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1. Сенка на планината: организиран криминал 
околу зимското одморалиште Јахорина. 
Ски-центарот во Јахорина, близу Сараево, имал 
многу работа во текот на зимата 2020-2021 
година и покрај пандемијата на КОВИД-19. 
Планината е позната како локација на Зимските 
олимписки игри коишто се одржаа во 1984 
година. Во 1990-тите, по војната во Босна и 
Херцеговина, регионот Јахорина страдал од 
неразвиеност и бил познат како засолниште 
за криминалци. Денес, тоа е место каде што 
криминалци од висок профил го поминуваат 
своето време и каде што корумпирани 
функционери сакаат да ги инвестираат или да 
ги исперат своите пари. Овој напис ги разгледува 
причините зошто Јахорина стана неочекувано 
жариште на организиран криминал и корупција. 

2. Кокаинот стана „банани“ на јадранското 
приморје. 
Бројот на заплени на големи количини 
дрога во Хрватска и Албанија во изминатите 
неколку месеци покажува дека има цунами 
од кокаин што пристигнува преку јадранските 
пристаништа. Повеќето дроги се сокриени 
во контејнери коишто превезуваат банани 
од Латинска Америка во Европа. Додека 
потрошувачката на кокаин во Западен Балкан 
е релативно мала, овие заплени - како и 
трендовите од минатото - покажуваат дека 
пристаништата во Албанија, Хрватска и Црна 
Гора се важни влезни точки за транспортот 
на кокаин во Европа. Големите заплени може 
да укажуваат на поефикасно спроведување 
на законот, но тие исто така можат да бидат 
знак дека се нарушува таканаречената 
„економија на заштита“ којашто ја овозможува 
трговијата со дрога. Овој напис ја разгледува 
неодамнешната серија големи заплени и 
разгледува што може да се крие зад нив.

3. Дигитални опасности: знаци на 
предупредување од Северна Македонија.
Со оглед на тоа што сè повеќе луѓе користат 
интернет за комуникација, шопинг и пребарување 
информации, тие исто така стануваат цели за 
предаторско и криминално однесување. Овој 
тренд се забрза за време на кризата со КОВИД-19, 
при што младите беа особено ранливи. Кон 
крајот на јануари 2021 година, полицијата во 
Северна Македонија разбила група од повеќе 
од 7 000 луѓе кои ја користеле апликацијата за 
пораки Телеграм за да споделуваат експлицитни 
слики и видеа од жени и девојки. Ова е втор пат 
во две години да е разбиена групата. Слични 
случаи биле пријавени и во Србија во март, 
кога неколку сторители биле уапсени за 
споделување материјал со злоупотреба на деца. 
Како што е дискутирано во овој напис, ваквите 
случаи покажуваат растечките опасности од 
криминал помогнат од технологија, вклучително 
и малтретирање преку интернет, сексуална 
експлоатација и сексуална измама во Западен 
Балкан и предизвиците со кои се соочуваат 
органите за спроведување на законот.

4. Криминални групи од земјите во Западен 
Балкан во Грција.
Последните години, Грција стана бојно поле 
на широк спектар на незаконски активности 
извршувани од криминални групи од Западен 
Балкан. Нејзините пристаништа и близината 
до Западен Балкан ја прават Грција атрактивна 
влезна точка за шверц на кокаин, додека исто 
така е земја за пазар и транзит на канабис 
шверцуван од Албанија. Од 2015 година, 
таа е исто така клучна влезна порта за шверц 
на мигранти, особено во Северна Македонија 
и Албанија. Овој напис покажува дека Грција 
претставува уште еден пример за тоа како 
се шират транснационалните пипала на 
криминалот од Западен Балкан низ целиот свет.



5. Откопување оружје од минатото на Албанија.
Во април 2021 година, полицијата во Албанија 
направила две големи заплени на оружје во 
главниот град Тирана. Поголемиот дел од оружјето 
потекнува од времето кога биле ограбени 
арсеналите за време на граѓанските немири во 
земјата во 1997 година. Се верува дека огромниот 
број убиства поврзани со организиран криминал, 
што се случиле во Албанија од 1997 година, 
се извршени со користење оружје украдено 
од старите арсенали. Овој напис ги разгледува 
последиците од тој проблем и што прави 
албанската влада во врска со проблемот. 

6. Community Building Mitrovica (Градење заедница 
Митровица): Отворена врата за младите.
Повеќе од 20 години по војната во Косово, 
Митровица продолжува да биде поделен град 
со косовско-албанската заедница во јужниот дел 
и косовско-српската заедница во северниот дел 
на градот, одделени со реката Ибар. И понатаму 
постојат тензии меѓу заедниците и владеењето 
на правото е слабо. Како резултат, регионот 
продолжува да има репутација на засолниште 
за организиран криминал. Community Building 
Mitrovica (Градење заедница Митровица) е граѓанска 
организација којашто работи со младите во 
градот со цел да ја зголеми нивната отпорност на 
организиран криминал. Во нашата редовна серија на 
профилирање на работата на ваквите организации, 
разговараме со двајца водачи на иницијативата.

ЗА ОВА ИЗДАНИЕ
Добре дојдовте во седмото издание на Билтенот 
на ризици изработен од Опсерваторијата за нелегални 
економии во Југоисточна Европа на Глобалната 
иницијатива против транснационалниот организиран 
криминал (ГИ-ТОК). 

Жариштето што го профилираме во овој број нема многу 
од карактеристиките на вообичаените локации што 
ги разгледуваме,односно социоекономска ранливост, 
стратешка локација на маршрутите за нелегална трговија 
или слаба власт. Наместо тоа, Јахорина и нејзиниот познат 
ски-центар е популарна дестинација во близина на 
Сараево, што го прави магнет за криминалци на одмор, 
како и за корумпирани функционери кои бараат профит. 

Во првиот квартал на 2021 година имало одреден број 
големи заплени на дрога во јадранските пристаништа. 
Го испитуваме протокот на кокаин од Латинска Америка 
кон Западна Европа преку Западен Балкан и анализираме 
на што би можел да укажува порастот на заплените. 

Благодарение на зголемената дигитализација, како 
и пандемијата на КОВИД-19, повеќе луѓе трошат време 
и пари на интернет. Ова е соодветно, но и потенцијално 
опасно: податоците можат да бидат украдени или 
експлоатирани; платформи за игри и социјални медиуми 
се злоупотребуваат за наведување деца на сексуално 
вознемирување и експлоатација; а младите се подложни 
на штетни и насилни содржини, малтретирање преку 
интернет и радикализација. Ги анализираме знаците 
за предупредување во Северна Македонија, како  
и што се презема за да се справи со оваа закана.  
Во мај 2021 година, ГИ-ТОК ќе издаде револуционерен 
извештај за комерцијалната сексуална експлоатација 
на деца во Западен Балкан. 

Како надоврзување на водечката публикација  
на ГИ-ТОК „Транснационални пипала: Глобални  
жаришта на организиран криминал со потекло од 
Западен Балкан“, повремено анализираме други земји 
што не беа опфатени со тој извештај. Во ова издание,  
ги разгледуваме активностите на криминалните групи 
со потекло од Западен Балкан во Грција, особено 
трговијата со дрога и криумчарењето мигранти. 

На 1 април 2021 година, албанската полиција спровела 
две операции што резултирале со заплена на голема 
количина воено оружје и муниција, вклучувајќи снајперски 
пушки, противтенковски оружја, автоматски пушки 
Калашников, тивки пиштоли, полициски и воени 
радиоскенери, муниција и експлозиви. Според 
полицијата, овој арсенал бил наменет за продажба 
и бил изворот на некои оружја искористени за нарачани 
убиства во последните неколку години. Ги разгледуваме 
последиците од повеќе од половина милион парчиња 
оружје ограбено од арсеналите за време на граѓанските 
немири во 1997 година и какви чекори презема 
албанската влада за да се справи со оваа опасност. 

Како дел од нашата редовна серија профилирање 
на работата на граѓанските организации коишто ја 
зајакнуваат отпорноста кон организираниот криминал 
на Западен Балкан, разговараме со двајца водачи на 
невладината организација Community Building Mitrovica 
за нивната работа во поделената заедница Митровица 
на северот на Косово. 

Како и секогаш, ние ги поздравуваме потенцијалните 
придонеси кон Билтенот за ризици. Ако имате предлог 
за приказна или сакате да дадете повратни информации, 
контактирајте ја Kristina.Amerhauser@globalinitiative.net.
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СЛИКА 1 Регионот Јахорина во Босна и Херцеговина.

