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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

З А  К Р ИМИНАЛО Т  Н ЕМ
ГОЛЕМИ ПРОФИТИ ОД     

ДЕНЕС ВО ПОДЗЕМЈЕТО ЗАЕДНО РАБОТАТ СРБИТЕ И ХРВАТИТЕ, 
АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ, ХРИСТИЈАНИТЕ И МУСЛИМАНИТЕ. 
ЗА НИВ НЕ ПОСТОЈАТ НИКАКВИ БАРИЕРИ - НИТУ ПОЛИТИЧКИ, НИТУ 
ДРЖАВНИ, НИТУ ВЕРСКИ. МИНАТАТА ГОДИНА ХРВАТСКАТА ПО ЛИ-
ЦИЈА ГО УАПСИЛА ДРАШКО ЧУБРИЛОВИЌ И ЗАПЛЕНИЛА 300 КИ ЛО-
ГРАМИ КОКАИН, КОЈ БИЛ НАБАВЕН ВО КОЛУМБИЈА. ЧУБРИЛОВИЌ 
НЕ ЈА ПЛАТИЛ ДРОГАТА, НО ЈА ПРЕЗЕЛ И ВО ЈУЖНА АМЕРИКА ОС-
ТАВИЛ СВОЈ ЧОВЕК КАКО ЗАЛОГ. ПО ПОТЕКЛО Е СРБИН, А НЕГОВИОТ 
ЗАЛОЖНИК БИЛ ХРВАТ, ШТО ПОКАЖУВА КАКО ОДЛИЧНО ФУН К-
ЦИОНИРААТ ЗАКРВАВЕНИТЕ БРАЌА.

И по многуте војни и кр-
вопролевања на Бал-
ка нот, карак теристич-

ни за последната деценија 
од минатиот век, мафиите од 
Полуостровот и натаму "брат-
ски" соработуваат како ниш-
то да не се случило. Нив не ги 
интересира политиката, ом-
ра зата меѓу народите. Својот 
интерес тие го гледаат само 
преку зелените банкноти и 
не се грижат за ништо друго. 
Хрватските и српските делик-
венти беспрекорно сорабо-
туваат на тоа поле, иако како 
народи до колена се за кр ва-
вени. Своевремено, попу лар-
ните Тута и Аркан беа со ра-
ботници на Службата за др-
жавна безбедност и заедно 
работеа против политичката 
емиграција во Западна Ев-
ропа. Во текот на 1991 година 
формираа свои паравојски и 
се бореа за нови држави, но 
и за себе. Интересно е дека 

Најизразените форми на дејствување на организираниот криминал се ог-
ледуваат низ криумчарењето на високотарифните стоки: оружје, дро-
га, украдени возила и сл.

Фалсификуваните пасоши се лесно достапни, а не се почитуваат про це ду-
рите околу барањето виза. Исто така, војните создадоа пазар на де-
војки и на Балканот. Приливот на пари од меѓународните претставници 
кои го чуваат мирот во Босна, на Косово и во Македонија придонесоа 
за интензивирање на проституцијата.

Тута и Аркан никогаш ди-
ректно не војуваа меѓу себе. 
Во меѓувреме, на почетокот 
на новиот век се појави нова 
слична фигура - Милорад Лу-
ковиќ - Легија. Ис товре мено 
тој користеше и хрватски па-
сош, што наведе на за клу-
чокот дека бил хрватски со-
работник или, пак, добар 
при  јател со хрватските ле-
гионери кои го штителе од 
српската полиција. Тезите за 
престојот на Легија во Хр-

БАЛКАНСКА РУТА

Војната и црната берза го 
помогнаа криминалот во си-
те земји, од Хрватска, преку 
Србија, до Македонија и Ал-
банија. Организираниот кри-
минал сè уште е акутен проб-
лем во овие држави и тој до-
бива и политичка димензија. 
Имено, сè уште е во подем. 
По завршувањето на војните 
на балканските простори 

раз  ни фабрики и ресторани 
заради перење на парите. 

