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ПРЕДГОВОР 

 

Денес скоро 200-300 милиони луѓе се сметаат за мигранти. Огромното 

мнозинство луѓе што мигрираат се во потрага по подобро, заради вработување или 

економски можности. Миграцијата отсекогаш била последица на нееднаквостите во и 

меѓу земјите. Овие нееднаквости се засилени со војни, конфликти, природни непогоди 

и климатски промени. Миграцијата е неизбежен глобален феномен кој допира до 

скоро секој континент и земја во светот и сметаме дека ќе трае и наредните децении. 

На 19 септември 2016 година, состанокот на високо ниво на Генералното собрание 

на ООН за миграција ја повика меѓународната заедница да реагира веднаш и да даде  

долгорочни, стратешки одговори засновани врз докази преку спроведување на 

истражувачки студии.  

Анализа на потребите, интересите и вештините на младите мигранти како 

предуслов за успешна социјлна инклузија преку вработување е една од потеребните 

студии која ќе ја прикаже моменталната состојба во Р. Северна Македонија во 

периодот од 15.07.2019-15.07.2020 година. Со помош на оваа студија ќе се дополни 

еден дел од глобално направените светски истражувања на полето на миграцијата. 

Во меѓувреме, во Европа перцепциите на јавноста за миграцијата продолжуваат да 

се оддалечуваат од вистината. Повеќето Европејци грубо го преценуваат бројот на 

мигранти во нивните земји, честопати за 10% или повеќе. На пример, во Велика 

Британија, јавноста верува дека 24% од британското население сега е составено од 

мигранти. Вистинскиот број е половина од тоа, околу 13%. Во Италија оваа бројка е 

уште поголема. Јавноста смета дека 30% од населението е со странско потекло така 

што, реалноста е поблизу до само 7%. Овие неформални реалности се важни, бидејќи 

влијаат врз јавното мислење, јавната дебата и процесите на креирање политики. 

Информираниот јавен дијалог поддржан со истражување засновано врз докази е 

клучно за подобрување на европските дискусии за миграција. Целта на информациите 

што ги презентираме во овој извештај е да помогнеме во воспоставување на основа за 

преиспитување на целиот спектар на миграциските политики: зајакнување на 

тековните програми за интеграција за оние кои веќе се во Европа; дизајнирање 

ефективни политики за реинтеграција за оние на кои нема да им биде дозволено да 

останат во земјите каде мигрирале; и поставување на редовни канали за повеќе 

управувана и безбедна миграција во и надвор од Европа. Конечно, се надеваме дека 

оваа студија ќе предизвика дискусија околу пошироките социоекономски двигатели на 

миграцијата и ќе ги насочи креаторите на политиките во нашата и останатите  земји да 

соработуваат и да инвестираат во миграцијата и во младите мигранти за пооддржливи 

политики и управување  со миграциите. 

Оваа година земјите-членки на ООН повторно се обврзаа да  обезбедат безбедна, 

уредна, редовна и одговорна миграција. Ако се спроведува политика заснована врз 
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докази, може да се спасат животи и мигрантите можат да придонесат за економски 

развој и да ги зајакнат земјите во кои се движат.  

 

 

1. ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ 

 

Во периодот на 2016-2017 година низ Балканската рута поминаа речиси еден 

милион мигранти што предизвика еден вид на мигрантска криза. Речиси сите 

институции  беа мобилизирани за успешно менаџирање на транзицијата на миграните. 

Меѓу другото, посебен проблем претставуваше воспоставувањето на механизми за 

инклузија на мигрантите кои престојуваат подолги временски периоди. Генералните 

политики не можеа да дадат решенија за насочување на мигрантите, како и во 

соодветно давање на услугите меѓу кои особено значајно е нивното работно 

активирање т.е. нивно насочување кон обуки со кои побрзо би се вклучиле на пазарот 

на трудот. Се чини дека останувањето долго време во мигрантските кампови без 

работни ангажмани води кон целосна ексклузија, апатичност и безперспективност.  

Така, оваа анализа со генралните податоци за работните вештини може да даде една 

слика за работниот капацитет на мигрантите.  

Овој вид на истражување дирекно ќе влијае на зајакнување на капацитетите на 

организациите – членки на националните мрежи за вршење мониторинг на јавните 

политики и застапувањето базирано на докази.  

 

 

2. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Општа цел: Изработка на студија преку  Емпириски истражувања кои ќе послужат 

како основа за иницијативите за креирање на политики, а кое ќе се фокусира на 

профилите на мигрантите, двигателите на миграцијата и миграциските трендови во 

Македонија како транзит земјa или посакуванa дестинациja. 

 

Конкретна цел:  

1. Обезбедување на увид воподобро разбирање на миграциските правци, нивните 

патувања и логистика и неформалните мрежи. 

2. Придонес кон градење на долгорочни и ефективни мигрантски политики и предлог 

мерки за инклузија на мигрантите. 

3. Придонес за забрзано креирање на инклузивни обуки од одредени подрачја. 

4. Скратување на времето за вклучување на миграните во работни ангажмани. 

5. Зголемување на можностите на женскиот дел од мигрантите за вклучување во 

општесвените текови во земјите на прифаќање (зголемување на родовата 

сензитивност). 
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За потребите на оваа истражувањето беа користени примарни и секундарни 

извори.   

 

Примарни извори:   

- Подготовка, која се состоеше од разговор со претставници на одговорните структури 

за овозможување на потребните дозволи за спроведување на истражувањето 

(Министерството за труд и социјална политика) во Република Северна Македонија. 

- Идентификување на реоните-прифатните центри за миграција кои ќе бидат 

анализирани и прикажани во извештајот 

- Спроведување на состаноци со партнер организацијата Африел Позитива и 

соработникот Црвен крст, преку кој се обезбедија потребните дозволи за влез во 

прифатните центри. 

- Анализа на теренската работа и утврдување на можностите за спроведување на 

истражувањето. 

 

Секундарни извори:   

- За потребите на истражување беа анализирани резултати од претходни истражувања 

и  документи кои веќе се направени на тема поврзана со мигрантите и бегалците. Во 

прилог на оваа анализа се наоѓа и библиографија на овој вид извори.  Исто така, при 

изготвување на истражувањето се користеа информации, анализи, стручни и научни 

трудови и материјали од архивата на надлежните државни институции, на 

невладиниот сектор, на Европската комисија за Република Македонија, на ОБСЕ, 

УНХЦР, УНИЦЕФ, на Народниот правобранител, како и трудови од релевантни 

домашни и меѓународни конференции, дирекно со посета на институциите или по пат 

на електронски истражувања. 

 - Секундарните извори за потребите на ова истражување подразбираат анализирање, 

сумирање, собирање и/или поврзување на постоечки истражувања на литературата.  

