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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Во септември 2013 година, Меѓународната организација за миграција
(ИОМ) отпочна шестмесечна процена на потребите во врска со состојбата со
трговијата со луѓе во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина [БиХ],
Косово според резолуција 1244 на UNSC1, Република Македонија, Црна Гора
и Србија)2.
Целта на процената на потребите беше да се соберат и да се резимираат
ставовите на засегнатите страни во врска со тековната состојба на механизмите
и ресурсите кои се достапни за борба против трговијата со луѓе (TIP) во регионот. Со процената се направи обид да се идентификуваат гледиштата на
засегнатите страни во врска со клучните пропусти поврзани со идентификација,
упатување, помош и поддршка за тргуваните лица. Од засегнатите страни, исто
така, беше побарано да дадат препораки за тоа како да се зајакнат тековните
дејствувања, да се поправат несоодветните постапки и коригираат основните
пропусти во регионалните ресурси за борба против трговија со луѓе.3
Примарниот фокус на брзото и точно откривање на случаи на трговија со луѓе и
нивното соодветно третирање сугерира колку се фундаментални овие чекори за
ефикасен одговор на трговијата со луѓе. Без соодветно откривање на случаите,
не е можно да се идентификуваат, апсат и кривично гонат мрежите на трговци
со луѓе, ниту пак да се соберат податоците потребни за активностите за
информирање со цел превенција и подобрување на политиките. Без соодветно
упатување и поддршка за сите лица кои се соочуваат со трговија на луѓе и
експлоатација, не е можно да се има сеопфатен одговор на трговијата со луѓе.
Според тоа, процената на потребите беше фокусирана на овие две клучни
компоненти на одговорот на трговијата со луѓе во регионот.
Процената на потребите вклучува шест основни чекори: (1) преглед на
документи кој се состои од собирање, кодирање и анализа на документи кои
1 UNSC резолуција 1244-Косово. Во понатамошниот текст: Косово.
2 Регионот на Западен Балкан редовно ја вклучува и Хрватска, но со неодамнешниот прием во Европска
Унија оваа земја се преориентира во матична земја, како и земја на транзит и земја дестинација во
случаи на трговија со луѓе, како и ресурсите кои се достапни за одговор на овој проблем.
3 Како што е соодветно за процена на потребите, наодите и препораките во овој извештај ги одразуваат
ставовите и гледиштата на засегнатите страни, а не се дадени само објективни, емпириски процени
на состојбата со борбата против трговија со луѓе во регионот. Тоа претставува позиционирање
на ставовите на засегнатите страни како емпириски доказ за студија која го насочи (1) пристапот
на студијата кон анализа на ставовите на засегнатите страни како основа за развој на наодите и
препораките од истата и (2) избор и развој на методологија, вклучувајќи начини за собирање податоци,
инструменти и аналитички методи.
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се идентификувани и побарани од страна на ИОМ и дополнети од страна на
истражувачкиот тим; (2) развој на две алатки за идентификација на засегнати
страни и нивните улоги со цел да се вклучат во процената на потребите; (3)
интервјуа со 37 идентификувани засегнати страни, лично и по телефон; (4)
онлајн анкета за регионалниот, под-регионалниот и персоналот на ИОМ надвор
од регионот и за другите засегнати страни (пополнети 99 од 135 анкети, што
претставува 73 проценти); (5) анализа и триангулација на сите извори на податоци со користење на структурирана шема на кодирање за да се разработат
наоди и првични препораки; и (6) презентација и корекција/валидација на
наодите и препораките од истражувањето на работилница за стејкходерите.
Методологијата за процена на потребите имаше голем број важни
ограничувања, од кои првите три се идентификувани на почетокот на
процената. Ваквите ограничувања ги опфаќаа следниве:

1. Употребата на ставовите и реакциите на засегнатите страни како
примарен извор на податоци значи дека податоците од студијата се
засноваат на субјективните знаења на засегнатите страни во врска со
ситуацијата со трговијата со луѓе, на личните ставови за пропустите и
ресурсите, како и на индивидуалните мислења за она што е потребно
да се стори за надминување на овие пропусти во времето на процената
на потреби. Иако дизајнот на студијата беше таков што се направи
обид за ублажување на истото, со спроведување на преглед на високо
ниво од страна на трети лица за истражувањето на оваа тема, сепак
истражувањето не треба да се гледа како објективно скенирање и
анализа на состојбата на трговијата со луѓе во регионот.
2. Погодното земање примероци за истражувањето и интервјуата
оневозможува генерализација на наодите за поголематa популација
од која биле извлечени примероците. Тимот не може да претпостави
дека гледиштата на донаторите, партнерите, владините организации,
невладините организации, IGO и друг персонал вклучен во студијата,
а избран од страна на ИОМ, ги претставуваат гледиштата на сите
вработени во секоја од институциите, во под-регионот или во регионот
како целина.
3. Достапноста на податоците за прегледот на документација во
регионот и подрегионите беше неeднаква, како што беше нееднаква и
достапноста на информатори за исцрпните интервјуа.
4. Наодите и препораките понудени на засегнатите страни на
работилницата се засноваа на независно истражување и процена на
повеќекратни ставови и извори. Според тоа, за нив не се гарантира
дека ги одразуваат ставовите на кој било од засегнатите страни. Како
таква, работилницата на засегнатите страни наменета за валидација
не обезбеди одобрување и поддршка за сите наоди и препораки од
истражувањето.
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Покрај тоа, иако тимот првично планирал да се направи разлика помеѓу
препораките на засегнатите страни во однос на итните идни чекори кои треба
да се преземат, привремените цели и подолгорочните цели, повеќе од 90
проценти од интервјуираните засегнати страни избраа да не направат таква
разлика. Како резултат на тоа, препоракитете не се одвоени на овој начин.
И покрај овие ограничувања, пристапот на мешани методи во кој се
извлекуваат квалитативни и квантитативни податоци и триангулирани наоди
успеа да даде повеќе и поцврсти наоди во врска со ресурсите, пропустите и
потреби по прашањето на трговија со луѓе во регионот.

Наоди од процената на потребите
Процената на потребите идентификуваше вкупно 20 примарни наоди.
Наодите не ги покриваат сите поставени прашања или теми покренати за
време на собирањето на податоците. Наместо тоа, истите се фокусираат
на прашања (1) кои најчесто се поставувале од страна на информаторите,
испитаниците и во документите; (2) на кои информаторите, испитаниците и
документите посветиле најмногу време или простор за дискусија; и (3) кои
најчесто беа идентификувани како истакнати кај повеќе вида на испитаници
и подрегионални/регионални документи. Истражувачкиот тим ги групира
наодите во следниве пет клучни области: (1) нови трендови во трговијата со
луѓе; (2) откривање и упатување; (3) поддршка која им е на располагање на
лица кои искусиле трговија со луѓе; (4) соработка помеѓу актерите активни во
борба против трговија со луѓе; и (5) пропусти во откривањето, упатувањето и
програмите за заштита.
Нови трендови во трговијата со луѓе
Процената идентификуваше голем број на нови трендови во видот и формата
на трговијата со луѓе во регионот, како што следува:
•

трговијата со луѓе во Западен Балкан вклучува различни модели,
различни форми на експлоатација и различни форми на принуда/
ранливост;

•

непрописната миграција се зголемува во регионот на Западен Балкан;

•

информаторите низ регионот известуваат за зголемување на
внатрешната трговија со луѓе, и нудат различни објаснувања за ова
зголемување;

•

случаи на трговија со луѓе за различни форми на трудова експлоатација
која се чини дека е во пораст во земјите од Западен Балкан;

•

нови форми на детска експлоатација се појавија во регионот;

•

НВО и владините претставници се разликуваат во нивната перцепција
на обемот и на адекватноста на одговорот на трговијата со луѓе во
регионот.
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Меѓутоа, достапните податоци не обезбедуваат информации за степенот до
кој овие трендови претставуваат нови модели на трговија со луѓе или пак, го
одразуваат зголеменото препознавање на постојните модели на трговија со
луѓе. На пример, податоците се разидуваат во врска со тоа дали трговијата со
луѓе за организирано детско питање е нова појава или долгогодишна појава,
којашто само од неодамна е признаена како форма на трговија со луѓе.

Идентификација и упатување на случаи на трговија со луѓе
Во врска со постојните рамки за идентификација и упатување на (потенцијали)
случаи на трговија со луѓе, процената на потребите откри дека:
•

регионот е домаќин на неколку различни и понекогаш неконзистентни
системи за идентификација на случаи на трговија со луѓе;

•

механизмите за идентификација покажуваат неколку слабости,
вклучително преголема зависност од полицијата, дефинициски
несофпаѓања и институционални органичувања;

•

невклученоста на трудовите инспектори во постапките на откривање
и исклученоста на трудовата експлоатација од дефинициите за
трговија со луѓе се значајни бариери за откривање на случаите и за
обезбедување на соодветен одговор на трговијата со луѓе.

Достапна поддршка
Наодите кои се однесуваат на заштита и помош на лицата кои биле жртви на
трговија со луѓе се фокусирани на интердисциплинарни проблеми во целиот
регион, вклучувајќи ги следниве:
•

Достапната помош претежно се обезбедува во прифатилиштата
и од страна на невладини организации. Не постојат специјални
прифатилишта за деца или мажи кои биле жртви на трговија со луѓе;

•

Достапни се периоди на рефлексија и дозволи за привремен престој,
но често само кога се соработува со властите;

•

Малку случаи примиле надомест на штета, било од трговците или
од државата, очигледно заради сложените или нефункционални
процедури, заради недостатокот на правна поддршка и во некои
случаи, заради активно обесхрабрување од страна на органите;

•

Регионот е домаќин на голем број услуги за поддршка на тргуваните
лица. Квалитетот и опфатот на овие услуги се разликуваат според
типот на трговијата со луѓе која жртвата ја преживеала - домашна,
меѓународна и трудова трговија со луѓе.
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Соработка помеѓу актерите кои се вклучени во борбата против
трговија со луѓе
Наодите за партнерства, мрежи и соработка се однесуваат на прашањата
за формална и неформална соработка во рамките на и надвор од границите
на една земја и нејзиниот одговор на проблемот на трговија со луѓе, вклучувајќи национални и транснационални механизми за упатување. Тие, исто
така ги нагласуваат разликите помеѓу постапките дефинирани на хартија и
одговорите на трговијата со луѓе кои се применувани и имплементирани во
пракса, а особено:
•

Покрај различните процеси на соработка, засегнатите страни не
гледаат на спроведувањето на овие механизми како на целосно или
целосно функционално

•

Иако постојат бројни регионални и билатерални договори за
борба против трговија со луѓе, многу од нив не се оперативни и
релевантните актери мораат да се потпрат на неформални мрежи за
да ги координираат прекуграничните одговори на трговијата со луѓе

Пропусти при откривање, упатување и помош
Наодите кои се однесуваат на механизмите за идентификација и упатување
и програмите за заштита и помош открија неколку клучни пропусти кои
претставуваат пресек на широк спектар на прашања вклучувајќи достапност и
функционалност на механизмите за откривање, спроведување на законите наменети за заштита на трговија со луѓе, услуги за поддршка и реинтеграција и
соработка помеѓу актерите кои работат на полето на борба против трговијата
со луѓе:
•

•

Регионот нема ефикасни механизми за брзо и точно откривање на
тргуваните лица. Овој пропуст резултира со недоволно откривање
на неколку видови на случаи на трговија со луѓе. Некои од таквите
проблеми се следниве:
•

Проблеми со основната правна рамка

•

Недостаток на проактивно откривање на места каде што е
веројатно да има случаи на трговија со луѓе

•

Во откривањето не се вклучени сите потребни сектори

•

Недостаток на капацитети кај клучните актери вклучени во
откривањето на случаи на трговија со луѓе

•

Основен недостаток на политичка волја во одредени случаи

Подолготрајните услуги на реинтеграција остануваат да бидат
предизвик насекаде во регионот
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•

Законите донесени со цел заштита на лицата кои имаат искусено
трговија со луѓе неконзистентно се применуваат и спроведуваат во
регионот

•

Многу од случаите не ги добиваат заслужените достапни услуги и
поддршка

•

Само неколку од системите за обезбедување помош за лица кои биле
жртви на трговија со луѓе (1) ги исполнуваат минималните стандарди
и (2) се сметаат за соодветни од страна на самите жртви

Препораки од процената на потребите
Препораките кои произлегуваат од ставовите на засегнатите страни и
овие наоди се обидуваат да ги решат основните пропусти и приоритети
идентификувани на регионално ниво. Примарните препораки ги рефлектираат
предлозите на интервјуираните информатори и испитаниците, како и оние
дискутирани и валидирани на работилницата на засегнатите страни. Според
тоа, не сите препораки ќе бидат подеднакво важни за секоја локација. Покрај тоа, вклучени се и препораки и приоритети на национално ниво во делот
за препораки од извештајот (Дел 5). Постојат 15 последователно нумерирани
препораки подредени по тема; редоследот по кој се дадени не ја одразуваат
нивната важност.

Откривање на тргувани лица
Препорака 1: Размислете за вклучување на повеќе актери во проактивната
идентификација на случаите на трговија со луѓе. Овие актери треба
вклучуваат: трудови инспектори, здравствени работници, социјални работници
и наставници.
Препорака 2: Работете на зајакнување на вештините и капацитетите на
полицијата - и другите актери вклучени во процесот – за откривање на
случаи на трговија со луѓе, вклучувајќи соодветен скрининг, интервјуирање и
упатување на случаи на трговија со луѓе.
Препорака 3: Зајакнување на капацитетите и мотивација на сите актери
одговорни за идентификување на случаи на трговија со луѓе.
Препорака 4: Да се продолжи со проактивен пристап кон откривање на случаи
на трговија со луѓе со:
a.		 Поттикнување на трудовите инспекции во секторите кои се
под најголем ризик (на пример, земјоделство, хотели и забава,
градежништво, мали фабрики, риболов)
б.		 Развој на теренски системи за оние кои се вклучени во активности
од висок ризик, како што се питање, работа во домаќинства и
сексуална работа
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в.		 Спроведување на скрининг процедури помеѓу илегалните мигранти,
барателите на азил и депортираните лица
г.		 Изготвување на нови методи за да се олесни само-идентификацијата
на случаи.

Услуги за поддршка и реинтеграција на лица кои биле жртви на
трговија со луѓе
Препорака 5: Обезбедување повеќе услуги за сите случаи, а не само за оние
кои доживеале сексуална експлоатација.
Препорака 6: Обезбедување повеќе алтернативи за прифатилишта во
заедницата за оние лица кои не сакаат, или не би имале корист од сместување
во прифатилишта.
Препорака 7: Развивање и спроведување услуги за поддршка на деца - жртви
на трговија со луѓе, приспособени на нивните специфични потреби. Ова
вклучува создавање на специјализирани програми за интеграција на децата,
обезбедување на соодветна поддршка за згрижувачките семејства, како и
подобрување на капацитетите на вработените во институциите за грижа за
деца.
Препорака 8: Подобрување на квалитетот на услугите со (1) изготвување на
стандарди и сертификација на организациите кои обезбедуваат поддршка на
жртвите, вклучувајќи и во прифатилиштата, (2) следење на новите и постојните
стандарди, и (3) собирање и користење на соодветен механизам за фидбек од
жртвите врз основа на меѓународните стандарди.
Препорака 9: Обезбедување на долгорочна, одржлива поддршка за реинтеграција за сите случаи, вклучително и пристап до локалните и државните
системи за социјална заштита и поддршка.

Соработка на државно и меѓународно ниво
Препорака 10: Зголемување на соработката и координацијата помеѓу
државните актери кои работат на полето на трговија со луѓе.
Препорака 11: Зајакнување на меѓународната соработка преку подобрено
спроведување и институционализација на регионалниот ТРМ; зајакнување на
прекуграничната соработка и заеднички истраги.

Кривични судски постапки
Препорака 12: Зајакнување на капацитетот на актерите од кривично право со
цел заштита на оние кои биле жртви на трговија со луѓе и гонење на трговците
со луѓе со целосна примена на законот.
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Препорака 13: Зајакнување на поддршката која е на располагање во текот
на кривичната постапка, обезбедување на период за целосна рефлексија на
жртвите, поддршка во текот на судските постапки и помош при барањето на
надомест на штета

Заложби на владите и распределба на ресурси
Препорака 14: Зголемување на финансирањето на програмите за борба
против трговија со луѓе, особено за НВО и институциите кои даваат поддршка
на жртвите.

Ставови кои го попречуваат одговорот на трговијата со луѓе
Препорака 15: Примена на активности за справување со ставовите кои го
попречуваат одговорот на трговијата со луѓе во форма на специјализирани
обуки за сите актери вклучени во откривање, гонење, давање помош и
заштита на лица кои се соочуваат со експлоатација, кампањи за подигање на
свеста и работилници за усвојување на вештини.

19

20

Проценка на потребите:

Трговија на луѓе во
Западен Балкан
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1. ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ
Во септември 2013 година, Меѓународната организација за миграција (ИОМ)
отпочна шестмесечна процена на потребите за состојбата со трговијата со луѓе
во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Косово4, Република
Македонија, Црна Гора и Србија)5.
Целта на процената на потребите беше да се согледаат ставовите на засегнатите
страни и да се направи процена на тековната состојба на механизмите и ресурсите
кои се достапни за борба против трговијата со луѓе во регионот. Процената требаше
да ги идентификува клучните пропусти во процесите на откривање, упатување,
помош и поддршка на тргуваните лица. Овие наоди потоа се искористија за да се
утврдат препораки врз основа на ставовите на стејкхолдеирте во однос на тоа како
да се зајакне постојниот одговор на овој проблем, да се поправат несоодветните
процеси и да се коригираат основните пропусти во регионалните ресурси за борба
против трговија за луѓе.6
Примарниот фокус кој е ставен на брзо и точно откривање на случаи на трговија со
луѓе и нивно соодветно третирање покажува колку се фундаментални овие чекори
за целите на ефикасен одговор на трговијата со луѓе. Без откривање на случаи не
е можно да се идентификуваат, апсат и кривично гонат мрежите на трговци со
луѓе, ниту пак да се собираат податоци потребни за активностите за превенција
и подобрување на политиките за трговија со луѓе. Без соодветено упатување и
поддршка за сите лица кои се соочуваат со трговија со луѓе и експлоатација, не е
можно да се има сеопфатен одговор на трговијата со луѓе. Како таква, процената
на потребите и овој извештај, се фокусираат на овие две клучни компоненти на
одговорот на трговијата со луѓе во регионот.
Овој дел од извештајот дава краток преглед на тековната состоја со трговијата со
луѓе во Западен Балкан. Дел 2 дава детали за методологијата која се користеше
во процената, презентација на рамката и клучните истражувачки прашања за
процената, а ги презентира и ограничувања на истражувањето. Дел 3 преставува
извештај за основните наоди од процената. Наодите се категоризирани според
4 UNSC резолуција 1244-за Косово. Во понатамошниот текст скратено Косово.
5 Регионот на Западен Балкан редовно ја вклучува и Хрватска, но со неодамнешниот прием во Европска
унија оваа земја се преориентира во матична земја, како и земја на транзит и земја дестинација во
случаи на трговија со луѓе, како и ресурсите кои се достапни за одговор на овој проблем.
6 Како што е соодветно за процена на потребите, наодите и препораките во овој извештај ги одразуваат
ставовите и гледиштата на засегнатите страни, а не се дадени само објективни, емпириски процени на
состојбата со борбата против трговија со луѓе во регионот. Тоа претставува позиционирање на ставовите
на засегнатите страни како емпириски доказ за студија која го насочи (1) пристапот на студијата кон
анализа на ставовите на засегнатите страни како основа за развој на наодите и препораките од истата
и (2) избор и развој на методологија, вклучувајќи начини за собирање на податоци, инструменти и
аналитички методи.
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прашањата од процената и ги вклучуваат (1) новите трендови; (2) откривање и
упатување; (3) поддршка и услуги; (4) соработка помеѓу актерите кои се вклучени
во борба против трговија со луѓе; и (5) пропустите при откривање, упатување и
програмите за заштита.Секоја истражувачка тема е нумерирана и болдирана.
По секоја тема следуваат наодите кои се однесуваат на прашањето, започнува
со точка и во курзив за да се разликува статусот на наод. По секоја точка
следува дискусија на податоците кои одат во прилог на истите, вклучувајќи
илустративни цитати кои се собрани во текот на прегледот на документацијата,
телефонските интервјуа, посетите на терен и онлајн анкетата. Бројот на наоди
и обемот на пропратната дискусија се разликуваат по тематска област и наод.
Ваквата варијација ги одразува длабочината и деталите на одговорите дадени
за време на собирањето на податоци и идентификувани во текот на анализата.
Дел 4 ги сумира исходите од регионалната работилница за валидација (мај 2014).
Извештајот завршува со Дел 5, кој нуди низа препораки од засегнатите страни
проследени со сумирани заклучоци и консолидирани препораки врз основа
на наодите од студијата. Овој извештај, исто така, ги вклучува следните шест
прилози: Прилог A: Проектна задача, Прилог B: Алатки на ИОМ за идентификација
на чинителите од земјите на Западен Балкан и алатки за ангажирање, Прилог C:
Листа на ревидирани документи, Прилог D: Главен водич за интервјуа, Прилог E:
Прашалник за чинители, Прилог F: Аналитички поими и листа со дефиниции, Прилог
G: Учесници на работилницата за засегнати страни и Прилог H: Презентација за
работилницата за засегнати страни.

1.1 Историјат и контекст
Западен Балкан се соочува и со долгогодишни и со нови предизвици во одговорот
на проблемот со трговијата со луѓе. Во текот на изминатите две децении, социоекономските и политичките турбуленции во регионот предизвикаа значително
зголемување на илегалната миграција од и преку Западен Балкан кон Европската
унија (ЕУ). Овој пораст и движењата на лица кои произлегуваат од тоа, исто така
придонесоа за зголемување на забележливоста на трговијата со луѓе од, во и низ
регионот.
Иако во моментов сме во период на релативна политичка стабилност, трговијата
со луѓе останува да биде упорен и комплексен предизвик во регионот. Ова
особено важи за социјално маргинализираните групи, вклучувајќи ги ромските
заедници и уличните деца, како и невработените млади луѓе и оние вработени
со ниски примања. Овие групи често се соочуваат со борба за егзистенција и
со многу ограничени можности за легитимна работа и средства за издршка
на самите себе и нивните семејства во местата од каде потекнуваат. Соочени
со невработеност и мали алтернативни можности, лесно може да одлучат да
прифатат бескрупулозни понуди за неформална работа, особено во региони кои
се географски и историски блиски до земјите од Западен Балкан - ЕУ, Кавказ,
Централна Азија и Русија. Далеку од заштитните механизми на државните органи,
синдикатите, и правна заштита за работниците, непрописните работници, особено
оние кои се и мигранти, се соочуваат со зголемена подложност на трговија со луѓе.
И проширувањето на ЕУ кон Романија и Бугарија и затегнувањата на границите
низ јужна Европа дополнително ја комплицираат ситуацијата во регионот со
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трговијата со луѓе. Непрописната миграција се преориентира и интензивира од
Јужна Азија, Северна Африка и Блискиот Исток преку земјите од Западен Балкан
па до ЕУ. Новите миграциски текови се особено подложни на трговија со луѓе
бидејќи на поединците и заедниците им е потребно подолго време за да пронајдат
начини за идентификација, ублажување и надминување на ризиците поврзани со
миграцијата.
Иако многу официјални статистики укажуваат на пад на броевите во трговија
со луѓе во последниве години, сè повеќе засегнати страни продолжуваат да ја
изразуваат својата загриженост за ситуацијата со трговијата со луѓе во Западен
Балкан. Оние кои активно работат на полето на трговија со луѓе укажуваат на
тоа дека официјалната статистика не ја одразува сериозноста на проблемот,
поради тоа што механизмите за откривање не се усогласени со клучните трендови
во трговијата со луѓе, како и заради недостатокот на соодветни механизми за
откривање на жртвите на трговија со луѓе и нивно упатување до соодветните
услуги и служби. Тоа ја инхибира свесноста на јавноста и владите за сериозноста
и сложеноста на проблемот. Без комплетно разбирање на проблемот, владите не
можат (1) да дадат доволно приоритет на борбата против трговија со луѓе; (2) да
развијат длабоко разбирање на начините на трговијата со луѓе што се менуваат
и специфичните мрежи на трговија со луѓе; или (3) да соработуваат со невладини
организации (НВО) и истражувачки сектори со цел да се произведат силни докази
врз основа на кои ќе се изградат капацитети за борба против трговијата со луѓе,
услуги за заштита и помош, како и активности за спречување на трговијата со
луѓе. Накратко, недостатоците при откривањето може да доведат до потценување
на проблемот, што може да ги оневозможи напорите за ефективен, регионален
одговор на трговијата со луѓе.
Заедно со овие и други потенцијални недостатоци во тековниот одговор на
трговијата со луѓе, Западен Балкан се соочува со барањето за усогласување на
своето законодавство со законодавството на ЕУ. Иако актерите во регионот веќе
го започнаа овој процес, потребна е поголема помош. Заради ваквата појава на
нови предизвици и нови одговорности, како и заради потребата да се осигури дека
ограничените ресурси се распределуваат во областите со потенцијално најголемо
влијание, ИОМ одлучи да спроведе процена на постојните ресурси, примарните
пропусти и приоритетните потреби за одговор на проблемот со трговија со луѓе
во регионот.
За водење на студијата, ИОМ ангажира мал истражувачки тим кој изработи
рамка за процена на потребите што вклучува активности за собирање и анализа
на податоци (Табела 1). Содржината на рамката вклучува истражувачки прашања
кои се засноваат на целта на истражувањето, како што е утврдено во Проектната
задача (Прилог А). Истражувачкиот тим ги искористи истражувачките прашања
за да ја организира рамката за процена на потребите и за да подготви прашања
или мерки за собирање податоци. Тимот ги групираше мерките во соодветни
инструменти за собирање и анализа на податоци, вклучувајќи аналитичка
структура на кодирање што би го водела прегледот на документацијата (а
подоцна, би ги анализирала другите квалитативни податоци), онлајн анкета за
засегнатите страни, протокол за интервју за водење на теренските интервјуа и
PowerPoint презентација за работилницата на засегнатите страни.
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Табела 1: Рамка на ИОМ за процена на потребите во поглед
на трговијата со луѓе во Западен Балкан
Истражувачко
прашање

потпрашања

Тековна состојба со трговијата со луѓе

1. Кои се новите
трендови, сили,
фактори и начини
на трговија со луѓе
кои се појавуваат во
регионот на Западен
Балкан?

●● Кои рути на трговија со луѓе постојат?
o Кои се клучните места на потекло, транзит и дестинација?
o Кои се клучните форми на експлоатација?
o Кои се новите или рутите кои се појавуаат во или низ ваквите места?
o Кои нови методи се користат од страна на мрежите на трговци со
луѓе?
●● Какви нови форми на експлоатација се појавуваат?
o Кои клучни индустрии се вклучени?
o Од каде потекнуваат трговците со луѓе?
o Како ги пронаоѓаат и вклучуваат своите жртви?
o Кои се жртвите (возраст, пол, потекло)?

Мапирање на ресурсите за трговија со луѓе
●● Кои организации имаат надлежност официјално да прогласат
лице дека е жртва на трговија со луѓе?
●● Кои критериуми се користат за откривање на жртвите? Дали се
користат контролни листи за скрининг? Кој има пристап со овие
листи (социјални работници, здравствени работници , наставници,
итн.)? Дали истите се споделуваат со сите вклучени потенцијални
актери?
2. Каква е правната
и полатичка рамка
за откривање
и упатување на
(потенцијални) жртви
на трговија со луѓе?

●● Кои начини постојат за жртвите да се “само-идентификуваат” (на
пример, отворени телефонски линии)? Кој е процентот на жртви
кои се откриени на овој начин?
●● Кои релевантни договори за државна и регионална соработка
постојат во врска со откривањето, упатувањето и поддршката на
жртвите?
●● Колку се функционални механизмите за откривање и упатување?
До кој степен владините податоци одговараат на претпоставените
бројки на жртви на трговија со луѓе (откриени и неоткриени)?
●● До кој степен профилот на откриените жртви одговара на сите
случаи на трговијата со луѓе во регионот?
●● Кои се главните пречки и бариери за систематско откривање на
жртвите и обезбедување на помош за истите?
●● Каква заштита и услуги обезбедуваат?
●● Кои се нивните извори на финансии (владата, донатори, приванти)?

3. Кои институции
во моментот
обезбедуваат заштита
и помош на жртвите
на трговија со луѓе
во регионот или подрегионот?

●● Какви механизми постојат за помош на лица кои не се официјално
прогласени за жртви на трговија со луѓе?
●● Дали ресурсите и поддршката достапна на жртвите на трговија со
луѓе одговараат на нивните потреби? Дали ресурсите на одреден
начин не се соодветни на потребите?
●● Какви системи постојат за да се утврди дека е обезбедената
помош според овие програми (на пример, стандарди, механизми
за фидбек од жртви, евалвација на екстерни програми)?
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Извори на податоци
Интервјуа со
персоналот на
ИОМ

Интервјуа со
засегнатите
страни

Анкета за
засегнати
страни

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Преглед на

документација

Работилница
за засегнати
страни
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Истражувачко
прашање
4. Каков вид на
партнерства, мрежи
и соработка помеѓу
актерите во борбата
против трговијата
со луѓе постојат во
регионот и/или подрегионот?

потпрашања

●● Колку функционални се овие партнерства? Дали овие партнерства
се институционализирани (на пример, со меморандуми за
разбирање, протоколи итн.)? Дали постои една институција која е
одговорна за одржување и промовирање на партнерството?
●● Дали нивното работење е одржливо?

Опис на пропустите во ресурсите
●● На кое ниво постојат овие пропусти – локално, државно и/или
регионално?

5. Кои се пропустите
во механизмите
за откривање,
механизмите
за упатување,
програмите за
заштита и помош?

●● До кој степен услугите кои им се обезбедуваат на жртвите зависат
од нивната националност, начините на нивното откривање и/или
организацијата која ги открила?
●● Какви разлики постојат помеѓу услугите обезбедени на жртви на
трговија со луѓе за целите на сексуална експлоатација, жртви на
трговија со луѓе за целите на трудова експлоатација и жртви на
трговија со луѓе за други цели? Какви разлики постојат помеѓу
жртвите на внатрешна трговија со луѓе и надворешна трговија
со луѓе?
●● Какви разлики постојат помеѓу услугите кои им се обезбедуваат
на жртви на трговија со луѓе – деца и жртви на трговија со луѓе
– возрасни?

Приоретизирани потреби
6. Кои се приоритети на
засегнатите страни во
поглед на подготовка,
проширување
или зајакнување
на постоечките
механизми за
откривање, упатување
и поддршка?
Приоритетни препораки
7. што препорачуваат
засегнатите страни
како (i) итни
чекори кои треба
да се преземат, (ii)
привремени цели и
(iii) подолгорочни
цели за подготовка,
проширување или
зајакнување на
постојните механизми
и ресурси за борба
против трговијата
со луѓе во Западен
Балкан??

●● Опис на тековните или планираните локални, национални
или регионални процеси кои се користат за да се одредат
приоритетите за борба против трговија со луѓе во регионот (или
по подрегион)
o Кои се главните актери во овој процес (владата, локалните/
меѓународните НВО, мултилатералните организации, приватниот
сектор)?
●● Кои се приоритетите за изготвување, проширување и зајакнување
на механизмите за откривање на локално и национално ниво?
●● Кои се приоритетите за изготвување, проширување и зајакнување
на постојните механизми за упатување и поддршка на локално и
национално ниво?
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Извори на податоци
Анкета за
засегнати
страни

Работилница
за засегнати
страни

Интервјуа со
персоналот на
ИОМ

Интервјуа со
засегнатите
страни

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Преглед на

документација
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Проценка на потребите:

Трговија на луѓе во
Западен Балкан

29

2. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА
НА ПОТРЕБИТЕ
Во овој дел, ја опишуваме методологијата која се користеше во оваа процена,
ја презентираме рамката и клучните истражувачки прашања и даваме осврт
на одредени ограничувањата во истражувањето. Процената на потребите
вклучува шест основни чекори: (1) преглед на документација која се состои
од собирање, кодирање и анализа на документи кои се идентификувани и
побарани од страна на ИОМ и дополнети од страна на истражувачкиот тим, (2)
развој на алатка за идентификација на засегнатите страни која ќе се вклучи
во процената на потребите, (3) интервјуа со идентификуваните засегнати
страни, по телефон и лично, (4) онлајн анкета за регионалниот персонал, подрегионалниот персонал и персоналот надвор од регионот на ИОМ и други
засегнати страни, (5) анализа и триангулација на сите извори на податоци со
помош на структурирана шема на кодирање со која се изготвени наодите и
првичните препораки и (6) презентација и корекција/валидација на наодите
и препораките од истражувањето за време на работилницата за засегнати
страни.

Преглед на документација
Прегледот на документација ги опфати сите клучни институционални
документи и истражувања за трговијата со луѓе во земјите од Западен Балкан
на регионално и под-регионално ниво. Персоналот од канцелариите на ИОМ
во регионот избра збир на документи и регионални извештаи кои би можеле да
се вклучат во прегледот на документација. Беа избрани вкупно 59 документи.
Од овие, тимот разгледа, дополни и на крајот издвои 43 клучни документи
за прегледот на документација (Прилог С: Листа на документи за преглед
на документација). Тимот потоа изготви модел на аналитичко кодирање врз
основа на истражувачките прашања и ги кодираше документите со користење
на „Дедуз“ (Dedoose7) - софтвер за квалитативна анализа на содржина (Прилог
Е: Прирачник за аналитичко кодирање). Како што е дискутирано подолу, тимот
ги триангулираше податоците од прегледот на документација со други извори
на податоци за да се идентификуваат, истражуваат, образложат и валидираат
наодите, како и да се донесат препораки.
7 Dedoose – веб базирана крос-платформна апликација за анализа на квалитативни истражувања и
истражувања со мешани методи. http://www.dedoose.com/?gclid=CKb4u43f_b0CFabLtAodp0YASQ
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Идентификација на засегнати страни
Клучна компонента на процената на потребите е инволвираноста на засегнатите
страни. Засегнатите страни се оние поединци или организации кои имаат на
некој начин инвестирано во, имаат искуство со, или познавање на одредено
прашање, проблем или институција (адаптирано од CDC 2012). На пример,
засегнати страни се вработените кои работат директно на одредено прашање
или со одредено население, административниот и надзорниот персонал,
персоналот на партнерските институции кои работат со исти или слични групи
или прашања, донаторите и финансиските поддржувачи на програмите и
институциите, истражувачите и проценителите, како и независни експерти кои
имаат познавања од специфичната содржина на некое прашање или проблем.
Засегнатите страни во која било програма, иницијатива или прашање ќе
зависат од тоа кој најдиректно работи на таквата програма или прашање и кој
е во најдобра позиција на некој начин да влијае врз истото. Освен тоа што се
вклучени во решавањето на програмата или проблемите, тие се и лицата или
институциите кои се во најдобра позиција за да ги користат резултатите од
процената на проблемите на значаен начин. Откривањето вистински засегнати
страни со цел да се ангажираат и вклучат во процесот е од суштинско значење
за спроведување на кој било вид на процена.
Целта на вкучувањето на засегнатите страни во процената е да се зголеми
релевантноста на резултатите или заклучоците и да се етаблира сопственоста
врз истите. Заради својата привилегирана положба како експерти и оние
кои најдиректно работат на проблемот, учеството на засегнатите страни во
изготвувањето, спроведувањето или содржината на процената може да помогне
за во зголемување на специфичноста и соодветноста на наодите. Исто така,
поверојатно е истото во уверувањетопоголема е веројатноста да се осигури
дека наодите имаат применливост во реалниот живот и дека можат да бидат
брзо операционализиранибрзо да се употребат за да се подобрат програмите
или за поефикасно да се решаваат проблемите. Понатаму, истото може да
помогне да се утврди дека овие наоди ги одразуваат потребите и вредностите
на самите засегнати страни. Секогаш Ккога засегнатите страни биле се вклучени
во процената, многу е поверојатно да гледаат на наодите како на резултат
од нивната работа. Исто така поголема е веројатноста да ги сметаат наодите
како паралелни со своите ставови за одредено прашање или проблем. Конечно,
вклучувањето на засегнатите страни помага за добивање на наоди кои се
“покорисни, порелевантни и поверодостојни» (Preskill and Jones 2009).