Постојат многубројни до-
кази кои покажуваат дека 
тајните агенти на пора неш-
ната Служба за безбедност 
на СФРЈ биле организатори 
на криминални и на поли-
тички активности на Бал ка-
нот. Трагите на шверцот со 
цигари поаѓаат од Загреб и 
доаѓаат до Египет, Турција, 
САД, Израел, Јордан, Шпа ни-
ја, Азербејџан, Кореја... Швер-
церските конци ги влечат 
моќните хрватски, српски и 
албански групи. На пример, 
Хрватите со помош на струк-
турите блиски до државната 
безбедност во Загреб и во 
Белград, почнаа вистинска 
балканска војна од невидени 
размери. Цел била да се 
сруши власта во Србија и 
Црна Гора. Со тоа кри ми нал-
ците би се вратиле на те ре-
нот на кој до вчера беа ак-
туелни. А на тој терен само 
од шверцот со цигари днев-
но се заработуваат околу два 
милиона евра. Нивните биз-
нис партнери од Србија, Ма-
кедонија и Босна им пома-
гаат во тој домен колку што 
можат, само за да го зачуваат 
и своето влијание на Бал ка-
нот. Во дел од овие процеси 
своевремено бил вмешан и 
Харис Силајџиќ, десна рака 
на Алија Изетбеговиќ. 

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Во ноември 2002 година, 
на конференцијата за тр го-
вија со луѓе, организирана 
од Организацијата за без бед-
ност и соработка во Европа, 
ОБСЕ, беше проценето дека 
околу 200.000 жени на Бал-
канот паднале во мрежата на 
трговците со луѓе, која се ши-
ри секаде низ регионот до 
Европската унија. Според 
пос     ледните податоци до би-
ени од Меѓународната орга-
низација за миграција, ИОМ, 
четири најголеми земји-из-
воз ници на девојки во За-
падна Европа се Молдавија, 

ватска ги лансираше хр ват-
скиот печат. Во една прилика 
беше напишано: "може да се 
очекува српскиот премиер 
Зоран Ѓинѓиќ да биде убиен 
поради зделките со ма фи-
јашките групи". Поранешниот 
хрватски премиер, Ивица Ра-
чан, своевремено се зани ма-
ваше со проблемот на ис чез-
нувањето на 930 пасоши од 
Конзулатот во Мостар, а еден 
од нив користел и Легија. 
Оттука, може да се кон ста ти-
ра дека на балканските прос-
тори совршено функ цио ни-
рал организираниот кри ми-
нал, дури и тогаш кога др-
жавите војувале меѓу себе. 

пов  торно е обновена т.н. 
Балканска рута од Турција, 
преку Бугарија, Македонија, 
Косово, Босна до Хрватска. 
Цел е да се дојде до запад-
ноевропските земји. Нај из-
разените форми на деј ству-
вање на организираниот кри-
минал се огледуваат низ кри-
умчарењето на висо ко та-
рифните стоки: оружје, дро    -
га, украдени возила и сл. Дел 
од овие валкани пари кри-
миналните групи ги вло жу-
ваат во други криминални 
активности - давање заеми 
со лихварски каматни стап-
ки, илегална трговија со не-
движности или отворање 
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А  ГРАНИЦИ  И  БАРИЕРИ
      НЕГАТИВНИ ПОЈАВИ

Романија, Украина и Русија. 
Романија е јадро на тр го ви-
јата со луѓе поради две при-
чини: географската локација, 
што ја прави добра транзитна 
земја и присуството на голем 
број сиромашни жени, кои 
во трката да заработат пари, 
претставуваат главен извор 
на жртви. Двете главни рути 
за шверц почнуваат овде: ед-
ната оди на север кон Ун га-
рија, југозападно преку по-
ранешна Југославија кон Ал-
банија и од таму преку Ја д-
ранот во Италија; втората ру-
та води кон југ, преку Буга-
рија до Грција. Преку првата 
рута девојките прво се носат 
во романските градови (Бу-
курешт и Темишвар), близу 
до границата со Србија. По-
веќето од нив им ги про да-
ваат на српските банди, кои 
ги носат на југ, присилувајќи 

