни

И покрај тоа што фотографиите се користеа за да ја заведат јавноста и да ги 
претстават бегалците како закана за државата, тие исто така беа искористени за да 
го претстават обемот на хуманитарната криза. Со фокусирање на личните сметки и 
фотографии– често прикажани од ранлива, вознемирена и страдалничка жена бегалка 
– медиумите можат да поттикнат интерес и да предизвикаат емпатија или гнев кај 
својата публика. Ова се нарекува „ефект на жртва што може да се идентификува“. 
Таков беше случајот со фотографијата на удавеното дете Алан Кури, како што се 
гледа подолу. Пред да биде објавена фотографијата во септември 2015 година, 
имаше малку фотографии од мртви тела за да се прикаже борбата и опасностите со 
кои се соочуваат бегалците кога ги минуваат границите.
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Смртта на Алан Куди; Фликр

Фотографијата ја демонстрира хуманитарната страна на бегалската криза и 
„стана [лајтмотив] за маките на сириските баратели на азил. Иако фотографијата го 
предизвика „ефектот на Си-ен-ен“, важно е да се разбере каква акција е преземена 
и колку е ефективна. 
Во Европа, особено во Германија, ограничувањето на бегалците значително се 
зголеми за да се овозможи легален влез на над 1 милион бегалци. Спротивно на 
тоа, иако Британија и Австралија ветија дека ќе ја зголемат шемата за преселување 
на 12.000 и 20.000 бегалци соодветно, до април 2016 година, Австралија преселила 
само 187 бегалци, додека ОК само 1.602. По само една година, повеќето од овие 
шеми беа запоставени. 
Ова можеби покажува дека иако имиџот на Курди беше нагло влијание, генерирајќи 
итна акција и промена на шемата за преселување на бегалците, тоа не резултираше 
со суштинска долгорочна промена во ставот.

Еваулација на знаењата 

Формат на дебата

Прва рунда

 Тим афирмација 1 - Презентација на афирмациски аргументи (10 минути)

 Тим негација 1 - Презентација на негациски аргументи (10 минути)

 Период на дискусија во тимот – прашања од останатите учесници кон   
 дебатерите (10 минути)

*Овој период се користи тимовите да ги подготват своите одговори

Втора рунда

 Тим афирмација 2 – Одговор или побивање на негациските аргументи 
 (10 минути)

 Тим негација 2 – Одговор или побивање на афирмациските аргументи 
 (10 минути)

 Период на дискусија во тимот – прашања од останатите учесници кон   
 дебатерите (10 минути)

Опционално* Трета рунда

Третата дополнителна рунда ќе ги мотивира учесниците дополнително да ги 
развиваат своите аргументи

Декларирање на победа

За да се утврди кој тим презентирал најубедливи аргументи, може да се гласа со за/
против за да се оцени секој тим. (10-15 минути)
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Инструкции и правила на дебата

– Подгответе упатства и збир на правила за да им помогнете на учесниците додека 
се подготвуваат за дебатата.

– Вклучете временска рамка во која тие треба да се подготват за дебатата и како да 
го претстават својот материјал.

– Дозволете им учесниците кои не дебатираат да бидат судии на дебатата за да им 
помогнат да научат како да бидат објективни во оценувањето на перформансите на 
нивните врсници.

– Определете дали на студентите кои не дебатираат ќе им биде дозволено да гласаат.

– Обезбедете ресурси кои ќе им помогнат на учениците да научат за дебатите и 
нивната структура.

– Размислете за одржување практична дебата за да им помогнете на учениците да 
го разберат процесот.

– Изберете го форматот што планирате да го користите.

– Размислете дали студентите да подготват кратки „случаи на аргументи“, кои исто 
така ја вклучуваат нивната реакција на процесот на дебата и како тие успеале да 
постигнат консензус во нивниот тим.

– Истражувајте контроверзни вести, пробивни и стимулативни теми за да поттикнете 
динамична и енергична дискусија во училницата. Учениците со поголема веројатност 
ќе бидат автентични кога дебатираат за тема со која можат да се поврзат.