1. Сенка на планината: организиран криминал околу зимското
одморалиште Јахорина.
Јахорина, на 28 километри од Сараево, е позната како 
планина каде што се одржале Зимските олимписки игри 
во 1984 година. Ова е популарен ски-центар; туристите 
масовно ги посетуваа нејзините падини дури и за време 
на пандемијата на КОВИД-19 во зимата 2020-2021 година. 
Но, околината на Јахорина, исто така, се чини дека 
привлекува криминалци, последен пат на 12 февруари 
2021 година, кога тројца членови на кланот Шкаљари 
биле уапсени во градот под сомнение дека планирале 
убиство на шефот на ривалскиот клан Кавач. Што го прави 
регионот магнет за организиран криминал и корупција? 

На прв поглед, не делува дека Јахорина треба да биде 
ранлива на организиран криминал. Современото 
одморалиште има добар углед, добро одржувани 
објекти и горда историја како олимписки центар. 
Но, самиот факт дека одморалиштето се смета  
за ретка светла точка во економски сиромашен регион, 
изгледа дека го направи привлечно за корумпирани 
функционери, како и за туристи.
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Истражувачки новинари известуваат за неправилности 
во набавките, приватизацијата, градењето и 
реновирањето профитабилни инфраструктурни 
проекти во регионот.1 Голема количина јавни пари - 
најмалку 55 милиони евра во изминатите пет години - 
исто така се влеале во областа, не секогаш на 
транспарентен начин.2 Забележано е дека локалните 
функционери од околните општини Пале и Источно 
Ново Сараево, како и службеници од владата на 
Република Српска, учествувале во откуп на земјиште 
и објекти, изградба на инфраструктурни објекти (како 
што се ски-лифтови) и набавка на опрема за хотели.3 
Регионот е исто така магнет за странски инвестиции; 
некои од најголемите градежни проекти се наводно 
привлечни за перење пари.4 Можеби не е ни чудо 
што општините Пале и Источно Ново Сараево 
се расправаат околу тоа кој ги контролира 
даночните приходи од планината Јахорина.5 

Инвестициите и подобрувањата во областа Јахорина 
се добредојдени затоа што регионот бил уништен 
од војната во 90-тите години на минатиот век,  
како на пример за време на опсадата на Сараево. 
Во периодот по конфликтот, областа околу Јахорина, 
вклучувајќи ги Пале, Источно Ново Сараево 
и Соколац страдала од низок социоекономски 
развој, лоша инфраструктура и слабо управување. 
Овие фактори, во комбинација со релативно тежок 
терен, го направиле регионот ранлив на организиран 
криминал, како домашен така и како место за 
криминалци (вклучително и воени злосторници)  
да ги кријат или планираат своите операции 
во регионот. 

Се чини дека ова имало некои непријатни несакани 
ефекти. Помеѓу 1998 и 2008 година имало  
14 убиства во регионот на Јахорина, од кои  
за повеќето се сомневало дека се резултат  
на спорови меѓу криминалците, но мал број од 
убиствата се решени. Не само што голем број  
високи функционери за спроведување на законот 
биле убиени во регионот во таа деценија, туку  
имало и неколку професионални убиства на цивили.6

Неодамнешните апсења покажуваат дека регионот 
Јахорина останува магнет за криминалци. Во јули 
2020 година, човек по име Никола Ивановиќ од Црна 
Гора бил уапсен во Пале под сомнение дека извршил 
убиство во Херцег Нови.7 Во август 2020 година, 
полицијата во Источно Сараево уапсила човек за кој 
се верува дека е член на кланот Шкаљари, заедно 
со уште пет други граѓани од Србија, Црна Гора 
и Босна и Херцеговина.8 Во март 2021 година, 
Слободан Милутиновиќ (познат како „Слоба Снајпер“) 
од Нови Сад, Србија, бил уапсен во Јахорина.9 И, како 
што е спомнато, на 12 февруари 2021 година тројца 

членови на кланот Шкаљари биле уапсени 
за планирање атентат врз водечка фигура 
на конкурентниот клан Кавач, Радоје Звицер 
(кој  преживеал обид за атентат во Киев во мај 
2020 година). Звицер наводно бил на одмор 
со семејството во ски-центарот.

Постојат други индикации за криминални  
активности во регионот. Во неколку наврати, 
полицијата запленила оружје и дрога во рации  
во Пале и Источно Сараево.10 И во 2018 година,  
едно лице било уапсено за помош во кражба  
на оружје од касарните на Вооружените сили на 
Босна и Херцеговина во Пале. Според обвинението, 
човекот, кој работел во касарната, земал 27 оптички 
нишани за пушки и два супресори и ги продал на 
членови на криминални групи во близина на Соколац.11 

Од 2004 година, неколку организирани криминални 
групи се развија во областа, особено околу Источно 
Сараево. Тие биле вклучени во кражби на автомобили, 
трговија со дрога и изнуда. Како што растело нивното 
богатство, моќ и углед, тие успеале да ги исперат 
своите пари во локалната економија и да ја искористат 
својата моќ да влијаат врз локалните политичари, 
припадниците на полицијата и медиумите. Голем  
број добро координирани операции за спроведување 
на законот, со кодно име Јахорина, Карго и Лутка, 
резултирале во разбивање на неколку организирани 
криминални групи во 2013 година.12

Екосистемот на криминалот и корупцијата околу 
Јахорина ги покажува последиците од поновата 
историја на Босна и Херцеговина, како и искушението 
на корупцијата. Но, тоа исто така ја илустрира 
еволуцијата на криминалот во земјата; од региони 
на постконфликтна нестабилност до екосистем 
на организирана корупција каде што политичките, 
деловните и криминалните актери се меѓусебно 
поврзани. За разлика од 1990-тите години, регионот 
Јахорина сега изгледа дека е место каде што 
криминалци од висок профил сакаат да се дружат 
наместо да се кријат - и каде што корумпираните 
функционери сакаат да инвестираат, наместо 
да занемаруваат. Повеќе би се очекувало дека 
во иднина овој регион би можел да привлече 
помалку озлогласена клиентела и повторно 
да го освои позитивното внимание и угледот што 
го уживаше регионот Јахорина во 1984 година 
за време на Зимските олимписки игри. 
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2. Кокаинот стана „банани“ на јадранското приморје. 
Заплените на големи количини дрога  
во Хрватска и Албанија во изминатите неколку  
месеци покажуваат дека има цунами од кокаин  
што пристигнува преку јадранските пристаништа. 
Повеќето дроги се сокриени во контејнери коишто 
превезуваат банани од Латинска Америка во Европа. 
Додека потрошувачката на кокаин во Западен Балкан 
е релативно мала, овие заплени - во комбинација 
со минатите трендови - покажуваат дека 
пристаништата во Албанија, Хрватска и Црна 
Гора се важни влезни точки за транспортот 
на кокаин во Европа.13 

Ова илустрира како организираните криминални 
групи со потекло од Западен Балкан, во текот на 
изминатата деценија, активно се вклучиле не само  
во дистрибуција на кокаин во Западниот Балкан  
и во ЕУ, туку и во организирање големи пратки 
кокаин директно од Латинска Америка.14 Некои  
од овие пратки одат кон пристаништа во Западна 
Европа, Црното Море или Грција, но други доаѓаат  
во Западен Балкан со бродови со контејнери. 

На крајот на март 2021 година, повеќе од половина 
тон кокаин вреден околу 50 милиони евра бил откриен 
во пристаништето Плоче во јужна Хрватска, скриен 
во контејнер со банани. Ова била последната  
и најголема заплена на неколку пратки кокаин  
што поминувале преку Плоче. 

Во јуни 2020 година, во Бачина близу до Плоче,  
од патничко возило биле запленети 25 килограми 
кокаин со висока чистота; уапсен бил возачот  
на автомобилот, италијански државјанин.15 
Следствно, биле извршени голем број апсења во 
Хрватска и Италија. Според полицијата, оваа група 
прошверцувала најмалку 146 килограми кокаин.16

Во март 2021 година, полицијата во Дубровник 
изложила речиси 73 килограми запленет кокаин со 
висока чистота.17 Кокаинот исто така бил пронајден во 
контејнер полн со банани увезени од Јужна Америка.18

Плоче се смета за слаба точка бидејќи има голем 
обем на увоз на банани – околу 1 200 контејнери 
годишно – со мал капацитет да ги контролира.  
Ова наскоро треба да се поправи со неодамнешната 
инвестиција во мобилен рендгенски уред.19

Во минатото, големи заплени дрога биле извршени  
во пристаништето Риека во северна Хрватска.  
Во јануари 2017 година, од контејнер што пристигнал 
од Перу, биле изнесени 478 килограми кокаин.20  

Како дел од заедничката акција со италијанската  
и словенечката полиција, контејнерот бил повторно 
запечатен и благодарение на контролираната 
испорака, подоцна биле извршени неколку апсења, 
вклучително и на осомничените водачи од регионот 
Калабрија во Италија.21 Дополнителни апсења 
поврзани со оваа заплена биле извршени во февруари 
2021 година.22

