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РЕЗИМЕ И ПРЕПОРАКИ

Во декември 2020 година, Глобалната иницијатива против транснационалниот организиран 
криминал (ГИ-ТОК) повика околу 50 претставници од граѓанското општество на дводневен 
онлајн настан, за да дискутираат и размислуваат за актуелните предизвици и можности за 
невладините организации, медиумите и академската заедница чија работа е поврзана со 
прашања со организираниот криминал и корупцијата.1 Една од темите на дискусијата беше 
„половата припадност и организираниот криминал“. Иако, учесниците на самиот почеток 
беа скептични и генерално имаше малку знаење за влијанието на родот врз организираниот 
криминал, дискусијата беше плодна и учесниците ја оценија и искористија можноста да 
разменат искуства околу истражувачките методологии и добрите практики во работата. 
Некои од нив побараа во иднина се обрне повеќе внимание и да се дадат повеќе информации 
на оваа тема. 

Ова сиже е продолжение на извештајот Посилни заедно: Јакнење на отпорноста на граѓанското 
општество на Западен Балкан, и дискусијата што започна на состанокот во декември 2020 
г. Тоа, исто така, ја отсликува зголемената свест на Опсерваторијата на нелегални економии 
во Југоисточна Европа (ЈИЕ-Опс) за примена на родовата перспектива на организираниот 
криминал во својата работа. Користејќи примери и студии на случај од регионот, овој краток 
преглед дава перспектива за тоа како граѓанското општество гледа врз половата припадност 
на организираниот криминал. – Авторите и истражувачите го препознаваат полот како 
небинарен и сфаќаат дека членовите на половите и сексуалните малцинства може да се 
соочат со организиран криминал – и различно да реагираат на него. Ова сиже се потпира на 
полу-структурирани интервјуа, дискусии во фокус групи и информации собрани преку „онлајн“ 

ГИ-ТОЦ организираше „дијалози за отпорност“ 
во престолнините на земјите од Западен Балкан 
во 2021 година. Дискусиите се  фокусираа на 
родот и на организираниот криминал
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прашалник кој го одговорија добитниците на грантовите од Фондот за отпорност на ГИ-ТОК 
на Западен Балкан во ноември 2021 година. Исто така, истражувањето во себе вклучува 
секундарни извори, но и официјални владини податоци. Истражувачкиот тим обезбеди 
квалитативна анализа врз основа на собраните информации, од своето искуство во регионот, но 
и од мрежата на контакти на организацијата.

Подолу се дадени препораки за напредок на граѓанското: 
 ● Постои потреба да се посвети поголемо внимание на улогата на полот во организираниот 

криминал, да се разгледуваат родовите перспективи и нивното влијание врз 
организираниот криминал при програмирање на активностите во Западен Балкан. Во овој 
контекст се нотира дека постои и потреба да се посвети поголемо внимание на улогата 
на традиционалната родова парадигма во Западен Балкан и нејзиното влијание врз 
организираниот криминал. 

 ● Родово чувствителните перспективи во Западен Балкан не треба да се фокусираат 
единствено врз жените. Една родова перспектива треба во себе да ја вклучува 
чувствителноста на движечките процеси заедно со улогата и влијанието на организираниот 
криминал во различните групи, вклучувајќи ги и половите и родовите малцинства, како и 
моќта помеѓу родовите групи. 

 ● Граѓанското општество треба да работи со позитивни модели на улоги во уметноста, 
спортот, бизнисот и заедницата, како и со влијателни лица за да создаде алтернативи за 
негативните модели и наративи кои го величаат насилството, организираниот криминал и 
токсичниот маскулинитет. 

 ● Граѓанското општество треба да биде креативно во користењето алатки како што се 
социјалните медиуми каде треба да се промовира потребата од зголемување на родова 
свест, вклучително и подобро разбирање на родово определените двигатели, улогата 
и влијанието на организираниот криминал врз мажите, жените и половите и родовите 
малцинства. 

 ● Потребно е граѓанските организации низ целиот регион да работат заедно на размена 
на експертиза и подигнување на свеста за добрите практики. Постојните упатства и 
публикации, како што е извештајот на ГИ-ТОК, Преиспитување на отпорноста, може да се 
преведат на локални јазици и дополнително да се промовираат.2 

 ● Друг начин за подобрување на вмрежувањето и размената на идеи е преку создавање 
коалиција на организации во медиумите, академската заедница, приватниот сектор и 
невладините организации што ги предводат жени. 