Исцрпни интервјуа со засегнатите страни
Ставовите и гледиштата на засегнатите страни, вклучувајќи ги и донаторите
кои работат на борба против трговија со луѓе во Западен Балкан ја сочинуваат
клучната компонента на процената на потребите. Со цел да се добие детален
и суптилен увид во тековната состојба и потребите, истражувачкиот тим
спроведе телефонски интервјуа и интервјуа во живо со голем број на клучни
засегнати страни. Списокот на информатори и испитаници беше изготвен
од страна на персоналот на ИОМ и го покрива целиот регион.8 Како што е
наведено во Табела 2, тимот изврши вкупно 37 интервјуа.
8 Во овој извештај, терминот „информатори“ се однесува на учесниците во интервјуто, а терминот
„испитаници“ се однесува на учесниците во студијата.
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Со користење на истражувачките прашања, истражувачкиот тим подготви
збир прашања кои биле користени како основа за подготовка на водич за
полу-структуриран водич за интервју, следејќи ја рамката за процена на
потребите (Табела 2). Водичот потоа беше приспособен на различните улоги на
информаторите и нивната вклученост во борбата против трговијата со луѓе (на
пример, како донатори, службеници, даватели на услуги, итн.), сепак одржувајќи
доволна конзистентност на верзиите за да се обезбеди споредливост на
податоците.

Табела 2: број на интервјуа по Под-регион

Друго

Персонал од
Меѓувладини
организации /
за развој

Судии/
НВО
обвинители

Владини службеници
Вкупно

Косово

Република
Македонија

Црна Гора

Србија

Владини службеници
по кривично право/
во полето на
спроведување на
законот

Босна и
Херцеговина

Спроведување на
законот

Улога

Албанија

Број на интервјуа по област

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Полиција
Гранична служба
Владини службеници
на полето на
поддршка на жртви на
трговија со луѓе

1
1

Владини службеници
на полето на
социјална и/или
здравствена заштита
(не се специјализирани
за трговија со луѓе)

1

1

1

Владини службеници
– други

1

НВО работници од
агенции за поддршка
на жртви

1

2

1

НВО работници –други

1

1

1

2

1

Персонал на ОН или
други мултилатерални
организации (IGO)*

1

Персонал на
меѓународни агенции
за развој (IDA)

1

1

1

2
2

1

Консултанти/независни
експерти за трговија
со луѓе
Други

1
9

1
6

7

8

3

4
37

*Како дел од процената на потребите не беше интервјуиран персоналот на ИОМ.
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Онлајн анкета
Со цел да се добие увид во ставовите на поголем број засегнати страни
од оние кои беа опфатени со интервјуа, студијата се состоеше и од онлајн
истражување на 135 потенцијални испитаници, сите идентификувани од
страна на ИОМ. Истражувањето се состоеше од пет тематски области, со 55
потпрашања од затворен тип со избор од понудени одговори или одговори
според Ликертовата скала, како и четири прашања од отворен тип. Овој
формат им овозможи на засегнатите страни да ги изнесат своите ставови,
како и да дадат дополнителни коментари во однос на клучните проблеми
во процената на проблемите во доверлив формат (Прилог Е: Инструмент Анкета). Истражувањето беше поставено онлајн на англиски јазик, со тоа што
персонал на ИОМ ги преведе прашањата за да им помогне на засегнатите
страни да ја разберат содржината. Истражувачкиот тим тесно соработуваше
со ИОМ во контактирање на засегнатите страни кои првично не одговорија.
Со користењето на ваков метод, дојдовме до стапка на одговорени анкети од
73,3 проценти (N = 99).

ROLE

Албанија

БиХ

Косово

Република
Македонија

Црна Гора

Србија

Регионално

Глобално

Табела 3: Испитаници вклучени во анкетата по улога и област,
во проценти

Спроведување на
законот

2.0

2.0

2.0

6.1

0.0

2.0

1.0

0.0

10.2

2.0

0.0

4.1

1.0

3.1

0.0

0.0

НВО

6.1

3.1

0.0

10.2

1.0

2.0

1.0

1.0

Судии/обвинители

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

IOM

2.0

1.0

0.0

2.0

1.0

1.0

0.0

0.0

Персонал на
меѓувладини
организации /за
развој

3.1

2.0

2.0

9.2

0.0

1.0

1.0

0.0

Other

4.1

4.1

0.0

4.1

1.0

0.0

0.0

0.0

Владини
службеници

Извор: Анкета за засегнати страни (Процена на потребите во Западен Балкан, ИОМ 2014)
Забелешки: Податоците кои недостасуваат се исклучени од пресметката на процентите.
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Анализа на податоци
Истражувачкиот тим ги анализираше податоците од квалитативната студија
(документи и интервјуа) прво со подготвување кодови специфични за
проектот засновани на истражувачките прашања (Прилог F: Прирачник за
аналитички кодови) и со кодирање на квалитативни податоци (документи и
интервјуа). За анкетата, тимот ги анализираше податоците со подготовка на
дескриптивна статистика за процена на поширок спектар на влезни податоци
и перспективи за тековните потреби на полето на трговијата со луѓе во
регионот. Истражувачкиот тим тогаш триангулираше три вида на податоци
за да се утврди (1) фреквенцијата и карактерот на темите и моделите
кои се појавуваат, (2) да се оцени нивната меѓусебна важност и (3) да се
идентификуваат контрадикциите во и помеѓу видовите на податоци.
Овој процес му овозможи на тимот (1) да ги идентификува клучните модели,
наоди и теми во податоците (2) да подготви збир од конкретни наоди
наменети за третирање на секое истражувачко прашање, и (3) да ги соедини
наодите и да изготви збир на препораки за како најдобро да се справиме со
регионалните потреби.

Регионална работилница за валидација
Уште еден чекор кон финализирање на оваа кратка процена на потребите беше
свикување на клучните засегнати страни да ги продискутираат и пречистат
прелиминарните наоди и препораки од истражувањето. ИОМ идентификуваше
група на засегнати страни од целиот регион, како и претставници на донатори
и меѓународни организации од и надвор од регионот и ги покани на регионална
работилница за валидација (мај 2014) (види во Прилог G за број, организација
и земја на учесниците на работилницата). Работилницата се состоеше од три
клучни активности како што следува: (1) презентација на првичните наоди и
препораки од истражувањето (Прилог H), (2) одредување приоритети според
земја на препораките од истражувањето во мали групи и (3) пречистување
и приоритизирање на студијата препораките на регионално ниво. Намената
беше да се изготви финалниот сет препораки кои ги одразуваат приоритетите
на засегнатите страни за следните чекори кон усвојување на покохерентен и
поефикасен одговор на трговијата со луѓе (Табелите 4.1 и 4.2 даваат преглед
на резултатите од таквите активности на работилницата).
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2.1 Ограничувања во процената на потребите
Методологија за процена на потребите беше карактеризирана со голем
број важни ограничувања, од кои првите три беа откриени на почетокот на
процената. Овие ограничувања го вклучуваат следнито:
1. Употребата на мислењата и ставови на засегнатите страни како примарен
извор на податоци значи дека податоците за студијата се засновани на
нивните субјективни знаења за состојбата со трговијата со луѓе, личните
ставови за пропустите во ресурсите и одговорите и личните гледишта за
она што е потребно да се направи за да се решат таквите пропусти во
текот на процената на потребите. Со дизајнот на студијата се направи
обид да се ублажи тоа со спроведување на ревизија на темата од страна
на трети лица. Меѓутоа, истовремено одговорите на засегнатите страни
го сочинуваат најголемиот дел од доказите врз кои се заснова процената
на потребите и прегледот на документација не претставува сеопфатен
преглед на литературата. Како што е соодветно при процената на
потребите од страна на засегнати страни, на истражувањето не треба да
се гледа на објективно скенирање и анализа на состојбата со трговијата
со луѓе во регионот.
2. Погодното земање на примероци за истражувањето и интервјуата ја
исклучува можноста за генерализација на наодите на поголемо население
од кое беа извлечени примероците. Тимот не може да извлекува
заклучоци дека ставовите на ИОМ, донаторите, партнерите, владиниот,
невладиниот и друг персонал вклучен во студијата претставуваат ставови
на сите вработени во секоја од институциите, под-регионот или регионот
како целина.
3. Сите наоди и препораки од студијата се засноваат на индивидуални ставови
на засегнатите страни. Иако истражувачкиот тим триангулираше помеѓу
различни информатори и испитаници со користење на повеќе методи,
истражувачките податоци претставуваат целосно субјективни ставови на
засегнатите страни. Нивото на запознаеност со тековните прашања за
трговијата со луѓе значително варираше помеѓу интевјуираните засегнати
страни
4. Ова главно се должи на недостаток на реална вклученост или делумно
учество во потесен сегмент од поширокиот сектор. Исто така, бидејќи
ИОМ ги идентификуваше сите засегнати страни кои ќе бидат вклучени во
процената на потребите, овие засегнати страни ги одразуваат ставовите
и нормите на ИОМ на темата на трговија со луѓе, наместо студијата да
преставува една разновидна и целосна плејада на ставови во оваа област.
5. Достапноста на податоците за преглед на документација низ целиот
регион и подрегионите беше нерамномерна, како што беше нерамномерна
и достапноста на информатори за исцрпните интервјуа. Во Црна Гора, на
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пример, имаше само еден извештај за трговија со луѓе, а тимот имаше
можност да интервјуира два владини претставници и еден претставник
од невладиниот сектор. За споредба, во Албанија беа разгледани седум
државни извештаи/документи, покрај петте регионални извештаи кои
ја покриваат и Албанија и беа интервјуирани девет лица (пет владини
претставници, двајца од невладини организации, еден претставник на
меѓународна организација и двајца американски владини претставници).
6. Иако тимот беше првично планираше да направи разлика помеѓу
препораките на засегнати страни во однос на итните следни чекори кои
треба да се преземат, привремените цели и долгорочните цели, повеќе од
90 проценти од интервјуираните засегнати страни не избраа да направат
таква разлика. Како резултат на тоа, препораките не се одвоени на овој
начин.
7. Работилницата за валидација за засегнатите страни не обезбедува сигурно
прифаќање и поддршка на сите наоди и препораки од истражувањето.
Наодите и препораките понудени на засегнатите страни на работилницата
ќе се засноваат на независно истражување и процена на повеќе гледишта
и извори. Според тоа, не се гарантира дека тие ги одразуваат ставовите
од ниту една засегната страна па нема гаранција дека ќе бидат усвоени и
поддржани од засегнатите страни.
Дополнителен предизвик за кое било истражување во кое информаторите и
испитаниците учествуваат доброволно е пристрасноста при изборот. Можно е
дека лицата кои избрале да учествуваат во процената на потребите значително
се разликуваат од оние кои избрале да не учествуваат . На пример, оние кои
се согласиле да учествуваат може да имаат посилни позитивни или негативни
чувства за ИОМ од оние кои избрале да не учествуваат. И на крај, секое
истражување кое вклучува податоци кои испитаникот сам ги изнесува има
потенцијален предизвик за социјална пристрасност - тенденцијата учесниците
да одговараат на начин кој тие веруваат дека ќе биде прифатлив за другите.
И покрај овие ограничувања, пристапот на мешани методи што се повикува
на квалитативните и квантитативните податоци и траингулираните наоди/
резултати даде значајни наоди во врска со ресурсите, пропустите и потреби
во врска со трговијата со луѓе во регионот.
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Проценка на потребите:

Трговија на луѓе во
Западен Балкан
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3. РЕЗУЛТАТИ И НАОДИ ОД
ПРОЦЕНАТА НА ПОТРЕБИТЕ
Во овој дел, даваме опис на основните наоди од процената на потребите
побарана од ИОМ во однос на одговорот на проблемот на трговија со луѓе
во Западен Балкан. Наодите се продискутирани и организирани под следниве
наслови: (1) нови трендови; (2) откривање и упатување; (3) поддршка и услуги;
(4) соработка помеѓу актерите вклучени во борбата против трговијата со
луѓе; и (5) пропусти во програмите за откривање, упатување и заштита. Овие
наслови се усогласени со клучните истражувачки прашања 1-5 (Табела 1).
Препораките се изведени од приоритетите на засегнатите страни како што
беше продискутирано во наодите и изнесено во Дел 5.
Наодите не го покриваат секое поставено прашање или покрената тема за
време на собирањето податоци. Наместо тоа, тие се фокусираат на прашањата
(1) кои најчесто се споменувани од страна на информаторите и испитаниците
и кои се најчесто споменувани во прегледаните документи, (2) на кои
информаторите, испитаниците и документите посветуваат најмногу време или
простор за дискусија, и (3), кои беа најчесто идентификувани како важни од
страна на сите видови на испитаници и во под-регионалните/регионалните
документи. Онаму каде информаторите, испитаниците и документите се
разликуваат во ставовите за суштината или карактеристиките на некоја тема,
даваме опис на секој различен аспект кој беше понуден9. Како што е наведено,
наодите од студијата се означени со точки и се задебелени во сина боја, за
да се означи нивниот статус на наод. Секој дел завршува со табела која ги
сумира сите наоди од студијата по истражувачка тема и извор на податоци.
Бројот на наодите и обемот на пропратната дискусија се разликуваат по
тематска област и наод. Оваа варијација ги одразува длабочината и деталите
од одговорите дадени за време на собирањето податоци и идентификувани
во анализата.
9 Во текот на оваа дискусија, ние не ги мериме квалитативните податоци нити пак секогаш го означуваме
бројот на испитаници кои дале одреден одговор. Со квалитативните податоци собрани со помош на
нестандардни категории на одговарање кои не се репрезентативни или универзални, понекогаш го
даваме бројот на испитаниците, но почесто се користат термини како што се некои, неколку, многу,
најмногу, па дури и сите за да се изнесе релативната фреквенцијата на одговори. Овие термини ги
користиме постојано, во зависност од бројот на пати кога едно прашање е поставено од страна на
испитаниците. Методолошкиот прилог дополнително ги објаснува изворите на податоци и контекстот за
овој вид на описен преглед на наодите.
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Овој дел дава опис на тековната состојба со трговијата со луѓе во регионот на
Западен Балкан. Започнува со преглед на тековната ситуација, вклучувајќи ги
клучните земји на потекло, транзит и дестинација и повратните информации
на засегнатите страни за карактеристиките на жртвите и трговците со луѓе.
Потоа подетално се дискутираат новите шеми и трендови на трговија со
луѓе за кои имало извештај во текот на процената. Таквите шеми вклучуваат
непрописна миграција, внатрешна трговија со луѓе, трговија заради трудова
експлоатација, детско питање и принуден брак.
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Иако се карактеризираат како нови трендови, не е јасно од достапните
податоци, до кој степен овие трендови претставуваат нови модели на трговија
со луѓе или пак го одразуваат зголеменото препознавање и откривање на
постојните шеми. На пример, иако трговијата со луѓе заради организирано
детско питање беше идентификувана како нова појава во извештаите и
интервјуата, одредени информатори и испитаници се изјасниле дека тоа не е
нова појава во регионот, туку само неодамна се препозна како потенцијална
форма на трговија со луѓе.

Трговијата со луѓе во Западен Балкан вклучува различни модели,
различни форми на експлоатација и различни форми на принуда/
ранливост.
Како што е правило на глобално ниво, не постојат широко прифатени процени
за бројот на лица кои се жртви на трговија со луѓе од, до и преку Западен
Балкан. Освен тоа, националните податоци во врска со идентификуваните
случаи се ограничени.10 Понатаму и заради причините дискутирани подолу,
идентификуваните случаи не можат да се сметаат за репрезентативни на сите
случаи на трговија со луѓе. Врз основа на податоците кои се на располагање и
интервјуата со информаторите, поголемиот дел од идентификуваните случаи и
случаи на кои им е помогнато во целиот регион се жени; повеќето се тргувани
заради сексуална експлоатација. Меѓутоа, информаторите истакнаа дека
има многу повеќе случаи на трговија со луѓе од оние кои се откриени преку
официјални канали и дека многу од овие случаи се однесуваат на други форми
на трговија со луѓе, вклучувајќи принудна работа, домашно ропство и питање.
10 ICMPD ја спроведе «Програмата за подобрување на одговорот во борбата против трговијата со луѓе
во Југоисточна Европа: Собирање податоци и управување со информации“, во 2008 година. Проектот
имаше за цел да воспостави национална база на податоци за гонење, резкциите на кривичните
органи и давањето помош и да ја зајакне регионалната соработка во овие специфични области.
Искуствата на оние вклучени во проектот беа умерено позитивни, но базите на податоци веќе не се
во функција. Секоја област собира и управува со податоците според нивната сопствена практика.
http://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD-Website_2011/Capacity_building/THB/FINAL_Assesment_report_pres.Bucharest.pdf
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Податоците укажуваат на тоа постои промена во моделите на трговија со
луѓе од средината на 2000 во однос на рутите, дестинациите и формите. До
2004 година повеќето од случаите откриени во БиХ, Република Македонија,
Косово и Србија беа странски државјани. Со завршувањето на конфликтите во
регионот, пристапувањето на Бугарија и Романија во ЕУ и режимот на визната
либерализација, правците на движење во регионот се променија. Мигрантите
- вклучувајќи и случаи на трговија со луѓе - кои потекнуваат од Молдавија,
Украина и Белорусија се префрлија од регионот на Западен Балкан кон
Западна Европа како примарна дестинација. Сепак, неодамнешните конфликти
во Централна Азија и Африка предизвикаа движење на мигранти кон Западен
Балкан, како транзит кон Шенген зоната на ЕУ. За време на процената,
засегнатите страни го оценуваат регионот првенствено како транзитен регион
за непрописни мигранти, како регион на потекло, и во помала мера, регион на
дестинација за трговијата со луѓе.
Според истражувачките податоци, Албанија е претежно место на потекло
на случаи на трговија со луѓе. Дестинациите ги вклучуваат Италија, Белгија,
Грција, Велика Британија, Германија и Косово. Албанија, исто така, претставува
транзитна точка за илегалните мигранти од Северна Африка кои главно
сакаат да влезат во Шенген зоната на Европската унија, како и мал број на
филипински случаи на домашно ропство, кои се идентификувани во Албанија.
Повеќе извори објавија дека Република Македонија денес е и место на потекло
и дестинација на трговијата со луѓе, како и транзитна точка за непорписна
миграција. Владините институции исто така известуваат за зголемување на
обемот на недокументирани странски имигранти во Република Македонија,
група која најчесто е подложна на трговијата со луѓе. Меѓу нив се особено
забележителни случаи на малолетници без придружба, група која владините
институции и невладините организации ја сметаат за исклучително ранлива и
со висок ризик за трговија со луѓе.
Според информаторите од истражувањето, БиХ и Косово, исто така, и двете
станаа и земји на потекло на случаи на трговија со луѓе предодредени за
западноевропските земји и за други делови на регионот и кај двете земји се
откриени случаи на внатрешна трговија со луѓе. БиХ, исто така, игра улога и на
транзитна точка за рутите за трговија со луѓе од Блискиот Исток кон ЕУ. Црна
Гора е првенствено транзитна земја за жртви на трговија со луѓе, а во помала
мера земја на потекло или дестинација за сексуална и трудова експлоатација.
Законите и политиките на БиХ, Србија, Косово и поранешна југословенска
Република Македонија сè повеќе ги сметаат детското питање и договорените
детски бракови како предмет за загриженост, но не секогаш и како трговија
со луѓе. Србија е земја на потекло, транзит и крајна дестинација за трговија
со луѓе. Информаторите истакнаа дека особено српските жени се чини дека се
изложени на ризик од трговија со луѓе за сексуална експлоатација во голем
број земји на ЕУ. Србија, исто така, е позната како земја - извор за трудова
експлоатација со најчестите дестинации во Русија и CIS.11
11 Комонвелт на независни држави (CIS)
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Внатрешната трговија со луѓе постои насекаде во регионот. Главната форма
на трговија со луѓе за која постојано пристигнуваат извештаи, како интерно,
така и на меѓународно ниво, останува сексуалната експлоатација. Просториите
во кои се врши експлоатација вклучуваат хотели, мотели и изнајмени куќи.
Еден информатор од Србија изјави дека трговијата со луѓе „се префрла” од
ресторани и барови во приватни станови и клубови кои функционираат само
за членовите, практика која исто така се среќава и во Албанија и БиХ. Како
што е наведено подолу, документацијата од истражувањето, информаторите
од БиХ, Србија, поранешна југословенска Република Македонија, Косово
и испитаниците истакнаа дека постојат различни форми на трудова
експлоатација како што се детско питањеи принудна работа во областа на
земјоделство и градежништво.
Како што е споменато, поголемиот дел од откриените случаи во регионот
се млади жени тргувани заради сексуална експлоатација. Посебен аспект
е дека жените кои се тргувани се обично помлади, а често се и малолетни.
Повеќето откриени случаи потекнуваат од руралните средини и сиромашните
региони, како урбани, така и рурални. Заеднички карактеристики кои важат
за регионот на Западен Балкан најчесто вклучуваат историјата на семејно
насилство и физичка, психичка, емоционална злоупотреба, родителска
негрижа и екстремна сиромаштија. Во Република Македонија и Косово,
информаторите изјавија дека повеќето од случаите немаат завршено ниту
основно образование. Секако, без компаративни податоци, не е јасно дали
ова е посебна карактеристика заедничка за оние кои се тргувани и за оние со
слични социо-економски профили кои не се тргувани.
Информаторите, исто така, коментираа за нивното сфаќање за тоа кој е
вклучен во трговијата со луѓе. Тие истакнаа дека трговците се првенствено
поединци, лица блиски до семејството на жртвите (често луѓе ги познаваат и
им веруваат) или членови на мали групи. Како што објасни еден информатор:

Некои случаи на трговија со луѓе се многу организирани, некои
се одвиваат во мали групи, некои се појавуваат според приликата,
како на пример кога двајца браќа одвеле една жена во Италија и се
обиделе да ја продадат на други криминални организации. Некои мали
групи се добро организирани со јасни улоги: регрутери, транспортери
и контролор. Го прават тоа со години. Не треба да заборавиме дека
трговците исто така се развиваат (Информатор во истражувањето,
февруари 2014).
Тие, исто така, наведуваат случаи на вклученост на мрежи на организиран
криминал, често поврзани и со други кривични дела. Соговорниците, особено
во Косово и поранешна југословенска Република Македонија, наведуваат
дека трговците често се дел од криминално милје, но не секогаш дел од
мрежите на организиран криминал. Во неодамна објавениот извештај
(Dostic; Gocic, 2013) опишана е моменталната врска помеѓу трговците
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и организираниот криминал, преку видот на обвиненијата покренати од
обвинителството. Во извештајот се заклучува дека е погрешно трговијата со
луѓе да се изедначува со организираниот криминал во Србија и на други места
во регионот. Неодамнешните статистички податоци говорат дека Центарот
за борба против организираниот криминал (SBPOK) во Србија, во периодот
2010-2012, поднел пријави за вкупно пет случаи до обвинителството, како и
шест кривични пријави оквалификувани како случаи на трговија со луѓе. Ова
е мал процент (4,34 %) од сите случаи на трговија со луѓе кои биле предмет
на судско гонење во Србија. Тоа укажува дека голем дел од трговците не
се поврзани со организиран криминал, туку дејствуваат како поединци или
помали групи кои се вклучени во криминални активности кои не спаѓаат во
големите мрежи на организираниот криминал.
Информаторите откриваат повеќе форми и методи на регрутирање на лица
кои стануваат предмет на експлоатација во трговијата со луѓе. Најчесто,
регрутирање се случува лично, но и рекламите, интернетот и приватните
агенции за вработување исто така служат како канали за регрутирање
луѓе кои стануваат жртви трговијата со луѓе и експлоатацијата. Методите
кои се користат од страна на регрутерите вклучуваат ветување на добра
работа, ветување на брак (особено помеѓу ромското население), понуда
за спасување од тешки или кризни домашни ситуации (на пример, развод,
семејно насилство, растурени домови или ранлива економска состојба). Овие
видови на бескрупулозни методи на регрутирање, објаснуваат информаторите,
вклучуваат многу пониско ниво на насилство отколку што претходно било
забележано во Западен Балкан, и додаваат дека во некои случаи „дури и
постои договор помеѓу трговецот и жртвата. Имаме дури и случаи на миграција
заради сексуална работа каде жената се согласила на 50/50 поделба на
приходот со регрутерот (за одреден период), но потоа, кога истата ќе се обиде
да го напушти, не е дозволено”. Друг информатор напомена дека многу од
трговците го промениле начинот на кој ги контролираат оние кои се жртви
на трговија со луѓе и експлоатација. Наместо строга контрола на движењето
и физичко насилство, тие сè почесто користат закани и уцени, честопати
вклучувајќи ги најблиските членови на семејството. Бидејќи судските случаи
бараат обвинителството да утврди дека се случила принуда за да се потврди
дека случајот е случај на трговија со луѓе, овие нефизички форми на принуда
ја комплицираат постапката на обвинителството. Овие податоци покажуваат
дека регрутирањето продолжува според веќе добро утврдените форми;
познати лица, мали групи и приватни агенции за вработување регрутираат
и експлоатираат исто онолку, ако не и повеќе луѓе во однос на големите
криминални мрежи, кои кои сакаат да избегаат од тешката ситуација дома и
бараат нови можности за вработување и живот.
Моделите и трендовите на трговија со луѓе на тој начин продолжуваат да
се развиваат во регионот, во поглед на рутите, формите на вработување,
како и лицата кои се вклучени. Ваквите промени претставуваат постојани
предизвици за органите кои работат во борба против трговијата со луѓе и ја
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нагласуваат потребата од постојано развивање на одговорот на проблемот на
трговија со луѓе, особено во поглед на разбирање на рутите, регрутирањето,
експлоатацијата и жртвите.

Непрописната миграција се зголемува во рамките на регионот на
Западен Балкан.
Според повеќе документи и информатори, регионот на Западен Балкан
бележи брзи и значајни промени во трендовите на непрописна миграција по
воведувањето на безвизниот режим за ЕУ Шенгенската зона. Откривањето
случаи на илегално преминување на границите, како помеѓу граничните
премини и на граничните премини, се зголемило во поголем дел од регионот
(зголемувања од 33 проценти на 68 проценти, во 2012 година во споредба
со 2011) (ФРОНТЕКС, 2013). Процената на ФРОНТЕКС (2013) покажува дека
втора година по ред, регионалната гранична безбедност во Западен Балкан се
соочува со проток на мигранти од Грција кон другите земји членки на ЕУ. Овој
раст е во голема мера поврзан со неевропските мигранти кои патуваат од
Северна Африка преку Грција до другите земји членки на ЕУ, како и од голем
број на земји во Азија, најчесто Авганистан и Пакистан.
Врз основа на броевите на откриени случаи од страна на државните органи
за кои известува ФРОНТЕКС (2013), Србија е најпогодена од зголемување
на непрописна миграција, каде се случуваат четири од десет илегални
преминувања на границата во 2011 година. Според ФРОНТЕКС (2013),
границата помеѓу Србија и поранешна југословенска Република Македонија е
место на значителен број илегални преминувања, во обидите да се стигне од
Грција до Србија кои транзитираат низ оваа област. ФРОНТЕКС (2013), исто
така, идентификува нова рута на непрописно движење (кои им обезбедуваат
можности на трговците со луѓе) што започнува низ Косово, потоа продолжува
низ Црна Гора, БиХ и Хрватска.
Информаторите истакнаа два аспекти на односот помеѓу непрописната
миграција и трговијата со луѓе: зголемувањето на непрописната миграција
и нејзините влијанија врз решавањето на проблемот со трговијата со луѓе,
како и недоволното откривање на случаи кај овие групи на мигранти. Прво,
како што објасни еден информатор „илегалната миграција и шверцот на луѓе
денес претставуваат поголеми проблеми за регионот на Западен Балкан од
трговијата со луѓе», заради што и е поместен акцентот од решавањето на
проблемот на трговијата со луѓе. Во 2012 година, на пример, имало 14.000
непрописни мигранти регистрирани во Србија во споредба со 43 откриени
случаи на трговија (ЕУ Извештај за напредок, 2013). Освен тоа, Законот
за управување со миграции во Србија, усвоен во ноември 2012 година, го
одредува Комесаријатот за бегалци и миграција како централна фокусна
точка за развој на миграциски политики и практики. Сепак, ова тело е целосно
одвоено од оние институции кои традиционално се занимаваат со проблемот
на трговија со луѓе во Србија и владата треба допрва да воспостави ефективна
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координација и поддршка за другите надлежни институции кои се занимаваат
со миграцијата, особено новоформираните локални миграциски совети (ЕУ
Извештај за напредок, 2013, страница 49). Генерално, информаторите изразија
загриженост дека новите и постојните институции кои работат на полето на
миграциите не соработуваат ефикасно, ниту пак доволно се занимаваат со
проблемот на трговија со луѓе.
Информаторите, исто така, ја истакнаа експлоататорската природа на голем
дел од непрописната миграција и потенцијалот во оваа група да спаѓаат
голем број на случаи на трговија со луѓе. И информаторите во истражувањето
и ФРОНТЕКС открија нов тренд поврзан со миграцијата и трговијата со луѓе,
каде криминалните групи ги принудуваат непрописните мигранти со парични
долгови да дејствуваат како водичи за други мигранти од Авганистан и
Пакистан кои се движат низ регионот (ФРОНТЕКС, 2013). Овие „водичи»,
остануваат во транзитните области, дејствуваат како помагачи/ контролори
за други мигранти што транзитираат. Како што мигрантите ги отплаќаат
своите долгови кон трговците, „водичите” се поместуваат сè поблиску до
крајната дестинација. Таквите договори, додека се во транзит може да траат
неколку години, сè додека не се исплати долгот. Овие случаи илустрираат една
сосема нова форма на експлоатација и трговија на која треба да се осмисли
соодветен одговор. Потребни се и соодветни ресурси за задоволување на
потребите на овие мигранти, вклучувајќи јазични и културни капацитети со
цел да се придобие нивната доверба и да се обезбеди поддршка.
Информаторите говорат за фундаментален недостаток на механизми
за идентификување на случаи на трговија со луѓе помеѓу групите на
непрописни мигранти. Термините кои информаторите најчесто ги користат
за да ги опишат механизмите за откривање на случаи на трговија со луѓе
во регионот се «недоволни» «непостоечки» (видете, исто така, во Табела 4:
Политики и практики за откривање). Еден информатор сугерираше дека од
14.000 непрописни мигранти само двајца биле идентификувани како случаи
на трговија со луѓе, додавајќи дека “стана очигледно дека помеѓу оваа
категорија на непрописни мигранти, жените, младите и децата се во особено
ранлива позиција и под голем ризик за разни форми на експлоатација. Сепак,
и покрај умерените напори кои се вложени, институциите не се во можност да
идентификуваат случаи на трговија со луѓе помеѓу овие непрописни мигранти».
Во 2012 година, институциите во поранешна југословенска Република
Македонија идентификувале 682 непрописни мигранти, од кои најголем
број биле откриени на границата со Србија (ЕУ Извештај за напредок, 2013).
Во извештајот понатаму се нагласува дека на регионот му недостасуваат
стратегиски капацитети за да одговори на зголемувањето на бројот на
мигранти што транзитираат низ оваа област. Некои информатори нагласија
дека постојните гранични процедури не се ефикасни за откривањето на
непрописна миграција од Грција и натамошниот транзит кон Србија. Според
владини претставници во поранешната југословенска Република Македонија,
надлежните органи не откриле ниту еден случај на трговија со луѓе помеѓу
непрописните мигранти во последниве години. Сепак, податоците од други
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извори укажуваат на тоа дека непрописните мигранти се помеѓу најранливите
групи за трговијата со луѓе, што укажува на недостаток на механизми за нивно
откривање во регионот (ИОМ, 2013, страница 233).
Според тоа, порастот на непрописната миграција претставува двоен
предизвик за трговија со луѓе, во поглед на потенцијалното пренасочување
на вниманието и ресурсите од проблемот, со што се создава поголем
простор во кој криминалните мрежи имаат можност да ги искористат мошне
чувствителните мигранти вовлекувајќи ги во трговијата со луѓе и други форми
на злоупотреба.

Информаторите од регионот известуваат за зголемување на
внатрешната трговија со луѓе за што даваат различни објаснувања.
Информаторите од Албанија, БиХ, Косово Србија и поранешната југословенска
Република Македонија зборуваат за интерната трговија со луѓе како за
доминантна форма на трговија со луѓе во моментот. На сите локации,
повеќето откриени случаи се млади жени, често малолетнички. Во поранешна
југословенска Република Македонија, на пример, во едно прифатилиште
биле сместени 88 случаи, помеѓу 2005 и 2012 година. Освен едно момче,
сите други биле жени – државјанки на поранешна југословенска Република
Македонија кои доживеале внатрешна трговија со луѓе. Во Србија во 2013
година, откриени се 92 случаи, од кои 70 отсто биле интерно тргувани. Само
четири странски државјани биле идентификувани како случаи на трговија со
луѓе во истата година (Србија, Годишен извештај, 2013 година). Во БиХ, во
извештајот на Државниот координатор за 2012 година, се истакнува дека
“се чини дека постои тренд на континуиран пораст на бројот на домашни
жртви кои се внатрешно тргувани, додека бројот на жртвите на трговија од
странство стагнира”. Како што укажуваат овие примери, поголемиот дел од
регионот се префрли кон решавање на порастот на откривање на случаи на
внатрешна трговија со луѓе.
Информаторите понудија различни објаснувања за зголемување на процентот
на случаи на внатрешна трговија со луѓе. Како што е наведено во еден
извештај, оваа промена во напорите за откривање на случаи на трговија со
луѓе е во функција на историската дефиниција и случаите на трговија со луѓе:

Внатрешната трговија со луѓе беше невидлива еден подолг временски
период. Полицијата, во напливот од женски странски државјанки, беше
премногу фокусирана на очигледните индикатори за препознавање на
жртвите на трговијата со луѓе, како што се: конфискувани документи
за патување, илегален престој, видливи траги на физичко насилство,
ограничена слобода на движење и непознавањето на македонскиот
јазик. Овие индикатори не се карактеристични за македонските или
домашни жртви и за внатрешната трговија со луѓе („Балкан акт нау“
(Balkan Act Now), 2013 страница 145).
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Како што сугерира и овој цитат, на службениците им недостасуваше искуство
и обука неопходни за да се откријат случаи на внатрешна трговија со луѓе.
Бидејќи оваа појава е солидно документирана во регионот, официјалното
препознавање на проблемот може да се очекува да биде во пораст
(Limanowska, 2004, страница 62)
Други податоци од истражувањето говорат дека регионалниот пораст е
резултат на тоа што трговците со луѓе „ги исцрпиле претходниот регионален и
под-регионален фокус на странски случаи:

Трговците со луѓе, кои се соочуваат со новата ситуација во регионот, се
свртеа кон локалниот пазар и внатрешната трговија со луѓе, користејќи
ги недостатоците во националните стратегии и законодавства кои се
однесуваат на трговија со луѓе, а кои во тој период беа првенствено
насочени кон сузбивање на транснационалната трговија со луѓе
(„Балкан акт нау“, 2013 страница 145.)
Други информатори ги обвинија лошите економски услови за зголемената
инциденца на внатрешна трговија со луѓе. На пример, тие ги наведоа
зголемената сиромаштија, високата стапка на невработеност и целокупните
лоши социо-економски услови како фактори кои придонесуваат за ваквиот
пораст. Стапките на невработеност во регионот се многу високи (на пример,
над 30 проценти во поранешна југословенска Република Македонија, а околу
40 проценти во БиХ), со долгорочна невработеност меѓу младите, руралното
население, националните малцинства (особено жените од етничките
малцинства) и оние со пониско образование. Во поранешна југословенска
Република Македонија, едно од десет деца не се запишува во основно
училиште, а секое петто дете не се запишува во средно училиште, иако тоа
е задолжително12. Токму ваквата ситуација сметаат информаторите дека
придонесува за пораст на внатрешната трговија со луѓе.