Во март 2018 година, во пристаништето Риека, 
полицијата запленила 100 пакувања кокаин пронајдени 
во контејнер во кој имало 20 тони мешан метален 
отпад. Кокаинот бил купен во Панама, а потоа бил 
испратен во Хрватска. Неколку апсења биле извршени, 
особено на лица од Хрватска и Словенија, вклучувајќи 
го и Стјепан Прњат, хрватски државјанин по потекло  
од Зеница во Босна и Херцеговина, познат како 
хрватскиот Ескобар.23 Во нивната истрага, полицијата 
открила мрежа на компании со седиште во Загреб, 
коишто увезувале кокаин во контејнери со овошје  
и старо железо.24

Плоче и Риека не се единствените јадрански 
пристаништа преплавени со кокаин. Подолу  
по брегот, во Црна Гора, пристаништето Бар,  
во минатото, било озлогласена влезна точка за дрога.  
На пример, во јуни 2014 година полицијата запленила 
250 килограми кокаин што бил испратен во Бар од 
Еквадор во контејнер со банани.25 Помеѓу 2015 и  
2019 година, во најмалку три наврати, откриени  
се над 30 килограми кокаин во контејнери што 
потекнувале од Јужна Америка.26 Во април  
2019 година, црногорските власти заплениле  
50 килограми дрога на брод за обука на  
морнарицата во пристаништето Тиват.27

Во Албанија, пристаништето Драч е центар  
за шверц на дрога. На 10 април 2021 година,  
во пристаништето биле запленети 143 килограми 
кокаин во контејнер полн со банани. Контејнерот 
потекнувал од Еквадор и патувал преку 
пристаништето Гиоиа Тауро, контролирано  
од мафијата, во Италија. Неколку дена претходно,  
на 1 април, 49 килограми кокаин биле запленети  
и во пристаништето Драч, повторно од контејнер 
што доаѓал од Еквадор. Овие две заплени  
од речиси 200 килограми кокаин во првиот  
квартал од 2021 година ја надминале целата 
количина кокаин вкупно запленета во Албанија  
во 2019 и 2020 година. Во 2018 година,  
во пристаништето Драч биле запленети  
рекордни 613 килограми кокаин во пратка  
банани што доаѓале од Колумбија. 
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Во Албанија, како и во Хрватска и Црна Гора, фатени се 
многу малку од луѓето што нарачуваат пратки кокаин. 
Администраторите на компаниите за увоз на овошје 
најчесто тврдат дека не знаеле дека кокаинот се крие 
во истите контејнери како и нивните пакети на овошје. 
Технички, тоа е сосема можно ако криминалците 
можат да добијат пристап до контејнерите откако 
контејнерите ќе бидат наполнети со овошје, но пред  
да бидат натоварени на бродовите.28 

Но, што ни кажуваатпокажуваат овие заплени? 
Дали повеќе кокаин поминува низ регионот 
отколку во минатото? Латиноамериканската 
понуда и европската побарувачка се дефинитивно 
високи. Дали спроведувањето на законот станува 
поефикасно? Ова може да биде фактор, бидејќи 
земји како Хрватска и Албанија, на пример, работат 
поблиску со билатерални партнери или ЕУРОПОЛ 
и полицијата станува поефикасна во пробивањето 
на шифрираните системи за пораки. Исто така, можно 
е да укажува на поефикасно полициско работење 
водено од разузнавачки служби и безбедноста 
на контејнерите во клучните пристаништа. 

Но, порастот на заплените, како и зголемениот 
број на апсења од висок профил во некои земји 
од регионот, исто така може да укажуваат на 
дупки во заштитниот чадор што им овозможувал 
на криминалните групи со потекло од Западен 
Балкан да работат неказнето во минатото. 
Трговијата со дрога во Западен Балкан, како 
и на други места, зависи од политичката заштита, 

којашто (за определена цена) овозможува машината 
за нелегална трговија да работи без проблеми: 
насилството се држи под контрола и производот 
се движи без пречки. Малиот број заплени, 
како ограниченото количество насилство, 
сугерира ефикасен пазар. Таквите мрежи 
за заштита честопати се формираат во контексти 
каде што движењето на стока со висока вредност 
(како што се дрогите) минува низ области со слаба 
или корумпирана власт и може да вклучува висок 
степен на соучество од страна на државните 
чинители, припадниците на безбедносните служби 
или полицијата и пристанишните службеници.29 
Ако клучен политички покровител умре или 
ја напушти функцијата, тогаш се крева раката 
на заштита, а органите на прогонот можат да 
си ја вршат својата работа. Според тоа, заплените 
може да укажуваат дека се нарушува заштитната 
економија. Исто така, може да укажува на поголема 
конкуренција на пазарот бидејќи групите бараат нови 
рути и сојузници или обезбедуваат информации на 
полицијата за исфрлање од игра на други шверцери.

Јасно е дека сообраќајот на контејнери не 
бил засегнат од затворањето поради пандемијата, 
постои голема побарувачка за кокаин во Европа, 
а пристаништата во Јадранoт се сметаат за влезни 
точки со релативно низок ризик. Но, можеби 
порастот на бројот на заплени и апсења, исто така, 
укажува на некои тектонски поместувања на 
криминалните пазари и економиите за заштита 
во Западeн Балкан.

Заплена на 143 килограми кокаин во пристаништето Драч на 10 април 2021 година за време на полициската операција 
под шифрирано име „Ел Мехор“. Фотографија: Албанска државна полиција.
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3. Дигитални опасности: знаци на предупредување од Северна Македонија.
Кон крајот на јануари 2021 година, полицијата 
во Северна Македонија разбила група од повеќе 
од 7 000 луѓе кои ја користеле онлајн апликацијата 
за пораки Телеграм за да споделуваат експлицитни 
слики и видеа од жени и девојки.30 На форумот 
познат како „јавна соба“ (креиран во 2019 година), 
членовите споделувале порнографска содржина 
и материјал со злоупотреба на деца, вклучувајќи 
голи слики на тинејџерки од локалната заедница. 
Материјалот претходно бил хакиран, украден, 
обработен со Photoshop или на друг начин 
незаконски стекнат заедно со личните 
податоци на жртвите, како имиња, 
презимиња и телефонски броеви. 

Иако групата за прв пат била откриена во јануари 
2020 година и четири лица биле уапсени, до јануари 
2021 година таа повторно се појавила, доведувајќи 
до негодување во јавноста поради неактивноста 
на полицијата. Слични случаи биле пријавени 
и во Србија во март 2021 година, кога неколку 
сторители биле уапсени за споделување материјал 
со злоупотреба на деца и осудени на казна затвор 
до 10 години.31 Овие случаи ги покажуваат растечките 
опасности од криминал помогнат од технологија, 
вклучително и малтретирање преку интернет, 
сексуална експлоатација и сексуална измама во 
Западен Балкан и предизвиците со кои се соочуваат 
органите за спроведување на законот.

Во Северна Македонија, којашто има околу 
2,1 милиони жители, има регистрирано 
2,24 милиони мобилни телефони – повеќе 
телефони отколку луѓе.32 Според информациите 
од јануари 2020 година, 81 % од населението 
во Северна Македонија користи интернет и 53 % 
од жителите се активни корисници на социјални 
медиуми. И трендот е во пораста, делумно поради 
КОВИД-19, особено затоа што децата поминуваат 
повеќе време на интернет поради далечинско 
школување и мерките за затворање. Брзината и 
големината на оваа транзиција ги фати неподготвени 
надлежните органи, родителите и децата.33

Како и во другите делови на светот, младите 
се особено активни на интернет. Речиси 75 %  
од сите млади луѓе во Северна Македонија на возраст 
од 15 до 19 години имаат профил на социјалните 
мрежи.34 Повеќето од оние кои користат социјални 
медиуми пристапуваат до своите сметки од смарт 
телефони.35 Децата и младите, исто така, поминуваат 
повеќе време играјќи игри на интернет и повеќе 
запознаваат нови пријатели преку вакви форуми,  
како и преку социјалните медиуми.36

Иако поголемата дигитализација има многу 
придобивки, таа носи и опасности. Случајот 
„јавна соба“ ги покажува ризиците од украдени 
или експлоатирани податоци и вознемирувањето 
што може да произлезе.37 Дополнително, гејмерските 
платформи – и пошироко социјалните медиуми – 
се злоупотребуваат за да се наведат деца на сексуално 
вознемирување и експлоатација. Младите исто така 
се подложни на штетни и насилни содржини, 
малтретирање преку интернет и радикализација.

