
 

 

Порака и препораки до државите-членки на Европската Унија, доставена во 

Делегацијата на Европската Комисија во Скопје 

 

Изминатата 2015 година беше година на пребројување на луѓе кои во обид да 

пристигнат до европското тло, ги изгубија своите животи во немирните води на 

Медитеранот. Ги поздравуваме успешните акции на крајбрежните полиции на 

Турција, Грција и Италија, но воедно потсетуваме дека во рок од речиси една 

година, 3,329 луѓе ги загубија своите животи. Имајќи предвид, дека речиси 

половина од бројот на луѓето што пристигнале во Европа се деца и млади луѓе, 

сакаме да потсетиме дека од вкупниот број на жртви, поголемиот процент е токму 

од оваа возрасна група.  

 

Свесни за трагичните последици од терористичките напади во Париз, потсетуваме 

и на паралелните терористички напади во Бамако, Бејрут, Тунис и бруталната војна 

против т.н. Исламска држава во Сирија и границите на соседните држави, која 

однесе премногу животи. Препознавањето на тероризмот како глобален проблем, 

правењето стратегии за справување со терористичките групи и војувањето на 

повеќе фронтови, не смее да ги стави во сенка потребите на луѓето кои од различни 

причини се упатуваат кон европскиот континент.  Преземањето безбедносни мерки 

против овие акти на насилство не смеат да предизвикаат зголемување на стравот и 

намалување на безбедноста на граничните премини. Оградите и бодликавите жици 

не можат да ги спречат терористичките напади. Напротив, со тоа се отвораат нови 

безбедносни прашања за луѓето кои пружаат хуманитарна и правна помош на 

граничните премини. Истите тие огради, ја отворија можноста за повторно 

функционирање на нелегалните премини, повторно работа за криумчарите како и 

пораст на ксенофобијата и исламофобијата во европските држави. Порастот и 

зголемената активност на екстремните десни групи се само потврда за досегашните 

неуспешни политики на затворени граници. Наместо осуда и строги мерки против 

говорот и делата сторени од омраза од страна на овие групи, завладеа тишина која 

ги охрабрува да станат поагресивни во своите активности.  

 

 

Во текот на месец ноември 2015 година, Македонија делумно ги затвори границите 

за т.н. непожелни националности и ја постави бодликавата жица, следејќи го 

трендот кој започна во Словенија. Со овој чин, повторно ги изложивме луѓето кои 

по секоја цена ја поминуваат границата, на опасност од криминални групи кои 

чекаат на дивите гранични премини, локални банди кои ограбуваат по 

необезбедените патишта и потенцијални жртви долж темните железнички пруги.  

Поради сите наведени причини, апелираме до Европскиот Совет, Европската 

Комисија, Европскиот Парламент и државите-членки на Унијата: 

 

 Да овозможат безбедни рути од медитеранот, вклучувајќи ја и балканската 

рута за сите луѓе кои пристигнуваат на границите на државите-членки на 

Унијата и Турција  



 

 

 Да размислуваат за безбедни отворени граници на сите држави во Европа за 

луѓето кои мигрираат, без дискриминација на национална основа или 

меѓународен статус: бегалци и економски мигранти  

 Да создаваат нови социјални политики за интеграција на работници-

мигранти и заштитат правото на живот, работа, домување и културна 

реализација  

 Да ја ревидираат Регулативата од Даблин за заедничка политика за азил во 

соработка со сите засегнати страни во граѓанското општество како што се 

невладини организации, левичарски и анти-фашистички движења и други 

социјални партнери кои не сакаат затворени граници на Унијата 

 Да застанат цврсто против екстремната десна пропаганда која повикува на 

насилства, убиства и омраза и да ги санкционираат ваквите чинови на сите 

групи кои што имаат за цел да воведат поинакви вредности од мирот, 

демократијата, социјалната правда и достоинството за сите луѓе во Европа 

 

 

#СОСТОЈБАНАСОЛИДАРНОСТ 

Сите имаме избор: ајде да прогласиме состојба на солидарност и да се 

спротивставиме на воведување култура на страв! 

#STATEOFSOLIDARITY 

We all have a choice: let's declare a state of solidarity and oppose a culture of fear! 

 

www.stateofsolidarity.net 
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