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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ТРГОВИЈАТА СО ЖЕНИ Е 
РОПСТВО, А НЕ ПРОСТИТУЦИЈА

ОД ИЗМАМА ДО ЕКОНОМСКИ ПРОФИТ

Во последно време се 
добива впечаток дека 
Македонија станува зем-

ја во која трговијата со луѓе 
добива во интензитет. Тоа го 
покажуваат и нео дам неш ни-
те акции на Мини стер ството 
за внатрешни работи. 

Трговијата со луѓе е ор-
ганизиран криминал и прет-
ставува проблем од светски 
размери. Секоја година, ши-
рум светот, од 600.000 до 
800.000 луѓе стануваат жртви 
на трговијата со луѓе (според 
извори од Стејт департмент). 
Најголем број од нив се мла-
ди жени, девојки и деца. Тр-
говијата со жени се случува 
кога личноста е врбувана, из-
мамена, киднапирана, про-
дадена преку границите на 

 Проблемот со трговијата со жени во Ма ке-
донија се интензивира во последните не кол-
ку години, како последица на транзициониот 
период низ кој минуваат поранешните со ци-
јалистички земји. 

"Најголем број предмети во врска со кри-
вичното дело 'Трговија со луѓе' (член 148-а од 
КЗ) се застапени пред Основниот суд Те тово 
во Тетово, додека предметите во врска со 
кривичното дело (член 191) 'Посредување во 
вршење проституција' преовладуваат во Ос-
новниот суд Гостивар во Гостивар. Во Ос но в-
ниот суд Битола во Битола се набљудувани нај-
многу предмети кои се водат за кривично де-
ло 'Криумчарење на мигранти'...", од Из веш-
тајот на Коалицијата "Сите за правично су де-
ње"- Скопје, ноември 2005 година.

вотен стандард во странство, 
се клучни фактори за девој-
ката да донесе одлука да за-
мине на работа во друга зем-
ја. Привлечните понуди за 
добра заработувачка ги до-
ведуваат жените во рацете 
на трговците. Набрзо, тие 
осо знаваат дека ветувањата 
се лажни, соништата им па-
ѓаат во вода и тие стануваат 
алка од синџирот на трго ви-
јата со жени. Личните работи, 
пасошите и парите им се од-
земаат и жените се под по-
стојан психички и физички 
притисок. Обично, во текот 
на денот ваквите жртви се 
чу ваат заклучени во соба, а 
навечер се принудени на 
про ституција. Жените живе-
ат во нехигиенски услови и 

својата држава и кога тр гов-
ците, служејќи се со измама, 
принуда или друг вид екс-
плоатација, остваруваат еко-
номска корист. Трговијата со 
жени е ропство, а не про-
ституција, жените се робови, 
а трговците се поседувачи на 
робови-жени кои ги чуваат 
затворени, односно ги ли шу-
ваат од слобода на движење 
и живеење. Проблемот со тр-
говијата со жени во Ма ке-
донија се зголемува во по-
следните неколку години, ка-
ко последица на тран зицио-
ниот период низ кој минуваа 
поранешните социјалис тич-
ки земји. Невработеноста и 
сиромаштијата во матичната 
земја, односно економскиот 
фактор и повисокиот жи-

во поголем број случаи врз 
нив се врши насилство, од-
носно физички се малтре ти-
рани, тепани. Шансите за бег-
ство се минимални и речиси 
е невозможно жртвата да нај-
де човек од доверба, кој би 
можел да й помогне. Тие се 
наоѓаат во стапица, исп ла ше-
ни и со одземена слобода.  
Де војките кои се "трафи ку ва-
ат" најчесто доаѓаат од Мол-
давија, Бугарија, Украина, Ро-
манија, Белорусија, од Ру-
сија.

АСИСТЕНЦИЈА

Во државава има повеќе 
невладини организации кои 
се занимаваат со оваа про-
блематика и на некој начин 

се борат против ваквото зло, 
но и соработуваат со над-
лежните државни органи. Па, 
така, невладината органи-
зација "Отворена Порта" по-
стои од 2000 година, кога и 
официјално почнала со свои-
те активности како "Женско 

лоби и акција против на сил-
ството и трговијата со жени". 
Од 2001 година "Отворена 
Порта" во рамките на своето 
работење ја имплементирала 
"Ла Страда" програмата за 
пре венција од трговија со же-
ни на земјите од Цен трална и 