– Подгответе рубрики за оценување и доставете ги  до судиите пред да започне 
дебатата.

– Започнете ја дебатата, давајќи им на студентите што е можно поголема автономија.
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Интеграција на бегалци и мигранти

Автор: Матеј Поп-Дучев 

Структура:

 Дел 1: Дефиниција на основни поими (бегалец, мигрант, интеграција) - 25 мин
 Пауза - 5 минути

 Дел 2: Предуслови и бариери за интеграција - 30 минути 
 Пауза - 10 минути 

 Дел 3: Културолошка интеграција – 20 минути

 Крај

Дел 1: Дефиниција на основни поими 

Цели на дел 1:

Во првиот дел учесниците:

 - Се запознаваат со значењето на клучните термини во предавањето 
 - Учат да разграничат термини со слично значење
 - Ги учат основите на миграционата правна рамка во државата

Бегалец: лица надвор од нивната земја на потекло кои имаат потреба од меѓународна 
заштита поради страв од прогон, или сериозна закана по нивниот живот, физички 
интегритет или слобода во нивната земја на потекло како резултат на прогон, воен 
конфликт, насилство или сериозно нарушување на јавниот мир.

Клучно, бегалците не смеат да бидат вратени во нивната земја на потекло додека 
трае заканата од прогон, насилство, војна и сл. 

Интеграција: интеграција е едно од трите можни „трајни решенија“ за бегалците 
(другите две решенија се доброволно враќање во земјата на потекло и преселба во 
трета земја. Таа е комплексен и динамичен процес кој бара посветеност од двете 
страни; имено, од бегалецот бара подготвеност да се адаптира на земјатадомаќин 
без притоа да се откаже од неговиот културен идентитет, а од заедницатадомаќин 
да го прифати бегалецот и да ги овозможи неговите права.

Клучно, дефиницијата е опширна затоа што и процесот на интеграција е опширен 
и комплексен. Кога човеклаик ќе го слушне или каже зборот „интеграција“, 
најверојатно мисли на културолошка интеграција, но културолошката интеграција 
е предусловена со стекнување на одредени економски, здравствени, политички и 
други права. 

Бегалците се присилени да ја напуштат нивната држава поради прогон, воен 
конфликт или друг тип на директна закана по нивниот живот или физички интегритет. 
Напуштањето на земјата на потекло најчесто не е ниту доброволно ниту посакувано; 
тоа е честопати ненадејно, па бегалецот нема време да се приспособи на новата 
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реалност. Оттука, некои од бегалците задржуваат силна сентиментална врска со 
својата земја на потекло, како и желба да се вратат во неа откако ќе се создадат 
услови, т.е. откако ќе престане заканата по нивниот живот или физички интегритет.
 Но, во многу случаи враќањето не е возможно во догледно време, па затоа 
интеграцијата треба да се базира на претпоставката дека бегалецот во земјатадомаќин 
ќе се обиде да изнајде трајно решение за неговата ситуација. 

Оние мигранти кои емигрираат поради економски причини, пак, е помалку веројатно 
да сакаат да се вратат во својата земја на потекло, затоа што економските околности 
во таа земја е токму тоа што го поттикнало мигрантот да ја напушти. 
Тие услови е неверојатно да се сменат во догледно време и тоа во доволно голема 
мера за да предизвикаат кај мигрантот желба да се врати во својата земја на потекло.

Квиз 

Прашање 1: 

Лицето X од државата Y има високо образование, но никако не може да најде 
работа затоа што пазарот на труд за неговата струка во неговата земја воопшто и не 
постои. Тој/таа нема сопствен приход, живее со болни и изнемоштени родители, се 
чувствува поразен и немоќен. Еден ден тој/таа одлучува да ја напушти земјата во 
којашто живее и да тргне во потрага по подобар живот. Лицето X е бегалец: 

 А. Точно 
 Б. Неточно 

Прашање 2: 

Кое од овие права, кое му е загарантирано на бегалецот според меѓународната 
правна рамка, е императивно и најважно?