 ● Граѓанското општество треба да работи со донаторите за да направат родовиот фокус да 
не биде само „критериум за предлог-проектите“, туку да биде основа за подигнување на 
свеста за локалните потреби и нивно претворање во применливи точки. 

 ● Донаторите треба да ги поттикнат ентитетите на граѓанското општество во Западен Балкан 
за тие да го зголемат својот капацитет да ги вметнат темите поврзани со полови прашања 
во својата работа, така што ќе овозможат да се одржуваат средби и полемики на оваа тема 
и ќе се промовираат вредности за полово чувствителни истражувања. 



4 ОТПОРЕН БАЛКАН РОДОТ И ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ

ВОВЕД: УЛОГАТА НА ЖЕНАТА 
ВО ОРГАНИЗИРАНИОТ 
КРИМИНАЛ

Организираниот криминал во Западен Балкан обично се смета за „машки свет“, а 
во истражувањето за организираниот криминал доминира фокусот на мажите како 
примарни актери со криминално однесување. Спроведени се неколку испитувања за 
улогата на жените во организираниот криминал, а повеќето од нив заклучија дека жените 
речиси секогаш играат споредна улога на мажите и, до одреден степен, им недостасува 
дејствување или, пак, несвесно стануваат агенти, во смисла дека можеби играат некоја 
улога поради тоа што се измамени за да му помогнат на своето семејство, немаат избор 
или не знаеле што прават.3 

Меѓутоа, перцепирањето на улогата на жената во организираниот криминал на овој начин 
е и ограничувачко и измамничко. Тоа, исто така, значително ја поткопува не само нивната 
активна улога во криминалните мрежи како сторители, туку и како дел од заедниците во кои 
нивното делување може да биде позитивна сила за промени и отпорност. Овој ограничен 
фокус доведе до значителен јаз во разбирањето на улогата што ја играат жените како 
криминални актери, влијанието што ова го има врз динамиката на организираниот криминал 
и импликациите на политиката и одговорите на органите за спроведување на законот. 

Родот игра клучна улога во зајакнувањето на заедницата 
отпорност на организираниот криминал. Во Западен 
Балкан, жените се во првите редови на иницијативите на 
граѓанското општество.
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Во Западен Балкан, дискусиите за тоа зошто луѓето им се придружуваат на организираните 
криминални групи обично се фокусираат на младите мажи и на тоа како комбинацијата на 
токсичен маскулинитет, општествен притисок и тоа што ги примамува начинот на живот „за 
брзо збогатување“ што ги привлекува младите мажи кои се мачат да најдат можности за 
работа во формалниот сектор.4 Меѓутоа, потребни се повеќе истражувања за двигателите на 
организираниот криминал, вклучително и за улогата на жените како криминални актери во 
рамки на криминалните пазари, како и за односот на моќ помеѓу родовите. 

Полот е клучна детерминанта на криминалитетот, понекогаш е ставен над социо-економскиот, 
образовниот или работниот статус на една личност.5 Полот, исто така, игра клучна улога во 
определувањето на жртвите на организираниот криминал: речиси секое лице тргувано заради 
комерцијална сексуална работа од или кон Западен Балкан е жена,6 додека речиси сите убиени 
лица како последица од црногорската нарко-војна се мажи.7 Затоа вклучувањето на половите 
перспективи во истражувањето и дискурсот за прашањата поврзани со организираниот 
криминал и корупцијата во Западен Балкан, дополнително придонесуваат да се потикне 
поддршка на жртвите на организираниот криминал. 

Овој краток преглед покажува и дека полот игра клучна улога во јакнење на отпорноста на 
заедницата кон организираниот криминал. Ширум Западен Балкан, на чело на водечките 
граѓански организации кои се справуваат со ранливостите поврзани со организираниот 
криминал и корупција се наоѓаат жени. Вклучувањето на нивните перспективи во одговорите на 
заедницата е важно за понатамошно откривање на феноменот и зајакнување на отпорноста. 

Слики што ја глорифицираат токсичната машкост и насилство се премногу чести меѓу младите од Западен 
Балкан. Фото: Твитер
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РОДОВА ПЕРСПЕКТИВА

Во изминатата деценија, значително се зголемија повиците да се примени полово 

заснован аспект за развој низ светот.8 Оваа тема полека добива внимание и во Западен 

Балкан. Меѓутоа, во областа на организираниот криминал, размислувањето и дебатата на 

медиумите, академската заедница и невладините организации за овој пристап остануваат 

многу ограничени. Ова не важи само за полот, како тема што ја покриваат граѓанските 

организации, туку и кога станува збор за степенот на половата свест кај ГО и начинот на кој 

тие ги планираат своите активности. 