Случаите на трговија со луѓе заради различни форми на трудова
експлоатација се во пораст во Западен Балкан.
Поголем број на документи и информатори говорат дека трговијата со луѓе
заради трудова експлоатација се зголемила во целиот регион. Националните
извештаи за трговија луѓе и информаторите од БиХ, Србија, Албанија, Црна
Гора и поранешна југословенска Република Македонија истакнуваат дека
постои трудова експлоатација во земјоделскиот и градежниот сектор, што
пред сè вклучува мажи. Според процената на трудовиот сектор во 2011 година,
во поранешна југословенска Република Македонија преовладувала трудовата
експлоатација во текстилниот, туристичкиот и угостителскиот сектор („Балкан
акт нау“, 2013 страница 115). Националните правни рамки и стратегии ја
регулираат трудовата експлоатација како нов предмет на загриженост и
решавање во националните стратегиски документи. Националната стратегија
за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на поранешна
12 Државен завод за статистика, Жени и деца во Македонија, 2012
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југословенска Република Македонија, 2013-2016, на пример, препознава
дека иако првенствено се фокусирале на трговијата со луѓе заради сексуална
експлоатација, трговија со луѓе вклучува многу други форми на трудова
експлоатација за кои, исто така, треба да се подготви соодветен одговор од
“поширок спектар на активности» (Национална стратегија, 2013). Меѓутоа,
во практика, на регионот му недостасуваат механизми и услуги за да
одговори на повеќе форми на трудова експлоатација. Како што објасни еден
информатор, до денес, “трудовите инспектори никогаш не пријавиле нити
еден случај на трговија со луѓе, ниту пак во моментот имаат законска или
формална надлежност да пријават случаи на трговија со луѓе” (Информатор
во истражувањето, март 2014). Всушност, како што неколку документи од
истражувањето укажуваат, во текот на изминатите четири или пет години,
засегнатите страни во регионот почнаа да увидуваат дека е потребен
поефективен одговор на повеќе форми на трудова експлоатација.
Податоците од истражувањето, исто така, наведуваат голем број на случаи
на трговија со луѓе за трудова експлоатација во Албанија, БиХ и Србија. Овде
главно спаѓаат државјани на Албанија, БиХ и Србија кои се експлоатирани
во странство. Истражувањето од 2010 за трговија со возрасни мажи во
Европа дава податоци за случаи каде лицата се предмет на долго работно
време, повреди и здравствени проблеми, оспорена медицинска нега, лоши
услови за живеење, ограничен и слаб квалитет на храната, ниски или никакви
плати, притворање и психолошка, физичка и сексуална злоупотреба (УСАИД,
2010). Во Албанија, неколку информатори истакнаа дека постои значителна
трудова експлоатација на албанските работници во Грција, со масовни
депортации непосредно пред денот на исплата како вообичаена форма на
измама. Други податоци укажуваат на тоа дека постои зголемување на бројот
на српските случаи на трудова експлоатација во странство. На пример, во
2013 година, Србија открила 22 случаи на трудова експлоатација, од кои 19
биле откриени во Белорусија (Годишен извештај, 2013 година). Генерално,
информаторите беа загрижени дека овие случаи не се признати како примери
на трговија со луѓе од страна на официјалните лица во земјите дестинации.
Со тоа лицата кои преживеале трговија со луѓе се оставени „да се вратат
дома на свој трошок или се депортирани по барање на компаниите кои ги
искористувале”. Информаторите, исто така, веруваат дека Србија се промени
од земја дестинација во „првенствено земја на потекло на жртви на трговија
со луѓе заради трудова експлоатација и извор и дестинација за трговија со
луѓе заради сексуалната експлоатација” (Информатори од истражувањето,
март 2014). Податоците од истражувањето укажуваат дека изостанало
ефективното препознавање и решавање на овој вид на трговија со луѓе.
Повеќето информатори се согласуваат дека трудовите инспектори имаат
улога во откривањето и упатувањето на потенцијални случаи на трговија
со луѓе заради трудова експлоатација. Сепак, сè уште има ограничувања во
начинот на кој трудовите инспектори можат да дејствуваат. На пример, како
што е истакнато во еден извештај, „во Србија, трудовите инспектори имаат
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право да извршат инспекција само во официјално регистрираните бизниси.»
Понатаму, трудовиот инспекторат има само ограничен капацитет „(250
трудови инспектори за 324.500 регистрирани бизниси)” за да ги надгледува
локациите каде може да се случи експлоатација („ГРЕТА“ (GRETA), 2013
Србија). Владата го признава овој пропуст и е во постапка на измена и
дополнување на прописите со кои ќе им се даде на трудовите инспектори
овластување да надгледуваат правни субјекти кои “проактивно” вработуваат
илегални мигранти, со цел поефикасно да ги откријат и да одговорат на
случаите на трудова експлоатација.
Всушност, повеќето извори на податоци истакнаа дека поголемиот дел од
трудовата експлоатација во голема мера останува неоткриен и непријавен,
но, како што истакна еден информатор, ваквата експлоатација е „присутна
и во пораст.” Она што се чини дека е главна загриженост е недостигот од
соодветен институционален одговор на трудова експлоатација на мажи во
градежништвото, земјоделството и туризмот како доминантни сектори на
трудова експлоатација.

Нови форми на експлоатација на деца се појавиле во Западен
Балкан.
Повеќето извори на податоци дискутираат за пораст на случаите на трговија
со деца во регионот, особено за целите на питање. Тие говорат за особено
зголемување на бројот на децата кои питаат по улиците во БиХ, Косово,
Република Македонија и Албанија. Информаторите во БиХ, повикувајќи се на
лично искуство и податоци од дневните центри за деца на НВО, истакнаа дека
и додека во минатото питањето главно го вршеа деца од ромската и други
етнички малцински заедници, сега децата се со похетерогено потекло и дека
нивните почетни активности се организирани од страна на експлоататорски
криминалци. Извештаите од Албанија, БиХ и Косово потенцираат дека
експлоатацијата на деца се одвива претежно во урбаните центри, особено
на семафорите, главните шеталишта, тротоарите на главните улици. За време
на туристичката сезона, активноста се одвива на туристичките локации и
граничните премини. „Најдоминантна форма на трудова експлоатација е
детското питање. Во минатото, проблемот на децата кои живеат и работат
на улица не бил класифициран како трговијата со луѓе» (БиХ, 2010). Како што
сугерира цитатот, властите почнаа да го признаваат проблемот на детско
питање како форма на трговијата со луѓе заради трудова експлоатација.
Сепак, податоците од истражувањето укажуваат на неадекватен одговор на
бројните пријави за „деца кои работат по цел ден на улиците», без „надлежните
институции» да обезбедат „сериозни интервенции» или услуги (ОБСЕ, 2011).
Други форми на детска експлоатација во регионот, кои често остануваат
неоткриени од страна на службениците, вклучуваат и сексуална експлоатација.
Во БиХ, на пример, истражувањето покажува нагорен тренд во трговијата со
деца заради трудова или сексуална експлоатација (детско питање, договорени
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бракови) („Сејв д чилдрен“ (Save the Children), 2013). Сепак, надлежните актери
често ја игнорираат оваа форма на трговија со луѓе во системот. Како што
истакна еден информатор во БиХ :

Заради недостатокот на познавање на проблемот и формите на
трговија со луѓе, освен формата сексуална експлоатација, засилено од
недостатокот на волја за преземање на неопходните мерки за борба
против трговијата со луѓе или заради дискриминација, системот не
реагира правилно во спречување или казнување на трговија со деца
(Информатор од истражувањето, февруари 2014).
Неодамнешните извештаи укажуваат на зголемување на инциденцата на
присилни бракови на деца што води кон експлоатација, каде ромските деца
се особено ранливи на овој вид на експлоатација (ГРЕТА, 2013 БиХ).
Србија и поранешна југословенска Република Македонија, исто така,
документирале трговија со деца заради принуден брак. Во поранешна
југословенска Република Македонија, Националната стратегија 2013-2016 го
идентификуваше ова како нов тренд и наведува дека жртвите се исклучиво
малолетни лица на возраст од 14-17 години од ромска етничка припадност
(Националната стратегија, 2013). Документот објаснува:

Трговците или нарачателите на невести најчесто се од Србија
или од Република Македонија кои привремено работат во ЕУ. По
пристигнувањето на жртвата во земјата дестинација, истата е
подложена на силување, измачување и физичко казнување од страна
на членовите на семејството на сопругот, а подоцна е подложена на
сексуална и трудова експлоатација (Националната стратегија, 2013).
Иако не е сосема јасно дали овој опис претставува доминантен тренд,
очигледно е дека податоците од истражувањето говорат дека трговијата и
експлоатацијата на децата во регионот преставуваат област на доминантна
загриженост и потреба од дополнителни истражувања и одговор.

НВО и владините службеници се разликуваат во нивната перцепција
на обемот на и адекватноста на одговорот на проблемот на
трговија со луѓе во регионот.
Податоците од истражувањето покажуваат јасна разлика помеѓу
перспективите на невладините организации и владата во однос на трговијата
со луѓе во регионот. Тие се разликуваат во своите ставови за обемот
на проблемот на трговија со луѓе и нивото на одговор на владите на овој
проблем. Повеќе информатори од НВО низ регионот го истакнаа значењето
на проблемот на трговија со луѓе и изразија загриженост дека владите не
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посветуваат доволно внимание на овој проблем. Како поткрепа на тоа, во еден
извештај стои дека „перцепцијата дека трговијата со луѓе се намалува како
проблем» доведе до прераспределба на «надворешните фондови претходно
достапни за активностите за обука. . . на други приоритети» (ГРЕТА, 2013
БиХ). Еден информатор тврди дека меѓународниот притисок од Извештајот
на САД за трговија со луѓе е заслужен за претходното приоритетизирање на
одговорот на трговијата со луѓе во регионот, но додаде дека „денес не се
добиваат политички поени за борбата против трговијата со луѓе”, со што укажа
дека без странски политички притисок, владите во регионот, најверојатно,
нема да дадат приоритет на решавањето на овој проблем.
Спротивно на тоа, владините претставници во регионот најчесто го
искажуваат ставот дека самиот проблем се намалил, повикувајќи се особено
на падот на бројот на откриени случаи. Она што е типично за голем број на
владини информатори, еден од нив истакна дека „трговијата со луѓе веќе не
претставува значаен проблем ... повеќето случаи кои полицијата ги истражува
како случаи на трговија со луѓе се гранични случаи и истите завршуваат со
гонење под други кривични пријави. Во повеќето случаи, истрагата открива
дека случаите на сексуална експлоатација се всушност случаи на консензуална
проституција».
Повеќето видови на информатори, исто така, истакнаа дека други регионални
предизвици ја ставија трговијата со луѓе во сенка. Регионалните актери
мораат да одговорат на високото ниво на невработеност и немањето
можности; сиромаштијата; родовата нееднаквост; родовото насилство; и
недостатокот на политики и институции за социјална заштита. Тие, исто така,
треба да се занимаваат со зголемените форми на непрописна миграција,
особено во Косово, поранешна југословенска Република Македонија и Србија.
Непрописната миграција, често вклучува и случаи на трговија со луѓе. Но, тоа
што информаторите во целост чувствуваат потреба ресурсите да се насочат на
новите општествени предизвици ги спречува истите од фокусирање и развој
на специфични одговори за решавање на проблемот на трговија со луѓе.

3.2 Откривање и упатување
Во овој дел, се осврнуваме на постојната рамка за откривање и упатување
на (потенцијалните) случаи на трговија со луѓе. Овој дел е претежно описен
и обезбедува позадина за детална дискусија на пропустите и приоритетите
во постапките на откривање и упатување, подолу во текстот. Исто така,
треба да се нагласи дека информаторите речиси целосно се фокусираа на
постапката за откривање во текот на собирањето на податоците. Дел 3.4
вклучува дополнителна дискусија за постапката на упатување во однос на
меѓуинституционалната соработка.
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Регионот е домаќин на неколку различни и понекогаш
неконзистентни системи за откривање на трговија со луѓе.
Податоците од истражувањето укажуваат дека владите и институциите
на целиот Западен Балкан имаат развиено различни нивоа на
операционализирани механизми за откривање на случаи на трговија со луѓе.
Додека речиси 60 проценти од испитаниците рекле дека постои целосно
оперативна официјална дефиниција за трговија со луѓе во нивната земја или
регион, само околу 30 проценти наведоа дека постојат отворени телефонски
линии и транснационални механизми за упатување со што го поткрепиле го
поткрепиле ставот. Во многу случаи, испитаниците наведоа дека механизмите
кои се клуч за откривање - формалните политики, државните механизми
за упатување, државните стандарди - се само делумно функционални
(38, 37, односно 41 %). Овие податоци укажуваат на одредени пропусти и
потенцијално неадекватни начини и средства за утврдување и поддршка на
луѓето кои имале искуство со трговијата со луѓе.

Целосно
функционални

Делумно
функционални

Нефункционални

Не се
воспоставени

Непознато

Табела 4: Политики и практики за откривање

Формална политика за
тоа кој може да прогласи
жртва на трговија со луѓе

54.6

38.1

3.1

1.0

3.1

Официјална дефиниција
за трговија со луѓе

58.8

29.9

5.2

4.1

2.1

Инструкции за скрининг

45.7

35.1

7.4

8.5

3.2

31.2

18.6

6.8

19.4

24.1

Државни механизми за
упатување

51.0

36.5

6.3

2.1

4.2

Транснационални
механизми за упатување

31.6

40.8

11.2

6.1

10.2

Државни стандарди за
справување со жртвите
на трговијата со луѓе

47.9

40.6

2.1

4.2

5.2

Собирање на фидбек од
жртвите на трговија со
луѓе

27.4

25.3

5.3

23.2

18.9

Отворени телефонски
линии

Извор: Анкета за засегнати страни (ИОМ, Процена на потребите во Западен Балкан, 2014)
Забелешки: Табелата ги прикажува процентите во редови; збирот на секој ред е 100 проценти.
Податоците кои недостасуваат се исклучени од пресметката на процентите.
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Интервјуата од истражувањето, исто така, открија одредени недоследности и
пропусти во средствата за откривање и дефинирање на случаи на трговија со
луѓе. Неколку од учесниците направија разлика помеѓу претпоставен случај на
трговија со луѓе, кој е во можност да пристапи кон почетна помош во очекување
на целосно утврдување на статусот, со официјален случај на трговија со
луѓе, кој има право на долгорочна помош. Тие, исто така, ја применија оваа
разлика на различни начини: во Албанија, на пример, постојат детални
Стандардни оперативни процедури (СОП) за откривање и упатување на жртви
на трговија со луѓе или потенцијални жртви кои ги покриваат сите форми на
експлоатација и внатрешна или меѓународна трговија со луѓе. Стандардните
оперативни процедури биле изготвени во 2011 од страна на Единицата за
борба против трговијата со луѓе - Канцеларијата на државниот координатор
за борба против трговија со луѓе. Стандардните оперативни процедури
вклучуваат индикатори за почетна идентификација, по која следува формална
идентификација преку «Формулар за официјално интервју” (даден во прилог
кон Договорот за национален механизам за упатување). Овој прашалник ќе
се користи за формално да се идентификуваат случаите на трговија со луѓе.
Договорот за национален механизам за упатување бара сите актери вклучени
во формалната идентификација да го користат овој формулар (СОП, 2011). Со
цел да се подигнат капацитетите на други актери за борба против трговијата
со луѓе, Министерството за здравство, со поддршка од Единицата за борба
против трговија со луѓе и ИОМ, додаде насоки за здравствените работници
за тоа како да се идентификуваат случаите на трговија со луѓе кон СОП.
Покрај овие напори, здравствениот сектор допрва треба да ги идентификува
и упатува сите можни случаи на трговија со луѓе (ГРЕТА, 2011).
Во БиХ, државните институции применуваат различни критериуми за
идентификација, во зависност од тоа дали потенцијалниот случа на трговија
со луѓе е странски или домашен случај. Главниот орган кој врши првично
откривање на странски случаи е Државната служба за работа со странци и
државното Министерството за безбедност13. За домашните случаи, Правилата
за заштита на жртви и жртви-сведоци на трговија со луѓе кои се државјани
на БиХ пропишуваат секоја институција, невладина организација, физичко
или правно лице кое се сомнева дека некое лице е потенцијален случај на
трговија со луѓе веднаш да ја извести Државната агенција за информации
и заштита (СИПА) и Државното обвинителство14. Според истиот правилник,
Државното обвинителство, Државната агенција за информации и заштита или
судовите се оние кои се задолжени за формална идентификација на случај
на трговијата со луѓе врз основа на информациите собрани од страна на
полицијата и обвинителството и “доброволното интервју” со потенцијалниот
случај на трговија со луѓе. Државното обвинителство, Државната агенција
за информации и заштита или судот го иницира процесот на формалното
идентификување на случајот на трговија со луѓе само кога сметаат дека има
доволно докази за покренување на кривична постапка.
13 Правилник за заштита на странски жртви на трговија со луѓе, («Службен весник на БиХ», бр. 32/02 и
102/09), Министерство за безбедност, Сараево 2004
14 Правила за заштита на жртви и жртви-сведоци на трговија со луѓе кои се државјани на БиХ , Совет на
министри на БиХ, 2007
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За случаи на трговија со странци, Правилникот за странските жртви на БиХ
вклучува дефинирани индикатори за трговија со луѓе, во кои, меѓу другото
спаѓаат, на пример, местото и условите каде што било откриено лицето,
психо-физичката состојба на лицето, поседување патнички или документи за
идентификација)15. Одговорниот службеник на Службата за работа со странци
спроведува интервју со потенцијалниот случај за да се потврди присуството
на овие индикатори. Податоците од истражувањето укажуваат на тоа дека
релевантните актери не ги применуваат доследно правилата и насоките
за постапките за идентификација и дека идентификацијата е донекаде
произволна. Всушност, некои информатори не биле ни свесни за специјалните
правила, контролни листи или стандардни процедури кои се однесуваат на
идентификација на случаи. Сето тоа води до ситуација во која потенцијалните
случаи на трговија со луѓе се интервјуирани повеќе пати од страна на различни
органи (ГРЕТА, 2013 БиХ).
Во Косово, тековниот СОП (2008) зема предвид различни средства за
откривање на случаи на трговија со луѓе, вклучувајќи физички лица,
персоналот кој работи на спроведување на законот, имигрантските служби,
самата жртва, други лица кои се жртви на трговија со луѓе, семејството или
познаници, трудовите инспектори, невладини или меѓународни организации
(локални или меѓународни), здравствен персонал на амбасадата или
конзуларни службеници, транспортен персонал итн. Како што е дефинирано со
Законот за спречување и борба против трговијата со луѓе и заштита на жртви
на трговија со луѓе16, „полициските единици, обвинителството, адвокатите
на жртвите и центрите за социјална работа во согласност со стандардните
процедури изготвени од надлежните органи” се задолжени за формално
прогласување на случај на трговија со луѓе. Но, во практика, информаторите
ја посочуваат полицијата како доминантен орган кој открива случаи на
трговија со луѓе. Важечката Националната стратегија, Акциониот план
против трговијата со луѓе 2011-2014 (2011) и СОП (2008) им овозможуваат
на трудовиот инспекторат, граничната полиција и на конзуларните оддели
да идентификуваат и пријавуваат случаи на трговија со луѓе. Сепак, како
што објасни еден информатор, „треба да се формулираат и усвојат посебни
административни инструкции за да се донесат овие постапки со цел да станат
функционални” – и тука повторно, пишаните правила не се спроведуваат во
форма на оперативни механизми.
Според СОП (2008) на поранешна југословенска Република Македонија,
Министерството за внатрешни работи - Единица за борба против трговија со
луѓе и криумчарење на мигранти и/или центрите за социјална работа (ЦСР)
се одговорни за откривање на случаи на трговија со луѓе. СОП ги задолжува
граничните органи да ја информираат Единицата кога постои сомнение за
случај на трговија со луѓе. Како што е наведено погоре, Центрите за социјална
15 Правилник за заштита на странски жртви на трговија со луѓе, («Службен весник на БиХ», бр. 32/02 и
102/09), Министерство за безбедност, Сараево 2004
16 Закон бр. 04/L-218 за заштита и борба против трговија со луѓе и заштита на жртвите на трговија со луѓе
http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Ligji_kunder_trafikimit-_Anglisht.pdf
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работа се, исто така, овластени за идентификување на случаи на трговија
со луѓе, особено деца, со кои тие работат. Кога некоја НВО идентификува
потенцијален случај, нејзиниот персоналот е овластен да го упати лицето до
Единицата на Министерството за внатрешни работи; само владиниот персонал
е овластен да иницира процес за формална идентификација.
Црна Гора има уште една варијација на процесот за идентификација. Тука,
Дирекцијата на полицијата е овластена за идентификација на потенцијални
случаи на трговија со луѓе. Сепак, според еден информатор од истражувањето,
критериумите кои полицијата ги користи за идентификација на потенцијалните
случаи не трговија со луѓе не се транспарентно споделувани со другите
засегнати страни. Покрај тоа, изготвени се индикатори за рана идентификација
во соработка со ОБСЕ, вклучувајќи специјални индикатори за здравствените
работници. Овие индикатори се изготвени во форма на «џебна картичка”,
која е достапна за сите институции кои учествуваат во спроведувањето на
Спогодбата за соработка, вклучувајќи ја и граничната полиција (ГРЕТА, 2012).
По откривање на потенцијален случај на трговија со луѓе, полицајците го
известуваат Одделот за борба против организиран криминал и корупција, кој
го презема случајот. Потенцијалниот случај има статус на «оштетено лице” врз
основа на Законот за кривична постапка и се смета за потенцијален случај
на трговија со луѓе. Откако судот ќе ги обвини трговците виновни за делото
трговија со луѓе, потенцијалниот случај официјално се прогласува за случај
на трговија со луѓе.
Во 2012 година, српската влада го формира Центарот за заштита на жртви
на трговија со луѓе со цел да врши идентификација и упатување на случаи на
трговија со луѓе (ГРЕТА, 2013 Србија). Центарот се состои од Канцеларијата за
координација на заштитата на жртвите на трговија со луѓе, чии надлежности
делумно кореспондираат со оние на поранешната Агенција. Центарот
е независна институција под надлежност на Министерството за труд,
вработување и социјална политика и затоа идентификацијата се заснова на
пристапот на социјална заштита. Идентификацијата на случаите на трговија
со луѓе е иницирана од страна на полицијата, центрите за социјална работа,
невладини организации, прифатилишта за жртви на семејно насилство,
центрите за деца без родителска грижа или други релевантни структури.
Органот или лицето кое наидува на потенцијален случај на трговија со луѓе
испраќа првични информации до Центарот за заштита на жртви на трговија
со луѓе. Според Центарот, околу 80 проценти од потенцијалните случаи на
трговија со луѓе се пријавени од страна на полицијата. Ова е потврдено со
државните статистички податоци (73 проценти од идентификација се врши
од страна на полицијата и 23 отсто од центрите за социјална работа) (Србија,
Годишен извештај, 2013 година).
Меѓутоа, Србија нема официјален протокол за утврдување на случаи на
трговија со луѓе и според повеќе информатори „процедурата е нејасна,
а премногу вработени од институциите не се запознаени со работата
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на Агенцијата за координација на заштитата на жртвите на трговија со
луѓе и нејзинитенадлежности.” Според извештаите (ГРЕТА, 2013 Србија)
и информаторите, Правилникот за заштита на жртвите на трговија со луѓе
во системот за социјална заштита беше подготвен во мај 2012 година, но
истиот сè уште не е на сила за време на оваа процена. Поради недостаток
на формално усвоени упатства за идентификација, клучните информатори
изјавија дека постојат одредени внатрешни критериуми, но тие не се формално
договорени или усвоени. Овие правила во моментов се разгледуваат преку
проектот поддржан од страна на ИОМ/SDC и се очекува наскоро да се усвојат
насоки кои ги одразуваат контекстуалните услови.
Некои области, исто така, зависат од отворените телефонски линии како
средство за идентификување на случаи на трговија со луѓе. Иако различни
по формат во целиот регион, информаторите не сметаат дека ваквите
телефонски линии се особено ефикасни во откривањето на случаи на трговија
со луѓе. Сепак, не постојат конкретни податоци за процентот на случаи во
регионот кои се самопријавиле преку овие линии, иако бројките се чини
ниски во сите области. Албанија е меѓу под-регионалните локации која има
отворена телефонска линија, наречена СОС линија за случаи на трговија со
луѓе достапна 24/7, бесплатно. Во БиХ, еден информатор прокоментира дека
„отворените телефонски линии за жртви на трговија се поставени во многу
рана фаза на појавата на трговија со луѓе од различни невладини организации.
Како и да е, овие линии зависеа од надворешно финансирање и беа затворени
кога финансирањето заврши. Владата никогаш не воспостави државна
отворена телефонска линија.“ Еден информатор напомена дека една НВО има
СОС линија за помош за жртви на секакви кривични дела, којашто е достапна
24/7 и е бесплатна, додека друга НВО и Министерството за безбедност имаат
телефонска линија каде што граѓаните можат да пријавуваат сомнителни
активности или злосторства, анонимно. Поранешната југословенска Република
Македонија има две отворени телефонски линии водени од НВО: фиксен
телефонски број за повици од странство и бесплатниот телефонски број за
домашни повици. И двете линии се во функција само од 8.00-20.00. Во Србија,
постои една отворена телефонска линија управувана од една НВО и којашто
е наменета за помош на лица во опасност од трговија со луѓе. Информаторите
истакна дека оваа линија „бележи само два случаи на жртви на трговија со
луѓе кои успеале да се јават на отворената телефонска линија директно од
местото на акутно насилство» во текот на изминатите осум години. Центарот за
заштита и помош на жртви на трговија со луѓе отвори 24-часовна телефонска
линија за лица кои имаат потреба од помош во врска со трговија со луѓе. Иако
првично планирано да биде бесплатна, оваа телефонска линија не е бесплатна.
Други информатори укажуваат на тоа дека жртви на трговијата кои не биле
во толку непосредна опасност биле идентификувани преку оваа телефонска
линија. Во Црна Гора, една НВО поседува 24-часовна СОС телефонска линија
наменета за лица кои се во опасност да бидат тргувани. Во Косово, ОБСЕ
помогна да се отвори бесплатна телефонска линија за помош која служи како
точка на контакт за жртвите на трговијата со луѓе и семејното насилство.
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Иако различни во голема мера, податоците од истражувањето укажуваат на
тоа дека сите локации имаат некакви средства за откривање на случаи на
трговија со луѓе. Информаторите сметаа дека на повеќето постојни постапки и
процеси за идентификација им недостасуваат клучни индикатори на трговијата
со луѓе, со што истите се нецелосни, а во некои случаи, и неефикасни. На
критериумите кои се применуваат страдаат од уште два дополнителни фактори:
(1) механизмите и критериумите за идентификација се неконзистентни, со
што тешко оди прекуграничната соработка за идентификување на случаи
на трговија со луѓе, и (2) критериумите за идентификација не „го следат
темпото на однесување на трговците со луѓе» и способноста на трговците
да се адаптираат брзо «како одговор на новите закони и политики, со тоа
што адаптацијата се одвива побрзо од мерките кои ги преземаат актерите
кои дејствуваат против трговијата со луѓе», според еден информатор
(продискутирано подолу во Дел 3.5) (Brunovskis, 2007 година).

Механизмите за идентификација покажуваат неколку слабости,
вклучително преголема зависност од полицијата, дефинициски
несофпаѓања и институционални органичувања.
Во целиот регион, полицијата е клучниот актер во откривање на случаи на
трговија со луѓе. Иако некои актери им овозможуваат и на другите сектори
да учествуваат во идентификацијата, она не се случува често во практика.
Информаторите во регионот истакнаа дека трудовите инспектори не
обрнуваат доволно внимание на прашањето на трговијата со луѓе (види го
следниот наод).
Освен недостатокот на вклученост на трудовите инспектори, информаторите
истакнаа неколку институционални ограничувања за идентификување
на случаи на трговија со луѓе. Повеќето извори изразија мислење дека
разликувањето на повредата на законите за работни односи, ситуациите на
непрописна работа и измама од случаите на трудова експлоатација и трговија
заради принудна работа носат политички предизвици за обвинителите,
полицајците и трудовите инспектори во регионот. Различните толкувања
на значењето дополнителни ја попречуваат транснационална соработка:
на пример, она што се смета со трговија со луѓе на една локација е «само»
повреда на законот за работни односи во друга. Како што беше забележано
во еден извештај (ICMPD, 2013), меѓународното право обезбедува ограничени
насоки во оваа област. На пример, дефиницијата на трговијата со луѓе
заради трудова експлоатација содржана во протоколот од Палермо, која
многу локации ја имаат применето во нивните државни законодавства без
дополнително објаснување, сè уште остава простор за толкување. Истото
важи и за дефиницијата на принудна работа дефинирана во Конвенцијата за
принудната работа на Меѓународната трудова организација, 1930 (бр. 29).17
17 Конвенција (бр. 29) во врска со принудна работа, усвоена на 28-ми јуни 1930 од страна на Генералната
конференција на Меѓународната трудова организација на нејзината четиринаесетта седница која влезе
на сила на 1-ви мај 1932, во согласност со член 28
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Уште еден голем проблем идентификуван од засегнатите страни е влијанието
на обртот на персоналот, особено при откривање на случаи на трговија со
луѓе. Еден клучен информатор од БиХ истакна дека сите агенции и институции
кои се вклучени во борбата против трговијата со луѓе добиле насоки за
идентификување на случаи на трговија со луѓе, се обучени за нивна употреба
и примена и треба да ги користат. Честите преструктуирања во рамките
на агенциите и обртот на персоналот доведоа до недоследна примена
на упатствата од обуките. Слично на тоа, податоците од истражувањето
(информаторите и документите) наведуваат дека постои висок обрт на
персонал и недостаток на обука на новите кадри и дека тоа претставува
главна пречка за доследна идентификација на случаи на трговија со луѓе
(NCATS, 2011).

Невклученоста на трудовите инспектори во постапките на
откривање и исклученоста на трудовата експлоатација од
дефинициите за трговија со луѓе се клучни бариери за откривање
на случаите и за обезбедување на соодветен одговор на трговијата
со луѓе.
Во целиот регион, полицијата е клучниот актер во откривање на случаи на
трговија со луѓе. Иако некои актери им овозможуваат и на другите сектори
да учествуваат во идентификацијата, она не се случува често во практика.
Податоците од истражувањето говорат дека ова е посебен проблем кај
трудовите инспектори, кои не се обучени и не обрнуваат доволно внимание
на идентификување на лица кои би можеле да бидат потенцијални жртви на
трговија со луѓе.
Во исто време, информаторите признаваат дека трудовите инспектори имаат
важна улога во идентификување случаи на трговија со луѓе. Трудовите
инспектори имаат најредовен и најлесен пристап до работните места во голема
мера заради „неправилностите во договорите за вработување на мигрантите
претставуваат најголем основ за инспекциски посети и санкции во годишните
извештаи на повеќето инспекторати» (ОБСЕ, 2011). Во практика, меѓутоа,
информаторите во регионот истакнаа и отсуство на трудовите инспектори
од постапките за идентификација и недостаток од обука и капацитети кај
трудовите инспекторати за идентификување на случаи на трговија со луѓе.
Дефиницискиот однос помеѓу трговијата со луѓе и трговијата со луѓе
заради трудова експлоатација постави уште една бариера за решавање на
проблемот на трговијата со луѓе во регионот. Иако не постои функционална
разлика меѓу овие два термина, протоколот од Палермо, кој многу локации
го имаат применето на нивните државни законодавства, не успева да
обезбеди јасни насоки за тоа како да се разбере разликата или сличноста
на овие два термина (ICMPD, 2013). Повеќе извори изразија мислење дека
разликувањето на повредите на законите за работни односи,ситуациите на
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непрописна работа и измама од случаите на трудова експлоатација и трговија
со луѓе заради принудна работа носи политички предизвици за обвинителите,
полицајците и трудовите инспектори во целиот регион. Гореспоменатите
различни оперативни дефиниции ја попречуваат соработката. Како одговор на
тоа, информаторите не бараат унифицирана дефиниција сама по себе, туку ја
истакнуваат важноста од вклучување на трудовите инспектори во процесите
на идентификација, градење на нивните капацитети за препознавање на
експлоатацијата и нудење на јасни насоки за тоа како да се справат со
случаите на трговија со луѓе и експлоатација, кога ќе наидат на истите.

3.3 Поддршка и услуги
Во овој дел се презентирани наодите кои се однесуваат на заштита и помош
на случаи на трговија со луѓе. Наодите се фокусираат на интердисциплинарни
теми кои се појавуваат низ регионот и разновидни и различни извори на
податоци. Се фокусираме прво на општата одредба за помош на случаи на
трговија со луѓе, проследено со дискусија за четири специфични прашања:
достапност на период за рефлексија; пристап до надомест на штета; и разлики
во достапноста и квалитетот на услугите за различни групи на жртви.

Помошта на жртвите на трговија со луѓе претежно се обезбедува
во прифатилиштата и од страна на невладини организации. Не
постојат специјални прифатилишта за деца или мажи кои биле
жртви на трговија со луѓе.
Во регионот, поддршката на жртви на трговија со луѓе има неколку клучни
карактеристики – ја обезбедуваат НВО, истата е во форма на прифатилишта,
надворешно поддржана, достапна само за жени и деца. Невладините
организации, наместо владите, обезбедуваат пристап или упатување до речиси
сите услуги достапни за жртвите на трговијата со луѓе. Некои прифатилишта
се наменети само за жртвите на трговија со луѓе, додека други обезбедуваат
поддршка на поширока целна група. Првенствено финансирани од надворешни
донатори со неколку исклучоци, прифатилиштата се разликуваат според видот
на услугите кои ги обезбедуваат, кои се движат од сместување до помош и
заштита до услуги и реинтеграција. Босна има најголем број на прифатилишта
– седум, додека Албанија обезбедува најширок спектар на услуги. Регионот
нема прифатлишта кои би обезбедиле помош на машки жртви на трговија со
луѓе.
Информаторите низ регионот зборуваат за достапноста на услугите
за поддршка и помош на жртвите на трговија со луѓе обезбедена во
прифатилишта кои ги водат НВО. Според извештајот на ГРЕТА за БиХ 2013
од 2010 година владата на БиХ финансирала две невладини организации да
раководат со прифатилишта за лица кои искусиле трговија со луѓе, како и
две други НВО за да обезбедат помош надвор од засолништата. Во Албанија,
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помошта на жртвите главно ја обезбедуваат четири прифатилишта за жртви
на трговија со луѓе, едно државно и три на НВО. Сите овие објекти се дел од
Националниот механизам за упатување. Помошта ја обезбедуваат бесплатно
и истата вклучува сместување, медицинска помош, советување и програми
за реинтеграција, кои може да вклучуваат професионална обука, помош
за наоѓање на работни места и микро-кредитна шема која им овозможува
на жртвите да започнат свои бизниси. На жртвите им се нуди избор на
прифатилиште, иако оние загрижени за својата безбедност се охрабруваат
да го изберат Државниот прифатен центар (НРЦ), кој нуди повисоко ниво на
безбедност. Српските НВО обезбедуваат прифатилишта, сместување, пристап
до лични документи, медицинска и психо-социјална помош и одредена
правна помош, во зависност од достапност на финансиски средства („Балкан
акт нау“ 2013). Две прифатилишта во поранешна југословенска Република
Македонија нудат сместување и услуги обезбедени од НВО за жртвите на
трговијата со луѓе - странски и домашни жртви („Балкан акт нау“ 2013). Црна
Гора има едно специјализирано прифатилиште за жртви на трговија со луѓе,
кое обезбедува храна, облека, предмети за лична хигиена и лекови (ГРЕТА,
2012). Сите овие прифатилишта се претежно поддржани од надворешни
донатори, со исклучок на Албанија, Црна Гора и поранешна југословенска
Република Македонија кои имаат прифатилишта финансирани барем делумно
од страна на владите. Во поранешна југословенска Република Македонија,
државата, исто така, обезбедува мали, конкурентни годишни грантови на пет
невладини организации за делумно да ги помогнат нивните активности во
прифатилиштата.