 

За разлика од секундарното истражување, примарното истражување се темели 

на информации и податоците кои се собрани дирекно од целната група, како и од 

експертизата на лицата вклучени во спроведување на проектот.   
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3.  ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

 

Овој проект/студија овозможува да се направи анализа за социоекономскиот 

профил на мигранти и бегалци кои престојуваат (периодично или долгорочно) во 

Северна Македонија во два прифатени центри во Куманово и Гевгелија. Ќе се примени 

стандардната методологија за квантитативна основа - прашалник од каде ќе се соберат 

податоците за нивото на образование на мигрантите, работното искуство, вештини, 

изгледите за вработување и идните аспирации. 

Основната цел на овој проект е да обезбеди информации за личните 

карактеристики на мигрантите (бегалците), нивната професионалност, придонесувајќи 

за развој на инклузивната мигрантска политика. На тој начин ќе се соберат податоците 

за работното искуство стекнато во земјите на потекло, ќе се добие ажуриран, детален 

профил на мигрантите, ќе се разбере што ги тера да излегуваат од дома и како можат 

подобро да се интегрираат во дестинацијата/ земјата во која мигрираат. Овие анализи 

можат да бидат корисни за прилагодување на регионалниот или европскиот пазар на 

трудот. 

 

 

4. МЕТОДОЛОГИЈА 

Методологијата на Студијата ги истакнува фазите на теренската работа, нејзините 

локации и времетраењето. Овој дел исто така ја објаснува стратегијата за земање 

мостри и како е обезбеден пристап до полето. Понатаму, тука се вклучени 

информации за интервјуирање и преведување и алатките кои се користат за анализа 

на податоци. 

Период на реализација: 15.07.2019 - 15.07.2020 година. 

 

Примерок од анкетираната мигрантска популација: Анкетата се спроведе на 

моментално регистрирани мигранти во двата прифатни центри во Р.С.Македонија-

Винојуг- Гевгелија и Табановце-Куманово. Наша првична проценка беше дека во текот 

на една година ќе се затекнат околу 300 мигранти. По обработката на податоците, ќе 

следи соодветна анализа со заклучоци и нацрт мерки. 

 

Идни перспективи од истражувањето: Собраните податоци ќе придонесат за 

развој на Инклузивна политика за мигранти.  

 

Техника и инструмент за истражувањ: Интервју и прашалник. Прашалникот ќе 

содржи индикатори за да се добие информација за работно искуство во земјата на 

потекло, податоци за работни вештини и образование, дополнителни вештини и други 
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карактеристики за работа. Индикаторите за перцепцијата на идните работни 

аранжмани на мигрантите (бегалците), каде што би сакале да работат, се особено 

важни. Ова ќе овозможи правилно планирање на пазарот на трудот. Прашалникот се 

состои од четири делови, и тоа: 

1. Првиот дел од прашалникот содржи лични информации. 

2. Вториот дел од прашалникот содржи прашања за патувањето низ Р. С.Македонија. 

3. Третиот дел содржи прашања за ситуацијата во Р.С.Македонија (приходи, работа, 

линк со локалното население и сл). 

4. Четвртиот дел се нивните идни планови. 

 

Резултатите ќе бидат презентирани на официјална конференција и ќе бидат 

доставени до релевантните владини структури и европски експерти и ќе придонесат за 

креирање на политики за мигрантите за нашата земја, како и нивно полесно социјално 

вклучување во општеството. 

 

5. ДОБИЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

Имиграцијата е меѓународно движење на луѓе во дестинација земја од која тие не 

потекнуваат или каде немаат државјанство за да се населат или престојуваат таму, 

особено како постојани жители или натурализирани граѓани, или да добијат 

вработување како мигрант или привремено како странец. 

На глобално ниво, повеќе од 258 милиони луѓе се меѓународни мигранти – но, 

бројот продолжува да расте бидејќи напредокот во транспортот и комуникацијата го 

зголемија капацитетот и желбата за движење. Миграцијата денес е широко 

распространета во повеќе земји. Истражувањето богато со податоци понудено овде, е 

засновано врз веродостојни извори, скици за миграциските текови, испраќање 

дознаки, нивоа на прием, активности за спроведување и повеќе за земјите од целиот 

свет.i 
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Профилот на миграцијата е алатка во сопственост на земјата, подготвена во 

консултација со широк спектар на засегнати страни, која може да се користи за 

подобрување на кохерентноста на политиките, креирање политики засновани врз 

докази и вклучување во главните текови на миграцијата во плановите за 

развој“. (ИОМ, 2011)ii 

Факторите како што се сиромаштијата, недостаток на економска можност, 

недостигот на земјиште и нискиот животен стандард во домашни услови 

функционираат како фактори на притисок, додека просперитетот, можноста, 

достапното вработување и повисокиот животен стандард на местото на дестинација се 

факторите на влечење.iii 

Користејќи поголем број на студии и истражувања поврзани со оваа тематика 

нашиот тим изработи прашалник кој го прилагоди на потребите на проектот и 

карактеристиките на земјата во која се спроведува истражувањето. 

Во истражувањето се опфатени вкупно 208  мигранти.  

 

Првиот дел од прашалникот содржи лични информации. 

Од вкупно 208 мигранти  за спроведување на прашалникот со цел Анализа на 

потребите, интересите и вештините на младите мигранти како предуслов за успешна 

социјална инклузија преку вработување согласнот дале 185 (88,94%), а додека 

останатите 28 (11,06%) одбиле да го пополнат истиот. 

 

 

88.94% 

11.6% 

Согласен сум да учествувам во ова истражување 

Се согласувам Не се согласувам 
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Истражувањето е спроведено во двата прифатно тразнитни центри во Р. 

Северна Македонија на вкупно 185 испитаници и тоа ПТЦ Табановце (116) и ПТЦ 

Винојуг Гевгелија (69). 

 

 

Во однос на половата застапеност во истражувањето анализата на одговорите 

покажуваат дека на прашалникот одговориле 158 машки и 27 женски мигранти, 

односно 85% од мигрантите се од машки пол, а 15% се од женски пол. 
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69 

Место на интервјуирање 

ПТЦ Табановце 

ПТЦ Винојуг Гевгелија 
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158 
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27 

15% 

Полова застапеност 

Машки Женски 
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Најмладиот испитаник бил на возраст од 11 години, а најстариот имал 60 

години, воглавно најголем процент 39%  од мигрантите или 72 биле на возраст од 20-

30 години, 30% од мигрантите биле на возраст од 30-40 години, а 26 мигранти или 14% 

биле на возраст од 10-20 години.  

 

 

Најголем процент од мигрантите потекнуваат од Авганистан односно 58% или 

108  мигранти, најмал број по 1 мигрант е државјанин на Мароко и Тунис , останатите 

земји чии државјани се мигрантите кои се интервјуирани се прикажани во следната 

табела: 

 

1950-60 г  1970-79 г 1980- 89 г 1990-99 г 2000-09 г 
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На прашањето: Која е Вашата религиозна припадност, од вкупно 185 , 184 

мигранти одговориле дека се од исламска вероисповед, а само 1 мигрант е хиндуист. 