Голем предизвик е фактот дека приватноста на децата 
и младите може лесно да се наруши. За да бидат 
препознатливи меѓу нивните конкуренти на интернет, 
младите создаваат кориснички имиња кои се 
деривати на нивните вистински имиња или што 
можат да откријат други лични информации, како 
што се нивната локација или возраст. Ова им олеснува 
на предаторите и сајбер-криминалците на интернет 
да манипулираат со податоци, разговори или 
фотографии за да идентификуваат кражба, 
наведување или сексуална изнуда.38 

Младите исто така се ранливи на следење, 
компјутерско малтретирање па дури и комерцијална 
сексуална експлоатација. Понекогаш, ова е резултат 
на информации дадени доброволно (иако наивно); 
во други случаи, хакерите можат да пристапат 
до веб-камери или микрофони и да ги користат 
за вршење нелегални активности и нарушување 
на приватноста на децата и младите. Само 11 % 
од интервјуираните студенти во Северна Македонија 
се свесни за хакирање на веб-камера или микрофон 
и за последиците што може да ги предизвикаат.39
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Што е технолошки олеснета Комерцијална сексуална експлоатација на деца (CSEC)  
и како функционира? 

Друга закана е собирање податоци од профилите на 
младите. Маркетингот и собирањето на кориснички 
податоци во замена за бихејвиорално насочено или 
контекстуално рекламирање се вградени делови 
од современите шеми на игри за профит.41 За да се 
спроведе бихејвиорално таргетирање, се стекнуваат 
повеќе делови од податоци и се комбинираат за да 
се развијат софистицирани профили на кориснички 
сегменти и да се изгради профил на карактеристиките 
и демографијата на одделните корисници.42 Во случај 
на онлајн игри, некои компании можат да собираат 

податоци не само за моделите на однесување на 
корисниците, туку и за нивните интеракции со други 
корисници, однесувањето на интернет пред и по 
играњето на онлајн игра и однесувањето на повеќе 
уреди и услуги поврзани со нивниот уред за игри. 
Проблемот со тоа кој ги поседува овие податоци, 
како тие се заштитуваат, споделуваат и продаваат 
(и на приватни компании и на криминални групи) 
е новонастанато прашање коешто бара поголемо 
внимание и регулација.43 

Технолошки олеснета 
Комерцијална сексуална 

експлоатација на 
деца (CSEC)/ „онлајн“ 

сексуална експлоатација 
на деца

СЛИКА 3 Фази и елементи на онлајн Комерцијална сексуална експлоатација на децата (CSEC).

ИЗВОР: ECPAT International, Онлајн сексуална експлоатација на деца: Заедничко разбирање, мај 2017 година, 
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/05/SECO-Booklet_ebook-1.pdf.

На пример, постарите гејмери можат да користат 
видеоигри за да намамат и да наведат помлади 
жртви. Криејќи се зад лажни идентитети, 
предаторите се навикнуваат на платформите, 
фразите, навиките и интересите на потенцијалните 
жртви. Тие ги намамуваат во одделни онлајн 
разговори и вешто ја стекнуваат нивната доверба.

И покрај важните случаи, како што е инцидентот 
со Телеграм, има малку сеопфатни истражувања за 
технолошки олеснета комерцијална експлоатација на 
децата (CSEC) во Западен Балкан. Земјите не даваат 
поделени податоци за темата. Претстојниот извештај 
на ГИ-ТОК се обидува да ја пополни оваа празнина со 
разгледување на ранливоста на децата на 
комерцијалната сексуална експлоатација на децата 
(CSEC), олеснета од технологијата, и одговорите на 
системите за заштита на децата низ целиот регион.

Технолошки олеснетата Комерцијална сексуална 
експлоатација на деца (CSEC) најчесто се однесува 
на употреба на интернет како средство за сексуална 
експлоатација на деца, вклучително и случаи во кои 
офлајн физичката злоупотреба на деца и/или 
експлоатацијата е комбинирана со компонента на 
интернет.40 Иако технолошка олеснетата сексуална 
експлоатација постојано се развива и се формира 
од страна на новите достигнувања во технологијата, 

таа често започнува со наведување (воспоставување 
врска со малолетна жртва), потоа „секстирање“ 
(создавање и/или споделување сексуално 
сугестивни слики на жртвата), сексуална 
изнуда (уцена на дете жртва со негови слики 
за изнудување сексуални услуги или пари) 
или сексуална злоупотреба во живо (присилување 
на дете во сексуални активности) и материјал 
со сексуална злоупотреба на деца.

Наведување 
на сексуални 
активности

Секстинг

Сексуална 
изнуда

Онлајн 
сексуална 

злоупотреба 
на деца 
во живо

Материјал со 
злоупотреба 

на деца 
(CSAM)
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Неовластените практики од страна на интернет 
продавачи предизвикуваат загриженост за приватноста 
на младите. Прашањето станува сѐ поголемо внимание 
од меѓународни организации како што се Обединетите 
нации,44 Советот на Европа45 и ЕУ.46 На пример, 
ЕУ донесе Општа регулатива за заштита на податоците, 
којашто содржи правила наменети за заштита на децата 
од незаконско собирање на податоци, со строги санкции 
за компаниите што не ги почитуваат.47

Накратко, опасностите за децата на интернет 
се повеќекратни и разновидни. И тие се засилени 
од недоволна свесност од страна на родителите 
и децата, недостиг на податоци, недостаток на знаење 
и капацитет од страна на полицијата што истражува 
интернет криминал, несоодветно законодавство и 
ограничена соработка помеѓу телата за спроведување 
на законот и давателите на ИТ услуги помеѓу државите. 

Првиот чекор е владите да ги признаат растечките 
опасности од онлајн експлоатацијата. Исто така, 
потребно е и соодветно законодавство, но тоа не 
е доволно. Треба да се посвети поголемо внимание 
на подигнување на свеста кај родителите и децата 
за потенцијалните ризици и да се подобри вниманието 
и писменоста онлајн. Во Северна Македонија, почнати 
се неколку иницијативи за справување со онлајн 
предатори, компјутерско малтретирање и 
компјутерски криминал, како и онлајн дезинформации 
и радикализација. Министерството за внатрешни 
работи постави шема за известување со „Црвени 
копчиња“ на својата веб-страница за пријавување 
кривични дела поврзани со сексуална злоупотреба 
на деца и говор на омраза преку интернет.48 
Но, потребна е поголема свесност, на пример преку 
едукација во училиштата, јавни кампањи и поголем 

ангажман на граѓанското општество за да се намали 
ранливоста на младите од онлајн штета. И органите 
за спроведување на законот имаат потреба од 
вештини, експертиза, опрема и лиценца за заштита 
на граѓаните, млади и стари, во дигиталниот домен. 

Улогата на приватниот сектор е од суштинска важност. 
Технолошкиот сектор треба да помогне во развојот 
на националните сајбер стратегии и да биде вклучен 
во нивната имплементација. Моментално, индустријата 
за информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) 
во Северна Македонија не се справува со прашањето 
за технолошки олеснета комерцијална експлоатација 
на деца (CSEC), ниту е вклучена во отстранување 
содржини или механизми за пријавување.49 
Давателите на услуги не ја следат проактивно 
содржината на интернет и немаат никаква обврска 
да отстрануваат содржина. Давателите на интернет 
услуги дејствуваат само по барање на јавните 
обвинители и доставуваат податоци до Секторот 
за компјутерски криминал и форензичка анализа 
на Министерството за внатрешни работи 
за понатамошна обработка.

Накратко, како што ние поминуваме повеќе време 
на интернет, истото го прават и криминалците. 
Намалувањето на ризиците за децата бара пристап на 
целото општество, вклучително и повеќе внимателни 
и свесни родители и млади луѓе, солидна правна 
рамка, ангажиран ИКТ-сектор фокусиран на иднината, 
поефикасни одговори од органите за спроведување 
на законот и поддршка од граѓанското општество.

ГИ-ТОК во мај ќе издаде сеопфатен извештај 
за комерцијалната сексуална експлоатација  
на деца во Западен Балкан. 

Информативен лист за тоа како безбедно да се користи 
интернет поставен во младински центар во Бања Лука, 
Босна и Херцеговина. 
Фотографија: © Бахрудин Бандиќ

Младински центар во Белград, Србија, обезбедува 
информации и надзор за „безбедно време на интернет“. 
Фотографија: © Владимир Живојиновиќ 
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4. Криминални групи од земјите во Западен Балкан во Грција.
На 29 јануари 2021 година, грчката полиција 
во пристанишниот град Солун уапсила човек 
кој товарел црни торби во автомобил. Во торбите  
и во стан во близина полицијата пронашла 
324 килограми чист кокаин,50 за кој се сомнева 
дека потекнува од Латинска Америка.51 Грк, Албанец  
со грчко потекло и хрватски државјанин биле уапсени 
на самото место, додека четврти маж од Хрватска 
успеал да избега. Ова е само најновиот инцидент  
од голем број случаи што ги поврзуваат криминалните 
групи со потекло ос Западен Балкан со организираниот 
криминал во Грција. 