Достапни се периоди на рефлексија и дозволи за привремен
престој, но често само кога се соработува со властите.
Во најмалку од половина од локациите кои учествуваа во процената, на
странските жртви на трговија им се дава период за рефлексија и привремена
дозвола за престој, во кој период тие може да размислат за поднесување на
обвиненија против трговците со луѓе. Во многу случаи, владите ги принудат
жртвите да соработуваат со органите на истрагата и кривичното гонење на
трговците со луѓе пред да можат да добијат пристап до услугите. Албанија, на
пример, дава привремена дозвола за престој за сите потенцијални случаи на
трговија за период од три месеци до една година, со можност за продолжување.
Дозволата се доделува без оглед на нивната подготвеност да соработуваат со
органите на власта. Законот, исто така, предвидува дека странецот не смее да
биде протеран од територијата пред полицијата или обвинителот да може да
го интервјуира, а претходно бил проверен од тимот за пред-скриминг, добил
социјални услуги и му била дадена можност да побара привремен престој. Во
Црна Гора, Законот за странци дава дозвола за привремен престој поради
хуманитарни причини на странски државјани кои искусиле трговија со луѓе.
Дозволата за престој се доделува за период од три месеци до една година.
Законот не предвидува дека лицата треба да соработуваат со органите на
истрага и гонење во поглед на трговците со луѓе за да добијат дозвола за
престој (ГРЕТА, 2012). Во БиХ, странските случаи на трговија со луѓе добиваат
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30-дневен период за рефлексија пред да морат да се вратат (ОБСЕ, 2012).
Доколку се прогласени за жртви на трговија со луѓе и ако е поднесена
кривична пријава, имаат право на привремен престој поради хуманитарни
причини до шест месеци за целите на заштита, опоравување и враќање во
местото на потекло. Други податоци од истражувањето наведуваат дека „[i]
во практика, дозвола за привремен престој се издава само на оние жртви на
трговија со луѓе кои се идентификуваат како такви во рамките на значењето
на дефиниција од кривичниот закон “ (ГРЕТА, 2013 БиХ). Со други зборови,
доделувањето на дозвола за привремен престој зависи од поведувањето на
кривична постапка за кривично дело - трговија со луѓе.
Во поранешна југословенска Република Македонија, Србија и Косово,
институциите применуваат порестриктивна практика со која жртвите се
принудуваат да учествуваат во истрагата и гонењето на трговците со луѓе
пред добивањето на период за рефлексија и дозвола за престој. Во поранешна
југословенска Република Македонија, на пример, обезбедувањето на дозвола
за привремен престој е условена со соработката на жртвите со органите на
власта (дозволата овозможува период на рефлексија до 60 дена за странски
случаи и 30 дена за домашни случаи, по што на жртвата може да се издаде
дозвола за привремен престој за шест месеци, која може да биде продолжена
во случаи на судски постапки кои се во тек) („Балкан акт нау“, 2013). Во Србија,
на странските жртви им се дава дозвола за престој од три месеци без да
бидат официјално должни да соработуваат со органите кои го спроведуваат
законот. Во практика, сепак, периодот на рефлексија и опоравување ретко
се почитува и „во повеќе од една пригода, жртвите на трговијата со луѓе
биле изложени на директен или индиректен притисок да сведочат во судот»
(„Балкан акт нау“, 2013). Навистина, некои српски информатори истакнаа
дека на оние кои преживеале трговија со луѓе не им е дозволено да одбијат
да соработуваат со органите за спроведување на законот и да одбијат да
сведочат во судската постапка. Според косовските СОП (2008), на лицата кои
преживале трговија со луѓе треба да им се понуди период на рефлексија и да
им даде време да се опорават и стабилизираат пред да треба да решат што
би сакале следно да сторат. Период за рефлексија треба да се даде на секое
лице за кое постои сомнение дека е жртва на трговија со луѓе, без оглед на
неговата подготвеност да соработува како сведок и без оглед на тоа дали
сторителите се кривично гонети. Доделувањето на дозвола за привремен
престој треба следи по периодот за рефлексија. Но, во практика, само оние
кои се подготвени да сведочат добиле дозвола за привремен престој; доколку
не сакаат да соработуваат, лицата се депортираат.
Така, иако во регионот постојат одредби за период за рефлексија и
опоравување и привремен престој, многу од локациите ги принудат лицата да
соработуваат со властите за да добијат пристап до таквите услуги. Овој вид на
принуда не е усогласен со прифатените стандарди и конвенции на кои земјите
од Западен Балкан се потписнички.18
18 Конвенција на Советот на Европа за борба против трговија со луѓе, 2005, Член 13-14
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Малку случаи примиле надомест на штета, било од трговците или
од државата, очигледно заради сложените или нефункционални
процедури, заради недостатокот на правна поддршка и во некои
случаи, заради активно обесхрабрување од страна на властите.
Во регионот, има само неколку документирани случаи во кои жртвите
на трговија со луѓе всушност примиле надомест на штета било од нивните
трговци или од државата (што е различно од тоа да им биде доделен
надоместок). Иако сите законодавства кодифицираат надомест за жртва како
правна практика, податоците од истражувањето идентификуваа главните
пречки за спроведување на истото. Многу од локациите се чини дека имаат
дисфункционални и премногу сложени процедури за барање на надомест
на штета, не обезбедуваат правна помош за жртвите за истите да побараат
надомест на штета и во некои случаи, властите активно ги обесхрабруваат
жртвите од барање на надомест на штета.
Податоците од истражувањето открија специфични предизвици кај
процедурите за надомест на штета и услуги за жртвите во Албанија, Босна
и Србија. Албанија во моментот има неколку законски одредби кои го
кодифицираат правото на жртвите на трговија со луѓе на надомест на штета.
Меѓутоа, овие закони бараат жртвите да бараат надомест на штета одделно
од кривичната постапка против трговците; ниту државата, ниту невладините
организации не обезбедуваат поддршка на жртвите за да добијат надомест
на штета. Освен тоа, а можеби и малку изненадувачки, податоците од
истражувањето укажуваат на тоа дека жртвите треба сами да ги финансираат
граѓанските тужби, а потоа мора да платат еден отсто од надоместокот на
државата. Во еден неодамнешен случај, судот додели на жртва на трговија
со луѓе 40.000 евра на име на морална штета, но жртвата не беше во можност
да ги добие овие пари, бидејќи не можеше да ги плати потребните авансни
судски такси.
БиХ и Србија, исто така, создале значителни бариери за спроведувањето на
тужбите за надомест на штета на име трговија со луѓе. БиХ им дава на жртвите
на трговија со луѓе право да бараат надомест на штета од трговците во тек
на кривичната постапка. Извештаите укажуваат на тоа дека „таквите барања
во практика се обесхрабруваат, бидејќи истрагата за истите ќе го одложи
донесувањето на пресудата за случајот на трговија со луѓе. Како последица
на тоа, на жртвите наводно им се препорачува да бараат надомест на штета
преку граѓанска постапка. Меѓутоа, во практика, многу малку жртви го прават
тоа, заради должината на граѓанската постапка и фактот дека товарот на
докажување на штетата паѓа на жртвата. Според претставници на судството,
тековното законодавство не обезбедува доволно можности за одлучување
во поглед на надомест на штета на жртвите од страна на прекршителите во
кривичната постапка. Во Србија, првата пресуда за доделување надомест на
штета на жртва на трговија се случи неодамна (февруари 2014 година). Со
цел да добие надомест на штета, жртвата беше принудена да сведочи против
трговците кои сексуално ја експлоатирале многу години, во кривична постапка
која траеше четири години. Целиот процес траеше повеќе од седум години,
ставајќи екстремно висок товар врз жртвата во поглед на траума и време.19
19 Извор: Хелсиншки комитет: http://www.nhc.nl/en/news/First_Judgment_Awarding_Compensation_for_A_
Victim_of_Trafficking_in_Serbia_I ssued_and_Executed.html?id=225

61

Како што укажуваат овие примери, постојните механизми за надомест на штета
не успеале да дадат поддршка на правата на жртвите да бараат и да добијат
надомест на штета за нивната експлоатација. Овие неефикасни постапки се
чини дека ги обесхрабруваат жртвите од остварувањето на нивните права и
потенцијални средства на обесштетување во поглед на нивната експлоатација.

Регионот е домаќин на голем број на услуги за поддршка
на тргуваните лица. Квалитетот и опфатот на овие услуги се
разликуваат според типот на трговијата со луѓе која жртвата ја
преживеала - домашна, меѓународна и трудова трговија со луѓе.
Во анкетата, стејхолдерите ги идентификуваа клучните видови на поддршка
и услуги достапни на луцата кои искусиле трговија со луѓе во регионот. Тука
највидливо спаѓаат целосни или донекаде адекватни процени на ризик (70%),
медицинска грижа (73%) и психо-социјални услуги (76%) (Табела 5).

Целосно
адекватни

Донекаде
адекватни

Адекватни
само за
одредени
групи

Неадекватни

Целосно
неадекватни

Непознато

Табела 5: Услуги на поддршка достапни во регионот (во проценти)

Краткорочни
приофатлишта

34.7

24.5

20.4

4.1

2.0

14.3

Подолгорочни
профатилишта
или домување

30.6

22.8

19.2

6.2

2.1

19.2

Медицинска нега

31.6

41.8

12.2

9.2

0.0

5.1

Психо-социјални
услуги

41.8

34.7

15.3

3.1

0.0

5.1

Процени на ризик

33.0

37.1

14.4

10.3

1.0

4.1

Правна помош
(граѓанска или
кривична)

27.3

34.0

13.4

12.9

5.7

6.7

Помош при
вработување

10.8

32.6

24.0

14.9

2.4

15.3

Враќање и/или
реинтеграција

28.0

34.2

14.0

6.7

2.6

14.5

Релокација или
интеграција

18.5

20.5

13.8

15.4

4.1

27.7

Извор: Анкета за засегнати страни (ИОМ, Процена на потребите во Запшаден Балкан 2014)
Забелешка: Табелата ги прикажува процентите во редови, зборот на секој ред е 100%.
Податоците кои недостасуваат се исклучени од пресметката на процентите.
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Може да се забележи дека во повеќето видови поддршка, особено на
краткорочното и долгорочното прифатилиште и помошта за вработување,
една петтина до една четвртина од испитаниците смета дека овие услуги
се адекватни за само одредени групи. Засегнатите страни најчесто ги
идентификуваа правната поддршка (19 %), помошта за вработување (17%) и
релокацијата или интеграцијата како неадекватни или целосно неадекватни
(20%).
Што е поважно, а помалку дискутирано во податоците од интервјуто и
документите е прашањето за односот помеѓу услугите кои се достапни и
нивниот ефект врз самоидентификувањето. Околу 38% од испитаниците се
изјасниле дека видот и квалитетот на помош понекогаш ги одвраќаат лицата
од пристапување и пријавување на случајот (Табела 6).

Целосно не се
согласувам

Не се
согласувам

Нити се
согласувам
нити не се
согласувам

Се согласувам

Сосема се
согласувам

Не знам/ не е
применливо

Табела 6: Услуги на поддршка достапни во регионот (во проценти)

Помал опфат на услуги
достапни за странски
отколку за домашни
жртви на ТЛ

14.3

44.9

15.3

17.3

1.0

7.1

Помал квалитет на
услугите достапни за
странски отколку за
домашни жртви на ТЛ

18.6

50.5

15.5

6.2

1.0

8.2

Услуги за поддршка
направени по мера на
деца – жртви на ТЛ

6.2

18.6

21.6

42.3

8.2

3.1

Видот или квалитетот
на помош ги одвраќа
некои жртви од
пристапување кон
органите на власта

6.3

17.9

20.0

35.8

2.1

17.9

Услуги за поддршка
скроени според
потребите и на женски
и на машки жртви на
ТЛ

6.3

26.0

18.8

38.5

2.1

8.3

Извор: Анкета за засегнати страни (ИОМ, Процена на потребите во Запшаден Балкан 2014)
Забелешка: Табелата ги прикажува процентите во редови, зборот на секој ред е 100%.
Податоците кои недостасуваат се исклучени од пресметката на процентите.
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Процената на потребите, исто така, идентификува примери на различен
третман на жртвите на трговијата со луѓе во регионот. Најчесто, и како што
беше продискутирано, постои недостаток на поддршка за жртвите на трудова
експлоатација, а особено машки жртви на трговија со луѓе. Податоците од
анкетата, сепак, посочија дека најголемиот број од засегнатите страни се
согласуваат или сосема се согласуваат дека постојат услуги за поддршка на
располагање и за мажи и за жени (41 отсто). Ова е важна контрадикција која
треба да се земе во предвид при утврдување следните чекори.
Табела 7: Опфат и квалитет на услугите кои им се достапни на 		
случаите на трговија со луѓе
Изрично не се
согласувам

Не се согласувам

Ниту се согласувам
ниту не се согласувам

Се согласувам

Изрично се
согласувам

Не знам

a) Типичниот профил на идентификувани жртви на трговија со
луѓе ги претставува сите жртви во мојата земја
b) Обемот на услугите кои им се достапни на жртвите е
зависи од организацијата која ги идентификува
c) Квалитетот на услугите кои им се достапни на жртвите
зависи од организацијата која ги идентификува
d) Обемот на услугите кои им се достапни на жртвите на
трговија со луѓе зависи од организацијата која им помага
e) Квалитетот на услугите кои им се достапни на жртвите
зависи од организацијата која им помага
f) Обемот на услугите кои им се достапни на жртвите за цели
на сексуална експлоатација е поголем отколку за жртвите на
другите видови трговија со луѓе
g) Квалитетот на услугите кои им се достапни на жртвите за
цели на сексуална експлоатација е повисок отколку за
жртвите на другите видови трговија со луѓе

Извор: Анкета за засегнати страни (ИОМ, Процена на потребите во Западен Балкан 2014)

Табела 7 дава преглед на ставовите на засегнатите страни за обемот и
квалитетот на услугите кои се на располагање. Испитаниците забележуваат
дека ова зависи од организацијата која ги обезбедува услугите, како и од
видот на идентификуваниот случај - деца, жени и мажи, внатрешни или
надворешни случаи. Запрашани за квалитетот на услугите кои се достапни, над
60% од испитаниците се согласија или сосема се согласија дека квалитетот
варира според организацијата која ги обезбедува услугите. Над 50% истакнаа
дека постои поголем опфат, а повеќе од 40% поголем квалитет на услуги
на располагање за оние експлоатирани во сексуалната индустрија во однос
на другите трудови сектори. Овие податоци укажуваат на нерамномерна
достапност на опфатот и квалитетот на услугите, со варијации во зависност од
организацијата која го идентификувала случајот, која ги обезбедува услугите
и/или видот на експлоатација на која жртвата била подложена.
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Податоците од интервјуто ги потврдија варијациите во обемот и квалитетот
на услугите кои се достапни за домашните државјани наспрема странските
државјани, како и видот на агенцијата која го идентификува случајот на
трговија со луѓе. Прашани за обемот и квалитетот на услугите за поддршка,
испитаниците не се согласуваат дека обемот и квалитетот на услугите кои
се достапни за странски случаи е помал отколку за домашните (Tабела 7).
Квалитативните податоци укажуваат на тоа дека домашните случаи имаат
пристап до поголема поддршка за разлика од странските случаи, додека
во други податоци, може да се прочита обратното. Во БиХ, на пример,
странските случаи не добиваат автоматски пристап до социјална заштита
или право на работа, услуги кои домашните случаи ги уживаат. Како резултат
на тоа, странските случаи мора да се потпрат на прифатилиштата и често
ограничените услуги во прифатилиштето за каква било поддршка која им е
потребна. Понатаму, жртвите во БиХ се предмет на истиот пропис кој важи
за сите странци, оставајќи ги без можност за „лесна транзиција од статус на
привремен престој во статус на постојан престој, со што нивната реинтеграција
станува уште потешка». Ова им за цел да ги охрабри жртвите да се вратат
дома, каде што често се соочуваат со истите услови кои довеле до нивната
првична вовлеченост во трговијата со луѓе и ги прави подложни на повторна
трговија со луѓе или ранливи на протерување откако ќе им истече дозволата
за привремен престој (ОБСЕ, 2009). Во Србија, странските случаи не можат да
пристапат кон услугите за помош додека не добијат дозвола за престој, или
како што еден информатор опиша тоа е „долг и тежок, а ... исто така, може да
биде и скап процес.» Во Косово, помошта наменета за домашните случаи се
разликува од општина до општина, бидејќи нема стандардизирани процедури
или правила за поддршка.
Иако во БиХ, странските случаи не добиваат автоматски пристап до некои
услуги кои им се доделуваат на домашните случаи, некои информатори сепак
сметаат дека тие имаат пристап до повеќе помош за разлика од домашните
случаи. Како што објасни еден информатор, „домашните жртви на трговија
со луѓе не ги сфаќаат многу сериозно», додека пак на странските случаи
на трговија со луѓе заради сексуална експлоатација им се достапни многу
други видови на поддршка, за кои и се всушност усвоени ваквите услуги за
поддршка на жртвите во БиХ. Во исто време, информаторот истакна дека
„жртвите на трговијата со луѓе заради трудова експлоатација или питање не
добиваат никаква помош.» Така, освен разликите во услугите кои им се на
располагање на домашните наспрема странските жртви, разликите во услугите
се однесуваат и на видот на трговија со луѓе која жртвата ја искусила.
Податоците од истражувањето укажуваат на тоа дека пристапот до услугите
варира не само според видот на трговијата со луѓе и локацијата, туку во некои
случаи, и според институцијата која го идентификува случајот. Како што е
објаснето во еден извештај, достапните услуги «функционираат во согласност
со организациски врски и мрежи, што обично значи дека на жртвите не секогаш
им се нуди целата палета на услуги» (ICMPD, 2007). Во Црна Гора, „сè се прави
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врз основа на лични контакти» – што значи дека жртвите имаат пристап само
до оние услуги до кои невладините организации можат да пристапат преку
лични врски со социјалните работници или докторите (ГРЕТА, 2012).
Гледани заедно, податоците од истражувањето укажуваат на присуство на
голем број клучни услуги и поддршка, но нерамномерна или несоодветена
состојба на достапност на таквите услуги за жртвите на трговијата со луѓе
во регионот. Дел 3.5 ги разгледува ставовите на информаторите за одредени
пропусти, додека Дел 4 дава извештај за приоритетите на засегнатите страни
во однос на тоа како да се справат со овие пропусти.

3.4 Соработка помеѓу актерите во борбата против
трговија со луѓе
Во овој дел, ќе ги разгледаме наодите фокусирани на партнерствата, мрежите
и соработката помеѓу актерите во борбата против трговијата со луѓе во
регионот. Овие наоди засегаат прашања кои се однесуваат на формалната
и неформална соработка во рамките на, како и надвор од темата за борба
против трговијата со луѓе, вклучувајќи ги и националните и транснационалните
механизми за упатување. Наодите, исто така, ги нагласуваат разликите помеѓу
процесите како што се дефинирани на хартија и одговорот на трговијата со
луѓе операционализиран и имплементиран во практика.

Покрај различните процеси на соработка, засегнатите страни не
гледаат на спроведувањето на овие механизми како на целосно
или целосно функционално.
Актерите во регионот имаат воспоставено механизми - НРМ – според кои се
одвива соработката помеѓу владините и невладините актери кои работат на
полета на борба против трговијата со луѓе. Како што е нагласено во Табела 4,
речиси 87% од испитаниците ги сметаат нивните НРМ за делумно или целосно
оперативни. Но, во практика, овие механизми се чини дека се фокусираат
речиси исклучиво на дејствија против и на одговор на трговијата со луѓе
заради сексуална експлоатација. Како што е случај со достапните услуги
продискутирани погоре, пропустите во соработката се чини се сконцентрирани
околу трговијата со луѓе заради други форми на трудова експлоатација, чие
отсуство е особено видливо кај трудовите службеници и полицијата.
Податоците од истражувањето, исто така, укажуваат на тоа дека само
Албанија има високо оперативни НРМ. Повеќето од другите локации пријавиле
дека воспоставиле, но не и спровелесилни, високо функционални НРМ. Во
Албанија, Надлежниот орган за заштита и помош на жртви на трговија со луѓе
е составен од претставници на граничниот сектор и секторот за борба против
трговијата со луѓе, Конзуларната дирекција и Дирекцијата на социјалната
служба. Надлежниот орган го координира процесот на упатување за почетна
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помош и заштита и долготрајна рехабилитација на сите жртви на трговија
со луѓе. Според извештаите и информаторите од истражувањето, во некои
области, на пример, БиХ и Србија (ГРЕТА, 2013 БиХ и Србија), претставниците
на надлежните институции се и дел од еден поширок НРМ кој е активен на
ниво на заедницата, кој вклучува и регионални комисии и локални мрежи
поставени за подобрување на идентификацијата, заштитата, помошта и
рехабилитацијата на жртвите на трговија со луѓе. Повеќето информатори ги
опишуваат НРМ на Албанија како „добро функционални и добар пример за
другите. Постои добра комуникација со социјалните служби, помеѓу владините
и невладините организации». Во исто време, еден информатор напомена дека
додека НРМ претставуваат „многу добар документ», некои клучни актери
во моментов не се вклучени во идентифкација и помагање на случаите на
трговија со луѓе, како на пример, трудовите инспектори и персоналот кој
работи на заштита на децата.
Во БиХ, Косово, Црна Гора и Република Македонија, информаторите истакнаа
дека постојат НРМ, но изразија загриженост во врска со недостатокот на
соработка и координација помеѓу клучните актери за кои информаторите
сметаат дека треба да бидат вклучени во решавањето на проблемот со
трговијата со луѓе. Во БиХ, на пример, Акциониот план за трговијата со луѓе
вклучува рамка за изготвување и координирање на политики и дејствувања
за спречување на трговијата со луѓе. БиХ има воспоставено мешовита
институционална рамка за изготвување и координирање на политиката и
дејствијата против трговијата со луѓе, која ги вклучува државниот координатор,
државната меѓуминистерска група, како и Ударните единици и Регионалните
мониторинг тимови. Според документите од истражувањето, државниот
координатор дејствува на стратегиско ниво во поглед на спроведување на
мерките за борба против трговијата со луѓе, Ударните сили имаат доминантно
оперативна улога при истражување на специфични случаи, Регионалните
мониторинг тимови (составени од државни и локални обвинители, агенции за
спроведување на законот на и НВО), се активни во активностите за борба
против трговијата со луѓе на локално ниво (ОБСЕ, 2012). Извештајот ГРЕТА
(2013 БиХ) ги истакнува недостатоците во тековниот НРМ заради тоа што
органите кои го спроведуваат законот создаваат пречки за идентификација
на случаите и пристапот до помош. Понатаму, ресурсите и овластувањата
на државниот координатор се ограничени на олеснување на соработката
и размената на информации помеѓу клучните актери. Еден информатор ја
опишан меѓуагенциската соработка помеѓу НВО и владините агенции, како
„мрежа на неформални контакти“ помеѓу актерите кои се вклучени во борбата
против трговијата со луѓе веќе долги години, наместо да биде целосно
функционален систем на соработка.
НРМ на Косово вклучуваат стандардни оперативни процедури кои ги
дефинираат улогите и одговорностите на сите актерите во борбата против
трговијата со луѓе, вклучувајќи и задолжување на канцеларијата на Државниот
координатор за координација на сите засегнати страни. Повеќето видови на
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информатори сепак посочија, дека тие веруваат дека треба да има подобра
координација помеѓу клучните засегнати страни во идентификацијата и
упатувањето, особено на локално ниво.
Црна Гора има воспоставено структура на НРМ која ја поддржува соработката
на голем број клучни актери, но, според неколку информатори, нејзиното
спроведување е «променливо». Националниот координатор за борба против
трговија со луѓе ги координира државните напори против трговијата со луѓе.
Канцеларијата работи во рамките на Генералниот секретаријат на Владата на
Црна Гора (Директива на Владата издадена на 18.04.2013) и е одговорена за
координирање на активностите на надлежните државни органи, меѓународните
институции и невладините организации во спроведувањето на Националната
стратегија и акционите планови. Канцеларијата го надгледува „Договорот за
соработка», кој има улога на национален механизам за упатување и вклучува
претставници од Врховниот суд, Државното обвинителство и релевантните
владини министерства (внатрешни работи, здравство, образование, труд
и социјална заштита) (Националната стратегија, 2012). Канцеларијата на
Националниот координатор има скучено договори за соработка со невладини
организации за обезбедување на услуги за лица кои биле жртви на трговија
со луѓе (Национална стратегија, 2012). И владата и невладините информатори
наведоа дека постојат пропусти во функционирањето на НРМ, како на пример
во Косово, особено на општинско ниво. Слично на тоа, информаторите наведоа
дека НРМ во поранешна југословенска Република Македонија има голем
број на „оперативни недостатоци», како што се недостаток на разбирање на
индикаторите на трговијата со луѓе кои се користат за идентификација на
случаи и како во Косово и Црна Гора, постои недостаток на спроведување на
НРМ на локално ниво, односно општинско ниво.
Неодамнешното спроведување на НРМ во Србија преку Агенцијата за
координација на заштитата на жртвите на трговија со луѓе се покажа како
позитивно во поглед на можна реализација на повисоко оперативно ниво.
Агенцијата ја надгледува идентификацијата на случаи на трговија со луѓе, ги
потврдува случаите кои ги идентификувала полицијата како случаи на трговија
со луѓе, врши процена на потребите на жртвите и ја координира помошта
за нив. Во 2012 година, Агенцијата стана Центар за заштита на жртвите
на трговијата со луѓе како дел од тековните реформи на српскиот систем
на социјална заштита и планирано е да се вклучи и прифатилиште за итни
случаи во функцијата на НРМ. Како нова НРМ структура, одредени процедури,
протоколи и стандарди за работа се сè уште во развој, но „некои подобрувања
се веќе видливи. На пример, целата работа на Центарот е транспарентна и
видливна на неговите интернет-страници, месечните информации за бројот на
лица кои се конечно идентификувани како жртви на трговија со луѓе, бројот на
лица кои не биле идентификувани како жртви на трговија со луѓе (потенцијални
жртви кои биле прелиминарно идентификувани, но не не ги исполнуваат
критериумите за конечна идентификација) и нивните демографии» (ГРЕТА,
2013 БиХ). Средствата за координирање на актерите кои работат на борба
против трговијата со луѓе на тој начин се покажаа како соодветни во Србија.
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Додека новата структура на Србија ветува потенцијал за ефективен НРМ,
повеќето информатори наведуваат важни пропусти во координацијата на
актерите и агенциите кои работат на борба против трговијата со луѓе на секоја
локација. Податоците од истражувањето укажуваат на повисоко ниво на
операционализација, со голем број на клучните засегнати страни вклучени во
идентификување на случаи на трговија со луѓе и обезбедување на потребната
поддршка. Сепак, се чини дека во нивното спроведување, НРМ и другите
механизми не ги координираат ефикасно сите актери и на сите нивоа; на тој
начин, се укажува на клучните недостатоци во обезбедувањето на целосно
функционален и сеопфатен одговор на трговијата со луѓе (види Дел 3.5)

Иако постојат бројни регионални и билатерални договори за
борба против трговија со луѓе, многу од нив не се оперативни и
релевантните актери мораат да се потпрат на неформални мрежи
за да ги координираат прекуграничните одговори на трговијата со
луѓе.
Во Западен Балкан, владите и другите засегнати страни имаат воспоставено
неколку структури за координација и обезбедување на ефективна
прекугранична соработка во одговорот на трговијата со луѓе. Тие вклучуваат
транснационален механизам за упатување (ТРМ), како и неколку договори за
спроведување на законот, а особено Конвенцијата за полициска соработка
во Југоисточна Европа од 2008 година и Центарот на Југоисточна Европа за
спроведување на законот (SELEC) (ICMPD, 2012). Поширока платформа за
регионална соработка во одноа на трговијата со луѓе претставува Стратегијата
на ЕУ за интегрирано гранично управување, која вклучува соработка во
областа на визи, азил и миграција.20
Голем број меѓународни и регионални актери го создадоа ТРМ за Западен
Балкан во 2009 година. Целта на овој механизам е да се поддржи соодветната
прекугранична идентификација на случаи на трговија со луѓе, како и да се
обезбеди давање соодветна заштита и помош. Договорните страни за ТРМ
опфаќаат десет влади кои учествуваа во иницијативата и кои ги спроведоа
одредбите на проектот воден од ICMPD (ICMPD, 2012). Како што е дискутирано
погоре, податоците од анкетата покажуваат дека испитаниците веруваат
дека TРМ е целосно или делумно во функција. Но, обемните квалитативни
податоци од сите локации и сите видови на информатори укажуваат
дека договоните страни кон TRM не го сметаат истиот за функционален.
Информаторите истакнаа дека високиот обрт на персоналот вклучен во
развој и спроведување на ТРМ всушност спречува негово спроведување. Како
што истакна еден информатор, „се чини дека луѓето често се пензионираат
или се премстуваат на друго работно место без претходна најава и така
точките на контакт кои се воспоставени веќе не функционираат.» Како што е
сугерирано, иако клучните договорни страни се согласија да учествуваат во
20 Упатства за интегрирано управување со границите во Западен Балкан, http://www.eulex-Kosovo*.eu/
training/police/PoliceTraining/BORDER_BOUNDARY/DOCUMENTS/6.pdf?page=agreements
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ТРМ, на овие процеси им недостасува институционализација која е неопходно
за да се обезбеди непречено функционирање и транзиција пошироко од
дејствувањето на поединецот. Без институционализација на ТРМ, истиот не
може да функционира ниту пак може да обезбеди сеопфатна реакција на
случаите на трговија со луѓе во регионот.
Наспроти оваа позадина на постоечки, но недоволно искористен формален
договор, клучните актери, особено невладините организации, мораа да
развиваат неформални мрежи на соработка за да обезбедат соодветен
одговор на случаите на трговија со луѓе. Информаторите нагласија дека
морале да се потпираат на своите лични контакти и познати партнери за да
обезбедуваат поддршка за случаите на трговија со луѓе, особено за случаи
за кои е потребна поддршка за враќање и реинтеграција. На регионално
ниво, повеќе информатори споменаа постоење на неформални мрежи на
соработка, особено помеѓу НВО. Овие неформални мрежи се чини дека се
најважни за случаите на репатријација и поддршка за реинтеграција. Покрај
тоа, тие разменуваат информации и податоци и за други прашања кои ги
продлабочуваат знаењата и капацитетите за истражување. Еден информагтор
објасни дека „соработката на НВО функционира многу подобро на регионално
ниво отколку на национално ниво.» Друг информатор објасни дека „НВО кои
работат на борба против трговијата со луѓе имаат добри односи на Балканот
- Фондацијата „Крал Бодуен“ (King Baudouin Foundation) дава поддршка на
зајакнувањето на поддршка на жртвите и создава можности НВО да се сретнат,
да дискутираат нови прашања и да разменат инфомрации за регионални
практики.» Неколку информатори потврдија дека невладините организации
од регионот се среќаваат редовно и имаат развиено односи на соработка
на регионално ниво, што им овозможува да развијат видови на неформални
мрежи потребни за да им помогнат на лица кои искусиле трговија со луѓе.
Регионалната соработка на граѓанските организации вклучени во борбата
против трговијата со луѓе, исто така, беше финансиски поддржана преку
проекти на ЕУ во 2011-2013. Ова укажува дека овие неформални мрежи и
поцелосниот одговор на трговијата со луѓе се случуваат надвор од владините
канали. Се чини дека прекуграничните пропусти се посериозни помеѓу владите
и помеѓу различните видови на актери (владини наспрема невладини).
На владино ниво, многу локации имаат воспоставено билатерални договори
за соработка на полето на спроведување на законот. Сепак, постоењето
на овие договори не обезбедува нивно спроведување. На пример, повеќето
информатори објаснија дека и покрај постојните билатерални договори,
информациите за случаи на трговија со луѓе со потекло од Западен Балкан
тешко се добиваат преку официјални канали. Во практика, ова покажува
дека постоењето на такви договори автоматски не обезбедува соработка на
оперативно ниво.
Има и неколку билатерални договори кои се фокусираат на правните аспекти
на полициската соработка, потпишани помеѓу Албанија, Бугарија, Хрватска и
Босна и Херцеговина со Србија во 2010 година (Scarabelli, 2014). Конвенцијата
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за полициска соработка за Југоисточна Европа (PCC SE) ја унапреди
билатералната соработка преку потпишување на билатерални договори со
останатите членки на PCC SE21. Билатералните договори за спроведување
на законот вклучуваат договори со Европската унија, Турција, Египет, Руската
Федерација и Швајцарија22. Исто така, постојат голем број специфични
договори за трговија со луѓе. Некои од најпознатите функционални договори
го вклучуваат и Партнерството за миграциски дијалог со Швајцарија.
Швајцарија има потпишано меморандуми за разбирање за спроведување на
миграциски партнерства со БиХ, Србија и Косово. 23
Информаторите сметаат дека спроведувањето на овие договори не е
конзистентно и често, не е целосно функционално. Примерите за тоа го
вклучуваат пропустот да се идентификуваат албанските деца - жртви на
трговија со луѓе во Косово и Грција и покрај постоењето на билатерални
договори.24 Информаторите од Србија и поранешна југословенска Република
Македонија потврдуваат дека билатералните договори не секогаш
обезбедуваат оперативна соработка на терен. Тие ги истакнаа тешкотиите во
пристапот до информации за случаи на трговија со луѓе и долгите и сложени
административни постапки пред да се добие можност да се пристапи кон
помош. Тие наведуваат случаи во кои лицата кои доживеале трговија со луѓе
во ЕУ биле репатрирани без воопшто да се бидат идентификувани во земјата
- дестинација (на пример, Франција и Белгија) како случаи на трговија со луѓе.
Како и со НРМ, се чини дека иако владите и невладините организации работат
на подготовка на ТРМ и билатерални договори, тие сепак не се целосно
функционални во регионот. Неопративноста или помалата оперативност на
формалните механизми за споделување на информациите претставува клучен
пропуст во обезбедувањето на сеопфатна идентификација, заштита и помош
на случаите на трговија со луѓе во и низ регионот.

21 PCC SE договори за спроведување, https://www.mvr.bg/en/pcc_see/implementation_agreements.htm
22 ЕК и Република Албанија потпишаа Договор за реадмисија во април 2005 кој има за цел намалување
на непрописната миграција со соседните земји.
23 Дијалог за миграциско партнерство,
http://www.sdc.admin.ch/en/Home/Themes/Migration/Migration_dialogue_in_Switzerland
24 Договор за заштита и помош на деца-жртви на трговија со луѓе, потпишан во 2006 година меѓу
албанската и грчката влада, стапува на сила по ратификацијата од страна на Грција во 2008 година
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3.5 Пропусти во идентификацијата, упатувањето
и обезбедувањето помош
Во овој дел, ги презентираме наодите во однос на пропустите идентификувани
кај механизмите за идентификација, механизмите за упатување, заштитата и
програмите за помош во регионот на Западен Балкан. Наодите се фокусираат
на интердисциплинарни теми кои се очигледни на повеќе локации и документи
и од различни информатори. Овие наоди ги потенцираат недостатоците во
врска со механизмите за идентификација, спроведување на законот, наменети
за заштита на лица кои биле жртви на трговија со луѓе, услуги за поддршка и
реинтеграција и соработка помеѓу актерите во борбата против трговијата со
луѓе.