Што се однесува на местото во кое мигрантите израснале најголем процент 45% 

(83 мигранти) одговориле дека доаѓаат од мал град, потоа 36% (66 мигранти) 

израснале во село, а само 11% или 21 мигрант се изјасниле дека израснале во голем 

град. Четворица мигранти  или 2% одбиле да дадат одговор на ова прашање. 

 

Од вкупно 185 мигранти 56% никогаш не стапиле во брак, а  33% одговориле 

дека се во брак. На  7% од мигрантите сопружниците им починале, а 1 од нив е 

разведен/а. 
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На прашањето колку деца имаат најголем процент 48% или 90 мигранти  

одговориле дека немаат деца, 47( 25%) одговориле декa имаат најмалку едно а 

најмногу 5  деца. 48 (27%)мигранти одбиле да одговорат на ова прашање. 

Најголем дел од мигрантите  54% или 99  одбиле да одговорат на прашањето 

каде живеат нивните деца, додека 25% (46) одговориле дека нивните деца патуваат 

заедно со нив.Останатите одговори се со следната застапеност Авганистан 7% (13),  

Алжир 5% (10), Сирија 5% (10) Иран 2% (3). Еден од мигрантите одговорил дека 

неговите деца живеат во Германија, и еден во Бангладеш. 

 

 

 

Што се однесува на нивото на образование, најголем дел од испитаниците 154 

мигранти односно 83% одбиле да одговорат на прашањето колку години траел 

нивниот образовен процес, 7% или 13 мигранти поминале 6-10 години во образовен 

процес, 5%  или 10  мигранти поминале 10-15 години во образовен процес и исто толку 

поминале само 1 година. 4% или 8 мигранти поминале само 5 години во образовен 

процес. 

Основно образование (соодветно I до V одд ) завршиле 45% или 85 од вкупниот 

број на мигранти, додека 18% или 34 мигранти завршиле основно образование 

(соодветно VI до IX одд). Без никакво образование се 23% или 44 мигранти. 4% или 10 

мигранти одбиле да се изјаснат по ова прашање. 
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Најголем процент на мигранти 99% или 184 одбиле да одговорат на прашањето 

Во која област е Вашето образование? Само еден од нив одговорил дека е од областа 

на градежништвото.  

Арапскиот е мајчин јазик на 86 мигранти, потоа 38 мигранти се изјасниле дека 

тоа е Фарси, 27 паштунски, за 16 мајчин јазик  е бенгалскиот, 7 мигранти одговориле 

дека нивниот мајчин јазик е урду , 4 мигранти одговориле дека тоа е курдски, исто така 

4 мигранти одговориле дека нивниот мајчин јазик е индиски. За 3 мигранти мајчин 

јазик е дариски јазик. 

59 % (110 ) од мигрантите зборуваат и разбираат и друг јазик освен мајчиниот, и 

тоа 122 мигранти знаат англиски,43 знаат арапски јазик, а  19 знаат турски јазик. 

Паштунски јазик знаат 6 мигранти а останатите 75 мигранти или 41% одговориле дека 

не зборуваат и не разбираат странски јазик. 

Анализата на одговорите на прашањето за работниот статус на мигрантите во 

земјата на потекло покажува дека најголем процент 34% или 62 мигранти биле 

невработени пред да ја напуштат земјата на потекло, 25% или  46 од мигрантите имале 

повремена работа, а само 2% или 3-ца од мигрантите одговориле дека имале стабилна 

работа во земјата на потекло. 38 мигранти или 21% одбиле да одговорат на ова 

прашање, а додека со 1% се застапени оние кои е пензионирани или не можат да 

работат поради болест. Само 2 мигранти или 1% биле на студии пред да ја напуштат  

земјата на потекло. 

44 

85 

34 

12 10 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Без 
образование  

Основно 
образование I-V  

Основно VI-IX Средно 
образование 

Одбива да 
одговори 

Ниво на образование 



   

20NM-2019  15 
 

 

На прашањето кое беше Вашето последно занимање пред да ја напуштите 

земјата на потекло, добиени се следните одговори , 94 мигранти или 51% одбиле да 

дадат одговор,  12% (22) мигранти работеле како квалификувани работници, 21 (11%) 

од вкупниот број мигранти се изјасниле дека биле сопственици на продавница/ 

занаетчии, 19 или 10% биле неквалификувани работници,  18 или 9% одговориле биле 

домаќинки, 9  или 8% работеле во семеен бизнис. 

 

Вториот дел од прашалникот содржи прашања за патувањето до Р. С.Македонија. 

Во 2019 год најголем процент од мигрантите или 46% (86) ја напуштиле земјата 

од која потекнуваат, 43 мигранти или 23% одговориле дека тоа го направиле  во 2018 

год. Бројот на мигранти кои во 2017 год  ја напуштиле земјата на потекло е 52 или 28%. 

Двајца од мигрантите или 1 % се изјасниле дека тоа се случило во 2020 год, додека 1% 

или 1 мигрант ја напуштил во 2015 и 1 мигрант во 2013 . 
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61% или 113 мигранти на прашањето во која година влегле во РС Македонија 

одговориле дека тоа 2019, а остатокот или 39% (72) од мигрантите влегле во 2020 год. 

На прашањето На кој начин влеговте во РС Македонија по копнен или воздушен 

пат, 100 % или сите 185 мигранти одговориле дека влегле по копнен пат. 

Што се однесува до прашањето: Која е главната причина за напуштање на 

земјата на потекло? Кое е прашање со можност за избор на повеќе одговори, 

анализата на истите ги дава следните резултати: 59% ги навеле безбедносните 

причини (несигурност и конфликти), а 51% ги избрале економските причини и 

вработување потоа 34% одговориле дека се тоа семејни причини. Како една од 

причините во 12% од одговорите се наведува и можноста да се добие статус на 

азилант/бегалец во земјата дестинација и 16 % припаѓаат на образовните причини.  

 

Најголем процент од мигрантите или 81% самостојно ја донеле одлуката да си 

ја напуштат земјата на потекло, а  30% ја донеле членовите на семејството, 9 мигранти 

или помалку од 5% ја донеле одлуката со нивните пријатели, 1 мигрант или помалку 

од 1% одбил да одговори на ова прашање. 

На прашањето Дали имале семејство и/или блиски пријатели кои живеат во 

странство пред да заминат? 101 мигрант или 54% одговориле потврдно, а додека 80 

мигранти или 43% одговориле дека немаат, 4 мигранти одбиле да одговорат  на 

прашањето. 