Се чини дека Грција е пристапна точка за транспортот  
на кокаин што влегува во Европа.52 Заплената на кокаин 
во Солун наводно е поврзана со случај што бил откриен 
во Атина во ноември 2020 година, кога грчките 
полицајци заплениле 254 килограми кокаин. Се верува 
дека кокаинот пристигнал во пристаништето во Пиреја 
од Еквадор, скриен во контејнер со банани.53

Некои од случаите во Грција што се поврзани 
со криминални групи со потекло од Западен Балкан  
се поврзани со војната меѓу бандите на клановите 
Шкаљари и Кавач, кои потекнуваат од црногорскиот 
град Котор. На пример, на 19 јануари 2020 година, 
двајца Црногорци биле застрелани од четворица 
маскирани вооружени лица пред нивните семејства 
додека вечерале во таверна во Вари, Атина. Двете 
жртви, Игор Дедовиќ и Стеван Стаматовиќ, двајцата  
на возраст од 43 години, наводно биле членови на 
кланот Шкаљари.54 Тие имале активни меѓународни 
потерници во врска со формирање криминална 
организација, обид за убиство и кршење на законите  
за оружје и експлозиви.

Грчкиот дневен весник „Катимерини“ објавил55 
дека двојното убиство во атинската таверна може  
да било поврзано со рекордна заплена во Филаделфија 
во јуни 2019 година кога 20 тони кокаин биле откриени 
на брод со контејнери под знамето на Либерија.56 
„Катимерини“, повикувајќи се на неименувани 
полициски извори, објавил дека Дедовиќ бил наводно 
одговорен за загубата на товарот во САД и дека бил 
убиен во Атина за казна. Двојното убиство во стилот  
на мафијата во Атина останува неразјаснето.

Дедовиќ, наводно, бил водачот на кланот Шкаљари, 
заедно со Јован Вукотиќ, Црногорец, поврзан со товар 
од кокаин тежок 136 килограми, откриен од грчките 
власти во стан во јужното атинско предградие  
Варкиза во 2017 година. Иако грчките власти издале 
меѓународна потерница за Дедовиќ, откако бил уапсен 
во Анталија, Турција,57 во септември 2018 година тој 
бил екстрадиран во Србија, наместо во Грција, каде  
се барал и за претходни прекршоци.

Грчката полиција тврди дека 136 килограми кокаин  
во Варкиза се веројатно поврзани со друга заплена н 
а 27 килограми во Превеза, западна Грција, во март 
2018 година. Двајца Срби и двајца Италијанци биле 
уапсени за трговија со дрога во врска со заплената  
во Превеза. Органите за спроведување на законот  
за дрога сметаат дека кокаинот во Варкиза и Превеза 
бил од истата пратка, заради врежан печат на сите 
пакувања во форма на глава на бик.58

Војната на которските кланови довела до уште  
еден крвав инцидент во Грција. Во јули 2020 година, 
Црногорец и Србин биле убиени на островот Крф.  
Алан Кожар и Дамир Хаџиќ, двајцата наводно блиски  
со кланот Шкаљари, биле застрелани во дожд од 
куршуми додека седеле во автомобил пред вила од 
одморалиште. Двајцата биле барани од црногорската  
и српската полиција за наводна вмешаност во убиство  
и обид за убиство.59 Фактот дека тие биле во Грција 
сугерира дека криминалците со потекло од Западен 
Балкан ја сметаат земјата, со нејзините многубројни 
острови, за безбедно место за засолнување.  
И ова двојно убиство останува неразјаснето.

Грција обезбедува корисна влезна порта за 
криминалните групи со потекло од Западен Балкан  
да шверцуваат кокаин, бидејќи има многу повеќе 
пристаништа отколку на Јадранот. Навистина,  
Грција има 15 пристаништа за контејнери и уште  
15 пристаништа коишто имаат кејови за пловни 
објекти со должина од околу 20 метри. Додека 
вниманието е насочено кон Бар и Драч, криминалните 
групи со потекло од Западен Балкан можат да ги 
префрлаат своите товари низ грчките пристаништа,  
а потоа со камиони низ регионот и во Западна Европа.

На пример, во јануари 2020 година полицијата 
запленила 1,2 тони кокаин во пристаништето  
Астакос, западна Грција.60 Полицијата уапсила осум 
наводни членови на меѓународна група за трговија  
со дрога, вклучително и албански, молдавски  
и холандски државјани. Албанец со прекар „Доктор“, 
кој наводно живее во Шпанија, се смета дека  
е водачот на бандата за шверц на кокаин.61 Во рациите 
на станбени објекти во Атина, запленети се автоматска 
пушка АК-47, три пиштоли и 233. 000 € во готовина. 
Двајца тајни полицајци биле инфилтрирани 
 во бандата,62 преправајќи се дека се морнари  
16 месеци и ја следеле рутата на пратките.
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Канабис сокриен во пештера во близина на грчкиот остров Алонисос, септември 2019 година. Фотографија: Грчка полиција

Во други случаи, кокаинот од Латинска Америка 
се префрла преку Грција во Западен Балкан. 
Во ноември 2020 година, на пристаништето Пиреј, 
грчките власти заплениле 137 килограми кокаин 
во четири контејнери со банани, што потекнувале 
од Еквадор и биле наменети за транспорт во Драч.63 
Грчките власти го замениле товарот со ориз и, 
во соработка со нивните албански колеги, извршиле 
контролирана испорака што довело до три апсења 
во Драч, вклучувајќи и на вработен во пристаништето.

Во последните три децении, Грција е важна транзитна 
рута за трговија со канабис од Албанија. Се смета 
дека границата меѓу Грција и Албанија е најголемата 
копнена рута за трговија со канабис во Европа. 
Во 2020 година, грчката полиција запленила 1,5 тони 
канабис. Во претходните две години, запленила 
речиси девет тони.64 Канабисот се префрла пеш 
или со мазга од страна на Албанци кои живеат 
во пограничните села. Тие ја кријат дрогата во 
близина на одредени места каде што членовите на 
грчката мрежа потоа ја собираат. Килограм канабис 
чини околу 1. 000 € на големо во Албанија, но нарко 
босовите во Грција плаќаат двојно повеќе.

Албанските криминални групи шверцуваат и канабис 
со бродови, како до Грција, така и преку грчките води 
до Турција. Во септември 2019 година, органите 
на грчката крајбрежна стража откриле 1,1 тон  
канабис во пештера на островот Пипери, во близина 
на островот Алонисос. Акцијата ја започна 
крајбрежната стража по апсењето на албански 
државјанин со глисер крај островот Агистри, близу 

Атина, под обвинение за пренесување на дрога од 
Албанија во Турција. Други тројца албански државјани 
биле уапсени под истите обвиненија откако нивниот 
глисер, во кој наводно имало дрога, бил пресретнат 
по брканица со голема брзина јужно од источниот 
егејски остров Лезбос. Изгледа дека ова е дел 
од растечки тренд. Грчката полиција тврди дека 
албански глисери со голем капацитет го преминуваат 
Егејското Море пренесувајќи големи количини 
канабис во Турција и се враќаат натоварени со 
хероин.65 Ова сугерира дека сега постои поморска 
„балканска рута“ на шверц на албански канабис 
во Турција во замена за хероин. 

Озлогласен случај се одвивал во јануари 2019 година 
кога еден од најбараните шверцери на дрога 
на Балканот, Клемент Балили, се предал на албанската 
полиција. Тој, наводно, бил главниот водач зад 
транспортот на 678 килограми канабис наменет 
за Северна Европа, кој бил конфискуван во мај 
2016 година на грчкиот остров Закинтос. 
Според извештаите на медиумите, неговата 
мрежа испорачувала тони канабис низ Европа 
од Албанија до Грција и Западна Европа, користејќи 
мрежа лажни транспортни компании. Балили, исто 
така познат како „Кели“ меѓу грчките службеници 
за спроведување на законот за борба против дрогата, 
работел како Директор за транспорт во Саранда, 
Албанија. Тој наводно имал блиски врски со високи 
државни функционери.66 Во октомври 2019 година, 
Балили бил осуден на казна затвор од 10 години 
за трговија со дрога во Грција и сè уште е во затвор.67
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Други озлогласени албански криминалци неодамна 
се појавиле во Грција. На 29 јануари 2021 година, 
полициски службеници кои вршеле случајни 
проверки на почитувањето мерки против ширење 
на пандемијата, сопреле возило џип во градот 
Ламија, централна Грција. Меѓу патниците бил 
и Алкет Ризај, Албанец осуден за убиство, кој бил 
на петдневно отсуство од затвор. Ризај станал 
најпознатиот албански осуденик во Грција откако 
двапати избегал од високо-безбедносниот затвор 
во Атина, во 2006 и 2009 година, со хеликоптер 
заедно со Василис Палеокостас, најбараниот 
човек во Грција.68 

Грција е исто така клучен центар за криумчарење 
мигранти во Западен Балкан. Граничниот регион 
помеѓу Грција и Северна Македонија е добро  
позната рута од 2015 година. Со заострувањето 
на граничната контрола, повеќе мигранти 
се обидуваат да поминат во Албанија. 