Авторите и истражувачите го препознаваат полот како небинарен и разбираат дека 

членовите на половите и сексуалните малцинства, исто така, може на различен начин да 

го доживеат и да одговорат на организираниот криминал. Сепак, со оглед дека темата е 

нова, претставниците на граѓанското општество обично се осврнуваат на разликите помеѓу 

мажите и жените кога разговараат за родовите прашања, при што помалку се фокусираат 

на половите и родовите малцинства. Всушност, изразот „пол“ во овој контекст и натаму е 

користен едноставно како синоним за зголемен фокус на жените. 

Заземањето на „полова перспектива“ вклучува согледување на следниве аспекти: 

 ● Полови двигатели на организираниот криминал, вклучувајќи ја маргинализацијата 

на жените и нормите околу маскулинитетот, како и ранливоста на жените, мажите и 

половите и родовите малцинства. 

 ● Улогата на жените, мажите и половите и родовите малцинства, вклучувајќи ги 

патиштата кон организираниот криминал. 

 ● Родовото влијание врз организираниот криминал, вклучително и врз жртвите на 

организираниот криминал. 

 ● Вклучување на жените, мажите и половите и родовите малцинства во граѓанското 

општество, владините и медиумските агенции кои работат на борба против 

организираниот криминал, вклучувајќи ги и родовите ризици со кои се соочуваат во 

својата работа. 

 ● Влезни точки за решавање на родовите двигатели, улогите и влијанијата на 

организираниот криминал, вклучувајќи кампањи за подигнување на свеста, 

промовирање на законодавните реформи и улогите на жените во ГО.9 
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Граѓанска организација на Северно 
Косово работи со младите за да се 

подигне свеста за трговијата со луѓе.10  
© Community Building Mitrovica

РОДОТ И ДВИГАТЕЛИТЕ 
И ОВОЗМОЖУВАЧИТЕ НА 
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 

Перцепциите за тоа што е организиран криминал и кој се занимава со него се под 
големо влијание на општествените норми, поп културата и медиумите. Ангажирањето во 
организираниот криминал има тенденција да ги отсликува родовите улоги и очекувања на 
општеството.11 Во Западен Балкан, имиџот на организираниот криминал и оние кои се вклучени 
во него сè уште е обликуван од војната во 1990-тите, како и транзицијата на локалните 
економии и општества од комунизам во либерална демократија.12 

Низ регионот, имиџот на организираниот криминал често се поврзува со силни мажевни улоги 
и насилство. Мажите се сметаат за примарни чинители, бидејќи играат централни улоги во 
општеството; тие се борци и издржувачи на семејството. Иако организираниот криминал веќе 
беше присутен во многу делови од регионот пред и за време на војните во Југославија, се чини 
дека во пост-конфликтната клима, организираниот криминал им понуди на мажите нов пат за 
одново или повторно да ја потврдат својата машкост.13 

На Западен Балкан, популарни се филмовите како „Лице со лузна“ – како и музиката што 
ги модернизира младите „мачо“ мажи кои носат пиштоли и имаат видно материјалистички, 
машки нормативен начин на живот.14 Понекогаш се модернизира и културата на дрога. 
Машките фудбалски хулигани со одреден стил на облекување и однесување, вклучително 
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и насилство, се исто така дел од токсичните групни идентитети 
во некои заедници.15 Дури и младите мажи кои не се криминалци 
имаат тенденција да го имитираат кодексот на облекување и стилот 
на гангстерите и да возат слични автомобили.16 Жените често се 
прикажуваат како додатоци на силниот маж и се сексуализирани или 
им се минимизира нивната улога. 

Ваквите перцепции за криминалот се споделуваат и на социјалните 
мрежи и во музиката. Еден рапер чии стихови се однесуваат на 
трговијата со канабис и го величи животот со криминал има 1,6 милиони 
следбеници на Инстаграм. Во Босна и Херцеговина, профилите на 
неколку познати криминалци или луѓе блиски до криминални групи 
имаат привлечено над половина милион следбеници.17 