Анализата на одговорите во однос на прашањето во кои земји живеат покажува 

дека најмногу од мигрантите или 37 % (70) имаат семејство во Германија, потоа 

Англија 13%, Шведска 11%, Австрија, Франција и Италија 22%, а најмалку имаат во  

Холандија 1% (2). На ова прашање 16% од мигрантите одбиле да дадат одговор. 
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Што се однесува до моментот дали мигрантот имал некаква помош од роднини 

пријатели од друга земја при миграцијата и во што се состоела таа помош добиени се 

следните резултати . Од вкупниот број на мигранти 99 или 53% одговориле потврдно , 

а 76 или 41% од мигрантите одговориле дека немале никаква помош. Помошта во 

најголем дел се состоела од информации 29% , пари  21%, наоѓање работа во транзит 

земјите или пак превоз. Сепак голем процент околу 37 % одбиле да одговорат на 

прашањето. 

 

Дали може да сметате на нечија помош за да продолжите од РС Македонија 

понатаму? На ова прашање со „да“ одговориле 38 или 21% од мигрантите, а 19 % се 

изјасниле дека не можат да сметаат на ничија помош. Приближно ист процент на 

мигранти 30% (56) одговориле дека не знаат, а ист број на мигранти 55 одбиле да 

одговорат на прашањето. 
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На прашањето: Дали бевте сами кога за прв пат ја напуштивте својата земја или 

со вас беа други членови на семејството или пријатели? Мигрантите имале можност да 

дадат повеќе одговори, а нивната анализа покажува дека најголем процент или 73 или 

39% од мигрантите патувале со пријатели, 27 односно 15% навеле дека патувале со 

останатите членови на семејството, 12% (23) со брачниот партнер и со нивните деца, а 

20 или 11% се изјасниле дека патувале сами.Со своите браќа и сестри патувале 9 

мигранти или 5%, а 6 мигранти, што претставува 3% одбиле да одговорат на ова 

прашање,  2% (4) од мигрантите одговориле дека патувале со нивните родители. 

 

Во продолжение анализата укажува дека 137 мигранти или 74% пристигнале и 

останале  сами во РС Македонија, на 9% или  16 мигранти им се придружиле нивните 

деца, а на 5% или на 9 мигранти им се придружиле нивните пријатели. Најмал процент 

одноно 1% од мигрантите одговориле дека им се придружиле родители, браќа и 

сестри, откако стигнале во РС Македонија. 
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100% или 185 од мигрантите , се изјасниле дека откако ја напуштиле земјата на 

потекло, не стигнале директно во РС Македонија туку поминале низ друга односно 

други земји. 

Во однос на бројот на мигранти по транзитните земји од анализата на 

одговорите  можеме да заклучиме дека 100% или 185 мигранти поминале од 3 земји 

на нивната рута, 61 или 33% поминале 4 земји.  32% од мигрантите или вкупно 59  се 

изјасниле дека имале 5 земји на транзитната рута, 12 мигранти или 6% одговориле 

дека поминале 6 земји, а  најмал процент 5% од мигрантите имаат 7 земји на нивната 

транзитна рута.  

 

Анализата на одговорите на прашањата – Дали можете хронолошки да ги 

наброите сите земји низ кои сте транзитирале на пат за РС Македонија? Колку долго 

престојувавте во секоја од нив? укажува на фактот дека за над 64% од мигрантите 

прва транзитна земја е Турција , а најголем дел од нив 63% претстојувале не повеќе 

од еден месец , останатите 37% престојувале повеќе од месец. 

Втора транзитна земја за најголем процент на мигранти-71% или 132 е Грција,  а 

најголем дел од нив 80% или 149 мигранти  престојувале повеќе од еден месец. 17% 

или 32 мигранти ја навеле Ирак како прва транзитна земја, а за  7% или 12 мигранти 

прва земја на транзитната рута била Турција. 

Како трета транзитна земја се наведува Македонија за 150 мигранти или  81%, 

од вкупниот број. Во Македонија престојувале не повеќе од месец дена 94% од 

мигрантите, останатите 6% престојувале повеќе од еден месец. Турција била трета 

транзитна земја за 21 мигрант или 11% од вкупниот број, Авганистан за 4 % од  

мигранти била трета земја на нивната рута. 

Само мал дел од мигрантите транзитирале во повеќе од три земји. 
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Што се однесува за четвртата транзитна земја  од вкупно 63 мигранти , 55% или 

33 ја навеле Грција , најголем дел од нив 63%  престојувале не повеќе од еден месец, 

останатите 44% или  28 мигранти се задржале повеќе од еден месец. Околу 7% или 14 

мигранти се изјаниле дека македонија била четврта транзитна земја, а за помалку од 

1% тоа биле Србија и Албанија 

За дел од мигрантите 46 или 78% од вкупно 59 петта земја е Македонија , и таму 

престојувале не повеќе од месец дена, а 13 или 22% престојувале повеќе од еден 

месец. 

Како шеста земја ја наведуваат Турција 7 или 58% од вкупно 12 мигранти, а 

седма земја Грција ја навеле 6 од 10 мигранти. 

              Анализата на одговорите на прашањата за земјата каде што престојувале 

подолго време после напуштањето на својата матична земја, и колку долго останале 

таму? укажува на фактот дека над 65% од мигрантите најдолго престојувале во Грција 

како една од земјите низ кои транзитирале пред влез во Македонија.  Од вкупниот 

број на испитаници  47,5% во транзитната земја престојувале повеќе од месец, но не 

повеќе од една година, а 27,5% останале повеќе од една година, додека 25% од 

испитаниците одбиле  да дадaт одговор.  

               Прикажано во апсолутни бројки - од вкупно 185 мигранти, 121 (65%) најдолго 

останал во Грција, 32 (17%) во Турција, 10 (5%) во Иран и 2 (1%)во Србија.   

 

 

Грција 

Турција 

Иран 
Србија 

Без одговор 

 НАЈДОЛГ ПРЕСТОJ ВО ТРАНЗИТ ДРЖАВА  



   

20NM-2019  21 
 

            На прашањето Зошто дојде во Македонија? 46,5 % или 86 испитаницисе 

изјасниле дека Македонија за нив е само транзит земја, 22,7 % (42 мигранти) се без 

конкретна/специфична причина, 11 % (20 мигранти) имаат економска или 

професионална причина, а за 5 % (9 мигранти)  заштитата од  несигурност и конфликт 

се основни причини за престој во Македонија. Анализата укажа и на податокот дека  

11% (20 мигранти) на конкретното прашање одбиле да дадат одговор. 

 

               Во продолжение анализата  укажува  на податокот дека 75,6% (140  мигранти)  

не   аплицирале за азил  во друга земја, пред да дојдат во Македонија, а од  24,4% ( 45 

мигранти) кои имаат аплицирано за азил,  73% (33 мигранти) својата апликација ја 

поднеле во Грција. 
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               Испитаниците со своите одговори укажуваат на фактот дека во  50% (93 

мигранти) од случаите повеќе од еднаш тие биле препознаени како бегалци, а само 

во 1,6 %  (3 мигранти) од случаите никогаш не биле препознаени. Значитален е и 

податокот дека 43,8 % (81 мигрант) одбил да дадат одговор на конкретното прашање.  