Регионот нема ефикасни механизми за навремено и точно
откривање на тргуваните лица. Овој пропуст резултира со
недоволно откривање на неколку видови на случаи на трговија со
луѓе .
Низ целиот регион, како и кај сите извори на податоци, најголемите
пропусти во одговорот на трговија со луѓе се поврзани со навремена и точна
идентификација на случаите на трговија со луѓе. Причините за овој проблем се
бројни и можат да се сумира дека вклучуваат проблеми со основната правна
рамка; недостаток на проактивна идентификација на места каде постои
веројаност да се откријат жртви; недостаток на вклученост на сите потребни
сектори; недостаток на капацитети кај клучните актери, често се влошуваат
заради големиот обрт на персонал; а на некои локации, постои и недостаток
на политички заложби.
Женските жртви тргувани заради сексуална експлоатација остануваат
најголемата група на идентификувани случаи и покрај универзалното признание
кај засегнатите страни дека постојат и многу други форми на трговија со луѓе.
Извештаите, испитаниците и податоците од анкетата откриваат дека „жртвите
на други форми на трговија со луѓе често не се правилно идентификувани» и
дека таквите вклучуваат машки жртви, жртви на трудова експлоатација, деца
кои се експлоатираат особено за питање и принуден брак, и жртви на трговија
со луѓе кои работат во домаќинства.
Постојните извештаи од организациите специјално изготвени со усвојување
на суптилно разбирање на НРМ и ТРМ специфицираат дека механизмите
за идентификација за случаи на трговија со луѓе првично биле подготвени
за да одговорат на стереотипот на млади, полнолетни жени кои биле
жртви на трговија со луѓе со употреба на сила, закани или принуда заради
нивна сексуална експлоатација (ОБСЕ, 2007). Одговорите од интервјуто во
регионот сугерираат дека, иако сега постои признание дека трговијата со
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луѓе вклучува многу поширок спектар на намени на истата, таквите намени
треба допрва да бидат целосно опфатени или вклучени во идентификувањето
и поддршката на случаите на трговија со луѓе или во разбирањето на оваа
појава од страна на сите клучни актери. Како резултат на тоа, и покрај тоа
што беа идентификувани како проблем уште во 2005 година, многу актери
вклучени во борбата против трговијата со луѓе не се потрудија проактивно
да идентификуваат алтернативни форми на трговија со луѓе и/или различни
профили на жртви (Surtees 2005a: 497, 513).

Проблеми со основната правна рамка.
Остануваат отворени големи разлики во начинот на кој концептот на
трговијата со луѓе е разбран од страна на сите засегнати страни, проблем
кој се влошува со недоследности во законската дефиниција на трговијата
со луѓе во регионот. Ова е најјасно во БиХ, каде што трговијата со луѓе е
дефинирана поинаку во четири кривични законодавства. Во Србија, владата
нема усвоено сеопфатен акт наменет за борба против трговијата со луѓе, кој ќе
вклучува мерки за обезбедување на социјална помош за жртвите на трговија
со луѓе и ресурси за нивно опоравување (АСТРА, 2010). Во Албанија, според
информаторите, Врховниот суд изјавил дека трговијата со луѓе не вклучува
домашна трговија со луѓе.
Дури и на локациите за кои се вели дека имаат солидна правна рамка
(како што се поранешна југословенска Република Македонија, Црна
Гора), информаторите истакнаа голем број процедурални прашања кои ја
попречуваат соодветната примена на законите, вклучувајќи го и општиот
недостаток на разбирање на трговијата со луѓе во системот на кривично
право и недостатокот на познавање на соодветните процеси, кое се движи од
недостаток на „знаење за тоа кои документи можат да се користат во текот
на истрагите и гонењето на овие кривични дела» (АСТРА, 2011) до недостаток
на знаење/разбирање на правата на жртвите. Косовската* Националната
стратегија и Акциониот план 2011 - 2014, истакнуваат дека „тешкотиите се
состојат од различните ставови, прво во правењето на разлика помеѓу законот
за трговија со луѓе и второ во изрекувањето на казни на прекршителите кои
често се минимални и трето во недостатокот на законодавството и механизми
за заштита на сведоците и жртвите. “

Недостаток на проактивно откривање на места каде што е
веројатно да има случаи на трговија со луѓе.
Одговорите кај сите извори на податоци и локации наведуваат дека владините
претставници не „преземаат никакви проактивни мерки за да откривање на
случаи на трговија со луѓе во земјата», што води до мала идентификација
и известување за случаите на трговија со луѓе, како и до необезбедување
на социјална поддршка на лицата кои искусиле трговија со луѓе. На пример,
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според повеќето информатори во Србија и поранешна југословенска
Република Македонија, „не постои одговорно лице во постапката за азил
за идентификување на жртви на трговија со луѓе во полициските станици,
прифатните центри за баратели на азил, оделот за азил». Информаторите, исто
така, тврдат дека властите не успеаја да идентификуваат случаи на трговија
со луѓе помеѓу депортираните и други непрописни мигранти; децата–питачи,
лицата кои работат за секс и забавната индустрија, и одредени трудови
сектори, вклучувајќи ги градежништвото и текстилната индустрија».

Во откривањето не се вклучени сите потребни сектори.
Во целиот регион, најголемиот број на случаи за идентификација се потпира
на ефикасноста на полицијата. Информаторите низ регионот ги посочуваат
трудовите инспектори како група која забележително е отсутна од напорите
за идентификација на жртви на трговија со луѓе. Покрај тоа, иако се прават
различни обиди за да се вклучат другите актери (на пример, социјални
работници, наставници и здравствени работници) во борбата, овие групи
„ретко или никогаш не пријавиле случај“.

Недостаток на капацитети кај клучните актери вклучени во
откривањето на случаи на трговија со луѓе.
Една од најглавните теми која се провлекува во сите сетови на податоци е
„малиот капацитет на луѓето кои би можеле да дојдат во контакт со лица
кои искусиле трговија со луѓе за нивно идентификување». Особено, како што
повеќето информатори од Албанија и БиХ истакнаа, „различни професионалци
треба да бидат свесни за трговијата со луѓе и да бидат обучени за тоа како
да ги препознаат раните знаци или да го препознаат тргуваното лице».
Поточно, владини претставници од полицијата и социјалните служби, како
и организациите од граѓанскиот сектор не ги познаваат а треба да бидат
обучени за „примарните и секундарните индикатори кои се користат за
идентификација на потенцијалните жртви на трговија со луѓе». Низ целиот
регион, информаторите особено ја истакнаа конфузијата во областа на
проституција, како што е обвинување на жртвите на трговија со луѓе за
злосторства во врска со сексуалната работа. Значајна бариера во поглед на
зголемувањето на капацитите претставува високиот обрт на вработените во
полицијата и социјалните служби.
Напорите за градење на капацитетите треба да се концентрираат на
толкувањето на одредени модели на трговија со луѓе кои се втемелени
во традиционалната култура. На пример, клучните информатори од БиХ и
повеќе национални и регионални извештаи презентираат мислења дека
недејствувањето на институциите се влошува со културните верувања кои ги
припишуваат питањето и договорените бракови како вообичаена традиција за
некои малцински групи - особено Ромите - и со тоа не ги сметаат овие практики
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како експлоататорски. Во БиХ, делегацијата на ГРЕТА беше информирана
дека принудните бракови на тинејџерки припаднички на Ромите - Ашкали и
Египќани се „дел од нивната традиција» и затоа не е потребна интервенција
од страна на институциите. Понатаму, случаите на трговија со деца принудени
да питаат често се испраќаат назад до обвинителите врз основа на фасктот
дека родителите на овие деца се оние кои ги принудуваат да питаат, што пак
се смета за родителска негрижа, а не трговија со луѓе (ГРЕТА, 2013 БиХ).
Важно е да се нагласи дека културните аспекти не влијаат само врз оние
обвинети за трговија со луѓе, туку и врз жртвите, како што е илустрирано од
следниот цитат од извештајот во Србија:

Возрасни мажи од Србија се жртви на трговија со луѓе заради
трудова експлоатација, најчесто на градилишта во странски
земји. Поради културните и патријархални причини (мажите не се
склони да признаваат дека се жртви), начинот на експлоатација
(експлоатација во градежната индустрија, која често вклучува
огромен број на жртви) и нејасните процедури за идентификување,
често се случува бројот на идентификувани жртви да е значително
помал од вистинската бројка на тргувани лица („Балкан акт нау“,
2013).

Основен недостаток на политичка волја за признавање на
проблемот, изготвување на соодветна политика и севкупен
одговор на трговијата со луѓе.
Податоците од истражувањето укажуваат на основен недостаток на политичка
волја да се препознае и да се одговори на трговијата со луѓе. Овој недостаток
на политичка волја создава бариери за развојот на поефикасни механизми
за идентификација. Осум од испитаниците во онлајн анкетата особено го
истакнаа „недостигот на посветеност на работата од страна на оние кои
се одговорни за идентификација“. Информаторите истакнаа дека постојат
значајни дестимулации за идентификација на жртвите, што потенцијално
ќе резултира со: (1) потреба од повеќе ресурси за поддршка во средина во
која донаторското финансирање пресушило и владите се соочуваат со голем
број конкурентни приоритети, (2) повеќе работа за оние кои се задолжени за
спроведување на законот и за социјалните служби, (3) нагорна процена на
сериозноста на проблемот на трговија со луѓе во оваа област.
Исто така, поврзано со политичка волја, поголемиот дел од извештаите и
клучните информатори во регионот ја споменаа корупцијата - во форма на
соучество на локалните власти и полицијата со трговците со луѓе - како главна
пречка за борба против трговијата со луѓе:

Корупцијата е веројатно најважниот фактор во објаснувањето на
трговијата со луѓе. Сепак, корелацијата помеѓу овие две појави и
вистинското влијание на корупцијата врз трговијата со луѓе, обично
се запоставуваат во процесот на изготвување и спроведувањето
на политиките и мерките за борба против трговијата со луѓе.
Овој недостаток на внимание значително може да ги поткопа
иницијативите за борба против трговијата со луѓе и да спречи
прилагодување на одговорите колку што е потребно. („Балкан акт
нау“, 2013 година)
Овие фактори се јасно меѓусебно поврзани, а гледани заедно, истакнуваат
големи пропусти во идентификацијата на случаите во регионот, особено во
однос на трговијата со луѓе заради трудова експлоатација.

Подолготрајните услуги на реинтеграција остануваат да бидат
предизвик насекаде во регионот.
Недостатокот на подолгорочни услуги за реинтерација и поддршка на лица
кои биле жртви на трговија со луѓе откако истите ќе ги добијат краткорочните
услуги во прифатилиштата, несомнено се истакнува како голем пропуст од
страна на сите извори на податоци. Или како што еден информатор сугерираше
дека „услугите за заштита и помош за лицата кои бле жртви на трговија со
луѓе (странски и домашни) по напуштањето на прифатилиштето се еднакви
на нула», а друг дека „не постојат ефикасни програми за реинтеграција на
жртвите», а повеќето информатори, и од анкетата и од интервјуата, нагласуваат
дека голем проблем кој ја попречува ефикасната реинтеграција на лица кои
се жртви на трговија со луѓе е недостигот на поддршка за вработување.
Информаторите и испитаниците веруваат дека треба да има „други форми на
економска реинтеграција приспособени да му одговараат на ова население.
Ограничените можности за пристап до стручни обуки е уште еден пропуст на
тековните програми за реинтеграција“.
Во исто време, како што е забележано во Албанија, дури и кога случаите
биле во можност да најдат вработување, ниските примања на тие работни
места често значеле дека жртвите не можат да си ги задоволат ниту своите
основни трошоци за живот. Ова ја нагласува клучната поента истакната во
еден извештај („Балкан акт нау“, 2013) дека повеќето жртви кои се враќаат
на истото место се соочуваат со истите проблеми кои ги имале пред да станат
жртви на трговија со луѓе. Особено, недостатокот на економски можности што
мотивирале многу луѓе да се фатат во мрежите на трговијата со луѓе, со цел
да мигрираат. Нивната состојба генерално се менува по нивното враќање, па
дури може и да се влоши заради направените трошоци за нивната миграција.
Така, долгорочната реинтеграција носи предизвици за кои обично не се
изготвени и спроведени соодветни решенија. Во оваа област потребни се
нови ревидирања, на пример, поголемо ангажирање на приватниот сектор во
обезбедувањето на можности во рамките на јавниот сектор.
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Законите донесени со цел заштита на лицата кои имаат искусено
трговија со луѓе неконзистентно се применуваат и спроведуваат
во регионот.
Низ целиот регион на Западен Балкан, информаторите идентификуваа
голем број прашања кои укажуваат на тоа дека жртвите се генерално лошо
услужени од недоволно искористеаната важечка правна рамка. Првично, ова
се однесува на начинот на кој трговијата со луѓе е дефинирана и толкувана,
но се однесува и на лошото спроведување на важечките законски одредби.
Во БиХ, на пример, секое од четирите посебни кривични законодавства има
свој кривичен законик; трговијата со луѓе се смета како посебен прекршок
само во еден од нив. Другите три покриваат само жртви на трговија со луѓе
заради сексуална експлоатација. Понатаму, црногорскиот закон не содржи
дефиниција за жртва на трговија со луѓе. Извештајот на ГРЕТА (2012) ја
дефинира „жртвата на трговија» како „лице кое е оштетено од сторителите на
кривични дела во областа на трговијата со луѓе акти опфатена со Кривичниот
законик“: Едно лице се прогласува за ‘жртва на трговија со луѓе’ законски само
кога тоа е ‘докажано’ во суд, согласно членовите 444 или 445 од Кривичниот
законик.
Останатите земји немаат целосно оперативна дефиниција на трговијата со
луѓе. Во Црна Гора, на пример, не постои закон кој дава дефиниција на жртва
на трговија со луѓе. Едно лице добива правен статус на „жртва на трговија
со луѓе» само во случаи кога судот ќе обвини некого за трговија со луѓе. Во
Косово, питањето не е наведено во дефиницијата на трговија со луѓе, ниту
пак во терминот за експлоатација. Дури и кога трговијата со луѓе е соодветно
дефинирана со закон, во регионот имало случаи кога трговијате со луѓе се
третира како проституција или работен спор.
Како што беше наведено погоре, жртвите се принудени да сведочат во
БиХ и Србија. Исто така во Србија, една НВО пријавила случаи во кои
судиите без никаква почит се обраќале на жртвите по име, а истовремено
со почит се обраќале на останатите учесници - обвинетите, обвинителите,
адвокатите. Во извештајот понатаму се забележува дека на жртвите им се
поставувале несоодветни прашања во врска со нивниот начин на живот и
причините за изборот на таквиот начин на живот. Имало случаи каде што се
користеле полното име и презиме на жртвите во сите набљудувани постапки.
Правната анализа покажа дека во седум наврати биле откриени адресата
или живеалиштето или престојувалиштето на жртвит3. Во БиХ, ГРЕТА била
информирана за случај каде што имињата на жртвите под посебна заштита
биле обелоденети на медиумите.
Во Албанија, се чини дека има многу малку правна заштита за лицата кои
биле жртви на трговија со луѓе. Прво, како што објаснил еден известувач,
„одложувањето на судските процеси е еден од факторите што доведува до
неуспешно завршување» на случаите. Информаторите, исто така, изразија
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загриженост во врска со „изложеноста на жртвите во судниците пред
криминалните елементи, без можност за тајност и заштита на информации“.
Други информатори изразија загриженост за односот на обвинителите кон
лицата кои биле жртви на трговија со луѓе. Како што еден информатор запраша,
„Ако обвинител кој се обраќа на жртвата (на сексуална експлоатација) со
зборовите:“„Вие сакате да го правите тоа», каков застапник на жртвата е тој?»
Ова укажува дека информаторите изразуваат загриженост за адекватноста
на правните процеси и персоналот кој треба да ги штити интересите на оние
кои сакаат да бараат надомест на штета за трговија со луѓе.
Податоците од истражувањето даваат информации за несоодветно
спроведување на законите за трговија со луѓе, односно дека „ги имаме само
на хартија, но не на оперативен, практичен начин». Одговорите, исто така,
опишуваат ситуации како што се „и дека и онаму каде што беа спроведени
законите, често тоа било на начин кој не ги почитува правата на жртвите
или им служи на нивните интереси, особено во поглед на нивното право на
надомест на штета». Како што овој цитат нагласува, прашањето за надомест
на штета беше забележано како посебен пропуст во целиот регион и истото
е показател за тековните недостатоци во системот на кривично право во
регионот на Западен Балкан, во поглед на поддршката и заштитата на жртвите
на трговијата со луѓе.

Многу од случаите не ги добиваат заслужените достапни услуги и
поддршка.
Повеќето извештаи и информаторите од анкетата и од интервјуто истакнаа
дека услугите претежно се добиваат во прифатилиштата и се насочени кон лица
кои биле тргувани заради сексуална експлоатација. И покрај консензуалниот
став дека трговијата со луѓе заради трудова експлоатација е во континуиран
пораст, како во, така и надвор од регионот на Западен Балкан, жртвите на
трговија со луѓе заради трудова експлоатација се „целосно запоставени“.
Конкретно, испитаниците во анкетата истакнаа дека постои недостаток на
специјализирани услуги за поддршка на машки случаи на трговија со луѓе,
како на национално, така и на регионално ниво. Ова претставува основа
за загриженост, со оглед на формите на трудова експлоатација кои се (1)
во пораст и (2) често вклучуваат мажи на кои не им одговараат услугите
на поддршка кои се изготевни за задоволување на потребите на жени
експлоатирани во секс индустријата. Како што наведува еден информатор,
помошта во регионот речиси исклучиво се обезбедува во прифатилиштата и
бидејќи нема прифатилишта за мажи, сите идентификувани „машки жртви на
трговија со луѓе се испратени дома“.
Повеќето податоци го нагласуваат недостатокот на поддршка и услуги за
деца - жртви на трговија со луѓе во регионот. Информаторите од Косово,
Србија, БиХ, Албанија и Црна Гора го истакнуваат недостатокот на поддршка
или несоодветната специјализирана поддршка на деца – жртви на трговија
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со луѓе. На пример, постојат само неколку специјализирани прифатилишта за
деца - жртви на трговија со луѓе, како резултат на што тие се сместуваат во
прифатилишта за возрасни жртви или прифатилишта за деца во други тешки
околности, како што се децата без родителска грижа.
Податоците од истражувањето понатаму покажуваат дека децата не се
соодветно третирани од страна на системот на кривично право. Во Србија,
на пример,малолетниците се повикувани да даваат изјави во тек на долг
временски период, што е сериозна пречка во нивното опоравување и им
оневозможува да го остават лошото искусвто зад себе и да продолжат со
своите животи (АСТРА, 2011). Во други случаи, условот социјалните работници
да бидат назначени да им помагаат на деца - жртви на трговија со луѓе преку
правни процеси не се применува рутински.
Дополнителна загриженост претставуваат ситуациите на случаите кога
родителите се соучесници во трговијата со своето дете. Обично, родителот
или законскиот старател на малолетното лице мора да обезбеди писмена
согласност за престој на детето во прифатилиштето, а процедури за да се
отфрли овој услов се забележани во Албанија и Србија, бидејќи постапката е
непотребно долга.
Недостаток на поддршка и услуги беа, исто така, наведени за ромската
популација, иако споредбата и анализата на одговорите на сите прашања
и извори на податоци укажуваат на потреба од решавање на прашањата
поврзани со ромските заедници на холистички начин, односно на начин кој ги
опфаќа (1) факторите на ранливост, вклучително непријавување во евиденција
на родените, што претставува пречка за добивање на соодветна социјална и
медицинска помош; (2) културните ставови кон и во ромската заедница кои
претставуваат бариери за спречување на трговијата со луѓе, идентификација
на случаи и успешна реинтеграција. Еден информатор ја нагласи потребата од
нови пристапи за решавање на овие прашања, истакнувајќи дека е направена
значајна инвестиција на ресурси во нивно решавање без поголем ефект.

Постојат малку системи кои имаат за цел да се осигурат дека
помошта што им се дава на лицата кои биле жртви на трговија
со луѓе (1) ги исполнува минималните стандарди и (2) се смета за
соодветна од страна на самите жртви.
Одговорите на прашањето какви системи постојат за да се утврди дали
помошта од програмите за поддршка ги исполнува минималните стандарди
и се сметаат за соодветни од страна на луѓето, се фокусираат на две работи:
постоењето и следењето на минималните стандарди за помош и услуги и
механизмите за фидбек од жртвите.
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Во однос на постоењето на минималните стандарди, податоците од
истражувањето истакнаа дека минимални станадарди речиси и не постојат.
Во Косово, на пример, едно неодамнешно истражување за прифатилиштата
покажа дека, иако минималните стандарди на заштита се исполнети,
квалитетот на услугите бил оценет како едвај прифатлив. Лиценцирањето
и сертифицирањето на прифатилишта беше предложено како метод за
подобрување на севкупниот пристап, како и квалитетот на обезбедување на
услуги. Овој предлог е и предмет на разгледување во БиХ, каде што владата
има намера да се справи со тековниот недостаток на минимални стандарди
за прифатилишта кои сакаат да потпишат протокол со владата со цел да
згрижуваат жртви (ОБСЕ, 2009). Загриженост околу квалитетот на услугите
е изразена во Србија, со акцент на фактот дека државните служби/агенции
вклучени во Националниот механизам за упатување не се транспарентни во
нивното работење и дека затоа е тешко надворешните актери да го следат
квалитетот на помош која им се дава на жртвите и самиот процес на давање
помош.
Во поранешна југословенска Република Македонија, Србија и Албанија се
изготвени механизмите за обезбедување на фидбек од лица кои имале искуство
со трговија со луѓе во однос на квалитетот на услугите што ги добиваат.
Истите се чини дека функционираат само во Албанија, каде што постојат
социјални стандарди за услуги за фидбек од жртвите во сите прифатилишта,
вклучувајќи ги и оние за жртвите на трговијата со луѓе. Владини извори велат
дека секое прифатилиште има дневник за жалби, со колона за решенија.
Исто така, постои кутија за анонимни жалби во секое прифатилиште која
секој месец ја отвара претставник на општинската канцеларија за социјални
услуги, заедно со станар на прифатилиштето. Станарите на прифатилиштето
исто така пополнуваат прашалник за задоволството на клиентите на секои три
месеци и така „се добиваат некои неверојатни идеи и повратни информации“.
Националната коалиција за прифатилиште за жртви на трговија со луѓе (три
прифатилишта на невладини организации и едно владино прифатилиште) има
воспоставено индикатори за поддршка и реинтеграција на жртвите, кои се
засноваат на меѓународно признат прирачник за мониторинг (Surtees, 2010).
Во Србија, еден известувач изјави дека Центарот за заштита и помош на жртвите
на трговијата со луѓе има подготвено нацрт за мониторинг на случајот за
планот за рехабилитација на секоја жртва, кој вклучува повратни информации
од жртвата итн. Но, тоа сè уште не е спроведено. Во поранешна југословенска
Република Македонија, еден информатор изјави дека постои формулар кој
се дава на жртвата кога го напушта прифатилиштето. Информаторот наведе
дека не е сигурен дали оваа информација дополнително се анализира и се
користи на кој било начин.
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Проценка на потребите:

Трговија на луѓе во
Западен Балкан
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4. РАБОТИЛНИЦА ЗА
ВАЛИДАЦИЈА
Последната компонента на процената на потреби вклучи состанок на
засегнатите страни одржан во Скопје, поранешна југословенска Република
Македонија, во мај 2014 година (Погледнете го Прилог G за бројките
и организациите кои зедоа учество на работилницата). Целта на оваа
работилница беше (1) да се изврши преглед и да се отпочне дискусија за
прелиминарните наоди на процената на потребите, и (2) дополнително да
се приспособат приоритетите на засегнатите страни со цел да се одговори
на регионалните недостатоци, потреби и средства со кои ќе се развие
поробусен одговор на трговијата со луѓе во нејзините тековни и разновидни
форми. Сите учесници на работилницата прво ги разгледаа и продискутираа
прелиминарните наоди и препораки за процената на потребите (погледнте го
Прилог H за презентација на работилницата). Потоа тие се поделија на помали
работни групи во кои дискутираа и им даваа приоритети на препораките. По
дискусијата во помали групи, повторно се собраа во големата група за да
ги презентираат своите наоди и да продискутираат за тоа како да извршат
понатамошно прочистување на препораките и на кој начин да го извршат
давањето на приоритетите. Табелите 4.1 и 4.2 ги прикажуваатисходите од
овие активности на работилницата.

4.1 Одредувaње на приоритети од малите
работни групи во работилницата
Засегнатите страни од секој предел, придружени со претставници на IGO и
на донаторите формираа шест работни групи според пределот од кој доаѓаат
(Албанија, БиХ, Косово, поранешна југословенска Република Македонија и
Србија). Од секоја група беше побарано да им даде приоритети и да изврши
рангирање на сите препораки по хронолошки редослед според област на
најголема важност и потреба да се имаат. Исто така, од нив беше побарано да
продискутираат и да го доработат специфичниот фокус и текст на две до три
препораки доделени на нивната група, како што сметаат дека е потребно. По
завршување на оваа вежба, секоја група даде извештај за нивните приоритети
и прочистувања пред целата група. Табела 8 ги сумира приоритетите доделени
за секоја препорака.
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Идентификација

Област

Табела 8: Одредување приоритети во малите работни групи
Препорака

Доделен
приоритет

Да се земе предвид вклучување на поширок опсег на учесници при
проактивната идентификација на жртви на трговија со луѓе. Овие
учесници треба да вклучуваат: трудови инспектори, здравствени
работници, социјални работници и наставници.
Ревидирана препорака: Да се прегледаат постојните структури
на локално и централно ниво, да се инкорпорираат во постојните
овластувања, да се институционализираа во системот, поширок
опсег на учесници во проактивното упатување за идентификација
на потенцијалните жртви на трговија со луѓе: трудови инспектори,
здравствени работници, социјални работници, водачи на заедницата
и наставници.

1

Да се градат вештини и капацитети на полицијата – и на другите
учесници вклучени во овој процес – за да се идентификуваат случаите
на трговија со луѓе, вклучувајќи тука скрининг, интервјуирање и
упатување на случаите соодветно.
Ревидирана препорака: Да се изградат одржливи вештини и
капацитети на полицијата за рано откривање и идентификација.

1

Коментари: Ова да се смета како приоритет број еден (1) за
Албанија, Косово, поранешна југословенска Република Македонија
Зајакнување на капацитетите и мотивација на цивилните
(не полициски) учесници одговорни за идентификација на
жртви од трговијата со луѓе
Коментар: да се одбегнува користење на термини како „цивилен
(не полициски) учесник“; да се вклучи зајакнување на мотивацијата и
на вештините за прелиминарна (рана) идентификација

2
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Препорака

Доделен
приоритет

Водење на проактивен пристап во идентификацијата на случаите
на трговија со луѓе преку:
a. аОхрабрување на трудови инспекции во секторите со
најголем ризик (на пример, земјоделство, хотели и забава,
градежништво, мали производствени погони, рибарство)
b. бРазвој на системи за помагање на лицата вклучени во
високо ризични активности како питање, домашна работа и
сексуална работа
c. бСпроведување на процедурите за скрининг помеѓу
непрописните мигранти, барателите на азил и депортираните
лица
d. гРазвивање на нови методи за олеснување на самоидентификацијата на жртвите

Пподдршка

Ревидирана препорака: Водење на проактивен пристап во
идентификацијата на случаите на трговија со луѓе преку:
e. Охрабрување на трудови инспекции во секторите со најголем ризик
(на пример, градежни компании, приватни агенции за вработување,
хотели и места за забава, мали производствени погони.)
f. Развој на системи за помагање на лицата вклучени во високо ризични
активности како питање, домашна работа, сексуална работа,
замјоделие, деца на улица и деца вклучени во ситен криминал.
g. Имплементирање на процедурите за скрининг помеѓу непрописните
мигранти, барателите на азил и депортираните лица, повратници
според договори за реадмисија и непридружени малолетници.
h. Развивање на нови методи за олеснување на само-идентификацијата
на жртвите
Коментари: Cе смета за приоритет за Србија, БиХ и поранешна
југословенска Република Македонија

2

Да се обезбедат повеќе услуги за сите жртви, не само за оние кои
биле предмет на сексуална експлоатација. Посебно треба да се
земат предвид алтернативите кои ја вклулчуваат заедницата и
не се поврзани со прифатилишта, посебно за лицата кои не сакаат
ниту пак имаат корист од сместување во прифатилишта.1
Ревидирана препорака: Нема ревидирање.

4

Коментари: Услугите вклучуваат: формирање на стручни центри,
центри за професионално учење и кариерен развој. Вклучува услуги кои
овозможуваат работни места (социјални организации). Охрабрува и
развива партнерство со деловни субјекти.
Да се развијат и спроведат посебни услуги за поддршка на деца
жртви на трговија со луѓе, приспособени на нивните посебни
потреби.
Ревидирана препорака: Нема
Коментари: Се смета за приоритет за целиот регион

3
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Препорака

Доделен
приоритет

Подобрување на квалитетот на услуги преку (1) спроведување
стандарди и сертифицирање на организациите кои обезбедуваат
подршка за жртви на трговија со луѓе, вклучувајќи ги и
прифатилиштата , (2) надгледување на новите и на постојните
стандарди и (3) собирање и користење на соодветни механизми
за фидбек од жртвите на трговија со луѓе кои се засноваат врз
меѓународни стандарди
Ревидирана препорака: Подобрување на квалитетот на услуги преку (1)
развој и спроведување на стандарди и сертифицирање на организациите
кои обезбедуваат подршка за жртви на трговија со луѓе, вклучувајќи
ги и прифатилиштата ; (2) надгледување на новите и на постојните
стандарди и (3) собирање и користење на соодветни механизми за
фидбек од жртвите на трговија со луѓе кои се засноваат врз меѓународни
стандарди

3

Коментар: Придржување до принципот на учество во дизајнирањето и
креирањето на услугите
Да се овозможи долгорочна, одржлива поддршка за реинтеграција
на сите жртви, вклучувајќи пристап до локалните и националните
системи за социјална заштита и поддршка
Ревидирана препорака: Да се овозможи долгорочна, одржлива поддршка
за реинтеграција на сите жртви, посебно на децата, вклучувајќи
развивање на капацитети и пристап до локалните и националните
системи за социјална заштита и поддршка

4

Соработка

Да се зголеми соработката и координацијата помеѓу националните
учесници задолжени за справување со трговија со луѓе
Ревидирана препорака: Да се зголеми националната и прекуграничната
/ регионална соработка и координација вклучувајќи различни национални
учесници задолжени за справување со трговија со луѓе

1

Коментар: Регионалната соработка е многу важна за сите
претставници од Западен Балкан. Се смета за приоритет за поранешна
југословенска Република Македонија, БиХ и Србија.
Зајакнување
на
меѓународната
соработка
преку
подобренаиспроведување
и
институционализација
на
регионалните ТРМ, зајакнување на прекуграничната соработка и
заеднички тимови за истрага

8

Кривично право

Ревидирана препорака: нема ревидирање
Зајакнување на капацитетите на учесниците во кривичното
право за заштита на жртвите на трговија со луѓе и гонење на
трговците со луѓе со целосна примена на законот
Ревидирана препорака: Зајакнување на капацитетите на учесниците
во кривичното право за заштита и поддршка на жртвите на трговија
со луѓе и ефикасно гонење на трговците со луѓе со целосна примена на
законот

7
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Препорака

Доделен
приоритет

Закајнување на поддршката на жртвите на трговија со луѓе
во рамки на законските кривични процеси, вклучувајќи целосно
спроведувањена периодот на прилагодување, поддршка при
законските процеси и помош при во барањето за обештетување.
Ревидирана препорака: Закајнување на поддршката на жртвите на
трговија со луѓе во рамки на законските кривични процеси, вклучувајќи
целосно надгледување на периодот на прилагодување и јасен поттик за
жртвите да го користат, поддршка при законските процеси вклучувајќи
законски старатели и помош при барањето за обештетување,
предвидување и спроведување на одредби за замрзнување и конфискација
на средствата на трговците со луѓе.

4

Коментар: Да се осигури спроведување на специфични одредби за деца
вклучени во процесот на криминално гонење

Влада

Да се зголеми финансирањето на програмите за борба против
трговија со луѓе, посебно на НВО и институциите кои даваат
поддршка на лицата кои се жртви на трговијата со луѓе
Ревидирана препорака: Да се зголеми финансирањето на програмите
за борба против трговија со луѓе, посебно на НВО и институциите кои
пружаат поддршка на лицата кои се жртви на трговијата со луѓе,
посебно во давањето на поддршка за долгорочна интеграција
Коментари: Да се воспостави постојано финансирање за процесот
на реинтеграција (од лотарија или други фондови за обештетување
на жртвите), да се развие механизам за мониторинг на програмите за
долгорочно реинтегрирање, и да се воспостават шеми на грантови за
програмите за долгорочно реинтегрирање .
Се смета за приоритет за поранешна југословенска Република Македонија,
БиХ и Црна Гора.

4

Ставови

Да се вклучат активности кои ќе одговорат на ставовите кои
го спречуваат одговорот кон трговијата со луѓе во релевантни
обуки, кампањи за подигнување на свесноста и работилници за
градење на вештини.
Ревидирана препорака: Да се вклучат активности кои ќе одговорат
на ставовите кои го спречуваат одговорот кон трговијата со луѓе во
специјализирани обуки за сите учесници вклучени во идентификација,
гонење, помагање и заштита на жртви на трговија со луѓе и други форми
на експлоатација, кампањи за подигнување на свесноста (наменети за
широката јавност) и работилници за градење на вештини.
Коментари: Се смета за приоритет за БиХ, поранешна југословенска
Република Македонија и Црна Гора; препорачано е да се вклучат
активности за подигнување на јавна свест за трудовата експлоатација,
подигнување на свеста за проблемите со децата питачи и детските
бракови во согласност со практиките на „обичајното право“.

10
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4.2 Одредување на приоритети и прочистување
од целата група на работилницата
Како што беше предложено, засегнатите страни од секоја земја, придружени од
преставници на меѓувладини организации и донаторите, им даваа приоритети
и ги рангираа препораките по хронолошки редослед според подрачје со
најголема важност и потреба за нив. Табела 9 ги сумира приоритетите
доделени на секоја препорака според учесниците на работилницата и
фреквенцијата (т.е. колку пати секој приоритет бил избран од учесниците) за
секој од приоритетите.

Табела 9: Одредување на приоритети од целата група (фреквенција)
Подрачје

Идентификација

Препорака

Да се земе предвид вклучување на поширок
опсег на учесници во проактивната
идентификација на жртвите на трговија со
луѓе. Овие учесници треба да вклучуваат:
трудови инспектори, здравствени работници,
социјални работници и наставници.
Да се изградат вештини и капацитети на
полицијата – и на другите учесници влучени
во процесот – за да ги идентификуваат
случаите на трговија со луѓе, вклучувајќи
скрининг, интервјуирање и соодветното
упатување на предметите.
Зајакнување на капацитетите и
мотивацијата на цивилните (неполициски)
учесници одговорни за идентификација на
жртвите на трговија со луѓе.
Да се води проактивен пристап кон
идентификацијата на случаите на трговија
со луѓе преку:

Доделен
приоритет

Фреквенција
(број на
избори)

2

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

Охрабрување на трудови инспекции во
секторите со највисок ризик (на пример,
земјоделство, хотели и места за забава,
градежништво, мали производствени погони,
рибарство)
Развој на системи за помагање на лицата
вклучени во високоризични активности како
питање, домашна работа и сексуална работа
Спроведување скрининг процедури помеѓу
непрописните мигранти, барателите на азил
и депортираните лица
Дизајнирање на нови методи за олеснување
на самоидентификацијата на жртвите
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Обезбедување повеќе услуги за сите жртви,
не само за оние кои биле предмет на
сексуална експлоатација. Посебно, треба
да се обрне внимание на обезбедувањето
на алтернативи базирани на заедницата,
а не на прифатилишта за лицата кои не
сакаат или нема да имаат корист од нивно
ставање во прифатилишта2

2

1

4

1

6

1

Развивање и спроведување на
наменски услуги за поддршка за
деца жртви на трговија со луѓе,
приспособени на нивните специфични
потреби

4

1

5

1

3

1

Обезбедување долгорочна и одржлива
поддршка за реинтеграција, вклучувајќи
пристап до локалните и националните
системи за социјална заштита и поддршка

3

1

5

1

Зголемување на соработката и
координацијата помеѓу националните
учесници одговорни за борбата против
трговија со луѓе

1

1

5

1

Зајакнување на меѓународната соработка
преку подобрени спроведување и
институционализација на регионалната
борба против трговија со луѓе, зајакнување
на прекуграничната соработка и заеднички
тимови за истражување

1

1

8

2

Зајакнување на капацитетот на учесниците
во кривичното гонење за заштита на
жртвите од трговија со луѓе и гонење на
трговците со целосна примена на законот

4

1

7

1

Зајакнување на поддршката на жртвите
од трговија со луѓе во рамки на процесот
на кривично гонење, вклучувајќи целосно
спроведување нарефлективниот период,
поддрша за време на законската постапка и
помош при барање на обештетување

4

1

8

1

1

2

Влада

Зголемување на финансирањето на
програмите за борба против трговија со
луѓе, посебно на НВО и институциите кои
даваат поддршка на лицата жртви на оваа
трговија

3

1

Ставови

Да се вклучат активности кои ќе одговорат
на ставовите кои го спречуваат одговорот
кон трговијата со луѓе во релевантни обуки,
кампањи за подигнување на свесноста и
работилници за градење на вештини

Поддршка

Подобрување на квалитетот на услуги преку
(1) развивање стандарди и сертифицирање
на организациите кои обезбедуваат услуги за
жртвите од трговија со луѓе, вклучувајќи ги
и прифатилишта, (2) надгледување на новите
и постојните стандарди, и (3) прибирање
и користење на соодветни механизми за
фидбек од жртвите од трговија со луѓе кои се
засноваат врз меѓународни стандарди

Соработка

Кривично право

9

1

10

1

14

2

s
s
d
.

o
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s
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e
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Табела 10 дава извештај за препораките онака како што им се доделени
приоритетите од учесниците на работилницата од страна на засегнатите
страни за време на дискусијата на целата група. Препораките се рангирани
според приоритет започнувајќи од оние кои се со највисок и завршувајќи
со оние препораки на кои им е доделен најнизок приоритет од страна на
учесниците.