Ваквиот начин на живот понекогаш се чини уште попривлечен со оглед 
на бавното темпо на економски развој во регионот и недостатокот на 
можности за работа во формалната економија, особено во помалите 
градови и села. Како што изјави еден учесник: „На крајот на краиштата, 
криминалот не бара CV“.18 Во опкружување во кое легитимните 
можности за работа и кариера се ограничени, младите мажи, наводно, 
бараат алтернативи, бавејќи се со криминал за да го задржат својот 
имиџ на мажественост и за да ја исполнат својата улога на издржувачи.19 
За време на фокус групите организирани во Албанија, младите мажи 
изјавија дека приклучувањето кон криминална група може да биде 
привлечно, овозможувајќи им да се чувствуваат моќни, да постигнат 
одреден статус во заедницата и да стекнат богатство што инаку би 
им било недостижно. Притисокот да се заработат пари, засилен со 
претходно наведените слики објавувани социјалните мрежи на оние 
кои се „успешни“ и соочени со реалноста на ограничените локални 
можности, служи како поттикнувач за (легална или нелегална) 
емиграција за да им се овозможи „да успеат“ и да му помогнат на своето 
семејство. Онаму каде што не е можна легална емиграција, младите 
ризикуваат и често плаќаат големи суми за да бидат криумчарени. 

Интервјуата со жени вклучени во организиран криминал покажаа 
дека нивните главни мотивирачки фактори за да станат дел од светот 
на криминалот се и економски.20 Голем број водечки индикатори 
покажуваат дека жените се соочуваат со уште поголеми економски 
тешкотии од мажите во Западен Балкан. Невработеноста во регионоте 
особено висока кај младите жени. Во Босна и Херцеговина, само 35 % 
од жените биле вработени во 2019 година, што е една од најниските 

Извршени интервјуа 
со вклучени жени 
во организираниот 
криминал покажаа 
дека главните 
фактори за 
станување дел од 
криминалниот свет 
се економски.
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стапки на вработеност во регионот.21 Родовиот јаз во платите изнесуваше околу 10,7 % во 
Албанија во 2020 година,22 11 % во Црна Гора во 2018 година23 и помеѓу 11 % и 16 % во Србија 
во 2020 година.24 Жените кои се занимаваат со одгледување канабис во Албанија изјавија дека 
работеле 45 дена на сушење, чистење и пакување на канабис кој подоцна ќе биде доставен до 
Италија. Според една од нив, „тоа беше интензивно, но задоволително искуство. За осум часа 
работа ни беа платени 2.000 леки [16 евра], а ако работите десет часа, добивате 2.500 леки 
[19 евра]. Со заработените пари купив облека и учебници за моите деца“.25 Понекогаш, својата 
инволвираност во производството на канабис ја доживуваа како земјоделска работа, а не како 
организиран криминал.26
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Слика 1 Податоци за невработеност во шесте земји на Западен Балкан, 2019 г.
Извор: Отворени податоци на Светска банка 

Општествата во Западен Балкан брзо се менуваат, а ова се гледа и во тоа како се перципира 
улогата на жената. Еден показател за оваа промена е зголемената стапка на разводи. Особено во 
главните градови и урбаните средини, жените стануваат сè повеќе охрабрени и заземаат високи 
позиции во политиката, владините институции и приватниот сектор.27 А, како паралела, улогата 
и перцепцијата на жените во организираниот криминал, исто така, може да се менуваат, бидејќи 
како што жените во регионот стануваат сè повеќе охрабрени, така нивната улога во општеството 
се зголемува. Во суштина, како што жените преземаат поактивни улоги во формалниот сектор, 
тие преземаат и поактивни, па дури и водечки улоги во криминалната економија. 
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Слика 2 Стапки на развод во Западен Балкан 
Извор: Евростат, Груба стапка на склучување бракови и груба стапка на разводи, https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en. 

Еве еден пример, жените од Западен Балкан беа дел од озлогласените Пинк Пантери, група 
провалници од Црна Гора, активни низЕвропа во раните 2000-ти.28 Постојат и извештаи за 
жени кои водат организирани криминални групи, на пример групи вклучени во одгледување 
канабис во Шпанија29 и како регрутери за сексуална работа.30 Всушност, во 2020 година 
имаше неколку случаи во кои жени од Западен Балкан се обвинети за овозможување и 
посредување сексуална работа.31 

Други жени го поддржуваат семејниот криминален бизнис. Се претпоставува и дека 
се вмешани во перење пари на машките членови на семејството, како што покажува 
неодамнешната истрага на српското обвинителство за организиран криминал против сопругата 
на познат српски криминалец.32 Интервјуата, исто така, посочија дека жените се вклучени 
во криумчарење различни видови недозволени стоки преку границите, особено затоа што 
тие се помалку подложни на проверки и истраги од полицијата и граничните служби.33 Во 
2019 година, една актерка од Северна Македонија беше уапсена бидејќи во име на својот 
партнер овозможила криумчарење на 700 килограми кокаин во Шпанија, како и за договарање 
банкарски трансфери.34 

Променливата улога на жените во организираниот криминал може да се забележи и на 
социјалните мрежи, каде што некои ги објавуваат своите „достигнувања“ и брзото стекнување 
(незаконски) пари и промовираат слични вредности како и мажите вклучени во бизнисот. 