Додека некои шверцери помагаат во преминувањето 
преку границата, други се дел од поорганизираните 
мрежи што превезуваат мигранти во Западна Европа. 
На пример, на 3 јануари 2020 година, 33-годишен 
Албанец бил уапсен додека влегувал во Грција преку 
граничниот премин Капштица—Смрдеш врз основа 
на европска потерница издадена од белгиските 
власти. Тој бил гонет како член на меѓународна 
банда за трговија со луѓе чии водачи биле уапсени 

кон крајот на 2019 година во Лондон и Брисел.69  
Тој ги негирал сите обвиненија. 

Според судските документи испратени до грчките 
власти, околу 28 шверцерски патувања биле 
извршени помеѓу декември 2018 година и март 
2019 година.70 Нејасно е колку луѓе биле 
прошверцувани во Велика Британија во тој период. 
Мигрантите патувале до Белгија со авион. 
Откако престојувале неколку дена во куќи или 
евтини хотели околу Гент, тие влегле во Велика 
Британија преку Ла Манш, скриени во товарни 
камиони под задушувачки услови. Секој мигрант 
во просек платил 15. 000 €. Во списите на случајот 
се разговори прислушувани од полицијата во кои 
се слушаат осомничени лица дека кои кажуваат дека 
им давале апчиња за спиење на шверцувани деца 
за да бидат мирни додека се скриени во камионите.

Како заклучок, насилните инциденти, апсењата 
и запленувањето на дрога покажуваат до кој степен 
криминалните групи од Западе Балкан се големи 
играчи во грчкото подземје. Ова е уште еден пример 
за тоа како се шират транснационалните пипала 
на криминалот од Западен Балкан низ целиот свет. 

Глисер со дрога пресретнат во близина на грчкиот брег. Растечки тренд во регионот вклучува албански државјани кои 
шверцуваат дрога преку Егејското Море. Фотографии: Грчка крајбрежна стража
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5. Откопување оружје од минатото на Албанија. 
На 1 април 2021 година, албанската полиција, 
во операција со кодно име „Комплекс“, открила 
18 бази во Тирана, каде што се чувало и 
модифицирало воено оружје и муниција.71  
Запленети се, меѓу друго, снајперски пушки, 
противтенковски оружја, автоматски пушки 
„Калашников“, тивки пиштоли, полициски и воени 
радио скенери, муниција, експлозив, па и дури две 
оклопни возила. Според полицијата, овој арсенал 
бил на продажба и бил изворот на некои оружја што 
биле користени за нарачани убиства во последните 
неколку години. Пет лица биле уапсени, додека две 
лица избегале на полицијата. На 10 април, полицијата 
откри уште едно скриено складиште со пиштоли, 
гранати, експлозиви и муниција во Тирана.72 
Овие операции покажуваат дека Албанија сè уште 
е преполна со оружје од арсеналите ограбени 
за време на граѓанските немири во 1997 година. 

Додека некои од пиштолите во арсеналите се нови 
и се смета дека неодамна биле прошверцувани 
во Албанија, повеќето може да води во 1997 година, 
кога за време на немирите по распадот на 
пирамидалните штедилници, 549 775 парчиња 
оружје, повеќе од 839 милиони парчиња муниција 
и 16 милиони парчиња експлозив биле украдени 
од државните арсенали што биле изградени  
за време на комунизмот, претежно со оружје  
од Кина и Русија.73

Во изминатите две децении спроведени се неколку 
кампањи за охрабрување на граѓаните доброволно 
да го вратат оружјето и муницијата што биле 
ограбени од воените складишта. На пример, 
во 2005 година било објавено дека се собрани 
речиси 223 000 парчиња оружје или околу 41 % 
од ограбените во 1997 година, со повеќе од 
118 милиони парчиња муниција и 1,5 милиони 
парчиња експлозив.74 Амнестија од помал обем 
била спроведена помеѓу јануари и април 2017 година, 
во кој период биле вратени околу 1 600 парчиња 
оружје, 581 000 парчиња муниција и 1 600 гранати.

Сепак, ова значи дека сè уште има голема количина 
воена опрема во земјата што не е под владина 
контрола. Ова довело до инциденти и несреќни 
случаи. Понатаму, тоа значи дека криминалните групи 
имаат лесен пристап до оружје. Калашникови, особено 
оние произведени во Кина, се многу барани од 
италијанската мафија, како и криминалните групи 
во Грција, Црна Гора, Косово и пошироко.75 Исто така 
се верува дека некои експлозиви украдени од воени 
складишта во 1997 година биле користени за убиства 

во мафијашки стил во Албанија, иако криминалните 
групи имаат тенденција да претпочитаат експлозиви 
од Црна Гора, за кои се смета дека се поефикасни.76

Иако нема официјална статистика за ова прашање, 
се смета дека огромното мнозинство убиства 
поврзани со организираниот криминал што 
се случиле во Албанија од 1997 година, биле 
извршени со употреба на украдени оружје од старите 
арсенали.77 Неодамнешен пример се случил во 
Скадар на 6 април кога познат криминалец Бардок 
Планај бил застрелан со околу 100 куршуми од две 
автоматски пушки во стилот на Калашников.78 
Во други случаи, биле извршени атентати  
со употреба на снајперски пушки, пиштоли 
со супресори или експлозиви. 

Владината стратегија и патоказот за 2019–2024 година 
за контрола на мало и лесно оружје, како и муниција 
и експлозив (што е дел од регионалните напори 
преземени во контекст на Берлинскиот процес)79 
нагласува дека една од главните цели на органите 
за спроведување на законот е значително да се намали 
бројот на парчиња оружје и муниција што се чуваат 
илегално.80 Се очекува надлежните органи  
да започнат нова амнестија за оружје и муниција по 
парламентарните избори на 25 април 2021 година.81

Заплена на оружје во Албанија. Граѓаните поседуваат 
огромна количина материјали украдени од државните 
арсенали изградени за време на комунистичкиот период. 
Фотографија: Албанска полиција
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Генти Барамај и Афердита Силај Шеху. Фотографии: Community Building Mitrovica

Community Building Mitrovica (CBM) е граѓанска 
организација со седиште во Митровица, Косово. 
Повеќе од 20 години по војната, градот е и понатаму 
поделен, со косовско-албанска заедница лоцирана 
во јужниот дел од градот и косовско-српска заедница 
во северниот дел, одделени со реката Ибар. 
И понатаму има тензии и владеењето на право 
е слабо. Како резултат, регионот продолжува да има 
репутација на засолниште за организиран криминал. 

Генти Барамај и Афердита Силај Шеху зборуваат 
за работата што ја презема нивната организација, 
некои од предизвиците со кои се соочуваат и како 
активностите на CBM помагаат за да се зголеми 
отпорноста кон организираниот криминал во оваа 
тешка средина. 

Кога и зошто е основана CBM и што работи 
организацијата?

Пред дваесет години, CBM започна како меѓународен 
мировен проект за помирување во заедницата, 
финансиран од Меѓуцрковниот мировен совет. 
Во 2003 година, CBM беше регистрирана како 
локална невладина организација со цел да ги зближи 
различните заедници и да воспостави дијалог помеѓу 
српската и албанската заедница. Ова беше особено 
важно со оглед на тоа што, од крајот на војната 
на Косово во 1999 година, наизменичното затворање 
на мостот на реката Ибар, како и насилните напади 
врз оние што го преминувале, доведоа до де факто 
раздвојување на двете заедници. Мостот стана 
симбол на разделба наместо врска, и голем број луѓе 
од двете страни сè уште не сакаат да го преминат. 

Денес, CBM претставува една од најголемите 
организации од граѓанското општество во регионот, 
со околу 15 вработени. Бидејќи јазот меѓу српската 
и албанската заедница е и понатаму голем, 
ние работиме на неколку проекти креирани  
за да ги намалат меѓуетничките тензии и поделби 
во рамките на политичкиот систем, ниското ниво 
на вработување (особено кај младите) и локалните 
трендови на организиран криминал. CBM не работи 
само во градот Митровица, туку го покрива целиот 
регион на Северно Косово. Ние исто така 
спроведуваме активности и во други делови 
на Косово и низ Западен Балкан.