 А. Правото на невраќање во земјата на потекло
 Б. Правото на образование
 В. Правото на репатријација (т.е враќање во земјата на потекло)

Дел 2: Предуслови за интеграција

Цели на дел 2

Во вториот дел, учесниците:

За да отпочне процесот на културолошка интеграција, потребно е прво бегалецот да 
ги добие основните права наведени во меѓународната легислатива која го регулира 
статусот на бегалецот. Во процесот на стекнување на овие права, еден бегалец се 
соочува со многу бариери. Подолу се набројани некои од овие бариери.

- Се запознаваат со терминологијата која се користи за да се опише процесот 
на интеграција 
- Се запознаваат со правата кои им се загарантирани на бегалците и 
мигрантите според домашното право
- Се запознаваат со ситуацијата на терен, т.е. со бариерите кои се исправени 
пред бегалците за време на процесот на регулирање на нивниот правен статус 
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Правна поддршка за време на процесот на добивање статус на бегалец

Секој бегалец започнува како барател на азил. Процедурата за азил е честопати 
долга и комплексна. Додека таа трае, бегалецот е сместен во Прифатен центар за 
бегалци и баратели на азил, или друга форма на привремено сместување. 
Во државава правната помош е овозможена од Канцеларијата на Високиот 
комесаријат за бегалци, други меѓународни организации, и домашни невладини 
организации (на пример MYLA – Здружение на млади правници). 
Тие ја фасилитираат комуникацијата меѓу бегалците и државата и ги застапуваат 
правата на бегалците, но и покрај тоа, административните процедури за добивање 
азил можат да траат и до неколку години. За време на оваа процедура, на бегалците 
им е дозволен престој во државата врз база на дозвола за привремен престој, која 
им го ограничува пристапот до политички и други права. 

Здравствена заштита

Додека чекаат нивниот правен статус да биде регулиран, немаат свој матичен број. 
Матичниот број е потребен за да пристапат до секундарно и терцијарно здравство. 
Додека се наоѓаат во Прифатен центар или имаат друго привремено сместување 
тие добиваат ад хок здравствена помош од страна на Црвениот крст. 

Образование 

До утврдување на нивниот правен статус, децата бегалци имаат право на образование 
во Прифатниот центар или друг тип на привремено сместување. Доколку сакаат 
да запишат средно стручно образование, тие треба да приложат извод од матична 
книга на родените. Но бегалците честопати ја напуштаат својата земја на потекло со 
некомплетна лична документација, што претставува административна бариера при 
пристапот до образование. 
Сепак, според нашиот Закон за привремена и меѓународна заштита, бегалците – 
барем де јуре – имаат еднакво право на образование, а се забранува и секаков 
вид на дискриминација, вклучително и дискриминација по основ на државјанство и 
национално потекло. Дополнителна сеприсутна бариера е и јазичната бариера, која 
нашиот систем има ограничени можности да ја адресира. 
 
Привремена работна дозвола

Откако правниот статус на бегалецот ќе биде регулиран, тој/таа има право на 
привремена работна дозвола. За да ја добие таа дозвола, бегалецот треба да приложи 
исцрпна лична документација до Агенцијата за вработување, која вклучува и детален 
опис на академското и професионално искуство. 
Откако ќе добие привремена работна дозвола, бегалецот не смее да ја смени 
работата заради кој му била издадена дозволата. Доколку ја промени работата, 
неговата дозвола може да му биде одземена, а може и да се соочи со парична казна. 
Доколку дозволата му е одземена, процесот на повторно добивање дозвола е долг 
и макотрпен. Привремената работна дозвола се издава за период од една година.

Семејно обединување

Според Стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 
2017–2027, „семејството игра суштинска улога помагајќи им на лицата повторно 
да ги изградат своите животи и може да ја обезбеди критичната поддршка за 
прилагодување на новите и отежнати околности. 
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Поврзувањето со семејството, исто така, може да го ублажи чувството на загуба што 
ги следи многу бегалци кои, покрај семејството, ги загубиле својата земја, мрежата 
пријатели и животот каков што го познавале.“

За да добијат право на семејно обединување, бегалците треба да приложат 
документи дека поседуваат здравствено осигурување, физичка адреса за домување, 
и доволно голем извор на средства кој би можел да ги издржи и апликантот за семејно 
обединување и неговото/нејзиното семејство. Дополнително, бегалецот има право 
на семејно обединување само по 3 години откако ќе го добие статусот на бегалец. 