               Анализата на прашањата дали мигрантите знаеле во која земја ќе одат откако 

ја напуштиле својата?  покажува дека  91% (169 мигранти) од испитаниците/мигранти  

точно знаат која е држават во која сакаат да мигрираат. Од конкретните одговори се 

забележува дека најпосакувана држава за мигрирање е Германија со 81 %, Англија со 

13 % , Франција со 6%, Италија со 5%.   
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             Иако испитаниците во 91% од случаите со краток одговор ДА посочија дека пред 

да го започнат патувањето точно ја знаат земјата која е нивна последна дестинација, со 

одговорите на конкретното прашање како ја имаат донесено таа одлука, односно како 

одлучиле за држава во која би сакале да миграраат, најголем процент или 32,5% (55 

мигранти) одговориле дека тие не одлучиле, тоа спонтано се случило. За разлика од 

нив, кај 27,2 % (46 мигранти) пресудно за нивната одлука бил фактот што во 

конкретната држава веќе живееат нивни роднини или пријатели.  

             Кај 23 % (39 мигранти) од интервјуираните, безбедноста и заштитата што би ја 

добиле во таа држава била пресудна за носење на одлуката, додека сознанието за 

позитивниот третман што би го добиле од страна на локалното население било 

пресудно за 15,3 % (26 мигранти). Полесното обезбедување на статус на бегалец е 

причина за одлука кај  13,6 % (23 мигранти).   

            Кај 53,5% (99 мигранти) одлуката за избор на рутата (миграциониот пат) ја имаат 

донесено шверцерите, а  44,3 %  од мигрантите (82 мигранти) низ државите се 

движеле следејќи ги другите. Најблиската граница била изборот на движење за 20,00 

% (37 мигранти) од мигрантите. 
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              Финансиските сретства за движење на мигрантите до посакуваната дестинација  

во 43,2 % (80 мигранти) биле обезбедени со сопствени заштеди. Додека 40,5 % од 

мигрантите ( 75 мигранти) своето патување го финансирале со работа во државите низ 

кои транзитирале. 

              Ист број на испитаници  (44 мигранти), односно  23,00 % од мигрантите 

одговориле дека  со продажба на вредни предмети или со позајмица од 

пријатели/членови на семејството обезбедуваат сретства за патувањето. 

 

              Како најчести видови на потешкоти со кои се соочувале интервјуираните 

мигранти се: Изнудата на пари (54,00%), малтретирање (40,5%), депортирање (29,7%), 

апсење (2,7%).   
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              За движење по мигразионата рута се до влез во Македонија користеле 

најразлични превозни сретства, но сепак пешачењто е основен начин за движење и 

застапено кај 75,7% (140 мигранти). Патување по рутата со воз е застапено кај 64,3% 

(119 мигранти), кола / автобус користеле 49,8% ( 92 мигранти), патување со  брод  

користеле 39,5% (73 мигранти). Од вкупниот број на испитаници само тројца или 1,6% 

патувале со авион по миграционата рута.  

 

              За висината на сретствата кои ги потрошиле бегалците за користење на 

превозните сретства или воопшто за самото патување по миграционата рута, во 

најголем процент 33,5% (62 мигранти) одбиле да дадат одговор, 27,6% (51 мигранти) 

потрошиле од 2001 до 3000 евра, 27% (50 мигранти ) потрошиле над 5000 евра, 7,00% 

(13 мигранти) од 3001 до 5000 евра и 4,9% (9 мигранти)од 1001 до 2000 евра.  
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              Третиот дел содржи прашања за ситуацијата во Р.С.Македонија (приходи, 

работа, линк со локалното население и сл). 

 

              За 98,4% (182 мигранти) Македонија е гостопримлива држава за мигранти, 59% 

(109 мигранти) се согласни околу  прашањто дека во МК имаат доволно храна, 

наспроти 39,5% (73 мигранти ) кои ниту се согласни ниту несогласни. 

              57,8% или 107 од мигрантите се согласуваат дека нивната облека е пристојна, 

наспроти 40,00 % (74 мигранти) кои ниту се согласни нити несогласни по однос на ова 

прашање. 
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              Во однос на можноста за вработување на мигрантите-бегалците во МК, 

најголем процент или 71% (131 мигранти) одговориле дека воопшто не знаат за тоа и 

не знаат дали станува збор за формално или неформално вработување 23,1% (43 

мигранти) не се согласуваат дека имаат пристап до вработување и 2,7%  (5 мигранти) 

ниту го потврдуваат ниту ја негираат таа можност. 

              Анализата на одговорите укажува дека Бегалците во МК во најголем процент 

односно 99,5 % (184 мигранти) имаат пристап до здравствена заштита, 100% пристап 

до легална асистенција и 67,6% (125 мигранти) пристап до курс за изучување на МК 

јазик. 
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              На прашањата кои се однесуваат на податоците за азил во МК, интервјуираните 

во 90,00 % (166 мигранти ) се изјасниле дека немаат аплицирано за азил во МК, Од 9,7 

% или 18 мигранти кои аплицирале за азил во МК  одговориле дека за нивната 

апликација во најголем процент 28,1% немале или не добиле помош-асистенција, 

додека УНХЦР обзбедил помош-асистенција за поднесок на апликазијата за азил во 

МК за 15,1% од бегалците во МК. Во однос на прашањето за исходот од поднесената 

апликација за азил 86% од испитаниците одбиле да дадат одговор, а 13 % се изјасниле 

дека постапката е во тек. 
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              Сегашниот статус на бегалците во мк анализиран низ одговорите на 

интервјуираните мигранти укажува на податокот дека најголем број од нив или 30% 

(56 мигранти) се на ставот дека тие се со статус на препознаени бегалци,  25,4% ( 47 

мигранти ) имаат хуманитарен статус, 24,3% (45 мигранти) се со статус на некоја друга 

форма на заштита и 9,7% (18 мигранти) имаат статус на баратели на азил.  

 

              Повеќе од половина од бегалците во МК или 52% (96 мигранти ) одговориле 

дека не поседуваат официјален документ за идентификација, 46% (85 мигранти) 

одбиле да дадат одговор, а само 1 мигрант одговорил дека има национален пасош. 
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              За можноста да се побара-праша за азил во друга држава во ЕУ за време на 

престој во  МК, 73 % од бегалците  или 135 лица се изјасниле дека не знаат, а 23,2% 

или 43 мигранти сметаат дека тоа не е точно. 

              45,4% од бегалците сметаат дека не е точно дека барателите на азил може да 

бидат трансферирани во друга европска држава без нивна согласност, 30,3% одбиле 

да дадат одговор, а 21,6% воопшто не знаат дали тоа е можно. Бегалците –испитаници 

во 48,6% сметат дека не е точно дека без официјални документи може да бидат 

ставени во притвор. 

              Односот на локалното население во МК кон бегалците за  68,1% од 

интервјуираните е позитивен. 

              Заштедата  е главен извор на приходот за 43,8% од бегалците, транфер на пари 

од странство е основен пригод за 25,4%, а со задолжување приход обезбедуваат 22,2% 

од бегалците. 21,1% од испитаниците одговориле  дека немаат приход. 