Ние често работиме со деца во локалните средни 
и основни училишта со цел да се фокусираме 
на превенцијата. Ние се обидуваме да ги одвратиме 
овие млади луѓе од негативните влијанија и работиме 
со нив на прашања што влијаат на нивниот секојдневен 
живот преку граѓанско образование. Ние исто така им 
носиме примерни луѓе за да разговараат за можните 
предизвици. Накратко, се обидуваме да им покажеме 
дека постои и друг начин на однесување. 

CBM е исто така отворена врата за младите, за што 
и да им треба. Ние ги поддржуваме нивните идеи 
во заедницата, организираме сесии за обука помеѓу 
колеги и работилници за тоа како да препознаеме 
ранливост и потоа се обидуваме да ги вклучиме 
младите во нашите активности. По 20 години работа, 
почнуваме да ги гледаме плодовите на нашата работа. 
Децата кои учествуваа на нашата обука пред години, 
сега се активисти или градители на мирот – тие се 
успешни луѓе кои работат за добро на општеството. 

6. Community Building Mitrovica (Градење заедница Митровица):  
Отворена врата за младите.
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Мурал во Митровица, Косово, на кој пишува „Твојата приказна е моја приказна. Пријави трговија со луѓе“, декември 2020 
година. Кампањата против трговијата со луѓе во Северно Косово беше поддржана од Фондот за отпорност. Фотографија: 
© Community Building Mitrovica

Кои се главните предизвици за граѓанските 
организации во регион каде што толку 
се вкоренети етничките поделби 
и организираниот криминал? 

Еден од нашите главни предизвици е да останеме 
фокусирани, особено на прашања коишто ги засегаат 
младите. Друг предизвик е да бидеме прифатени. 
Заради поларизираната етничка ситуација тука, постојат 
различни перспективи. Во зависност од тоа со кого 
разговарате, некои луѓе мислат дека сме српска 
организација, други дека сме албанска. Клучниот 
фактор за нас е да изградиме доверба и да ангажираме 
луѓе од двете заедници. На пример, до неодамна, 
институциите во подрачјата со српско мнозинство 
не работеа со невладини организации регистрирани 
во Косово. Но, CBM успеа да воспостави канал 
за комуникација со нив и сега спроведува проекти 
и активности заедно со претставници на овие заедници. 

Како младите гледаат и ја доживуваат 
поделбата во регионот на Митровица? 

Поради недостаток на контакт и дијалог помеѓу 
заедниците, постојат многу стереотипи и 
предрасуди, вклучително и меѓу младите кои 
пораснале во средина каде што се научени да не 
веруваат едни на други. Но, кога ќе ги поврземе 
во CBM, работите се менуваат. 

Се фокусираме на тема од заеднички интерес наместо 
да ги принудуваме на соработка. Тогаш тие почнуваат 
да комуницираат и да работат заедно. Да именувам 
само еден пример: добри пријателства беа создадени 
преку „рок школата“ на CBM Митровица и сега има 
неколку бендови со етнички мешани млади луѓе кои 
заедно музицираат. 

За промена е потребно време, но секојдневно ги 
гледаме резултатите. Може да видите многу луѓе 
како го преминуваат новиот мост преку реката Ибар. 
Од договорот меѓу Србија и Косово од 2013 година, 
што вклучуваше интеграција на заедниците со српско 
мнозинство во косовскиот систем, работите 
значително се променија. Се чини дека градот 
е политички постабилен и бизнисите исто така 
почнаа да инвестираат. Фактот дека тие инвестираат 
во Митровица ни дава надеж дека нема да има нов 
конфликт и затоа луѓето повеќе комуницираат 
и се чувствуваат побезбедно. 
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Како се перципира организираниот криминал и 
какво е неговото влијание во вашата заедница? 

Организираниот криминал не е клучен фактор на 
загриженост меѓу локалната младина и многумина 
сметаат дека не влијае директно врз нив. Исто така, 
има многу дезинформации или недостаток на знаење 
за организираниот криминал. На пример, за време 
на нашите активности организирани со поддршка 
на Фондот за отпорност на ГИ-ТОК,82 учесниците 
сметаа дека нема многу трговија со луѓе во 
заедницата и нагласија дека овој феномен 
не се одвива локално. 

Но, ние всушност гледаме знаци на трговија со луѓе 
во нашиот секојдневен живот овде, во Митровица. 
Се случува насекаде околу нас: во близина на 
автобуските постојки и училиштата. Иако младите 
знаат дека сексуалната експлоатација е кривично 
дело, тие честопати не ја гледаат поврзаноста 
и не знаат како да се справат. Затоа е многу важно 
да се подигне свеста околу овие прашања. 

Споменавте дека институциите исто така не 
сакаат да зборуваат за организиран криминал. 
Дали оваа тема генерално е табу тема? 

Луѓето честопати не се свесни за тоа што е организиран 
криминал и како тој влијае на животот во заедницата. 
Луѓето не знаат многу за темата и затоа не се дискутира. 
Ниту еден со кој разговаравме во последните проекти 
не можеше да дефинира што е организиран криминал. 

Но, луѓето исто така се плашат поотворено да зборуваат 
на оваа тема. Неодамна беше забележан случајот 
со локално кафуле каде што се претпоставувало дека 
жени се експлоатираат за сексуална работа. Набргу 
по објавувањето на веста во медиумите, сопственикот 
на установата му се закануваше на новинарот. 

Во оваа смисла, еден од најголемите проблеми 
е гонењето. Разговаравме со полицајци кои ни рекоа 
дека водат истраги, поднесуваат докази и фаќаат 
криминалци, за на крај судот да одлучи да го ослободи 
лицето по само еден месец, па дури и по 24 часа.  

Ова е уште една причина зошто луѓето се плашат 
да зборуваат за тоа, бидејќи постои страв дека откако 
криминалците ќе излезат од затвор, тие ќе се одмаздат 
и нема каде да одите и да го решите вашиот проблем. 

Дополнително, ниту институциите ниту полицијата 
не знаат какви информации можат или треба да 
споделат. Тие не се соодветно обучени за такви 
видови проблеми. Информации што не треба да се 
откриваат се ставаат во извештаите и се откриваат 
идентитетите на сведоците. Ова е причината зошто 
луѓето честопати не сакаат да се обратат до 
полицијата за да разговараат за овие прашања. 

Како се осврнувате на темата организиран 
криминал во вашите активности? 

Минатата година организиравме проект околу 
проблемите со трговија со луѓе, наречен „Твоја 
приказна, моја приказна“, поддржан од Фондот 
за отпорност. За само три месеци, организиравме 
кампања за подигнување на свеста преку интернет 
и планиравме две сесии за обука, работилници, 
тркалезни маси и вебинари. 

Една навистина загрижувачка забелешка беше 
што многу од институциите што ги поканивме 
да учествуваат не беа сигурни кои се нивните 
одговорности и применливите закони на темата 
организиран криминал. Во текот на целиот проект, 
бевме во постојан контакт со сите овие институции, 
прво обидувајќи се да откриеме што тие веќе прават, 
а потоа како подобро да ги организираме активностите. 
Ова беше предизвик, особено за време на пандемијата 
на КОВИД-19, но исто така беше и многу позитивно 
искуство да се работи со нив. 

Постојат многу недостатоци во законите и простор 
за толкување што треба да се подобрат. А присутно 
е и занемарување на обврските. Но, и покрај тоа, 
овие експерти беа подготвени да учат и да се 
подобруваат. Мислам дека овој проект ги постави 
темелите на нешто важно и од витално значење  
е да продолжи и да се развива оваа соработка.
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Како ги мотивирате младите да учествуваат 
во вакви активности?

За време на проектот за трговија со луѓе, бевме 
изненадени од големиот интерес на младите,  
особено за обуката што ја дизајниравме. 
Имаше и искрен интерес од претставниците на 
институциите со кои работевме. Всушност, овој 
проект беше прв пат претставници од полицијата, 
обвинителството, Министерството за внатрешни 
работи, граѓанските организации и студентите  
да се соберат да разговараат на оваа тема. 

Вкупно, учествуваа околу 60 лица и сите учесници 
беа исклучително ангажирани. И за три месеци колку 
што траеше проектот, допревме до речиси половина 
милион луѓе со нашата кампања преку социјалните 
медиуми. Нашите веб-работилници имаа учесници  
од други места, вклучително и од Албанија и Северна 
Македонија. Тие споделуваа искуства од нивните 
земји и можевме да ги споредиме со она што ние  
го работиме овде. 

Кои се вашите следни чекори?