Табела 10: Препораки сортирани според приоритет

Препораки сортирани според приоритет
10

8

6

4

2

0
1. Вклучување широк спектар на учесници во проактивна идентификација
2. Градење вештини и капацитет на полицијата и другите учесници
9. Зголемување на соработката и координацијата на националните учесници одговорни во TIP
3. Зајакнување на капацитети и мотивација на цивилните (неполициски) учесници
4. Водење проактивен пристап при идентификација
6. Развој и спроведување на услуги за поддршка на деца жртви на TIP
7. Подобрување на квалитетот на услугите
5. Обезбедување повеќе услуги за сите жртви, не само на оние заради сексуална експлоатација
8. Обезбедување долгорочна одржлива поддршка за реинтеграција за сите жртви
12. Зајакнување на поддршката за сите жртви во процесот на кривично гонење
13. Зголемување на финансирањето на програмите кои се борат со трговијата со луѓе
11. Зајакнување на капацитетот на учесниците во кривичното гонење за заштита на жртвите и
гонење на криминалците
10. Зајакнување на меѓународната соработка
14. Вклучување на активности за справување со ставовите кои го спречуваат одговорот

4.3 Коментари на учесниците на работилницата
По работилницата, ИОМ им даде можност на учесниците да дадат
дополнителни повратни информации во писмена форма на работната
верзија на Извештајот на ИОМ за процена на потребите на Западен Балкан.
Целта на барањето повратни информации во писмена форма беше за да се
осигури дека учесниците можат целосно (1) да ги прегледаат и коментираат
прелиминарните заклучоци за процената на потреби, и (2) да ги приспособат
приоритетите и препораките за справување со регионалните недостатоци и
да им помогнат да изградат поробусен и ефективен одговор на трговијата со
луѓе во регионот.
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Претставници од четири од шесте земји учеснички дадоа повратни
информации во писмена форма. Иако овие коментари не ги променија
наодите и препораките извлечени од прегледот, интервјуата и испитувањата,
тие обезбедија прочистувања и корекции, а во исто време и ажурирани
информации за законските и политичките одлуки поврзани со трговијата со
луѓе. Овој извештај ги рефлектира овие прочистувања и корекции.
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Проценка на потребите:

Трговија на луѓе во
Западен Балкан
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5. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Ова поглавје нуди заклучоци околу подрачјата на потреби кои засегнатите
страни ги идентификувале дека имаат потреба од развој на потрагата на
сеопфатен одговор на трговијата со луѓе во Западен Балкан. Овие заклучоци
се поделени според следниве шест клучни потточки: (I) идентификација
на случаи на трговија со луѓе; (II) поддршка и услуги за реинтеграција; (III)
соработка на национално и меѓународно ниво; (IV) процес на кривично право;
(V) владина посветеност и ресурси; и (VI) одговор кон нормите и ставовите кои
ја опкружуваат трговијата со луѓе.
По заклучоците следат препораки кои се однесуваат на секоја потточка.
Заклучоците произлегуваат од наодите претставени во Дел 3. Во согласност со
целите на процената на потреби, првични препораки имаат за цел да одговорат
на примарните недостатоци и приоритети идентификувани на регионално
ниво. Овие препораки, исто така, ги одразуваат препораките кои најчесто ги
дале интервјуираните информатори и испитаниците од истражувањето. Како
такви, не сите препораки ќе бидат поеднакво релвантни за секое подрачје.
Исто така, вклучивме неколку дополнителни препораки и приоритети за
акција. Постојат 15 последователно наброени препораки подредени според
тема, а редоследот според кој овие препораки се појавуваат не ја одразува
нивната важност.

I.

Идентификација на лица жртви на трговија
со луѓе

Како што е истакнато во Точка 3.5, огромен приоритет идентификуван во
процената за потреби е потребата за подобрување на идентификацијата
на случаите на трговија со луѓе. Иако, како што еден испитаник објасни,
„обезбедувањето на ефикасен механизам за веродостојна идентификација на
жртви е без сомнение најчуствителната компонента на целокупниот систем
за борба со овој феномен“, јасно се наведени најважните прашања за кои
испитаните учесници чуствуваат потреба да ги зајакнат низ целиот регион.
Тековно, испитаниците сметаат дека идентификацијата на случаите во голема
мерка е реактивна и воглавно е фокусирана на трговијата со луѓе заради
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сексуална експлоатација. Идентификацијата ја вршат полицијата и граничните
службеници, со повремена, но често недоволна вклученост на социјалните
работници и НВО. Другите учесници, особено трудовите инспектори, наводно
се или неформално вклучени во идентификацијата, не се воопшто активни,
или пак се соочуваат со пречки во исполнувањето на нивните одговорности.
Испитаниците, сепак чуствуваат дека „вклучувањето на голем број учесници
во идентификацијата на жртвите на трговијата со луѓе обезбедува поголема
можност да им се помогне во вистинско време“. Како што овој цитат одразува,
студираните податоци укажуваат на општото мислење дека опсегот на
учесници вклучени во случаите на идентификација треба да биде проширен,
за да ги вклучи особено невладините учесници. Дополнително, постои
силно изразена потреба за „подобрување на вештините на полицијата во
ефективно спроведување на стандардни оперативни процедури и национални
механизми за упатување“ и за „понатамошна обука на трудовите инспектори,
здравствените работници, лицата кои го спроведуваат законот, нставниците
и социјалните работници за подобрување на идентификацијата на жртвите
на трговија со луѓе и за разбирање на стандардните оперативни процедури
(СОП)“. Студираните испитаници ги сметаат обуката и градењето на капацитети
на традиционалните и нетрадиционалните учесници како апсолутен приоритет
и средство со кои ќе се подобрат процесите и процедурите за идентификација.
Заедно со проширувањето на палетата на засегнати страни кои се вклучени
во идентификацијата и подобрувањето на нивните соодветни вештини,
испитаниците веруваат дека треба да има поголем проактивен пристап кон
идентификација на жртвите од трговијата со луѓе. Таквиот пристап треба да
вклучува голем број на методологии, во зависност од тоа дали локацијата на
лицата изложени на ризик претставува формално работно место, неформално
работното место или дома, или пак друго место, како што се граничен премин
или имиграциски притвор / прифатен центар. Оваа работа, исто така, мора
да се децентрализира и распространи на локалните заедници и руралните
подрачја наместо да се фокусира исклучиво или претежно на главните градови.
Испитаниците сакаат да ги видат процесите за идентификација развиени и
да вклучуваат јасни правила, процедури, и критериуми и насоки за скрининг
прилагодени на жртвата. Тие, исто така, се залагаат за употреба на модерна
технологија за да се справат со јазичните бариери и другите потенцијални
предизвици за идентификација.
Конкретните препораки за подобрување на идентификација ги вклучуваат
следниве:

1.

Да се земе предвид вклучување на широк опсег на учесници при
проактивната идентификација на жртви на трговија со луѓе. Овие
учесници треба да вклучуваат: трудови инспектори, здравствени
работници, социјални работници и наставници
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Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Босна и Херцеговина: Зајакнување на вклученоста на образовниот и
здравствениот сектор во идентификација и упатување
• поранешна југословенска Република Македонија: Подобрување на
улогата и работата на трудовите инспектори во идентификацијата
• поранешна југословенска Република Македонија: Да им се дозволи
на организациите да работат независно од државата при формална
идентификација на жртви на трговија со луѓе
• Србија: Да се промовира мултиагенциско вклучување во
идентификацијата преку формализирање на улогата и придонесот
на специјализирани невладини организации и вклучување на други
релевантни актери, како што се трудовите инспектори, социјалните
работници и медицинскиот персонал
2.

Да се градат вештини и капацитети на полицијата – и на другите
учесници вклучени во овој процес – за да се идентификуваат случаите
на трговија со луѓе, вклучувајќи тука скрининг, интервјуирање и
упатување на случаите соодветно

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Србија, Црна Гора: Персоналот на првите позиции да се обезбеди
со оперативни индикатори, насоки и алатки за да ги користи во
процесот на идентификација и редовно да ги ажурира за истите да ги
одразуваат новите модалитети на трговијата со луѓе
• Албанија, Косово, Црна Гора: Подобрување на капацитетот на
граничната контрола за детекција и идентификација на лица предмет
на трговија со луѓе
• Албанија: Подобрување на капацитетот за идентификација на
граничната полиција во однос на посебни категории на случаи, како
што се возрасни лица и случаи на внатрешна трговија со луѓе
• поранешна југословенска Република Македонија: Сите полициски
единици треба да бидат обучени во идентификацијата на случаите, а
не само специјализираните единици чија покриеност е ограничена и
не секогаш ја знаат ситуацијата во локалните заедници
3.

Зајакнување на капацитетите и мотивација на сите актери одговорни
за идентификација на жртви од трговијата со луѓе25

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Албанија, Босна и Херцеговина: Подигнување на свеста на трудовите
инспектори за феноменот на трговија со луѓе за да се подобри
нивниот капацитет за идентификација и пријавување на можните
случаи
25 Следејќи го резултатот од работилницата на засегнатите страни, оваа препорака беше променета од
„цивилни (неполициски) учесници“ во „сите учесници“.
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• Црна Гора: развивање на мултиагенциска обука за идентификација
на лица жртви на трговија со луѓе за персоналот на првите позиции,
вклучувајќи ги тука полицијата, трудовите инспектори, социјалните
работници, медицинскиот персонал, персоналот на специјалните
институции за деца и невладините организации
4.

Водење на проактивен пристап во идентификацијата на случаите на
трговија со луѓе преку:
a. Охрабрување на трудови инспекции во секторите со најголем
ризик (на пример, земјоделство, хотели и забава, градежништво,
мали производствени погони, рибарство)
a. Развој на системи за помагање на лицата вклучени во
високоризични активности како питање, домашна работа и
сексуална работа
a. Имплементирање на процедурите за скрининг помеѓу
непрописните мигранти, барателите на азил и депортираните
лица
a. Развивање

на

нови

методи

за

олеснување

на

само-

идентификацијата на жртвите

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Босна и Херцеговина: Развивање и спроведување на јасни правила
и процедури за идентификација на лица жртви на трговија со луѓе,
особено домашните случаи и децата вклучени во питање
• Црна Гора: Воведување на список за идентификација на
потенцијалните случаи на трговија со луѓе во тек на системот за
аплицирање за визи и редовните ажурирања на индикаторите кои ја
одразуваат променливата природа на трговијата со луѓе
• Црна Гора: Да се осигури дека лицата кои го спроведуваат законот,
социјалните работници, трудовите инспектори и другите релевантни
учесници усвоиле поголем проактивен пристап кон идентификацијата
и го прошириле својот опсег во извршувањето на истото
• поранешна југословенска Република Македонија: Подобрување на
капацитетот за идентификација на лица предмет на трговија со луѓе
помеѓу непрописните мигранти
• Србија: Дефинирање на индикатори за идентификација на деца и
возрасни лица жртви на трговија со луѓе во сите нејзини фази
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II. Услуги за поддршка и реинтеграција на
лицата предмет на трговија со луѓе
Процената на потреби иденфикува неколку грижи во поглед на опсегот на
поддршка, и посебно на достапните услуги за реинтеграција. Неколкуте
видови на студии на податоци истакнаа дека услугите остануваат претежно
базирани на прифатилишта и се насочени кон случаите на трговија со луѓе
со цел сексуална експлоатација. Минималните стандарди за прифатилишта
не беа рутински спроведени и надгледувани низ целиот регион, додека само
Албанија бара повратни информации од лицата кои биле предмет на трговија
со луѓе систематски за квалитетот на услугите кои им биле дадени.
Изразувајќи ги грижите околу процесот на идентификација, испитаниците
сметаат дека со постојните услуги многу видови на случаи остануваат
нерешени, или лошо решени. Најакутно, значителна загриженост беше
изразена од најмалку пет страни дека не постои соодветна специјализирана
поддршка на децата-жртви на трговија со луѓе. Мажите се, исто така, клучна
група за која не се достапни целни, а во многу случаи никакви услуги. Иако
неколку испитаници забележаа дека во регионот не постојат прифатилишта
за мажи, другите на овој проблем гледаат како на нешто што го одразува
генералното отсуство на услуги за сите случаи на трговија со луѓе.
Испитаниците посебен акцент ставија на недостатоците во поддршката на
долгорочна реинтеграција, посебно на тоа дека понекогаш постои целосно
отсуство на услуги за поддршка на обуката при вработување и осигурување
на долгорочна економска независност. На локациите, исто така, им недостига
поврзаност помеѓу услугите за поддршка и другите постојни социјални
услуги во рамки на заедницата. Тоа се сведува на ставање на жртвите од
трговија со луѓе во иста положба која ги направила подложни на неа уште од
почеток, клучен фактор во трговијата со луѓе кој често бил целосно отсутен и
испитаниците би сакале тоа да се коригира.
Врз основа на овие идентификувани недостатоци во поддршката за
закрепнување и реинтеграција на лицето предмет на трговија со луѓе,
специфичните препораки го вклучуваат следново:

5.

Обезбедување на повеќе услуги за сите случаи, не само оние кои биле
предмет на сексуална експлоатација

6.

Обезбедување на алтернативи базирани не на прифатлишта, но на
заедницата, за оние лица кои не сакаат, или нема да имаат корист од
нивно сместување во прифатилиште

7.

Развој и спроведување на посветени услуги за поддршка за деца
жртви на трговија со луѓе, приспособени на нивните специфични
потреби

,
d

e
a
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Ова вклучува создавање на специјализирани програми за интеграција на
деца, обезбедување на соодветна поддршка за згрижувачки семејства кога
е потребно и подобрување на капацитетите на вработените во институциите
за грижа на деца.

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Албанија: Донаторите да ја почувствуваат важноста на грантовите и
собирањето средства за реинтеграција
• Босна и Херцеговина: Јасно да се вклучи заштитата на деца во
стратегиските документи и административните наредби / протоколи
• Косово: Да се земе предвид делење на трошоците кои се однесуваат
на нега, помош и реинтеграција на жртвите помеѓу министерствата и
владините агенции одговорни да се справуваат со трговијата со луѓе
• Црна Гора, Србија: Да се развијат или подобрат специјализирани
програми за обезбедување на помош за деца жртви на трговија со
луѓе од идентификација па сè до реинтеграција
• Црна Гора: Да се олесни реинтеграцијата на жртвите на трговија со
луѓе во општеството и да се одбегне нивно повторно вклучување
во трговија со луѓе преку обезбедување на професионална обука и
пристап до пазарот на труд
• Србија: Да се обезбеди обука за згрижувачките семејства и да се
направат почуствителни вработените во институциите за згрижување
на деца за потребите и соодветниот третман на нивните клиенти
8.

Подобрување на квалитетот на услуги преку (1) развивање на
стандарди и сертифицирање на организациите кои обезбедуваат
услуги за жртвите од трговија со луѓе, вклучувајќи ги и прифатилишта,
(2) надгледување на новите и постојните стандарди, и (3) прибирање и
користење на соодветни механизми за фидбек од жртвите од трговија
со луѓе базирани врз меѓународни стандарди

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Босна и Херцеговина: Развивање на стандардизирани правила и
процедури за помош на домашни лица предмет на трговија со луѓе
• Босна и Херцеговина: Подобрување и зајакнување на краткорочната
помош и заштита (квалитативно и квантитативно)
• Босна и Херцеговина, Косово: Виоведување на сертификација и
лиценцирање на прифатилишта
• поранешна југословенска Република Македонија: Подобрување
на целокупниот квалитет на помош и осигурување дека основните
услуги се обезбедуваат бесплатно. „Бесплатно значи бесплатно. Не
само на хартија”
• Црна Гора: Осигурување дека условите обезбедени во прифатилиштата
за лица предмет на трговија со луѓе се соодветни и адаптирани на
нивните специјални потреби
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• Србија: Воведување на процедури за фидбек за надгледување на
обезбедената поддршка на лицата жртви на трговија со луѓе по
нивното враќање во подрачјето на потекло
9.

Испорака на долгорочна и одржлива поддршка за реинтеграција,
вклучувајќи пристап до локалните и националните системи за
социјална заштита и поддршка

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Босна и Херцеговина, Косово, Србија: Осмислување на системи
и механизми за осигурување дека на лицата им се помага во
долгорочната реинтеграција и процесите на рехабилитација
• Црна Гора: Олеснување на реинтеграцијата на лицата жртви на
трговија со луѓе и избегнување на нивно повторно вклучување во
трговијата преку обезбедување на професионална обука и пристап
до пазарот на труд

III. Соработка на национално и меѓународно ниво
Како што е детално прикажано во Дел 3.4, податоците од испитувањата
покажуваат дека иако низ регионот биле развиени одредени форми на
структури за национална соработка, само Албанија има високо оперативен
НРМ, па дури и таму, не сите потписници се активно вклучени. Зајакнувањето
на меѓусекторската и меѓуинституционалната соработка на сите напори во
борбата против трговијата со луѓе беше идентификувана како приоритет низ
целиот регион, со специфичен нагласок на зајакнување на соработката помеѓу
службените лица кои го спроведуваат законот и другите учесници.
Испитаниците забележаа слични проблеми во поглед на меѓуграничната и
меѓународната соработка, нагласувајќи дека иако механизмите постојат, тие
не секогаш се целосно оперативни. Посебно, неколку испитаници ја нагласија
потребата од „размена на информации засновани на ТРМ, со земјите на потекло
и одредиште.“ Специфичните препораки кои се однесуваат на соработката и
кординацијата помеѓу релевантните национални учесници вклучува:

10. Зголемување на соработката и координацијата помеѓу националните
учесници одговорни за борбата против трговија со луѓе

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Босна и Херцеговина, Косово: Подобрување на кординацијата помеѓу
засегнатите страни вклучени во идентификацијата и упатувањето
• поранешна југословенска Република Македонија: Појаснување на
лидерските улоги и специфичните одговорности на секој учесник во
НРМ
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• Црна Гора: Преставување на оперативен национален механизам за
упатување и идентификување на улогите и процедурите на целиот
персонал на први позиции кои најверојатно ќе се сретнат со жртви
од трговија со луѓе
• Србија: Регулирање и формализирање на позицијата на Националниот
координатор
11. Зајакнување на меѓународната соработка преку подобрено
спроведување и институционализација на регионалната борба
против трговија со луѓе, зајакнување на прекуграничната соработка
и заеднички тимови за истражување

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Босна и Херцеговина, поранешна југословенска Република Македонија,
Србија: Заживување на тековните или претходните итерации на ТРМ
• поранешна југословенска Република Македонија: Појаснување
на СОП за размената на информации на транснационално ниво и
споделување на постојните добри практики на ова подрачје

IV. Кривични судски процеси
Западен Балкан, испитаниците идентификуваа голем број прашања поврзани
со тоа колку малку лицата кои биле жртви на трговија се услужени според
тековната законска рамка, како и како таа се применува во секоја земја.
Проучените податоци нагласуваат дека (1) спроведувањето на соодветните
закони е неконзистентно; (2) на жртвите често не им се дава соодветна
поддршка за време на законскиот процес и во некои случаи, се третираат
лошо од страна на учесниците во кривичниот процес; и (3) законскиот процес
не успева да обезбеди обештетување за жртвите. Специфичните препораки
кои се однесуваат на секторот за кривична правда вклучуваат:

12. Зајакнување на капацитетот на учесниците во кривичното гонење за
заштита на жртвите од трговија со луѓе и гонење на трговците до
крајниот опсег на законот

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Босна и Херцеговина, Црна Гора: Подобрување на знаењето и
чуствителноста на судиите, обвинителите, истражителите и адвокатите
околу постоењето, знаците и правата на жртвите од трговија со луѓе
• Босна и Херцеговина, Црна Гора: Да се обезбеди обука на сите
професионалци одговорни за обезбедување на помош и мерки за
заштита на лицата кои биле предмет на трговија со луѓе
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13. Зајакнување на поддршката на жртвите од трговија со луѓе во рамки
на процесот на кривично гонење, вклучувајќи целоснао спроведување
на рефлективниот период, поддршка за време на законската постапка
и помош при барање на обештетување

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Албанија, Србија: Да се воведат специфични членови во законот за
кривична постапка за обештетување на жртвите од трговија со луѓе и
да се формира специјален државен фонд за обештетување на лицата
кои биле предмет на трговија со луѓе
• Црна Гора: Да се имплементираат дополнителни мерки со кои
ќе се осигури дека лицата кои биле предмет на трговија со луѓе
се соодветно информирани, заштитени и помогнати за време на
истрагата, периодот пред судење и за време на судскиот процес
• Србија: Да се прифатат соодветни мерки со цел да се заштитат
жртвите од трговија со луѓе и да се обучат членовите на Единицата
за заштита на сведоци за тоа како да работат со нив и како да ги
поддржат

V. Владина посветеност и распределба на
ресурси
Податоците од анкетите и истражувањата ја нагласуваат потребата „од
зголемување на политичката волја и посветеност на владите“, а особено
за зголемување на финансирањето на НВО секторот и институциите кои ги
поддржуваат лицата кои биле предмет на трговија со луѓе. Тие истакнуваат
дека поголемиот дел од финансиската помош за поддршка на жртвите е
обезбеден од надворешни донатори, дури и кога владата ја презела обврската
да ја обезбеди. Тие потенцираат дека „она што е потребно е силна посветеност
на властите од Западниот Балкан, неусловени од каква била друга би-/ три-/
или мултилатерална посветеност, од политички или друг карактер» за ставање
на крај на трговијата со луѓе. Конкретните препораки во врска со владините
заложби вклучуваат:
14. Зголемување на финансирањето на програмите за борба против
трговија со луѓе, посебно на НВО секторот и институциите кои даваат
поддршка на лицата жртви на оваа трговија

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Албанија: Да се обезбеди соодветен државен фонд за осигурување
на квалитетот на услугите
• Босна и Херцеговина: Да се подобри пристапот до користење на
средства според „интервентен буџет“ за да се покријат краткорочната
помош и заштитата за сите случаи
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• Косово: Да се идентификуваат начини за споделување на
трошоците поврзани со нега, помош и реинтеграција на лица
помеѓу министерствата и владините агенции со слични интереси или
одговорности за борба против трговија со луѓе
• Косово: Да се зголеми финансиската помош на НВО кои обезбедуваат
прифатилиште и услуги за жртвите, користејќи општински средства
или доброволни прилози (земјиште, објекти, итн.)
• Косово: Да се воведе концепт на социјално претпријатие за да им се
овозможи на НВО да добиваат владини грантови за да генерираат
приходи таргетирајќи го вработувањето на маргинализирани групи и/
или инвалидизираните лица од заедницата
• Косово: Да се додели адвокатски советник за да се олесни
спроведувањето и управувањето на Фондовите за барање помош и
обештетување за лицата кои биле предмет на трговија со луѓе
• Црна Гора: Да се осигури дека сите потписници на Меморандумот
за соработка ефикасно ги исполнуваат своите одговорности во
обезбедување на финансиска помош за заедниците изложени на
ризик
• Косово: Да се издадат административни инструкции за да се
овозможи одбивање од данокот за добротворните придонеси од
приватни бизниси за невладините организации кои обезбедуваат
прифатилиште и услуги за жртвите од трговија со луѓе
• Србија: Да се покаже поголема политичка волја за борба против
трговијата со луѓе преку распределба на буџетски средства

VI. Ставови кои го попречуваат одговорот на
трговија со луѓе
Процената на потреби покрена голем број прашања поврзани со ставовите
кои го попречуваат развојот и спроведувањето на ефективен одговор на
трговијата со луѓе. Овие ставови се однесуваат на:

• Мотивацијата да се идентификуваат случаи на трговија со луѓе, како
што е укажано со реченицата „тие имаат капацитет, но не се грижат
доволно“
• Тенденцијата на некои клучни актери да гледаат на некои форми
на трговија со луѓе како културна практика, особено на децата кои
питаат и присилните бракови
• Стигма и дискриминација во заедниците кон жртвите на трговија со
луѓе заради сексуална експлоатација
• Неуспех и на клучните засегнати страни и на жртвите заради трудова
експлоатација да го признаат ова искуство како трговија со луѓе
• Пријавен неуспех на владите во регионот да одвојат доволно буџет
за борба против трговијата со луѓе, дури и кога тие презеле обврска
тоа да го направат

Решавањето на општествените ставови и норми е многу чувствително
подрачје и бара долгорочна посветеност за развој на алтернативи, фактори
кои водат до одбивање на надворешните финансиери особено да дадат
поддршка на програмите кои се однесуваат на овие прашања. Сепак, тешко
е да се забележи на кој начин може да се направи силен напредок без да
се надминат овие бариери. Специфичните препораки го вклучуваат следново:

15. Да се вклучат активности кои ќе одговорат на ставовите кои го
спречуваат одговорот кон трговијата со луѓе преку специјализирани
обуки за сите учесници вклучени во идентификацијата, гонењето,
помагањето и заштитата на лицата кои биле предмет на експлоатација,
кампањи за подигнување на свесноста и работилници за градење на
вештини26
Вклучувањето на активности кои ги потенцираат и се справуваат со
негативните ставови и стереотипи за лицата кои биле предмет на трговија со
луѓе не бара високо ниво на ресурси. Веќе се потрошени значајни ресурси на
самостојни активности за подигнување на свеста без какво било докажано
влијание или ефекти. Испитаниците би сакале да видат ресурси потрошени
на кампањи кои може да се справат со негативните ставови кон жртвите
како непрописни миранти или криминалци за да не го спречат целосното
спроведување на ефективниот одговор против трговијата со луѓе.Може да
се земе предвид ангажирање на соодветна комуникациска експертиза и
напори за преусмерување во кампањи кои одат подалеку од само едноставно
дефинирање на трговија со луѓе. Наместо тоа, кампањите треба да се
фокусираат на порелеватни напори за градење на културно разбирање на
трговијата со луѓе, промена на негативните ставови кон лицата кои биле
предмет на трговија со луѓе и намалување на толеранцијата за практиките
кои водат или придонесуваат кон тоа.

Поддржаните препораки ги вклучуваат:
• Албанија: Да се подигне свесноста и разбирањето на жртвите дека
тие се жртви на криминал и дека не се виновни за она што им се
случило
• Албанија, Босна и Херцеговина: Подобрување на ставовите на
граничната полиција, судиите и тужителите кон лицата кои биле
предмет на трговија со луѓе
• Црна Гора: Да се вклучат модули за обука кои имаат за цел промена
на негативните ставови и предрасуди во поглед на жртвите на
трговија со луѓе

26 Оваа препорака беше ревидирана како одговор на добиените коментари за време и по работилницата на
засегнатите страни.
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со и нелегална миграција во Босна и Херцеговина
2012		

Извештај за статусот на трговијата со луѓе во Босна и
Херцеговина и извештај за спроведување на акцискиот
план за борба против трговија со луѓе во Босна и
Херцеговина за 2012, Сараево

Совет на Европа, Секретаријат на Советот на Европа, Конвенција за
дејства против трговија со луѓе (ГРЕТА и Комитет на договорните
страни), Генрален директорат за човекови права и правни работи
2011		

Извештај за спроведување (ГРЕТА) на Конвенцијата за
дејства против трговија со луѓе на Советот на Европа од
Албанија, Стразбур

2012		

Извештај за спроведување на Конвенцијата за дејства
против трговија со луѓе на Советот на Европа од Црна
Гора, Стразбур

2013		

Извештај за спроведување на Конвенцијата за дејства
против трговија со луѓе на Советот на Европа од Србија,
Стразбур

2013		

Извештај за спроведување на Конвенцијата за дејства
против трговија со луѓе на Советот на Европа од Босна и
Херцеговина, Стразбур
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Хрватска, Разбор
2012		

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕВАЛВАЦИЈА НА ПРОЕКТ Зајакнување на
транснационална соработка во случаите на трговија со
луѓе во Југоисточна Европа (TRM-II), Загреб, Нарачан од:
ICMPD (Меѓународен центар за развој на миграциска
политика) Спроведено од: Разбор ДОО, Загреб, Евалватор:
Ивана Новоселец и Андријана Париќ

Германско друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH),
Регионална програма за социјална заштита и спречување трговија со
луѓе
2012		

Социјални димензии на трговијата со луѓе во Западен
Балкан, Скопје, Македонија

Европска Комисија
2013		

Извештај за напредок на Албанија 2013, Брисел

2013		

Извештај за напредок на Србија 2013, Брисел

2013		

Извештај за напредок на Македонија 2013, Брисел

2013		

ЕУРОСТАТ, Трговија со луѓе - издание 2013, KS-RA-09001-EN-C

Меѓународна Организација за Миграција (ИОМ)
2004		

Променливи модели и трендови на трговијата со луѓе во
Балканскиот регион – Процена извршена во Албанија,
Босна и Херцеговина, Провинцијата Косово, поранешна
југословенска Република Македонија и Република
Молдавија, ISBN 92-9068-205-1© 2004

2011		

Податоци за случаи на трговија со луѓе: глобални бројки и
трендови, Женева

Меѓународен центар за развој на миграциски политики
2007		

Слушање на жртвите, искуства за идентификација,
враќање и поддршка во Југоисточна Европа, Виена

2012		

Вистинскиот пат во воспоставување на ефективни
транснационални механизами за упатување – Извештај
заснован врз искуствата на случаите на трговија со луѓе
во Југоисточна Европа, Виена ISBN: 978-3-900411-76-3

		

Методологии и работни листови ISSN 1977-0375

2013		

Градење на капацитети за борба против трговија со луѓе
за трудова експлоатација – Зајакнување на борбата
против трговија со луѓе за трудова експлоатација
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ФРОНТЕКС, Европска Агенција за управување со оперативната
соработка на надворешните граници на земјите-членки на Европската
Унија
2013		

Годишна анализа на ризик за Западен Балкан, Единица за
анализа на ризик, Варшава

2013		

Квартален извештај на FRAN, април - јуни 2013, Единица
за анализа на ризик, Варшава Меѓународна организација
за миграција (ИОМ)

Косово, Косовска коалиција на прифатилишта
2011		

Стратегија и акциски план на Косовската Коалиција на
прифатилишта, Приштина

Косово, Министерство за внатрешни работи
2008 		

Стандардни оперативни процедури (СОП) за жртви на
трговија со луѓе во Косово, Приштина. Достапни на: https://
antitrafikimi.rks-gov.net/CMS_EN/Images/SOPКосово.pdf

2011		

Национална стратегија и акциски план против трговијата
со луѓе, Косово Достапна на: https://antitrafikimi.rks-gov.net

Македонија, Министерство за внатрешни работи
2013		

Национална стратегија и акциски план за борба против
трговија со луѓе и непрописна миграција во Република
Македонија 2013-2016, Скопје

Македонија, Национален комитет за борба против трговија со луѓе
2010		

Стандардни оперативни процедури за третман на жртви
од трговија со луѓе, Скопје

MARRI Регионален центар
2012		

MARRI Труд за миграција, Скопје

Црна Гора, Канцеларија на националниот координатор за борба против
трговија со луѓе
2012		

Национална стратегија за борба против трговија со луѓе
2012 – 2018

ОДИХР и Совет на Европа
2009		

Преглед на регулативата што се однесува на сузбивање
на трговијата со луѓе во Босна и Херцеговина, Босна и
Херцеговина, ОБСЕ
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Организација за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ)
2012		

Извештај на специјалниот претставник и координатор на
ОБСЕ за борба против трговијата со луѓе, по нејзината
посета на Босна и Херцеговина, 12-14 јуни 2012

2011		

Трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, Сараево

2009		

Трговија со луѓе и одговор на домашниот правен систем
за кривично гонење,

УНИЦЕФ, „Тер Дезом“
2006		

Акција за спречување на тровијата со деца во Југоисточна
Европа, прелиминарна процена (Албанија, Молдавија и
Косово)

Србија, Влада на Србија
2013		

Национална стратегија за борба против трговија со луѓе
2013 – 2018 (нацрт-предлог)

2013		

Нацрт акциски план за спроведување на Националната
стратегија за борба против трговија со луѓе 2013 – 2014
(нацрт-предлог)

2006		

Национална стратегија за борба против трговија со луѓе,
05 Бр: 021-10196/2006, Белград, 7 декември 2006.

Србија, Црвен крст
2011		

Студија на научени лекции, Програма против трговија
со луѓе во Србија 2009 – 2011, спроведена од страна
на Црвениот крст на Србија, данскиот Црвен крст и
норвешкиот црвен крст, Белград

Србија, АСТРА – Акција против трговија со луѓе
2011Т

рговија со луѓе во Република Србија, Извештај за периодот
2000 – 2010, Белград

Србија, Д-р Достиќ, С. и Госиќ, С.
2013		

Трговијата со луѓе во Србија како криминален феномен,
Магазин за безбедност, Достапен на http://prezentacije.
mup.gov.rs/upravazaobrazovanje/aktuelno/Bezbednost%20
3-2013.pdf
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UNODC (Канцеларија за борба против дрога и криминал на ОН)
2012		

Глобален извештај за трговија со луѓе, © Обединети
Нации, декември 2012. Сите права задржани низ цел свет.
ISBN: 978-92-1-130309-4, e-ISBN: 978-92-1-055896-9,
Публикација на Обединетите нации, Бр. за продажба E.13.
IV.1

Американско министерство за надворешни работи
2004		

Трговија со луѓе во Југоисточна Европа, Издадено
од: UNICEF, UNOHCHR и OSCE/ODIHR2004 Pati R.,
Прекугранична полициска соработка

2007		

Оставање на минатото зад себе? Кога жртвите одбиваат
помош. NEXUS (Виена) и Fafo (Осло), Limanowska, B.

2009		

Практичен водич за вклучување на засегнатите страни
во развивањето на прашања за евалвација. Принстон,
Њу Џерси: Фондација „Роберт Вуд Џонсон“ (Robert Wood
Johnson) Scarabelli, D.

2010		

Следење на програмите за борба против трговија со луѓе /
интеграција. Прирачник, Фондација „Кинг Бодуен“, Брисел

2013		

Глобален извештај за трговија со луѓе на Одделот
за правда на САД http://www.state.gov/j/tip/
rls/tiprpt/2013/?utm_source=Subscribers&utm_
campaign=35f27bd04cTrafficking_Bulletin_Issue_9_
July_20137_22_2013&utm_medium=email&utm_
term=0_1002a3b355-35f27bd04c-92744149 Brunovskis, A.
И R. Surtees

2013		

Борба против трговијата со луѓе преку транснационална
соработка на безбедносните сили: случај на Југоисточна
Европа SEE, страни 89 – 122, Springer New York, Печатено
ISBN 978-1-4419-9544-5 Preskill, H. и N. Jones

2014 		

Чистење на Балканските рути: Елементи на полициска
соработка во Србија, Достапно на: http://cenaa.org/
analysis/cleaning-the-balkan-route-elements-of-policecooperation-in-Србија/ Surtees, R.