ги да работат како прос-
титутки во Белград или им ги 
продаваат на криминалните 
групи во Босна, Косово и 
Црна Гора. Некои нелегално 
се пренесуваат во Албанија, 
а потоа во Италија и во 
другите европски земји. Вто-
рата рута од Романија води 
директно кон југ, преку Буга-
рија до Грција. Во Бу гарија 
некои девојки им се прода-
ваат на банди кои ги швер-
цуваат во Македонија, а по-
тоа во Албанија и во Италија. 
Трговијата со луѓе се базира 
на интереси кои ги пре ми-
нуваат етничките поделби. 
Добро организирани групи, 
кои меѓусебно се познаваат 
преку трговијата со оружје и 
дрога, тргуваат преку гра ни-
ците, а тоа го прават и пое-
динечни трговци со луѓе. 
Војната  го направи Балканот  
идеална почва за трговците 
со луѓе. Нивната нелегална 
трговија можеше да цвета 
благодарение на хаосот кој 
владее во последната де це-
нија, кој ги заслабна гра нич-
ните контроли и ги осиро-
маши заедниците, кои во ми-
натото опстојуваа заедно 
пре ку ригидните морални 
норми. Често пати поли цис-
ките пунктови на Балканот 
се раководени од корум пи-
рани лица, кои се навикнати 
да примаат поткуп во дрога 
или во оружје. Фалси фи ку-
ваните пасоши се лесно дос-
тапни, а не се почитуваат 
процедурите околу бара ње-

то виза. Исто така, војните 
создадоа пазар на девојки и 
на Балканот. Приливот на па-
ри од меѓународните прет-
ставници кои го чуваат ми-
рот во Босна, на Косово и во 
Македонија придонесоа за 
ин  тензивирање на прости ту-
цијата.

Извор од УНМИК на Ко-
сово изјави дека сега пазарот 
е толку развиен што голем 
број девојки кои нелегално 
биле доведени во Покраи-
ната, сега доброволно ра бо-
тат како проститутки. Тие ос-
тваруваат добар профит, мак-
роата ги третираат солидно, а, 
како што велат самите, "по-
добро е отколку да се вратат 
во Молдавија". Од вкупно 
826 девојки кои добиле по-
мош од ИОМ во периодот од 
мај 2001 до декември 2002 
година, 590 или 77 проценти, 
биле лоцирани на Косово, во 
Босна или во Црна Гора. Има 
неколку начини за да се 
привлечат девојките. Еден е 
со огласи во весниците, пре-
ку кои се ветуваат привлечни 
работни места, како кел нер-
ки во Западна Европа. Други 
девојки се привлечени од 
ветувањата за брак со жи те-
ли на Западна Европа. От ка-
ко ќе ги лоцираат жртвите, 
трговците со луѓе им ги од-
земаат пасошите, потоа ги 
водат во регионалните цен-
три за трговија со луѓе, каде 
што тие се принудени да ра-
ботат како проститутки. Не-
кои успеваат да побегнат. Но, 

повеќето од тие што по-
бегнале често пати повторно 
ги фаќаат или, пак, овие тр-
говци ги прогонуваат и тогаш 
кога бараат заштита во за сол-
ништата за жени. Грчки по-
лициски извори инфор ми-
раат дека трансферот на же-
ни од Бугарија во Грција е 
добро организиран, контро-
лиран од поврзана група 
криминалци. Во Сандански, 
човек кој и е добро познат на 
грчката полиција, го кон тро-
лира целиот процес, вклу чу-
вајќи ги и такси компаниите, 
кои ги користат трговците со 
луѓе за да ги прошверцуваат 
своите жртви преку граница. 
Нивните бугарски колеги 
или го толерираат или ак-
тивно го заштитуваат овој 
процес. 

Цените за девојките се 
различни, таа се одредува во 
зависност од нивната воз-
раст и искуство. Во про сек, 
се продаваат за 2.500 до 
3.000 евра. Трговците се мно-
гу добро организирани. Тие 
детаљно го проверуваат 
иден    титетот на клиентите, со 
цел да ги избегнат стапиците 
поставени од полицијата; по-
седуваат професионална оп-
ре ма, како што се соф твери 
за кодирање пораки, со што 
ја оневозможуваат поли ци-
јата во обидите да им ги 
следи телефонските разго во-
ри; дури имаат и нелегални 
ТВ станици кои емитуваат 
порнографија и реклами за 
бордели.

БАЛКАНОТ ГИ ОБЕДИНУВА И 
КРИМИНАЛЦИТЕ ОД РАЗЛИЧНИ 
НАРОДИ