ОД ИЗВЕШТАЈОТ "СУЗБИВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ НИЗ 
ПРАКТИКАТА НА ДОМАШНИТЕ СУДОВИ" НА КОАЛИЦИЈАТА "СИТЕ ЗА 
ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ"- СКОПЈЕ, НОЕМВРИ 2005 ГОДИНА
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Источна Европа во која чле-
нуваат 9 земји и тоа: Холан-
дија, Полска, Чешката Репуб-
лика, Украина, Бело ру сија, 
Бугарија, Молдавија, Бос на и 
Херцеговина и Маке до нија. 
За успешна реализација на 
програмата, "Отворена Пор-
та" дејствува на три сег менти, 
и тоа: информирање и ло би-
рање, превенција и еду ка-
ција и социјална аси стенција. 
Улогата на "Отво рена Порта" 
е да ја презен тира трговијата 
со луѓе како еден вид кри ми-

ногено деј ствување, со ко ја 
се кршат основните чо ве ко-
ви права, правата за живот и 
слобода. Во текот на 2005 го-
дина оваа невладина орга-
низација обез бедила директ-
на аси стенција на девет жрт-
ви на трговија со луѓе. Ста-
нува зб ор за македонски др-
жав јанки. Оттаму велат дека 
до дека од една страна се зго-
ле мува бројот на жртви на 
вна трешна трговија со луѓе 
(од еден во друг град во др-
жа вава), од друга страна, 
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пак, старосната граница на 
мла дите драстично опаѓа. 
Како потенцијални жртви на 
овој криминал се јавуваат ма-
ло летници од 14 години, кои 
вообичаено потекнуваат од 
дисфункционални семејства, 
семејства со низок животен 
стандард и од рурални сре-
дини. Но, не е исклучен и 
фак тот дека жртви на оваа 
криминална мрежа можат да 
бидат млади девојки кои по-
текнуваат од хармонични се-
мејства со висок животен 
стан дард. Во рамките на "От-
ворена порта" постои проект 
СОС линија за помош од тр-
говија со луѓе, а за три го ди-
ни постоење на линијата се 
евидентирани 794 јавувања, 
групирани во зависност од 
нивната природа. Споредено 
со статистиката добиена во 
текот на 2002 година тие 
велат дека е забележано зго-
лемување на бројот на ја ву-
вањата поврзани со трго ви-
јата со луѓе. Во 2003 година 
"Отворена Порта" почнала 

со имплементирање на про-
ектот "Мрежа на невладини 
организации и заедничка 
имплементација на кампања 
за подигнување на јавната 
свест за трговијата со луѓе". 
Вкупно 10 невладини органи-
зации биле вклучени во три-
дневната обука за пре вен-
ција од трговија со жени, 
одр жана во декември 2003 
година, а во организација на 
"Отворена Порта". Обуката 
била фокусирана на запо-
знавање на организациите 
со оваа проблематика, иден-
тификација на ризичните 
гру пи и методите на превен-
ција.

КАЗНИ

Следејќи ја казнената по-
литика на поголем број ев-
ропски земји, а воедно по-
читувајќи го член 2 од Кон-
венцијата на Обединетите 
на ции против транснацио-
налниот организиран кри-
минал, согласно кој најмала 

пропишана мерка на казната 
лишување од слобода за "се-
риозни" кривични дела би 
требало да биде минимум 
четири години, при тоа трг-
нувајќи од движењето и раз-
војот на трговијата со луѓе во 
РМ, нашиот законодавец ут-
врдил казна затвор од нај-
малку 4 години за основниот 
облик на кривично дело 
"Трговија со луѓе" ( член 418-
а ст.1). Доколку како жртва се 
јави дете или малолетно ли-
це, казната затвор изнесува 
најмалку 8 години. Тој што 
користи или овозможува на 
друг користење на сексуални 
услуги од лица за кои знае 
дека е жртва на трговија со 
луѓе ќе се казни со затвор од 
6 месеци до пет години. По-
себниот законски минимум 
за кривично дело "Криум-
чарење мигранти (член 418-
б ст.2) изнесува една година, 
додека посебниот законски 
максимум е пет години. Во 
однос на делото "Посре ду ва-
ње при вршење прости ту-

ција" (член 191) во основниот 
облик (став1) основниот за-
конски миниум изнесува 6 ме-
сеци, додека посебниот за-
конски максимум е 5 го ди ни. 

Недостигот од потемелна 
емпириска анализа на со с-
тојбите во Македонија по 
пра шањето за успешноста на 
државата во справувањето 
со феноменот трговија со 
луѓе, во рамките на сите ин-
ституции одговорни за него-
вото гонење и сузбивање 
претставува повод за изгот-
вување на Извештајот "Суз-
бивање на трговијата со луѓе 
низ практиката на домаш-
ните судови" на Коалицијата 
"Сите за правично судење". 
Истражувањето опфатено во 
Извештајот претставува пр-
во систематизирано приби-
рање податоци на нацио нал-
но ниво за поголем број пр-
ед мети во врска со кри вич-
ните дела "Трговија со луѓе,  
"Посредување при вршење 
проституција" и "Криумча ре-
ње на мигранти".