Стратегијата напоменува дека „таквото одложување во семејното обединување 
е во спротивност со основните принципи на интеграција кога благосостојбата на 
лицата и одржливоста на процес на интеграција се попречени со непостоењето на 
обединето семејство“.

Притворање 

Според Законот за странци, барател на азил може да биде притворен и до 12 месеци, 
иако се препорачува притворањето да не трае повеќе од 24 часа, освен ако тоа е 
апсолутно неопходно. 

Натурализација

Откако бегалецот ќе живее во државата најмалку 6 години (или 8 доколку има статус на 
лице под супсидијарна заштита), тој/таа може да аплицира за добивање македонско 
државјанство. За да се стекне со државјанство, тој/таа треба да приложи исцрпна 
документација, и тоа извод од матична книга на родените и детали од кривичната 
евиденција во неговата земја на потекло.

Вежба

Ти си пратеник во Собранието на Северна Македонија 2.0. Пред тебе е исправена 
задачата комплетно од почеток да ја конципираш правната рамка за миграција, со 
акцент на бегалци и баратели на азил. На што би обрнал најмногу внимание, имајќи 
ја на ум потребата да се фасилитира процесот на интеграција на бегалците? 

Дали добро обмислена правна рамка е единствениот предуслов за квалитетна 
миграциона политика? Што е потребно освен добри закони? 

Дел 3: Културолошка интеграција 

Цели на дел 3

Во третиот дел, учесниците: 
 -Накратко се запознаваат со процесот на културолошка интеграција и   
 нејзините бариери

Горенаведените бариери за интеграција се проблематични затоа што му даваат на 
бегалецот турбулентен почеток на неговиот престој во земјатадомаќин. Откако тие 
ќе поминат подолго време во изолација, немајќи можност за контакт со културата 
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и јазикот на земјатадомаќин, веројатно е тие ќе имаат проблеми со понатамошната 
интеграција. 

Дури откако сите макотрпни административни процеси ќе бидат завршени, на 
бегалецот му претстои долг процес на културолошка интеграција. Под поимот 
културолошка интеграција се мисли на процесот на прилагодување на бегалецот на 
културолошките норми на земјатадомаќин, понатаму повторна ресоцијализација и 
градење на социјални мрежи, запознавање со деталите на економијата и пазарот на 
труд, учење на јазикот и слично. 

Дури и откако ќе завршат сите административни процедури, бегалецот се соочува 
со продорна ксенофобија и дискриминација поради неговите/нејзините лични 
карактеристики. Човекот е честопати воден од страв, а кога ќе се соочи со нешто кое 
му предизвикува страв и непријатност, тој бара едноставни – и честопати неточни 
– објаснувања. Па така, неретко бегалците се цел на обвинувања дека „нечесно 
му ги ограничуваат можностите за работа/му ја крадат работата“ на домашното 
население, а не се непознати и обвинувања дека бегалците се извор на заразни 
болести. 
Иако државата може да игра значајна улога во ублажување на ксенофобичните 
тенденции кај домашното население, прифаќањето на бегалците е органски процес, 
кој е потпомогнат со интеграцијата на бегалците. Колку поинтегрирани се бегалците, 
толку тие се повидливи за домашното население; а колку тие се повидливи, толку 
поверојатно е домашното население да ги разбере нивните животни приказни и да 
ги прифати. 

Вежба 

На еден ден пред вториот круг од локалните избори во државава оваа година, 
Министерот за правда излезе на национални медиуми со триумфална изјава дека 
нов Прифатен центар за бегалци и странци нема да се гради. Тој ја врами оваа 
одлука како заеднички успех на граѓаните и Владата. Имајќи ја на ум културолошката 
интеграција на бегалците, дали гледате нешто проблематично во ваквата изјава на 
Министерот, и зошто? 