(Footnotes)

1 За да се зголеми јасноста, оваа препорака беше поделена во две засебни
препораки по одржаната работилница на засегнатите страни. Дел 5 вклучува две
одделни препораки кои беа резултат на ова ревидирање.
2 За да се зголеми јасноста, оваа препорака беше поделена на две одделни
препораки по одржаната работилница на засегнатите страни. Делот 5 сега
вклучува две одделни препораки кои се резултат на оваа ревизија.
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Фонд за развој на ИОМ

Развивање на капацитети за
управување со миграција
Прилог А:
Проектна задача (ПЗ)
Консултант/и за спроведување на Истражување на проценката на потребите:
Регионална ситуација со борбата против трговијата со луѓе во Западен Балкан

Известување за слободно работно место бр.:
Работно место:
Позиција:
Вид на именување:
Покриеност на истражувањето:

Времетраење:
Рок за аплицирање:

неприменливо
Скопје – или во матичната земја
Истражувач (две места)1
Краткорочен консултант/и
Албанија, Босна и Херцеговина,
Косово администрирано од Советот за
безбедност на ОН, Република
Македонија, Црна Гора и Србија.
7 месеци
10 септември 2013 год.

1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ
Како резултат на својата географска местоположба и релативната економска ситуација,
споредени со своите соседи во Европската Унија, земјите2 од Западен Балкан имаат
историја на матични земји, земји на транзит и земји на крајна дестинација за жртвите на
трговија со луѓе. Бидејќи моменталните граници на Европската Унија се проширија за да
вклучат земји од Западен Балкан и земји што се граничат со земјите од Западен Балкан,
нерегуларните миграциски текови, исто така, се поместија, така што голем број земји од
ИОМ бара тим за истражување што ќе ја спроведе процената на потребите. Тимот за истражување ќе вклучува двајца
истражувачи: еден главен истражувач и помошник истражувач. Помошникот истражувач ќе му помага и ќе го поддржува
главниот истражувач во спроведување на сите активности и активно ќе придонесува кон постигнувањето на целите на
истражувањето.
2 За целите на овој предлог, регионот на Западен Балкан ги вклучува: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово под управа
на Советот за безбедност на ОН, Црна Гора и Србија. Хрватска не е вклучена во предлогот бидејќи земјата неодамна
пристапи во Европската унија.
1
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Западен Балкан се соочија со прилив на илегални мигранти, како и мигранти што
пристигнуваат од нови матични земји. Овие нови миграциски текови придонесуваат за
ранливост на одредени групи, а, исто така, може да претставуваат безбедносен ризик. Во
таа смисла, се зголеми загриженоста дека жртвите на трговија со луѓе ниту се откриваат
правилно, ниту пак се упатуваат до соодветните национални агенции во рамките на
регионот. Како резултат на тоа, обемот на ситуацијата со трговија со луѓе може да биде
значително пониско претставен во земјите од регионот и, следствено несоодветно
приоретизиран од страна на владите и донаторите. Конечно многу земји од Западен
Балкан започнаа со процесот на усогласување на нивните законски рамки за да ги
исполнат барањата на Европската Унија, но и покрај фактот што сите се на различно ниво
на напредок, потребна е надворешна стимулација и поддршка за да се остане во чекор со
стандардите и барањата на ЕУ, коишто постојано се развиваат. Со оглед на долгорочната
борба против трговијата со луѓе, приливот на регионални мигранти и мигранти надвор од
регионот и имплементацијата на новото законодавство за борба против трговијата со
луѓе, од суштинско значење е потребата од сеопфатна анализа на ситуацијата со трговија
со луѓе за да се проценат моменталните потреби на регионот.
2. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Главната цел на истражувањето е да се генерираат потребните докази за да се подобри
моменталното законодавство и програмите што ги третираат прашањата поврзани со
трговијата со луѓе во земјите од Западен Балкан. Проектот се состои од процена на
потребите на постојните механизми за борба против трговијата со луѓе во регионот и тој
треба да изврши евалуација на актуелната состојба со трговијата со луѓе, а особено во
делот на откривање и упатување на (потенцијалните) жртвите на трговија со луѓе со цел
да се утврди:
1. на кои аспекти од напорите за борба против трговијата со луѓе низ целиот регион
мора под итно да им се обрне внимание и
2. можности за регионална соработка на полето на борба против трговијата со луѓе.
За целосно да се постигне целта, истражувачкиот тим мора да има тесна соработка со
претставниците на ИОМ во целните мисии, како и со канцеларијата на Координаторот за
борба против трговијата со луѓе на ЕУ, ГРЕТА (GRETA) на Советот на Европа, УСАИД и
Канцеларијата за следење и борба против трговијата со луѓе на САД (J/TIP).
3. ЗАДАЧИ
3.1. Главен истражувач (физичко или правно лице)
а. Развивање соодветна методологија за истражување за да ги постигне целите
наведени во Дел 2 и резултатите наведени во Дел 4;
б. Разгледување на моменталното законодавство, официјалните владини
стратегии/ акциони планови, клучни политики и програми релевантни за борба
против трговијата со луѓе и договорите за регионална соработка поврзани со
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прашањата за борба против трговијата со луѓе, фокусирајќи се на откривањето и
упатувањето на (потенцијалните) жртвите на трговија со луѓе.
в. Спроведување на компаративна анализа на локалните / националните /
владините статистики поврзани со откривањето на жртвите на трговија со луѓе со
статистиката од надворешни извори, вклучувајќи ги и податоците собрани од
Европските институции и земјите-членки на ЕУ во однос на жртвите на трговија со
луѓе откриени во или што транзитирале низ регионот на Западен Балкан, особено
во поглед на механизмите на упатување (на пр. Транснационални механизми на
упатување) од земјите-членки на ЕУ во земјите од Западен Балкан.
г. Развивање и спроведување на квантитативни и квалитативни истражувања што
се однесуваат на специфични целни групи (на пр. релевантни владини
претставници, претставници на граѓанското општество и корисници на постојни
програми) со цел откривање и помагање на жртвите на трговија со луѓе.
д. Спроведување детални интервјуа со владини претставници, претставници на
граѓански организации што работат со жртви на трговија со луѓе и
идентификуваните потенцијални и актуелни корисници на услуги за жртви на
трговија со луѓе.
Ќе се воведат и методи на делегирање за да се вклучат чинителите во откривањето
и таргетирањето на најсуштинските и најважните пропусти и предизвици што треба
да се адресираат, како и признаените позитивни страни и предности.
ѓ. Интеграција на сите горенаведени задачи и подготовка на Извештај за
спроведеното истражување (на англиски јазик) со синтетизирање на сите
откриени квалитативни и квантитативни податоци и анализи, вклучувајќи
препораки. Извештајот треба да биде во согласност со Упатствата за публикации на
ИОМ.
е. Презентирање на наодите од истражувањето на релевантните засегнати страни и
креатори на политики во рамките на регионална работилница за валидација.
3.2. Помошник истражувач
а. Дел од Тимот за истражување и поддршка во спроведување на методологијата
развиена од Главниот истражувач.
б. Поддршка на Главниот истражувач во анализирањето на примените податоци од
квантитативни и квалитативни истражувања.
в. Поддршка на Главниот истражувач во спроведувањето на детални интервјуа со
владините претставници, претставниците на граѓанските организации што работат
со жртви на трговија со луѓе и идентификуваните потенцијални и актуелни
корисници на услуги за жртви на трговија со луѓе, на начин договорен со Главниот
истражувач.
г. Одржување врски со теренските мисии на ИОМ и со релевантните партнери за да
се поддржи спроведување на методологијата за истражување.
д. Помош на Главниот истражувач во финализирањето на Извештајот за
спроведеното истражување, а особено лектура и уредување.
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4. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Спроведувањето на дефинираните задачи ќе доведе до следниве резултати:
а. Сеопфатен Извештај од спроведеното истражување со анализа на постојните
механизми за борба против трговијата со луѓе што секоја од земјите веќе ги има
спроведено и наведување на потребите и можностите за регионална соработка за
вклучување во активностите за борба против трговијата со луѓе. Извештајот, исто
така, ќе вклучува и преглед на неодамнешните промени на трендовите за трговија
со луѓе во регионот. Извештајот се фокусира на предизвиците, пропустите и
предлозите поврзани со подобрување на откривањето и упатувањето на
(потенцијалните) жртвите на трговија со луѓе.
б. Листа на препораки за креаторите на политиките, за да се обрне внимание на
потребите и пропустите во напорите за борба против трговијата со луѓе,
идентификувани во рамките на истражувањето, како и областите во кои може да
се развијат локални и регионални капацитети за подобра вклученост во напорите
за борба против трговијата со луѓе.
в. Презентација на сеопфатниот конечен извештај и листата на препораки пред
релевантните засегнати страни и креатори на политики во рамките на регионална
работилница за валидација, фокусирајќи се на ангажирање и делегирање на
засегнатите страни и креаторите на политики во понатамошните активности за
борба против трговијата со луѓе.
Овие резултати на проектот треба да служат како основа за идни проекти за борба
против трговијата со луѓе во регионот и поттикнување за финансирање од страна
на донатори, кои претходно инвестирале во регионот. Јасното идентификување на
тековните проблеми и развивањето на новите трендови во однос на трговијата со
луѓе ќе служи како платформа, од која може да се предложат нови проекти, како и
области во кои ИОМ понатаму ќе може да помогне во развивањето на
капацитетите.
5. ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ
7 месеци: октомври 2013 – април 2014
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6. РАСПОРЕД, УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ

Детален работен план, во кој е прикажана секоја активност, одговорното лице/а и временската рамка потребна за завршување на проектот.
Активност

Одговорна страна

Разгледување на актуелното
законодавство, официјалните
владини стратегии и акциони планови
и други релевантни официјални
документи и извештаи
Статистичка споредба помеѓу
локалните податоци и податоците од
извори надвор од регионот, поврзани
со откриените жртви на трговија со
луѓе
Развивање и разгледување на
истражувањата дистрибуирани до
владите, граѓанското општество,
корисниците на услуги, жртвите на
трговија со луѓе
Детални интервјуа со клучни лица
идентификувани со користење
наистражувањата
Присуство на и известување за
значајни регионални настани на
владини претставници
Присуство на значајни настани на
граѓанското општество, коалицијата
на НВО и настаните за координација
на НВО/владиниот сектор
Анализа на податоци и составување
на конечни препораки
Пишување и финализирање на
Конечниот извештај и препораките
Организирање на регионална
работилница за валидација

Главен и Помошник
истражувач

1. месец

2. месец

Временска рамка
3. месец
4. месец 5. месец

Главен и Помошник
истражувач

Главен и Помошник
истражувач и ИОМ

Главен истражувач,
Помошник истражувач и
ИОМ
ИОМ, Главен истражувач,
Секундарен истражувач
ИОМ, Главен истражувач,
Помошник истражувач
ИОМ, Главен истражувач
и Помошник истражувач
ИОМ, Главен истражувач
и Помошник истражувач
ИОМ и партнери на
проектот
Учество на Главниот
истражувач

Ако е потребно – редовно
Ако е потребно – редовно

6. месец

7. месец
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7. ПОТРЕБИ КВАЛИФИКАЦИИ
7.1. Главен истражувач (физичко или правно лице)
Главниот истражувач/консултант потребно е да ги има следниве квалификации и стручности:
7.1.1. Искуство
- најмалку 5 години релевантно истражувачко искуство, по можност на полето на
борба против трговија со луѓе во Југоисточна, Источна Европа и Централна Азија;
претходно слично искуство во земјите од Западен Балкан ќе се смета за предност;
- одлична способност за пишување текстови. Претходни публикации на тема
миграција/трговија со луѓе;
- големо аналитичко и истражувачко искуство.
7.1.2. Образование
- постдипломски студии/универзитетска диплома, по можност во општествени
науки, специјализација на поле на миграција или еквивалентна обука ќе се смета
за предност.
7.1.3. Способности и вештини
- одлично разбирање на темата на истражување, како и на релевантните
меѓународни и регионални политики/програми
- познавање на локалниот контекст, што ја опкружува темата на истражување;
- познавање на академската литература и литературата за истражување на
предметната тема или способност за користење на експертизи на други лица;
- следење на развојот на настаните во рамките на темата на истражување и
постојните релевантни глобални и регионални процеси за борба против трговијата
со луѓе;
- способност за разбирање на целите и начините/методологијата на истражување;
- одлични вештини за спроведување интервјуа и слушање;
- одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик;
- познавање на Microsoft Office.
7.1.4. Лични карактеристики и други барања
- објективен и аналитичен
- ориентиран кон постигнување резултати
- силно чувство на посветеност
- ефикасен
- способен за работа под временски притисок
- навремено исполнување на задачите
- добри интерперсонални вештини
- толерантност кон другите култури. Способност за ефикасна и хармонична тимска
работа со колеги од различни култури и професии.
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Проценка на потребите на регионална ситуација од борбата против трговијата со луѓе во
Западен Балкан
Прилог B:
Алатки на ИОМ за идентификација и ангажирање на засегнатите странизасегнатите
страни од земјите од западен Балкан
I.

Вовед

Целта на процената на потребите е да се утврди каков пропуст постои помеѓу „тековната состојба
и она што е потребно, сега и во иднина“ (Miller and Osinski 2002). Процената на потребите вклучува
примена на систематски сет на процедури кои ќе помогнат во воспоставување на „приоритети врз
основа на потребите“ за лицата одговорни за донесување одлуки со цел подобрување на
организациските процеси, распределба на ресурсите и/или поефикасен пристап на одредено
прашање или проблем. Процената на потребите може да се смета за „внимателен процес“ за
утврдување (1) на тековните ресурси кои постојат за справување со одредено прашање или
проблем, (2) кои ресурси се потребни за произведување на поефикасни одговори или подобри
резултати за прашањето или проблемот, и/или (3) како да се применат информациите кои се
добиени за идентификација на опциите и донесување одлуки за она што треба да се направи
(Watkins et al 2012).
Клучната компонента на процената на потребите е ангажирање на засегнати страни. Засегнати
страни се оние лица или организации кои имаат некаков вид на удел во, искуство со или
познавање за одредено прашање, проблем или институција (приспособено од CDC 2012).
Примерите за засегнати страни вклучуваат персонал кој работи директно на прашање или со
одредено население, административен и надзорен персонал, персонал од партнерски институции
кои работат со исти или слични групи или прашања, донатори и финансиери на програми или
институции, истражувачи и евалуатори, и независни експерти со посебно познавање на
содржината на одредено прашање или проблем. Засегнатите страни во одредена програма,
иницијатива или прашање ќе зависат од тоа кој работи најдиректно на или со програмата или
прашањето и е најдобро позициониран да влијае врз истиот на некој начин. Како оние вклучени
во справување со програмата или проблемот, тие се и луѓето или институциите кои се најдобро
позиционирани да ги употребат резултатите од процената на прашањето или проблемот на
значаен начин. Идентификацијата на вистинските засегнати страни за нивно ангажирање и
вклучување во процесот е од суштинско значење за извршување на секаков тип на сериозна
процена.
Целта на ангажирањето засегнати страни во проценката е да се зголеми релевантноста на
резултатите или наодите и да се изгради силна сопственост врз истите. Поради нивната
привилегирана позиција како експерти и оние кои работат најдиректно на одредено прашање на
некој начин, придонесот на засегнатите страни во дизајнот, спроведувањето или содржината на
проценката може да помогне во зголемување на специфичноста и соодветноста на наодите. Таа
може да помогне наодите да имаат практична примена и брзо да се направат функционални за
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подобрување на програмите или поефикасно справување со проблемите. Понатаму, таа може да
помогне да се увериме дека овие наоди ги одразуваат потребите и вредностите на самите
засегнати страни. Кога засегнатите страни се вклучени во процената поверојатно е дека тие ќе ги
сметаат наодите како резултат на сопствената работа. Исто така, веројатно е дека тие ќе ги сметаат
истите како одраз на нивната гледна точка во однос прашањето или проблемот. На крајот,
вклученоста на чинителот помага во произведување на наоди кои се „покорисни, порелевантни и
поверодостојни“ (Preskill and Jones 2009).
Подолу следуваат две алатки за поддршка на ангажманот на засегнатите страни во Процената на
потребите на регионалната ситуација со борбата против трговијата со луѓе во Западен Балкан на
ИОМ (Меѓународната организација за миграција). Првата алатка има за цел да ѝ помогне на ИОМ
во идентификација на цврста, релевантна група на засегнати страникои ќе бидат вклучени во
проценката на потребите. Втората алатка има за цел да и помогне на ИОМ во утврдување на
соодветни улоги за засегнатите страни во проценката на потребите.
II.

Матрица за ангажирање на засегнатите страни

Како што е наведено, клучната компонента на процената на потребите е идентификацијата на
соодветна група на засегнати страни кои ќе бидат ангажирани во процесот. Прилог А му ја
обезбедува на ИОМ Алатката I. - Матрица за ангажирање на чинители. Истата е дизајнирана да ѝ
помогне на ИОМ при идентификацијата на клучните засегнати страни кои се справуваат со
трговијата со луѓе во Западен Балкан кои ќе бидат вклучени во процената на потребите. Алатката
ќе ѝ помогне на ИОМ да направи план за вклучување на засегнатите страни во процената на
потребите и идентификацијата на ресурсите кои засегнатите страни можат да ги донесат во
истражувањето. Таа вклучува простор за утврдување на тоа кој може да помогне или да се
спротивставува на работата и причините за овие ставови. Со оглед на тоа дека не сите засегнати
страни можат да бидат вклучени и дека преголема група на засегнати страни може да го попречи
и компромитира процесот, алатката ќе ѝ помогне на ИОМ да утврди приоритетна оптимална група
од засегнати страни кои ќе бидат вклучени во процената на потребите (Watkins et al 2012). ИОМ
може да ја користи оваа алатка за развој на група на засегнати страни која планира да ја вклучи во
процената на потребите на систематски и структурен (а не на инцидентен или удобен) начин. Таа
може да ѝ помогне на ИОМ во развојот на групата на засегнати страни која е најзначајна за
решавање на прашањата на истражување кои ја предводат процената на потребите.
III.

План за ангажирање на чинители

Штом ИОМ ги идентификува соодветните чинители, важно е да се утврди на кој начин сака да ги
вклучи засегнатите страни во процената на потребите. Прилог Б ѝ обезбедува на ИОМ Алатка II. План за ангажман на засегнатите страни, дизајниран да ѝ помогне на ИОМ да подготви планиран
и структуриран метод за тоа како најдобро да се вклучат засегнатите страни во проценката на
потребите. ИОМ би можел, на пример, да ги разгледа улогите на секоја засегната странаи да ја
одреди спецификата за тоа како да ги вклучи во секоја активност од процесот на процена на
потребите. Таа може да ѝ помогне на ИОМ во наоѓањето на засегнати страни кои ќе бидат
ангажирани во текот на процесот, за да се осигури дека засегнатите страни се вклучени и да
испита доколку не се вклучени. Нејзината цел е да ѝ помогне на ИОМ да ја следи вклученоста за
време на процесот на процена на потребите за да ѝ помогне во подигање на свеста за прашањето
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и истражувањето, како и да поттикне употреба на нејзините наоди и резултати (Watkins et al 2012;
Salentine and Johnson 2011).
Пред почетокот на проектот, истражувачкиот тим ги дискутираше со ИОМ различните пристапи
кон и методите за ангажирање на засегнатите страни. Проектната задача за процената на
потребите предложи да се вклучат засегнатите страни преку анкетирање, интервјуа и
работилници за чинители. За овој проект планираме вклученост на засегнатите страни (барем) во
следниве четири пати:
1. Работа на ИОМ со засегнатите страни пред почетокот на процената на потребите, како
мотивација за процената на потребите (пред вклучување на истражувачкиот тим)
2. Работа на истражувачкиот тим со обемна група на засегнати страни преку истражување на
проценката на потребите за одредување на приоритетите и перспективите за постојните и
потребните ресурси за да се одговори на фокусирана група клучни аспекти од трговијата со
луѓе во регионот
3. Работа на истражувачкиот тим со подгрупа од клучни засегнати страни преку телефон и
теренски интервјуа за собирање различни информации за нивните погледи во однос на
постојните ресурси и пропусти како и за тоа на кој начиннајдобро да се поправат
пропустите поврзани со клучните аспекти на справувањето со трговијата со луѓе во
регионот
4. Дискусијата на истражувачкиот тим и ИОМ со засегнатите страни на регионалната
работилница со цел да се разгледаат, ревидираат и подредат по приоритет потребите за
поефикасно справување со утврдените аспекти од трговијата со луѓе во регионот.
Ги инкорпориравме трите точки на ангажирање за истражувачкиот тим во Методолошкиот
Меморандум за оваа процена на потребите. Иако не е возможно да се прошири предметот на
процената на тековните потреби, ИОМ може да ја користи Алатката II како помош при
одредување дали тие биле доволно систематски во утврдувањето на тоа како да се ангажираат
засегнатите страни во процената на потребите, и како да се ангажираат засегнатите страни во
примената на резултатите од процената на потребите која е во тек.
IV.

Следни чекори

Истражувачкиот тим очекува дека ИОМ ќе ја комплетира Алатката I и ќе идентификува оптимална,
фокусирана група на засегнати страни кои ќе бидат вклучени во анкетирањето и интервјуирањето
на засегнатите страни. Ние изготвивме табела што ИОМ ќе ја користи за да му ги обезбеди на
истражувачкиот тим резултатите од оваа вежба. Штом ИОМ ќе ги обезбеди овие информации во
пополнета табела на истражувачкиот тим, ние ќе ги искористиме истите да ја испланираме
анкетата и да организираме логистика за интервјуирањето на засегнатите страни.
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Проценка на потребите на регионалната ситуација со борбата против трговијата со луѓе во
Западен Балкан
Прилог D:
Главен водич за интервјуа
ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ИСПИТАНИКОТ:
ИМЕ НА ИСПИТАНИКОТ:
ФУНКЦИЈА НА
ИСПИТАНИКОТ:
ЧЛЕН НА ТИМОТ ЗА
ИСПИТУВАЊЕ:

ДАТУМ:

ВОВЕД И ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ
Ви благодарам што одвоивте време за да разговарате со нас денеска. Како дел од нашата процена
на потребите за ИОМ спроведуваме интервјуа со клучни регионални засегнати страни и експерти
за да дознаеме повеќе за тековната ситуација на трговијата со луѓе и справување со истата во
регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Косово под администрација на
Советот за безбедност на ОН (Косово), поранешна југословенска Република Македонија
(Македонија), Црна Гора и Србија).
Целта на нашиот денешен разговор е да ги дознаеме вашите ставови во однос на ситуацијата на
трговија со луѓе и начинот на справување со истата во Вашата земја и поширокиот регион. Ова
интервју нема да трае подолго од 60 минути. Јас ќе фаќам белешки за време на нашиот разговор,
за да можеме да ги вклучиме Вашите гледишта во процената на потребите и точно да ги
презентираме информациите што ќе ни ги дадете.
Вашите одговори ќе останат анонимни, а белешките од дискусијата нема да се споделат со ниту
едно лице надвор од тимот за процена на ситуацијата. Сите информации што ќе ни ги дадете ќе се
комбинираат со информациите добиени од различни други извори и истите нема да Ви бидат
припишани вам во извештаите или дописите со ИОМ.
Бидејќи станува збор за процена на потребите, Ве охрабруваме да бидете колку што е можно
поискрени при искажувањето на вашите ставови за (1) тековната ситуација на трговијата со луѓе во
регионот, (2) оперативните национални и регионални начини на справување и (3) приоритетните
потреби за поддршка на поефикасни начини на справување. Тоа ќе ни овозможи да ги вклучиме
вашите размислувања и да ѝ доставиме на ИОМ високо информативни и релевантни податоци
како резултат на овој проект.
Сакам да нагласам дека не постојат правилни или погрешни одговори на овие прашања.
Согласувајќи се доброволно да учествувате во ова истражување, од Вас бараме на поставените
прашања да дадете одговори што се точни за Вас или за Вашата организација.
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I.

Процена на потребите од борба против трговијата со
луѓе во Западен Балкан од страна на ИОМ



Дали ги разбирате параметрите на нашиот разговор?



Дали имате некои прашања во моментов?
ВОВЕД

Би сакал/а да почнам со прашање за вашето минато искуство и работа поврзани со
начинот на справување со трговијата со луѓе за да го насочам нашиот разговор.
1. Која е Вашата официјална функција? Кои се Вашите примарни работни задачи?
2. Кои аспекти од Вашата работа вклучуваат справување со трговијата со луѓе?
II.

МОМЕНТАЛЕН СТАТУС НА СИТУАЦИЈАТА НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
Сега би сакал/а да Ве прашам за Вашите ставови за тековната ситуација на трговијата
со луѓе во [ЗЕМЈА] и регионот на Западен Балкан – дали мислите дека таа претставува
клучен проблем и ако сметате така, кои форми ги зазема во регионот.
3. Дали сметате дека трговијата со луѓе и експлоатацијата на мигрантите претставуваат
значителни проблеми во [ЗЕМЈА] и/или регионот?
 Зошто или зошто не?
4. Кои се примарните рути на трговија со луѓе во регионот, вклучувајќи ги и матичните земји,
земјите на транзит и земјите - крајна дестинација?
5. Кои режими или начини на регрутирање сте ги забележале? Како луѓето стануваат жртви
на трговија со луѓе?
6. Кои клучни индустриски гранки се вклучени, т.е. кои се видовите на трудова експлоатација
за кои луѓето стануваат предмет на трговија од, преку и/или во регионот?
7. Наведете некои од типовите на поединци или групи, коишто се вклучени во извршувањето
на трговијата со луѓе. Поточно, кои се трговците со луѓе?
8. Дали некоја од овие компоненти се променила со текот на времето, т.е. рутите,
регрутирањето, индустриските гранки, кои се трговците со луѓе?





III.

Ако одговорот е да, како се промениле?
Во кој период се промениле?
За колкав временски период се промениле?
Кои се дел од причините за овие промени?

Ресурси за борба против трговијата со луѓе
Нашите следни теми се фокусираат на правната и политичката рамка во [ЗЕМЈАТА] и
билатералните или транснационалните регионални механизми за откривање на
2
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потенцијални жртви на трговија со луѓе и трудова експлоатација на мигранти и нивно
упатување до социјална помош и услуги за заштита, што може да им бидат потребни или
сакаат да ги добијат.
Откривање
9. Во [ЗЕМЈА], како службените лица или организациите што можат да понудат помош,
дознаваат за луѓето коишто биле предмет на трговија со луѓе или експлоатација?


Кои се вообичаените начини на откривање на луѓето?



На пример, од страна на полицијата, граничната позиција, трудовите инспектори,
конзулатите и сл.?

10. Кои организации имаат овластување официјално да ги означат лицата како жртви на
трговија со луѓе?


Кои критериуми се користат за откривање на жртвите? Дали се користат скрининг
листи за проверка?



Дали таквото означување го прави лицето квалификувано за добивање социјална
помош или заштита? Дозвола за престој? Дозвола за работа?



Дали така идентификуваните лица треба да се вратат во нивното место на потекло
или матичната земја?

11. Кои се можностите за „самооткривање“ на жртвите (на пр. отворена телефонска линија
(хотлајн), постери или други реклами што даваат информации за организации за контакт)?


Каде се лоцирани ваквите можности?



На пример, во [ЗЕМЈА], доминантни матични земји за имигранти во [ЗЕМЈА], и/или
земји во кои [ЗЕМЈА] државјани најчесто мигрираат?

12. Какви видови на национални мрежи за упатување за откривање и упатување на жртвите
на трговија со луѓе и експлоатираните мигранти постојат во [ЗЕМЈА]?


Кои владини институции се вклучени?



Невладини организации и меѓународни институции?



Колку се тие оперативни, т.е. дали постои официјална политика или постапка што
ги регулира? Меморандуми за разбирање? Воспоставени на хартија, но не се
користат итн.? Колку се активни?



Дали постои регионален механизам за упатување за откривање и упатување на
жртвите на трговија со луѓе и експлоатирани мигранти? Ако не, зошто не постои?
Кои се потребните предуслови за воспоставување на таков механизам?
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13. Што мислите, кои се главните препреки и тешкотии за развивање поефикасни начини за
откривање и упатување на лицата што биле предмет на трговија со луѓе или експлоатација
на мигранти во [ЗЕМЈА]? Во регионот?
Заштита и помош
Следната група на прашања се фокусира на институциите и системите што
обезбедуваат услуги за заштита и помош на лицата кои биле предмет на трговија со луѓе
или експлоатација во [ЗЕМЈА] и регионот.
14. Дали Ви се познати некои од организациите или институциите што обезбедуваат услуги за
заштита и/или помош на експлоатирани мигранти во [ЗЕМЈА]?


Каков вид на услуги за заштита обезбедуваат?



Каков вид на помош обезбедуваат?



Навремено: засолниште, медицинска, психо-социјална помош, вработување,
стручна обука, окупациона терапија, правна помош, враќање, помош за
реинтеграција.
Каква е покриеноста на овие организации, т.е. дали жртвите на трговија со луѓе имаат
пристап до услуги, без разлика на областа во која тие биле откриени?

15. Како луѓето, на кои им се потребни нивните услуги, доаѓаат во контакт со овие
организации?


Дали постојат специфични правила или постапки со кои се утврдува како луѓето,
што имаат потреба од помош, добиваат пристап до таквите услуги?



Дали постојат некакви ограничувања или пречки за лицата, што имаат потреба од
помош, во пристапот до овие услуги?

16. Дали постојат услуги за помош на лицата коишто официјално не се означени како лица што
биле жртва на трговија со луѓе?
•

Ако да, какви се тие механизми?

•

Како пристапуваат до нив лицата што имаат потреба од помош?

•

Кои организации обезбедуваат услуги за лицата што имаат потреба од помош, а не се
официјално означени како жртви на трговија со луѓе, ако постојат различни форми од
оние што беа претходно споменати?

17. Дали сметате дека расположливите ресурси и поддршката се соодветни за да се задоволат
потребите на лицата кои биле предмет на експлоатација?


Ако не, каков вид на поддршка недостасува?



Дали мислите дека некои од овие ресурси не се релевантни за нив? Поточно,
ресурси што се расположливи, а не се користат често? Дали се различни од оние
што ги бараат лицата на кои им е потребна помош?
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18. Дали постојат системи со кои се утврдува дека обезбедената помош со овие програми ги
задоволува нивните потреби? На пример, стандарди, механизми за повратни информации
од жртвите, координирани начини на реагирање на заедницата, заеднички протоколи,
размена на повратни информации за работа и искуства и сл.?


Дали сметате дека постојат елементи на овие системи што може да ги спречат или
обесхрабрат експлоатираните мигранти да побараат помош?



Ако да, што сметате дека треба да се направи за да се охрабрат луѓето што имаат
потреба од помош да побараат помош?



Што треба да се стори за да се развие или обезбеди посоодветна заштита и помош за
експлоатираните мигранти?



Дали откриените жртви на трговија со луѓе, според Вашето мислење, се предмет на
повторна виктимизација?



Ако да, на кој начин? Што може да се стори за да се спречи секундарната
виктимизација?

Партнерства
19. Дали постојат билатерални или транснационални мрежи или партнерства во регионот,
што соработуваат на полето на откривање, упатување, заштита или помош на жртви на
трговија со луѓе или експлоатирани мигранти?

IV.



Ако да, кои институции и организации се вклучени во нив?



Колку се оперативни?



Колку се активни и ефикасни?



Колку се одржливи? На кој начин се одржливи или не се одржливи?

Пропусти во ресурсите за борба против трговијата со луѓе
Следната група на прашања се фокусира на идентификување на пропустите во ресурсите
за справување со трговијата со луѓе во [ЗЕМЈА] и регионот.
20. Според Вас, кои се ресурсите што недостасуваат или се потребни за откривање на лицата,
кои биле предмет на трговија со луѓе и експлоатација во (ЗЕМЈА) или регионот?
21. Според Вас, кои се пропустите во механизмите за упатување, односно начините на
поврзување на лицата со какви било услуги или помош, коишто им се потребни?
22. Дали постојат какви било потреби или пропусти во типовите на расположливата помош?
Ако да, кои форми на помош и поддршка се потребни?
 Колку е лесно / тешко за лицата да пристапат до расположливите услуги и поддршка?
 Дали постојат некакви пречки за лицата да ја користат потребната поддршка? Ако да,
кои се тие?
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Прашалник за засегнати страни
Конечна верзија

Февруари 2014

Упатство за прашалникот
Независен истражувачки тим работи со Меѓународната организација за миграција (ИОМ)
во спроведувањето на процена на потребите во однос на пропустите во одговорот на
трговијата со луѓе во регионот на Западен Балкан, вклучително Албанија, Босна и
Херцеговина (БиХ), Косово1, Македонија, Црна Гора и Србија.
Целта на оваа процена на потребите е да се соберат и анализираат ставовите на
засегнатите страни во врска со тековната ситуација со трговијата со луѓе како и
расположливите механизми за одговор на истата, со посебен акцент на откривање на
регионалните пропусти и потреби во однос на идентификацијата, упатувањето,
обезбедување помош и поддршка за жртвите на трговијата со луѓе.
Клучна компонента на процената е ангажирањето на засегнати страни. Оваа анкета му
овозможува на истражувачкиот тим да ги испита и вклучи експертските перспективи на
клучните регионални чинители кон стекнување увид во ситуацијата со трговијата со луѓе и
клучните приоритети за справување со истата.
Ве покануваме да учествувате во овој прашалник на интернет. Вашите одговори ќе се
чуваат во доверливост и нема да бидат споделувани со ИОМ, други засегнати страни, или
некој друг надвор од независниот истражувачки тим. Сите информации кои ќе ги
обезбедите ќе бидат комбинирани со информациите собрани од другите одговори во
анкетата и нема да Ви бидат припишани Вам во кој било извештај или комуникација со
ИОМ или други засегнати страни. Ве охрабруваме да бидете што е можно поискрени за да
можеме да ѝ обезбедиме на ИОМ што е можно попрецизни и корисни информации,
препораки и приоритети.

1

Одлука на Советот за безбедност на ОН 1244.
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Со кликање на врската подолу или со негово копирање во вашиот интернет пребарувач ќе
бидете препратени на првата страница од нашиот онлајн прашалник.
[внесете врска]
Ве молиме одговорете ги прашањата најдобро што знаете. За некои прашања, понудени
Ви се опциите „Не знам“ и/или „Не е применливо“. Ако немате познавања во врска со
одредена работа или прашањето се однесува за работа со која не се занимавате на
вашата позиција, Ве молиме одберете ја опцијата. Исто така, можете и сосема да го
прескокнете прашањето.
Пополнувањето на прашалникот не би требало да одземе повеќе од 15 до 20 минути. Би
Ве замолиле да го пополните овој прашалник сега, или што е можно поскоро. Особено ќе
го цениме вашето учество.
Наскоро ќе примите е-маил од ИОМ со преведена верзија од прашалникот. Во секој
случај, онлајн прашалниот мора да се пополни на англиски јазик.
Доколку имате некоја забелешка или прашање за прашалникот или на било каков начин
да посочите на некое прашање, ве молиме испратете ни e-mail на
natconsult6448@gmail.com.

Ви благодариме за учеството!

Проценка на потребите од борба против трговијата со луѓе во Западен Балкан од страна на ИОМ

 Друго (ве молиме наведете) _____________________

 Консултант/независен експерт за борба против трговијата со луѓе

 Персонал на агенција за меѓународен развој

 Персонал на ОН или друга мултилатерална организација

 Персонал на ИОМ

 Гранична полиција

 Полиција

 Обвинител

 Судија

 Службеник во невладина организација - друго

 Службеник во невладина организација од агенција за поддршка на жртви

 Државен службеник - друго

 Државен службеник во областа на општествена заштита и/или здравствена заштита (не само за трговија со луѓе)

 Државен службеник во областа на поддршка на жртвите на трговија со луѓе

 Државен службеник во областа на кривично право/спроведување на законот

A1. Како би ја опишале вашата функција (Ве молиме изберете само еден одговор)

Во овој дел, би сакале да дознаеме за вас, вашата моментална функција и работа.