Ние дефинитивно сакаме да продолжиме 
да работиме на прашањето на организиран  
криминал и да го решиме проблемот со трговија 
со луѓе. Особено, би сакале да се фокусираме 
на институциите и да се обидеме да изградиме 
мостови меѓу нив, бидејќи сè уште нема соодветна 
комуникација или доволно свесност за нивните 
одговорности. Од голема важност е да 
ги поттикнеме повеќе да соработуваат. 

Ние исто така би сакале да продолжиме да работиме 
со младите за да ја подигнеме свеста, бидејќи нема 
доволно знаење за трговија со луѓе. Навистина 
е важно луѓето да знаат дека ова е кривично дело 
и што е всушност трговија со луѓе, така што сите 
можеме да придонесеме да се создадат поголеми 
промени. По извесно време работа на терен, може 
да создадеме основно (grassroot) движење. 

ПРИЗНАНИЕ
Овој Билтен на ризици е производ на Опсерваторијата на глобалната иницијатива против транснационалниот 
организиран криминал на нелегални економии во Југоисточна Европа (ЈИЕ-Опс). ЈИЕ-Опс е платформа којашто 
ги поврзува и ги зајакнува чинителите од граѓанското општество во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, 
Северна Македонија и Србија. Има за цел да му овозможи на граѓанското општество да ги идентификува, анализира 
и мапира криминалните трендови и нивното влијание врз нелегалните текови, владеењето, развојот, меѓуетничките 
односи, безбедноста и владеењето на правото. ЈИЕ-Опс го поддржува граѓанското општество во следењето 
на националната динамика и пошироките регионални и меѓународни трендови во организираниот криминал. 
Основањето на опсерваторијата произлезе како резултат на Самитот за Западен Балкан во Лондон во 2018 година, 
дел од Берлинскиот процес. 

Би сакале да се заблагодариме на Сафет Мушиќ и Костас Кукумакас за нивниот ценет придонес.
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https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/70322/belgian-and-english-police-arrest-albanian-human-trafficking-gang.
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/70322/belgian-and-english-police-arrest-albanian-human-trafficking-gang.
https://www.vice.com/el/article/qjpd9w/o-kratoymenos-sta-grebena-kai-h-diakinhsh-8ymatwn-mayrhs-ergasias-sthn-eyrwph
https://www.vice.com/el/article/qjpd9w/o-kratoymenos-sta-grebena-kai-h-diakinhsh-8ymatwn-mayrhs-ergasias-sthn-eyrwph
https://www.vice.com/el/article/qjpd9w/o-kratoymenos-sta-grebena-kai-h-diakinhsh-8ymatwn-mayrhs-ergasias-sthn-eyrwph
https://www.asp.gov.al/tirane-finalizohet-operacioni-policor-kompleks.
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https://www.youtube.com/watch?v=31d1JdYHK6k&t=4s
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75 Фабиан Жила и Бесфорт Ламалари, Процена на 
заканата од организиран криминал во Албанија, 
Фондација Отворено општество за Албанија, 2015, 
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/02/
Threat_Assessment_of_Albanian_Organised.pdf.

76 Интервју со истражувачки новинар, Тирана,  
9 април 2021 година.

77 Интервју со истражувачки новинар, Тирана,  
9 април 2021 година.

 Vrasja e Bardhok Pllanajt në Shkodër/Momenti kur vrasësit 
ndjekin ‚kumbarin‘ e drogës pak para ekzekutimit! Makina  
e autorëve e vjedhur para 1 viti në Tiranë, i ndërruan targat, 
Gazeta Shqiptare, 6 април 2021 година, https://
shqiptarja.com/lajm/vrasja-e-bardhok-pllanajt-ne-
shkoder-makina-e-autoreve-e-vjedhur-para-1-viti-ne-
torane-ia-nderruan-targat-50-m-larg-shtepise-se-viktimes.

79 Во јули 2018 година, на Самитот ЕУ-Западен Балкан 
во Лондон, претставниците на ЗБ6 се согласија за 
усвојување и спроведување на „Патоказ за одржливо 
решение за нелегалното поседување, злоупотреба и 
трговија со мало и лесно оружје (МЛО)“. Патоказот ја 
поставува 2024 година како клучна точка до којашто 
тие треба „значително да ги намалат нелегалните 
протоци на огнено оружје, муниција и експлозиви 
(ОМЕ) во, во рамките на и надвор од Западен 
Балкан“. Видите https://berlinprocess.info/wp-content/
uploads/2018/07/Roadmap.pdf.

80 Strategjia për Kontrollin e Armëve të vogla, të lehta 
municioneve dhe Eksplozivëve 2019–2024, Dhe Plani I 
Veprimit 2019–2021, јануари 2019, https://www.seesac.
org/f/docs/Albania-1/ENG_Albanian_Strategy_on_
Firearms_Control-24-06-2019.pdf. 

81 Besar Bajraktaraj, Një tjetër amnisti për dorëzimin e armëve 
të 1997-ës, policia sugjeron të bëhet pas zgjedhjeve dhe 
pandemisë, Ora News, 11 ноември 2020 година,  
https://www.oranews.tv/nje-tjeter-amnisti-per-dorezimin-
e-armeve-te-1997-es-policia-sugjeron-te-behet-pas-
zgjedhjeve-dhe-pandemise/.

82 За повеќе информации за Фондот за отпорност на  
ГИ-ТОК, видете https://resiliencefund.globalinitiative.net.

РЕГИОН ЗАПАДЕН БАЛКАНБИЛТЕН НА РИЗИЦИ • ИЗДАНИЕ 7 • АПР-МАЈ 2021 22

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/02/Threat_Assessment_of_Albanian_Organised.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/02/Threat_Assessment_of_Albanian_Organised.pdf
https://shqiptarja.com/lajm/vrasja-e-bardhok-pllanajt-ne-shkoder-makina-e-autoreve-e-vjedhur-para-1-viti-ne-torane-ia-nderruan-targat-50-m-larg-shtepise-se-viktimes
https://shqiptarja.com/lajm/vrasja-e-bardhok-pllanajt-ne-shkoder-makina-e-autoreve-e-vjedhur-para-1-viti-ne-torane-ia-nderruan-targat-50-m-larg-shtepise-se-viktimes
https://shqiptarja.com/lajm/vrasja-e-bardhok-pllanajt-ne-shkoder-makina-e-autoreve-e-vjedhur-para-1-viti-ne-torane-ia-nderruan-targat-50-m-larg-shtepise-se-viktimes
https://shqiptarja.com/lajm/vrasja-e-bardhok-pllanajt-ne-shkoder-makina-e-autoreve-e-vjedhur-para-1-viti-ne-torane-ia-nderruan-targat-50-m-larg-shtepise-se-viktimes
https://berlinprocess.info/wp-content/uploads/2018/07/Roadmap.pdf
https://berlinprocess.info/wp-content/uploads/2018/07/Roadmap.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/Albania-1/ENG_Albanian_Strategy_on_Firearms_Control-24-06-2019.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/Albania-1/ENG_Albanian_Strategy_on_Firearms_Control-24-06-2019.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/Albania-1/ENG_Albanian_Strategy_on_Firearms_Control-24-06-2019.pdf
https://www.oranews.tv/nje-tjeter-amnisti-per-dorezimin-e-armeve-te-1997-es-policia-sugjeron-te-behet-pas-zgjedhjeve-dhe-pandemise/
https://www.oranews.tv/nje-tjeter-amnisti-per-dorezimin-e-armeve-te-1997-es-policia-sugjeron-te-behet-pas-zgjedhjeve-dhe-pandemise/
https://www.oranews.tv/nje-tjeter-amnisti-per-dorezimin-e-armeve-te-1997-es-policia-sugjeron-te-behet-pas-zgjedhjeve-dhe-pandemise/
https://resiliencefund.globalinitiative.net


ЗА ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИЈАТИВА 
Глобалната иницијатива против транснационалниот организиран 
криминал е глобална мрежа со над 500 експерти ширум светот. 
Глобалната иницијатива обезбедува платформа со цел промовирање 
поширока дебата и иновативни пристапи како градиво за инклузивна 
глобална стратегија против организираниот криминал.

www.globalinitiative.net

Оваа публикација е изработена со финансиската поддршка на Фондот 
за конфликт, стабилност и безбедност на Обединетото Кралство.  
За содржината единствено е одговорна на ГИ-ТОК и таа не ги одразува 
нужно ставовите на Обединетото Кралство.

Билтените на ризици се редовни публикувани информации  
на нашите регионални опсерватории што се потпираат на мрежите 
на граѓанското општество со цел да обезбедат нови податоци и да  
ги стават во контекст трендовите поврзани со мрежите на организиран 
криминал, нелегалната трговија и одговорот на државите кон 
нив. Доколку сакате да се претплатите на идните изданија на  
Билтенот на ризици, регистрирајте се овде или испратете е-пошта на  
Kristina.Amerhauser@globalinitiative.net.
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