              На прашањето- Дали добивате помош од некое лице или организација во 

Македонија? 178 испитаници одговориле позитивно, 2-ја се изјасниле со негативен 

одговор и 5 –ца одбиле да одговорат. Најчесто испитаниците добиваат помош во вид 

на храна и здравствена заштита, потоаправна помош и бесплатно сместување, па и 

неформален вид на образование. 

              По однос на прашањето дали мигрантите добиваат пари од некој кој живее или 

работи во друга земја, 108 анкетирани мигранти одговориле негативно, 42 позитивно, 

а 35 анкетирани одбиле да одговорат на ова прашање. 

              Дали и колку им се важни парите што мигрантите ги добиваат за свое 

издржување е прашање на кое 52% од анкетираните одбиле да го одговорат ова 

прашање. 22% сметаат дека е многу важно, 13,5% сметаат дека е клучно прашање и 

12.5% сметаат дека е важно, но не е пресудно. 

              Но, по однос на прашањето дали мигрантите испраќаат пари кај некој од 

неговите блиски во својата земја или во некоја друга земја, 56% не испраќаат пари, 

29% не сакале да дадат одговор,13,5% испраќаат пари во својата земја, а 14,5% 

испраќаат пари кај свои блиски во друга земја. 

              Кога мигрантите беа запрашани колку се задоволни досега со животот во 

Македонија, 39% одбиле да дадат одговор, 26,5% се задоволни, 34,5% ниту се 

задоволни, ниту се незадоволни. 

              И кога би ја споредиле моменталната сосотојба на живеење тука во 

Македонија со нивната во нивната земја 43% кажале дека тука состојбата е подобра, 

42% одбиле да одговорат, а 15% се изјасниле дека тука им е скоро исто. 
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              Во четвртиот дел Идни планови и врски добиени се следниве резултати. 

              57% од анкетираните ќе продолжат да патуваат во некоја друга земја, 23% ќе се 

вратат назад во своите земји, 8,6% ќе останат во Македонија и исто толку одбиле да 

дадат одговор, 11,4% не знаат што ќе прават. 

 

 

 

              Под кои условисе согласувате да се вратите во вашата земја на потекло е 

прашање на кое 64 анкетари ќе се вратат ако се безбедни, доколку ги задоволат 

економските потреби 55 анкетари, 12 анкетари ќе се вратат штом училиштата за 

нивните деца  ќе почнат да функционираат. Потоа 35 анкетирани би се вратиле 

доколку е обезбедена поддршка за основни потреби за живот, 32 никогаш не би се 

вратил назад и 52 одбиле да одговорат. 
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              По однос на прашањето за нивната идна дестинација-земја која имаат намера 

да ја посетат Франција -10, Италија 9, Германија 74, Шведска 3, Холандија 2, Англија 1, 

Грција 10. 2 од испитаниците одговориле не сакам да се преселам, додека 75 одбиле 

да одговорат на прашањето.  

 

              Следното анкетарно прашање е “Дали имате врски со оваа земја“? На ова 

прашање анкетираните имаа можност да дадат повеќе одговори. На 97 мигранти 

нивните семејства живееле таму. Кај 80 мигранти нивни пријатели живееле во некои 

од наведените земји. 66 одговори се поврзани со бројноста на нивната нација 

присутна во посочената земја. Еден мигрант го знае јазикот на земјата каде ќе оди, и 

еден смеета дека во посочената земја може полесно да најде работа. Добиени се само 

3 одговори од мигранти кои немаат/врска со тие земји. 

              На следното прашање зошто сакаат да ја напуштат оваа земја, 34 испитаници 

одговориле дека Условите за живеење / прием во оваа земја се тешки и сè уште не 

можат да се вратам дома. Негативен став на локалното население наспроти 

мигрантите и бегалци го посочиле само  2-ца мигранти. 10 мигранти сакаат да заминат 

за Италија  и да се придружат на семејството. 104 мигранти не знаат зошто, а 35 

мигранти одбиле да го одговорат ова прашање. 

              Дали би советувале роднини/пријатели кои живеат во вашата земја на потекло 

преселба во Македонија, или друга земја, или не би советувале преселба во странство, 

е прашање на кое 4 мигранти советуваат преселба во Италија, 2-ца мигранти 

посочуваат преселба во друга земја не во Македонија, 161 мигрант не би дале совети 

за ова прашање, а 18 одбиле да дадат одговор. 
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              Во однос на едукативниот процес им беше поставено прашањето Дали сакате 

да студирате во Македонија и ако е да на кое ниво? не сака да студира 172 мигранти, 

Основно образование побараа 3 мигранти, двегодишна квалификација побараа 7 

мигранти, повисоко средно 1 мигрант, стручно образование побараа 2-ца мигранти. 

 

              Кога беа запрашани на кое поле сакаат да студираат сите 185 мигранти одбиле 

да дадат одговор. 

              Дали сакате да работите во Македонија.Не сакаа да работат 108 мигранти, а 

оние кои сакаат да работат ги посочија следниве професии-земјоделеци 20, рибари 38, 

Сопственик на продавница, занаетчија  4 и професионални вработени 5, квалификуван 

рачен работник 9 и Неквалификуван рачен работник 1. 

              Ниту еден мигрант не посочи точна работа за која е заинтересиран да ја има во 

Македонија, значи сите 185 одбија да одговорат. 

              Можеме ли да ве контактираме повторно во случај да спроведеме 

понатамошно истражување? Е прашање на кое 124 мигранти не сакаат повторнни 

контакти, а 61 мигрант одбиле да одговорат. 

              И на последното прашање посочено до мигрантите им беше побарано контакт , 

меил или телефонски број, но ниту еден мигранд не остави контакт. 
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ЗАКЛУЧОК 

 

              Истражувањето “Анализа на потребите, интереситеи вештините на младите 

мигранти како предуслов за успешна социјална инклузија“ се спроведе во периодот од 

15.07.2019 до 10.03.2020 година. Во периодот од 11.03.2020 земјава беше зафатена од 

светската пандемија настаната од COVID 19, и се оневозможи понатамошно 

интервјуирање на испитаниците. Во овој период беа интервјуирани вкупно 208 

мигранти.На некои прашања беа дозволени повеќе одговори и затоа има отстапување 

од посочената бројка. 

              Првиот дел од прашалникот содржеше лични информации.Од вкупно 208 

анкетирани мигранти 185 (88,94%) го прифатија анкетирањето, а додека останатите 

28(11,06%) одбиледа бидат анкетирани. 

              Истражувањето е спроведено во двата прифатно тразнитни центри во Р. 

Северна Македонија на вкупно 185 испитаници и тоа ПТЦ Табановце (116) и ПТЦ 

Винојуг Гевгелија (69). 85% од мигрантите се од машки пол, а 15% се од женски пол. 