ТОЧКА A: ТЕКОВНА РАБОТА
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18-34
35-49
50-64
65 години или повеќе

 Машко
 Женско

Б2. Дали сте:






Б1. Колку години имате?

ТОЧКА Б: ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 Подолго од 5 години

 3 до 4,9 години

 1 до 2,9 години

 Помалку од една година

A3. Колку долго работите во областа на борбата против трговија со луѓе?

 Подолго од 5 години

 3 до 4,9 години

 1 до 2,9 години

 Помалку од една година

A2. Колку долго работите во организацијата во која сте моментално вработени?
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Албанија
Босна и Херцеговина
Косово
Македонија
Црна Гора
Србија
Регионот на западен Балкан (повеќе од една земја од Западен Балкан)
Глобално

c) Службени упатства за скрининг за идентификација на жртвите на

b) Официјална дефиниција на жртва на трговија со луѓе (во законот и/или
друга политика/упатство)

овластување официјално да го означат лицето како жртва на трговија со
луѓе.

a) Формална политика/упатство во кое е утврдено кои агенции имаат































Воспоставен и Воспоставен и
Воспоставен но Не
е Не
целосно
делумно
нефункционален воспоставен знам
функционален функционален

В1. Ве молиме прочитајте ги следните изјави во однос на механизмите за идентификација на жртви во вашата земја или во
регионот на Западен Балкан. Ве молиме кликнете на крукчето кое најмногу го одразува вашиот став во однос на постоењето и
функционирањето на овие механизми.

Во овој дел, би сакале да ве прашаме на кој начин се идентификуваат жртвите на трговија со луѓе во вашата земја или во регионот
на Западен Балкан со кој вие сте запознаени.

ТОЧКА В: ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПОДДРШКА НА ЖРТВИ










Б3. Во или со која земја работите? (Ве молиме одберете само еден одговор)
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луѓе (владина)


Друга телефонска линија која може да се користи за пријавување

на случаи на трговија со луѓе (владина)

луѓе (невладина)



Национални стандарди за третирање на жртвите на трговија со

луѓе

j)

k) Официјални механизми за собирање фидбек од жртвите за
адекватноста и соодветноста на достапните услуги (на пример 
писмени обрасци за евалуација, дебатни групи и слично)

Транснационални (прекугранични) механизми за упатување или
други договори за соработка помеѓу даватели на услуги од
различни земји за упатување на случаи на трговија со луѓе кај 
вистинските служби или органи

i)

h) Локални и национални механизми за упатување или други
договори за соработка помеѓу различни даватели на услуги и/или 
органи за упатување на случаи на трговија со луѓе кај вистинските
служби или органи

g) Друга телефонска линија која може да се користи за пријавување

на случаи на трговија со луѓе (невладина)

f)

e) Наменска телефонска линија (хотлајн) за борба против трговија со

































































Воспоставен и Воспоставен и
Воспоставен но Не
е Не
целосно
делумно
нефункционален воспоставен знам
функционален функционален
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d) Наменска телефонска линија (хотлајн) за борба против трговија со

трговија со луѓе.
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Окупациона/Стручна терапија

h) Правна помош - парнични (парнични постапки и
парнични побарувања за надомест)


i)















Процена на ризик (одредување на опасност или
закана со која се соочуваат жртвите и потребна
заштита/безбедност)



























Адекватни
Неадекватни
само
за
одредена
група на луѓе


g) Правна помош - кривична (за време на истрагата и
гонењето)


f)

e) Психо-социјални (психолошки) услуги





d) Медицинска нега (вклучително физичко здравје,
вклучително лекување од злоупотреба на 
супстанции)

c) Други форми на подолгорочно сместување (како
заедничко домување, приватен стан)








b) Подолгорочни засолништа (> 30 дена)

Во целост Прилично
адекватни адекватни



















Целосно
неадекватни



















Не знам/ не
е
применливо

Ве молиме кликнете на крукчето кое најубаво опишува колку се согласувате или не се согласувате со секоја позиција.

a) Краткорочни засолништа (<30 дена)



В2. Ве молиме прочитајте ги следниве изјави во однос на адекватноста на услугите за поддршка на жртвите (т.е., способноста на
задоволување на одредени потреби) во вашата земја или во регионот на Западен Балкан.
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Обука на работно место

Помош за враќање во матичната земја



o) Помош за интеграција во земјата/областа на
дестинација

































Целосно
неадекватни













Не знам/ не
е
применливо

В2.a. Ве молиме дајте коментар за вашите одговори во В2. Дали има услуги за поддршка кои се целосно неприсутни во вашата
земја и/или регионот на Западен Балкан? Што недостасува кај оние кои ги обележавте како „неадекватни“ или „целосно
неадекватни“? Ако одбравте „адекватни само за одредена група на луѓе“, која група на луѓе е услужена? Кои луѓе не се опфатени?
Ве молиме образложете на поинаков начин на кој ќе понудите подетални одговори (само на англиски) (500 карактери)









n) Помош за реинтеграција во матичната област/земја
















Адекватни
Неадекватни
само
за
одредена
група на луѓе

Во целост Прилично
адекватни адекватни
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m) Помош за релокација во трета земја/област

l)

k) Распоредување на работно место

j)
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c) Квалитетот на услугите кои им се достапни на
жртвите на трговија со луѓе зависи од 
организацијата која ги идентификува

d) Обемот на услугите кои им се достапни на
жртвите на трговија со луѓе зависи од 
организацијата која им помага

e) Квалитетот на услугите кои им се достапни на
жртвите на трговија со луѓе зависи од 
организацијата која им помага

f) Обемот на услугите кои им се достапни на



b) Обемот на услугите кои им се достапни на
жртвите на трговија со луѓе зависи од 
организацијата која ги идентификува

Не
се
согласувам



Апсолутно
не
се
согласувам











Ниту
се
согласувам
ниту не се
согласувам











Се согласувам











Апсолутно се
согласувам











Не знам/ Не
е
применливо

Ве молиме кликнете на крукчето кое дава најдобар опис за тоа колку се согласувате или не се согласувате со секоја
позиција.
Доколку активноста Ви е непозната, ве молиме изберете „Не знам/ Не е применливо“)

a) Типичниот профил на идентификувани жртви
на трговија со луѓе ги претставува сите жртви во 
мојата земја





В3. Ве молиме прочитајте ги следните изјави во однос на тековната ситуација со борбата против трговијата со луѓе и услугите кои во
моментот се достапни во вашата земја или во регионот на Западен Балкан.
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Апсолутно
не
се
согласувам







Ниту
се
согласувам
ниту не се
согласувам





Се согласувам





Апсолутно се
согласувам





Не знам/ Не
е
применливо





b) Странските жртви на трговија со луѓе имаат
пристап до услуги со понизок квалитет отколку 
националните жртви на трговија со луѓе

















Ве молиме кликнете на крукчето кое дава најдобар опис за тоа колку се согласувате или не се согласувате со секоја
позиција.
Доколку активноста Ви е непозната, ве молиме изберете „Не знам/ Не е применливо“)

a) Странските жртви на трговија со луѓе имаат
пристап до помал обем на услуги отколку 
националните жртви на трговија со луѓе





C4. Ве молиме прочитајте ги дополнителните изјави во однос на услугите против трговија со луѓе во вашата земја или во регионот
на Западен Балкан.

g) Квалитетот на услугите кои им се достапни на
жртвите на трговија со луѓе за цели на 
сексуална експлоатација е повисок отколку за
жртвите на другите видови трговија со луѓе.



Не
се
согласувам
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жртвите на трговија со луѓе за цели на 
сексуална експлоатација е поголем отколку за
жртвите на другите видови трговија со луѓе.
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Со оглед на вашите одговори дадени во Точка В, би сакале да Ве прашаме за клучните пропусти во активностите или ресурсите кои
се потребни за поефикасно справување со трговијата со луѓе во вашата земја или во регионот на Западен Балкан.

ТОЧКА Г: ПРОПУСТИ ВО ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА И ПОДДРШКАТА НА ЖРТВИТЕ

В5. Ве молиме опишете ги пречките за (1) идентификација на жртвите на трговија со луѓе, и (2) обезбедување соодветни услуги кои
ги гледате во вашата земја или во регионот на Западен Балкан. (Само на англиски) (500 карактери)

e) Услугите за помош на жртвите на трговијата со луѓе
се приспособени кон специфичните потреби како на 
женските така и на машките жртви на трговија со
луѓе.

d) Некои од жртвите се обесхрабрени да се пријават
поради типот и квалитетот на обезбедената помош 
(на пример задолжително враќање во матичната
земја)
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c) Услугите за давање помош за жртвите на трговија
со луѓе се приспособени кон специфичните потреби 
на децата
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a) Подобрување на законската рамка за апсење и гонење на сторителите на трговијата со луѓе (на пример 
проширување или разјаснување на дефиницијата за трговија со луѓе, зајакнување на одредбите во однос на заплена
на средства)

Изберете 3

Д1. Оваа точка се состои од листа на можни начини на справување со трговијата со луѓе во регионот на Западен Балкан. Ве молиме
изберете го она што сметате дека се НАЈГОЛЕМИ ТРИ приоритети помеѓу таквите начини на справување.

Во оваа точка, би ве замолиле да ги наведете по приоритет следните чекори кои сметате дека треба да се преземат за поефикасно
справување со трговијата со луѓе во вашата земја и во регионот на Западен Балкан.

ТОЧКА Д: ПОШИРОКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ДЕЈСТВИЈА

D1. Ве молиме опишете кои сметате дека се најзначајните пропусти за поефикасно справување со трговијата со луѓе во вашата
земја и/или во регионот на Западен Балкан. (само на англиски) (500 карактери)
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Прилог E
144

Проширување на покриеноста на постојните услуги за жртвите на трговија со луѓе (на пример да се осигури пристап 
до услугите што не зависи од полот на жртвите, националноста, типот на трговија со луѓе или агенцијата која ги
идентификува)



Подготовка на нови договори за соработка и/или спроведување на постојните договори помеѓу организациите за 
борба против трговијата со луѓе во земјата

Развивање или подобрување на прекугранична соработка и/или спроведување на постојните договори за 
соработка за трговија со луѓе (на пример договори со други земји)

i)

j)

h) Подобрување на квалитетот на услугите за жртвите на трговија со луѓе (на пример да се осигури дека истите се во 
согласност со потребите кои самите жртви ќе ги идентификуваат и побараат)

g) Проширување на покриеноста на услугите за да им се овозможи на мигрантите кои биле доживеале експлоатација 
да ги добијат побараните услуги, вклучително заштита и помош (дури и да не се формално идентификувани како
жртви на трговија со луѓе)

f)

e) Проширување на обемот на услугите кои им се достапни на жртвите на трговија со луѓе (на пример обезбедување
на можности за добивање дозволи за престој, поддршка во граѓански тужби, распоредување на работно место и
обезбедување обука, и слично)

d) Подобрување и/или целосно спроведување на процесот за идентификација на жртвите (на пример подготвување на 
упатства за скрининг, проширување на списокот на агенциите кои имаат овластување за идентификација на жртвите,
поефикасна размена на информации интерно или преку границата, воспоставување/подобрување на телефонската
линија (хотлајн), уверување дека меморандумите за разбирање се целосно функционални, повеќе обука за
полицајците, трудовите инспектори, граничната полиција, здравствените работници и другите кои се соочуваат со
мигрантите/ранливото население, и слично)

c) Подобрување на фактичкото гонење на случаите трговија со луѓе (на пример подобрување на соработката во 
рамките на правосудството, брзо откривање на случаи на трговија со луѓе, обезбедување на поголема анонимност
на жртвите-сведоци, собирање на прекугранични информации, подобрување на системот на конфискација на
бесправно стекнатите средства на трговците со луѓе и надоместување на жртвите)



Проценка на потребите од борба против трговијата со луѓе во Западен Балкан од страна на ИОМ

b) Подобрување на истрагата на случаи на трговија со луѓе (на пример подобрување на вештините на полицајците,
формирање или зајакнување на специјална единица)
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Проценка на потребите од борба против трговијата
со луѓе во Западен Балкан од страна на ИОМ

Проценка на потребите на регионалната ситуација во Западен Балкан од борба
против трговија со луѓе
Прилог F:
Аналитички поими и Листа со дефиниции
Подолу се дадени неколку табели кои ги содржат сите поими користени за организација,
структурирање и анализа на квалитативни податоци (документи и интервјуа) собрани како дел од
Процена на потребите на регионалната ситуација во Западен Балкан од борба против трговија со
луѓе. Табелите обезбедуваат и листа со дефиниции за поимите, односно, дефиниции за секој
поим.
Целта на овие поими е да се управуваат, организираат и анализираат сите квалитативни податоци
со употреба на софтвер за анализа на квалитативни податоци (QDAS). Целта на листата со
дефиниции е да се обезбеди конзистентно дефинирање на квалитативните податоци кај целиот
истражувачки персонал, документите од истражувањето и обрасците за интервјуата. Листата со
дефиниции обезбедува и транспарентност во однос на тоа како податоците се дефинирани и
поддржува тимски пристап кон дефинирањето, каде двајца или тројца членови на тимот лоцирани
во дисперзирани места ги дефинираат квалитативните податоци. Користењето на повеќе
дефинирачи ни овозможува да обезбедиме посигурно и валидно дефинирање и претставува
најсоодветен начин за дефинирање на обемот на податоците вклучени во процената на потребите
(MacQueen, et al 2008). Дефинициите кои се наоѓаат во листата со дефиниции обезбедуваат
конзистентна, систематска примена на дефинициите. Земени заедно, дефинициите и листата со
дефиниции ќе обезбеди детална, структурирана и систематска анализа на квалитативните
податоци од истражувањето.



Само за интерна употреба, за управување со правата фаза од анализата на
квалитативните податоци.

I. Тековна ситуација со трговијата со луѓе (Планиран текст на интерниот
меморандум: ТРЕНДОВИ ВО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ)
1.

Кои нови трендови, сили, фактори или начини на трговијата со луѓе се појавуваат во регионот на
Западен Балкан?

Поим

Дефиниција

Трговија со луѓе

Трендовите или шемите кои испитаниците ги идентификуваат како примарни
рути на трговија со луѓе од, во, и/или преку регионот (кој, кога, од кого, за која
цел, како и слично)

Миграција

Трендовите или шемите на миграција, неправилна миграција, внатрешна
миграција (на пример кој, кога, за која цел, како, од кого, и слично)

Индустрија/
Форма
на
експлоатација

Трендови или шеми на извлекување пари, труд, или друг човечки капитал преку
принуда, закана или злоупотреба кои испитаниците ги идентификуваат како
чести во регионот (или земја во регионот), вклучително вклучените индустрии.
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Поим

Дефиниција

Дефиниција за
Трговија со луѓе

Варијации во тоа како испитаниците го артикулираат она што мислат дека е
Трговијата со луѓе, што спаѓа во Трговија со луѓе, и/или во кои околности луѓето
кои мигрирале и биле дел од експлоатација треба да се означат како ’жртви на
трговија со луѓе’.

II.

Мапирање на ресурси за борба против трговијата со луѓе (Планиран текст на
интерниот меморандум: ПОСТОЈНИ РЕСУРСИ - ПРАВНИ,
ПОЛИТИЧКИ,
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ПАРТНЕРСКИ)
2.

Која е законската и политичката рамка за идентификација и упатување на лицата кои може
биле жртви на експлоатација и трговија со луѓе?

3.

Кои институции моментално обезбедуваат заштита и помош на оние кои биле жртви на
трговија со луѓе во регионот и/или земјата?

4.

Каков тип на партнерства, мрежи и соработки постојат помеѓу актерите во борбата против
трговијата со луѓе во регионот и/или земјата?

Поим

Дефиниција

Закони и политики

Законодавство, правна постапка, писмени практики или
процедури кои утврдуваат 1) како да се откријат,
утврдат/означат и/или упатат лицата кои биле дел од
трговија со луѓе или експлоатација во миграција (било
интерна или екстерна) и/или (2) кој има овластување да го
стори тоа. Вклучува упатства за скрининг.

Идентификува/Процеси
идентификација

на

Посебни процедури, процеси и механизми за откривање на
жртвите на трговија со луѓе, вклучително телефонски линии,
скрининг на депортирани мигранти, референтни структури за
здравствени работници, наставници

Упатува/процеси и механизми за
упатување

Формални и неформални механизми за упатување на жртви
помеѓу службите, како механизми за национално упатување,
прекугранични договори.

Мрежи/партнерства/соработка
Механизми
на
формална
соработка

Формални и неформални мрежи/партнерства вклучени во
помагање на жртвите на трговија со луѓе, како локални така
и меѓудржавни, вклучително меморандуми за разбирање.
Соработка врз основа на активности помеѓу агенциите кои
работат на идентификација на жртви и поддршка.

Владина институција

Секој владин орган, министерство или службена
организација која обезбедува услуги за заштита или
помош/поддршка на луѓе кои биле дел од трговија со луѓе
или експлоатација при миграција (како внатрешна, така и
надворешна)

Невладина организација

Секоја невладина, или меѓународна невладина организација,
која обезбедува услуги за помош/поддршка на луѓе кои биле
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Дефиниција
дел од трговија со луѓе или експлоатација при миграција (и
внатрешна и надворешна, возрасни и деца)

Меѓувладина институција

Секоја меѓувладина, билатерална или мултилатерална
организација која обезбедува услуги/помош за луѓе кои биле
дел од трговија со луѓе или експлоатација при миграција
(како внатрешна, така и надворешна, возрасни и деца)

Правна заштита и помош

Правната заштита/помош за време на кривични постапки,
правна поддршка/помош за парнични постапки, вклучително
на какви било услуги за процена на ризик или заштита кои
им се достапни на луѓето кои доживеале трговија со луѓе или
експлоатација при миграција (како внатрешна, така и
надворешна).

Услуги за поддршка на жртви

Секаков вид на живеалиште/сместување, медицинска грижа,
услуги за ментално здравје, период на рефлексија, работни
дозволи/дозволи за престој, стручна обука/барање работа,
финансиска поддршка/фондови за социјална помош.
Помошта за враќање, патување и реинтеграција
(сместување, медицинска грижа, помош при вработување,
заштита и слично), и/или следење на безбедноста и
реинтеграцијата за луѓе кои биле дел од трговија со луѓе или
експлоатација при миграција (како внатрешна, така и
надворешна)

Механизми за враќање и
реинтеграција

Специјални услуги за деца

Специјални услуги/процеси/заштита достапни на деца жртви
на трговија со луѓе

Услуги за луѓе кои не се жртви на
трговија со луѓе

Поединечно дефинирање на некоја или сите услуги и
механизми кои се достапни за давање помош на луѓе кои не
се официјално означени како жртви на трговија со луѓе, но
јасно е дека се експлоатирани мигранти (како во
внатрешната, така и во надворешната миграција)

Механизми за фидбек

Формални или неформални процеси преку кои жртвите
може да обезбедат повратни информации за услугите кои ги
добиле/не ги добиле.

Извори на финансирање

Владини, надворешен владин донатор, приватни, фондација
кои обезбедуваат средства на балканските земји или
организации со цел да обезбедат заштита или
услуги/поддршка/помош за луѓето кои биле дел од трговија
со луѓе или експлоатација при миграција (како внатрешна,
така и надворешна)

III. Опис на пропустите во ресурсите (Планиран текст на интерниот меморандум:
ГЛАВНИ ПРОПУСТИ)
5.

Кои се празнините во механизмите за идентификација, механизмите за упатување, програмите
за заштита и помош?
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Поим

Дефиниција

Пропусти во
идентификацијата

Отсуство на или постоење несоодветни механизми, структура, правна/законска
одредба, политика или процедура во регионот (земјата) поврзани со наоѓање и
утврдување на статусот на лицата кои може да се жртви на трговија со луѓе или
експлоатирани и потребна им е некаква помош.
Отсуство на или постоење несоодветен механизам, структура, законска/правна
одредба, политика или процедура во регионот (земјата) поврзани со
идентификација на и контакт со давателите на услуги способни да им помогнат
на лицата кои може да се жртви на трговија со луѓе или експлоатација со каква
било потреба која може да ја имаат (физичка, психичка, законска, при патување
и слично)

Пропусти во
упатувањето

Пропусти во заштитата

Отсуство на или постоење несоодветен механизам, структура, услуга или
поддршка во регионот (земјата) поврзани со обезбедување заштита на лица
кои може биле жртви на трговија со луѓе или експлоатација

Пропусти во
услугите/поддршката

Отсуство на или постоење несоодветни услуги или поддршка во регионот
(земјата) кои им се потребни на лицата кои може да се жртви на трговија со
луѓе или експлоатација

Пропусти во враќањето
и реинтеграцијата

Отсуство на или постоење несоодветни услуги за враќање и реинтеграција
во регионот (земјата) кои им се потребни на лицата кои може да се жртви на
трговија со луѓе или експлоатација

Други пропусти

Каков било друг механизам, структура, политика, процедура, услуга или
поддршка во регионот (земјата) кои им се потребни на лицата кои може да
биле жртви на трговија со луѓе или експлоатација, кои не постојат или се
несоодветни

IV. Приоритетни потреби (Планиран текст на интерниот меморандум: ПРИОРИТЕТНИ
ПОТРЕБИ)
6.

Кои се приоритетите на засегнатите страни во справувањето со пропустите во постојните
механизми за идентификација, упатување и поддршка?

Поим

Дефиниција

Приоритет во
идентификацијата

Оние пропусти во механизмите кои се поврзани со наоѓање и утврдување на
статусот на лицата кои може биле жртви на трговија со луѓе или експлоатација,
кои испитаниците ги утврдуваат како приоритет во потребата од развој или
зајакнување во регионот (или земјата во регионот)
Оние пропусти во механизмите кои се поврзани со идентификација на и контакт
со давателите на услуги за помош на лицата кои може биле жртви на трговија со
луѓе или експлоатација, кои испитаниците ги утврдуваат како приоритет во
потребата од развој или зајакнување во регионот (или земјата во регионот)

Приоритет во
упатувањето (пристап)

Приоритет во
заштитата/правната
помош (пристап)

Оние пропусти во механизмите поврзани со обезбедување заштита/правна
помош на лицата кои може биле жртви на трговија со луѓе или
експлоатација, кои испитаниците ги утврдуваат како приоритет во потребата
од развој или зајакнување во регионот (или земјата во регионот)

Приоритет во
услугите/помошта
(квалитет)

Услуги или поддршка за лицата кои може биле жртви на трговија со луѓе
или експлоатација, кои испитаниците утврдиле дека не постојат и како
приоритет во потребата од развој или зајакнување во регионот (или земјата
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РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВАЛИДАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА

ФУНКЦИЈА / ИНСТИТУЦИЈА или ОРГАНИЗАЦИЈА

1

АЛБАНИЈА

2

АЛБАНИЈА

3

АЛБАНИЈА

4
5
6

АЛБАНИЈА
АЛБАНИЈА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

7

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

8

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

9

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

10

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

11
12

ЦРНА ГОРА
ЦРНА ГОРА

Канцеларија за борба против трговија со луѓе
НВО Лоби на црногорските жени

13
14

ЦРНА ГОРА
СРБИЈА

15

СРБИЈА

16
17

СРБИЈА
КОСОВО

Единица за сузбивање на организиран криминал, Полиција на Црна
Координатор за борба противГора
трговија со луѓе, Министерство за
надворешни работи
Советник, Министерство за труд, Политика за вработување и
социјала
Координатор, Центар за заштита
на жртви од трговија со луѓе

18

КОСОВО

19
20
21
22

КОСОВО
КОСОВО
МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА

Капетан, Оддел за борба против организиран криминал/Сектор за
истрага на трговија со луѓе
Центар за заштита на жени и деца - локална НВО
Terre des Homes
Заменик државен координатор за борба против трговија со луѓе
Државен советник, Министерство за труд и социјална политика

23
24
25
26
27

МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА

Претседател, НВО Отворена порта/Ла страда, Македонија
Претседател, НВО Отворена порта/Ла страда, Македонија
Раководител, Оддел за борба против трговија со луѓе
Здружение на млади адвокати на Македонија
НВО Еднаков пристап

Заменик министер за внатрешни работи, Координатор за борба
против за
трговија
луѓе трговија со уѓе,
Координатор, Единица
борбасо
против

Министерство за внатрешни работи
Член на надлежниот орган на полицијата за борба против трговија
со луѓе
Член на надлежниот орган на Државната социјална служба
Претседател според ротација, Државна коалиција на прифатилишта
за жртви
на трговија
луѓе со луѓе, Сојузно
Државен координатор
за борба
против со
трговија
Министерство за безбедност
Виш инспектор, Дирекција за координација на полициските органи
БиХ
Заменик министер, Сојузно на
министерство
за човекови права и
Виш инспектор, Служба бегалци
за надворешни работи, државно
министерство
за безбедност
НВО Медица,
Зеница

Заменик министер/Министерство за внатрешни работи, државна
канцеларија за координација на борбата против трговија со луѓе
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МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОНАТОРСКА ЗАЕДНИЦА
Политички советник
Програмски менаџер за внатрешни работи/EIDHR
Политички службеник, Амбасада на САД во Скопје
Политички асистент Амбасада на САД во Скопје
TBC
TBC
TBC
Виш координатор за програми, Канцеларија за следење и борба
против трговија со луѓе (J/TIP)

28
29
30
31
32
33
34
35

ЕУ ДЕЛЕГАЦИЈА
ЕУ ДЕЛЕГАЦИЈА
АМБАСАДА НА САД
АМБАСАДА НА САД
НОРВЕШКА
СИДА
PRM
Министерство за внатрешни
работи на САД, J/TIP

36
37

RCG
RCG

38

ИОМ

39
40

ИОМ
ИОМ

41

ИОМ

RCG
Истражувач, Специјалист за социјални и развојни политики
Истражувач, Меѓународни човекови права, јавни и социјални
политики
ИОМ
Виш регионален специјалист за миграции, регионална канцеларија
во Виена
Субрегионален координатор за Западен Балкан
Асистент за AVRR и борба против трговија со луѓе, регионална
канцеларија
ВиенаСараево
Консултант, ИОМ

42
43
44

ИОМ
ИОМ
ИОМ

Специјалист за помош на мигранти, ИОМ Скопје
Раководител на канцеларија, ИОМ Скопје
Фокус точка за борба против трговија со луѓе, ИОМ Белград

ДА
ДА
ДА

45

ИОМ

Раководител на канцеларија, ИОМ Белград

ДА

46

ИОМ

Проект координатор за борба против трговија со луѓе, ИОМ Тирана

ДА

47
48
49

ИОМ
ИОМ
ИОМ

Раководител на канцеларија, ИОМ Тирана
Раководител на канцеларија, ИОМ Подгорица
AVR Проект координатор

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА

50
51
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Прилог H:

Истражување на проценка на потребите
Регионална ситуација на борбата против
трговија со луѓе во Западен Балкан
7-ми мај 2014

Преглед на презентацијата
• Историјат и цели на процената на потребите
• Пристап и методологија на истражувањето

• Наоди од истражувањето
– Состојба
– Пропусти

• Препораки
• Дискусија и продлабочување

Прилог H
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Важна забелешка за проценката на потребите

Презентацијата
нуди преглед
на клучните
наоди од
истражувањето
засновани врз
ставовите на
засегнатите
страни и
документите

Не сите наоди
се однесуваат
поеднакво на
сите локации,
со ист акцент
или на ист
начин

Наодите ги
одразуваат
ставовите и
перспективите
на засегнатите
страни и не
даваат
единствена,
објективна,
емпириска
процена на
состојбата

Намена на работилницата
• Преглед на намената и методите на процената на
потребите
• Презентација на добиените наоди и препораки
• Дискусија, дебата, продлабочување и валидација на
наодите и препораките

• Употреба на резултатите за ревидирање и
приоретизирање на извештајот
• Информирање за следните чекори и дејствија кон
развој на поефективен одговор на трговијата со луѓе
во регионот

Прилог H
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Историјат

Историјат
• Трговијата со луѓе е долготраен и сложен регионален
предизвик
• Непрекината опасност за лицата кои се селат во потрага по
потенцијални работни можности
• Зголемена од новите миграциски
текови кои се резултат на
проширувањето на ЕУ и
затегнувањето на регионалните
граници

• Посериозна помеѓу социјално
маргинализираните групи
Source: FRAN and WB-RAN as of 15 February 2012, ESRI geodata
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Чекори во процесот
Обезбедување
на ефективен
оригинален
одговор на
трговијата со
луѓе

Изготвување на препораки
Приоретизирање на
потребите
Откривање на примарните
пропусти
Процена на постојните ресурси

Преглед на регионалните трендови
на трговија со луѓе

Пристап и методологија

Прилог H
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Пристап
Употребете ги
ставовите на
засегнатите
страни како
емпириски
докази

Развијте RQs и
матрикс за
информирање
на сите
истражувања

Триангулирајте
квал., квант. и
податоци од
трета страна

Создадете
препораки:
° засегнати
страни
° од податоци

Методологија
Информирање за и
подобрување на
регионалниот одговор на
трговијата за луѓе

Идентификација на
засегнати страни

Работилница за
засегнати страни

Идентификација на
голем дел на
учесниците

Преглед на документи

Развој,
продлабочување и
валидација на
резултатите од
истражувањето
Теренски/телефонски
интервјуа

Кодирање и анализа
на податоци

Водење на сметка за
систематска анализа

Прашалник на
интернет

Претставување на
гледиштата на
трети лица

Собирање на
детални
информации

Вклучување на повеќе групи
гледишта
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Наоди

Состојба: Трендови во појава

Трговијата со луѓе во регионот вклучува различни модели, различни
форми на експлоатација и различни форми на принуда

• Многу повеќе случаи на трговија со луѓе од оние кои се
откриени
• Повеќето откриени случаи: жени експлоатирани во
секс индустријата
• Многу случаи се однесуваат на дополнителни форми на
трудова експлоатација
• Појава на нови форми на детска експлоатација
• Внатрешната трговија со луѓе е во пораст
• Конфликтите во Централна Азија/Африка иницираа
преселба на мигранти кон Западен Балкан како
транзитна точка кон Шенгенската зона

Прилог H

Идентификација на состојбата:
силни страни
• Добро изготвени државни стратегии и акциони планови
• Кодифицирани закони, прописи и постапки
– Стандардни оперативни постапки
– Мултидисциплинарни интервенции
– Соработка помеѓу клучните сектори
• Случаи на силна соработка и активни НРМ, вклучително
мислењата на оние кои се приматели на услугите
• Нов акцент на обука, намалување на ранливоста и
пристапи за мултидисциплинарна идентификација

Идентификација на состојбата: Предизвици
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Поддршка на состојбата: Силни страни
• Основна помош се обезбедува од страна на
прифатилиштата на сите локации, вклучително и
бесплатна итна медицинска помош
• И државата и НВО се вклучени во обезбедување на
поддршка, често како пример на позитивна соработка
• На повеќето локации постојат СОС
бесплатни телефонски линии каде лицата
може да побараат помош анонимно
• Почнаа да се случуваат успешни примери
на механизми на фидбек од жртвите

Поддршка на состојбата: Предизвици
• Поддршката и услугите кои се достапни се разликуваат
според видот на трговија со луѓе – домашна, меѓународна
и трудов сектор
• Сместување = во прифатилишта и кои ги водат НВО
• Нема специјални прифатилишта за деца
– Нема прифатилишта за мажи

• Периодите на рефлексија и времените дозволи за престој
се предмет на соработка со властите
• Мали надоместоци за жртвите
– Сложени или нефункционални постапки
– Недостаток на правна поддршка
– Одредени случаи на обесхрабрување
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Достапни услуги за поддршка

Состојба: Соработка

НРМ

Истражување: НРМ се
функционални (72%)
Интервјуа: Не работат

Истражување: ТРМ
се
функционални(87%)
Интервјуа: не
работат

ТРМ
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Пропусти: Механизми за идентификација
Недостиг
од
клучни
сектори
Недостиг
на
капаците
ти

Недостиг
од
проактив
на
идетифик
ација

Каде се
случаите?

Проблеми
со
законска
рамка

Недостиг
од
политичка
волја

Пропусти: Поддршка, услуги, квалитет
• Многу жртви на трговија со луѓе остануваат неуслужени со
достапните услуги
• Подолготрајните услуги на интеграција остануваат да
бидат предизвик во целиот регион
• Механизмите за заштита на жртвите на трговија со луѓе се
неконзистентно искористени
• Постојат неколку системи за утврдување дека помошта
која им се давана жртвите на трговија со луѓе
–
–

ги исполнува минималните стандарди
се смета за соодветна од оние кои треба да ја користат
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Препораки

Препораки
Меѓуагенциска
соработка

Градење
капацитети

Зголемено
откривање
Поддршка за
жртви

Посветеност на
влади
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Препораки: Идентификација 1
1. Вклучување на поголем опфат на
актери во проактивна
идентификација :
трудови инспектори, здравствени
работници, социјални работници
и наставници
2. Градење на вештини и капацитети на полиција за
идентификување на случаи на трговија со луѓе,
вклучително скрининг, интервјуирање и упатување на
случаи

3. Зајакнување на капацитетите и мотивацијата на
неполициските актери одговорни за откривање на лица
кои се жртви на трговија со луѓе

Препораки: Идентификација 2
4. Спроведување
на проактивен
пристап за
откривање на
случаи на
трговија со луѓе

Охрабрување
трудови
инспекции
Спроведување
дополнителен
скрининг

Развој на
нови методи
за самоидентификација

Подобрување
на дофатот

Прилог H

Препорака: Поддршка

Препораки: Соработка
1. Зголемување на соработката и
координацијата помеѓу државните актери кои
работат во областа на трговијата со луѓе
2. Зајакнување на меѓународната соработка
преку
– Подобрување на имплементацијата и
институционализацијата на регионалната TRM

– Зајакнување на други форми на прекугранична
соработка
– Создавање на заеднички тимови за истрага
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Прилог H

Препораки: Кривично право
1. Зајакнување на актерите на кривично право за
– заштита на жртвите на трговија со луѓе

– кривично гонење на трговците со луѓе со полна
примена на законот

2. Зајакнување на поддршката во процесот на
кривично право
– Целосно спроведување на периодот на рефлексија
– Соодветна поддршка во текот на правниот процес
– Правна поддршка за обезбедување на надоместок

Препораки: Заложби на владите
1. Зголемување на финансирањето на
програмите за борба против трговија со луѓе,
особено за НВО и институциите кои
обезбедуваат поддршка на жртвите

165
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Препораки: Ставови
1. Примена на активности за
справување со ставовите
кои го попрачуваат
одговорот на проблемот на
трговија со луѓе
– Релевантни обуки
– Кампањи за подигање на
свеста
– Работилници за градење на
вештини

Дискусија и продлабочување
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Дискусија во мали групи
• Локални групи за решавање на проблеми
и идентификување на приоритети кои се
најважни за решавање на регионално
ниво

Заклучни забелешки
• Процената на потребите претставува позитивен и
продуктивен чекор кој се фокусира на тековните
потреби, пропусти и приоритети за идно
дејствување
• На сите локации се преземени и продолжуваат да
се преземаат значителни мерки за борба против
трговијата со луѓе
• Карактерот на предизвикот – трговија со луѓе
оневозможува поврат на инвестицијата, особено
во време на оскудни ресурси и конкурентни
приоритети

Прилог H

Заклучни забелешки
• Намалувањето на бројот на лица кои се жртви на трговија со луѓе бара
нивно откривање и помагање да излезат од ситуациите на експлоатација
• За да се постигне оваа цел, потребни се
– помош за жртвите, вклучително и долготрајна поддршка за
реинтеграција
– справување со причините, трговците со луѓе, со тоа што трговијата за
луѓе ќе стане непрофитабилен бизнис
• Овие две сфери се силно поврзани
– Подобрите услуги носат веројатност дека жртвите повеќе ќе бараат
помош и повеќе ќе соработуваат со правните органи
– Доколку се откриваат повеќе жртви тоа ќе помогне во откривањето на
мрежите на трговците со луѓе
– Напредокот во обезбедување на надоместоци помага и за целите на
реинтеграција и за целите на тоа трговијата со луѓе да стане помалку
атрактивна

Ви благодариме на вниманието
и повратните информации
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