Според возраст, најмладиот испитаник бил на возраст од 11 години, а најстариот имал 

60 години. Најголем процент од мигрантите потекнуваат од Авганистан односно 58% и 

од нив 184 мигранти одговориле дека се од исламска вероисповед, а само 1 мигрант е 

хиндуист. Поголем број од мигрантите не се во брак, но дел од нив имаат свои 

семејства. Образованието на мигрантите е на незадоволително ниво, односно 83% 

одбиле да одговорат на прашањето колку години траел нивниот образовен процес, 7% 

поминале 6-10 години во образовен процес, 5%  10-15 години во образовен процес и 

исто толку поминале само 1 година. 4% поминале само 5 години во образовен процес. 

              Покрај својот мајчин јазик 59% зборуваат и разбираат и друг јазик освен 

мајчиниот, и тоа 122 мигранти знаат англиски,43 знаат арапски јазик, а  19 знаат турски 

јазик. Паштунски јазик знаат 6 мигранти а останатите 75 мигранти или 41% одговориле 

дека не зборуваат и не разбираат странски јазик. 

              Анализата на одговорите на прашањето за работниот статус на мигрантите  во 

земјата на потекло покажува дека најголем процент 34% биле невработени пред да ја 

напуштат земјата на потекло, 25% од мигрантите имале повремена работа, а само 2% 

од мигрантите одговориле дека имале стабилна работа во земјата на потекло. 21% 

одбиле да одговорат на ова прашање, а додека со 1% се застапени оние кои е 

пензионирани или не можат да работат поради болест и 1% кои биле на студии пред 

да ја напуштат  земјата на потекло. 

              Вториот дел од прашалникот содржи прашања за патувањето до Р. 

С.Македонија. 

              Во 2019 год  46% ( 86) ја напуштиле земјата од која потекнуваат ,  43 мигранти 

или 23% одговориле дека тоа го направиле  во 2018 год . Бројот на мигранти кои во 
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2017 год  ја напуштиле земјата на потекло е 52 или 28%. Двајца од мигрантите или 1 % 

се изјасниле дека тоа се случило во 2020 год, додека 1% или 1 мигрант ја напуштил во 

2015 и 1 мигрант во 2013 . Во РС Македонија  61% или 113 мигранти влегле во 2019, а 

остатокот или 39% (72) од мигрантите влегле во 2020 год. Сите мигранти допатувале по 

копнен пат. 

              Главната причина за напуштање на земјата на потекло кај 59% е од 

безбедносните причини (несигурност и конфликти),а 51% ги избрале економските 

причини и вработување  потоа 34% одговориле дека се тоа  семејни причини. Како 

една од причините во 12% од одговорите се наведува и можноста да се добие статус 

на азилант/бегалец во земјата дестинација и 16 % припаѓаат на образовните причини.  

              Што се однесува до моментот дали мигрантот имал некаква помош од роднини 

пријатели од друга земја при миграцијата и во што се состоела таа помош добиени се 

следните резултати . Од вкупниот број на мигранти 99 или 53% одговориле потврдно, а 

76 или 41% од мигрантите одговориле дека немале никаква помош.  Помошта во 

најголем дел се состоела од информации 29% , пари  21%, наоѓање работа во транзит 

земјите или пак превоз. Сепак голем процент околу 37 % одбиле да одговорат на 

прашањето.         

              Во продолжение анализата укажува дека 137 мигранти или 74% пристигнале и 

останале  сами во РС Македонија, на 9% или  16 мигранти им се придружиле нивните 

деца, а на 5% или на 9 мигранти им се придружиле нивните пријатели. Најмал процент 

одноно 1% од мигрантите одговориле дека  им се придружиле родители, браќа и 

сестри, откако стигнале во РС Македонија. 

              Сите мигранти откако ја напуштиле земјата на потекло, не стигнале директно во 

РС Македонија туку поминале низ друга односно други земји. 

              Во однос на бројот на мигранти по транзитните земји од анализата на 

одговорите  можеме да заклучиме дека 100% од мигранти поминале најмалку 3 земји 

на нивната рута. 33% поминале 4 земји.  32% од мигрантите поминале 5 земји на 

транзитната рута, 12 мигранти поминале 6 земји, а  најмал процент 5% од мигрантите 

имаат 7 земји на нивната транзитна рута.  

              Анализата на одговорите на прашањата за земјата каде што престојувале 

подолго време после напуштањето на својата матична земја, и колку долго останале 

таму укажува на фактот дека над 65% од мигрантите најдолго престојувале во Грција 

како една од земјите низ кои транзитирале пред влез во Македонија, 32 (17%) во 

Турција, 10 (5%) во Иран и 2 (1%)во Србија.   

              Македонија за 46,5 % или 86 испитаници е само транзит земја, 22,7 % (42 

мигранти) се без конкретна/специфична причина,  11 % (20 мигранти) имаат економска 
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или професионална причина, а за 5 % (9 мигранти)  заштитата од  несигурност и 

конфликт се основни причини за престој во Македонија. Анализата укажа и на 

податокот дека  11% (20 мигранти) на конкретното прашање одбиле да дадат одговор. 

Од нив 75,6% (140  мигранти)  не   аплицирале за азил  во друга земја , пред да дојдат 

во Македонија, а од  24,4% ( 45 мигранти) кои имаат аплицирано за азил,  73% (33 

мигранти) својата апликација ја поднеле во Грција . 

              Дека Македонија не била планирана цел за мигрантите пред да ја напуштат 

својата матична земја укажува и следново: 91% (169 мигранти)  точно знаат која е 

држават во која сакаат да мигрираат.  Од конкретните одговори се забележува дека 

најпосакувана држава за мигрирање е Германија со 81 %, Англија со 13 % , Франција со 

6%, Италија со 5%. (испитаниците имаа право да дадат повеќе одговори). Кај 53,5% (99 

мигранти) одлуката за избор на рутата (миграциониот пат) ја имаат донесено 

шверцерите, а  44,3 %  од мигрантите (82 мигранти) низ државите се движеле следејќи 

ги другите. Најблиската граница била изборот на движење за 20,00 % (37 мигранти) од 

мигрантите. 

              Финансиските сретства за движење на мигрантите до посакуваната дестинација  

во 43,2 %  биле обезбедени со сопствени заштеди, 40,5 % од мигрантите своето 

патување го финансирале со работа во државите низ кои транзитирале, 23,00 % од 

мигрантите одговориле дека  со продажба на вредни предмети или со позајмица од 

пријатели/членови на семејството обезбедуваат сретства за патувањето. 

              Како најчести видови на потешкоти со кои се соочувале интервјуираните 

мигранти се: Изнудата на пари ( 54,00%), малтретирање (40,5 %), депортирање (29,7 %), 

апсење (2,7%).   

              За висината на сретствата кои ги потрошиле бегалците за користење на 

превозните сретства или воопшто за самото патување по миграционата рута, во 

најголем процент 33,5% одбиле да дадат одговор, 27,6%  потрошиле од 2001 до 3000 

евра, 27%  потрошиле над 5000 евра, 7,00%  од 2001 до 5000 евра и 4,9% од 2001 до 

2000 евра.  

              Третиот дел содржи прашања за ситуацијата во Р.С.Македонија (приходи, 

работа, линк со локалното население и сл) 

              За 98,4% (182  мигранти ) Македонија е гостопримлива / добредојдена земја за 

мигрантите, 59% (109 мигранти) се согласни околу  прашањто дека во МК имаат 

доволно храна, наспроти 39,5% (73 мигранти ) кои ниту се согласни ниту несогласни. 

              Во однос на можноста за вработување на мигрантите-бегалците во МК, 

најголем процент или 71% (131 мигранти) одговориле дека воопшто не знаат за тоа и 

не знаат дали станува збор за формално или неформално вработување 23,1% (43 
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мигранти) не се согласуваат дека имаат пристап до вработување и 2,7%  (5 мигранти) 

ниту го потврдуваат ниту ја негираат таа можност. 

              Анализата на одговорите укажува дека Бегалците во МК во најголем процент 

односно 99,5 % (184 мигранти ) имаат пристап до здравствена заштита, 100% пристап 

до легална асистенција и 67,6% (125 мигранти) пристап до курс за  изучување на МК 

јазик. 

              На прашањата кои се однесуваат на податоците за азил во МК, интервјуираните 

во 90,00 % (166 мигранти ) се изјасниле дека немаат аплицирано за азил во МК, Од 9,7 

% или 18 мигранти кои аплицирале за азил во МК  одговориле дека за нивната 

апликација во најголем процент 28,1% немале или не добиле помош-асистенција, 

додека УНХЦР обзбедил помош-асистенција за поднесок на апликазијата за азил во 

МК за 15,1% од бегалците во МК. Во однос на прашањето за исходот од поднесената 

апликација за азил 86% од испитаниците одбиле да дадат одговор, а 13 % се изјасниле 

дека постапката е во тек. 

              Повеќе од половина од бегалците во МК или 52% одговориле дека не 

поседуваат официјален документ за идентификација, 46%  одбиле да дадат одговор, а 

само 1 мигрант одговорил дека има национален пасош. 

              Односот на локалното население во МК кон бегалците за  68,1% од 

интервјуираните е позитивен. 

              Кога мигрантите беа запрашани колку се задоволни досега со животот во 

Македонија, 39% одбиле да дадат одговор, 26,5% се задоволни, 34,5% ниту се 

задоволни, ниту се незадоволни. 

              И кога би ја споредиле моменталната сосотојба на живеење тука во 

Македонија со нивната во нивната земја 43% кажале дека тука состојбата е подобра, 

42% одбиле да одговорат, а 15% се изјасниле дека тука им е скоро исто. 

              Во четвртиот дел Идни планови и врски, 57% од анкетираните ќе продолжат да 

патуваат во некоја друга земја, 23% ќе се вратат назад во своите земји, 8,6% ќе останат 

во Македонија и исто толку одбиле да дадат одговор, 11,4% незнаат што ќе прават. 

              Под кои услови се согласувате да се вратите во вашата земја на потекло е 

прашање на кое 64 анкетари ќе се вратат ако се безбедни,  доколку ги задоволат 

економските потреби 55 анкетари, 12анкетари ќе се вратат штом училиштата за 

нивните деца  ќе почнат да функционираат. Потоа 35 анкетирани би се вратиле 

доколку е обезбедена поддршка за основни потреби за живот, 32 никогаш не би се 

вратил назад и 52 одбиле да одговорат. 
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              По однос на прашањето за нивната идна дестинација-земја која имаат намера 

да ја посетат Франција -10, Италија 9, Германија 74, Шведска 3, Холандија 2, Англија 1, 

грчка 10. Кај 80 мигранти нивни пријатели живееле во некои од наведените земји. 66 

одговори се поврзани со бројноста на нивната нација присутна во посочената земја. 

Еден мигрант го знае јазикот на земјата каде ќе оди, и еден смеета дека во посочената 

земја може полесно да најде работа. Добиени се само 3 одговори од мигранти кои 

немаат/врска со тие земји. 

              На следното прашање зошто сакаат да ја напуштат оваа земја, 34 испитаници 

одговориле дека Условите за живеење / прием во оваа земја се тешки и сè уште не 

можат да се вратам дома. Негативен став на локалното население наспроти 

мигрантите и бегалци го посочиле само  2-ца мигранти. 10 мигранти сакаат да заминат 

за Италија  и да се придружат на семејството. 104 мигранти не знаат зошто, а 35 

мигранти одбиле да го одговорат ова прашање. 

              Дали би советувале роднини/пријатели кои живеат во вашата земја на потекло 

преселба во Македонија, или друга земја, или не би советувале преселба во странство, 

е прашање на кое 4 мигранти советуваат преселба во Италија, 2-ца мигранти 

посочуваат преселба во друга земја не во Македонија, 161 мигрант не би дале совети 

за ова прашање, а 18 одбиле да дадат одговор. 

              Во однос на едукативниот процес им беше поставено прашањето Дали сакате 

да студирате во Македонија и ако е да на кое ниво? не сака да студира 172 мигранти, 

Основно образование побараа 3 мигранти, двегодишна квалификација побараа 7 

мигранти, Повисоко средно 1 мигрант, стручно образование побараа 2-ца мигранти. Во 

однос на работа и вработување не сакаа да работат 108 мигранти, а оние кои сакаат да 

работат ги посочија следниве професии-земјоделеци 20, рибари 38, Сопственик на 

продавница, занаетчија  4 и професионални вработени 5, квалификуван рачен 

работник 9 и Неквалификуван рачен работник 1. 

              Ниту еден анкетиран мигрант не остави контакт за понатамошна комуникација. 
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ПРЕПОРАКИ 

1. Систем на редовно, навремено и регуларно регистрирање на сите бегалци и 

мигранти што транзитираат низ државата. 

2. Зголемување на јавната свест и пристапот до информации за кризата, со што би се 

намалиле нетолеранцијата и говорот на омразата. 

3. Правото да се побара азил мора непречено да се гарантира за сите бегалци, 

мигранти и странци кои се задржани на територијата на Република С. Македонија, без 

одложување или условување од страна на институциите. 

4. Зголемен надзор над малолетниците без придружба што транзитираат низ земјата и 

што се затекнуваат во двата прифатно-транзитни кампови. Тие се во ранлива позиција 

изложени на сериозен ризик и не смеат да бидат оставени без надзор и без заштита на 

системот. 

5. Едукација и рекреативните активности во рамките на прифатните и транзитните 

центри мора да се одвиваат без оглед на бројот на мигранти, нивната возраст или 

статус во државата. 

6. Обезбедување на неформално образование (обуки, тренинзи, прекфалификации) на 

сите мигранти во прифатните центри, со цел нивна професионална насока и можност 

за вработување. 
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