И покрај зголемената вклученост на жените во организираниот криминал, бројот на уапсени 
жени за вакви кривични дела останува мал – на пример, само 7,2 % од сите луѓе уапсени 
во Босна и Херцеговина во 2020 година биле жени.35 Помалку од 5 % од затворениците 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en
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во шесте земји на Западен Балкан се жени. Од 2012 до 2018 година, само 7 % од сите 
лица осудени за вмешаност во организирана криминална група во Западен Балкан биле 
жени.36 Бројот е низок, особено за прекршоци поврзани со трговија со дрога.37 Меѓутоа, 
пропорционално, се чини дека има поголем процент на жени кои се осудени за други видови 
сериозен криминал, како што е измамата.38 

Иако, се чини дека криминалните дела што ги извршуваат жени се помалку насилни од 
случаите предводени од мажи, важно е да се има на ум дека родовата перцепција ја обликува 
не само улогата која ја играа поединците во организираниот криминал, туку и одговорите 
на органите за спроведување на законот и шаблоните за забрана. Со други зборови, 
традиционалната перцепција за родот кај службениците за спроведување на законот може да ја 
прејудицира нивната тенденција да ја занемарат потенцијалната улога на жените престапници. 
Затоа, можеби ситуацијата е дека затворската популација и официјалната статистика даваат 
искривена слика за реалниот криминален пејзаж на Западен Балкан.

Вреди и да се напомене дека, и покрај повеќестраната улога која жените ја имаат во 
организираниот криминал ширум регионот, интервјуираните претставници на граѓанското 
општество не ја припишаа одговорноста на жените вклучени во организираниот криминал,  
што ја отсликува традиционалната перцепција на улогата на жената во општеството.
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Слика 3 Затворска популација според пол во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна 
Македонија и Србија (2020 г.), Косово39 (2021 г.), во проценти. 
Извори: Податоци обезбедени од Министерството за правда на Босна и Херцеговина, Marcelo F. Aebi и Méla-
nie M. Tiago, Prison populations, Space I – 2020, Совет на Европа, 15 декември 2020 г., https://wp.unil.ch/space/
files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf; A e dini sa meshkuj e sa femra në Kosovë aktualisht ndodhen 
nëpër burgje?, Syri, 11 мај 2021 г., https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/249905/a-e-dini-sa-meshkuj-e-sa-femra-
ne-kosove-aktualisht-ndodhen-neper-burgje/; Ženski zatvori u BiH imaju problema s kapacitetom, Vijesti, 11 ноември 
2019 г., https://www.bljesak.info/vijesti/flash/zenski-zatvori-u-bih-imaju-problema-s-kapacitetom/291600. 

https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf
https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf
https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/249905/a-e-dini-sa-meshkuj-e-sa-femra-ne-kosove-aktualisht-ndodhen-neper-burgje/
https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/249905/a-e-dini-sa-meshkuj-e-sa-femra-ne-kosove-aktualisht-ndodhen-neper-burgje/
https://www.bljesak.info/vijesti/flash/zenski-zatvori-u-bih-imaju-problema-s-kapacitetom/291600
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РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ПРИСТАПИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ 
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ НА 
ЗАПАДЕН БАЛКАН

Како што покажа претходното поглавје, мажите и жените на различен начин се погодени и 
реагираат на организираниот криминал.40 Ова го потврдија и претставниците на граѓанското 
општество кои беа интервјуирани за овој извештај.41 

Меѓутоа, досега имаше мал фокус на тоа како граѓанското општество ја зема предвид родовата 
припадност при обликување на своите одговори на организираниот криминал.42 Подоброто 
разбирање на родовите аспекти на отпорност на организираниот криминал би ја подобрило 
ефективноста на поддршката што им се обезбедува на организациите во заедницата. 
Неуспехот да се земат предвид родовите прашања при програмирањето на отпорноста на 
заедницата може да ги изложи жените на поголеми ризици и ранливости и да ги продолжи или 
влоши нееднаквостите.43 

Интересно е што, иако повеќето од испитаниците на прашалникот (види погоре во Резиме) 
истакнуваат дека нивниот пристап е полово свесен, па дури и родово чувствителен, тоа не 
секогаш се одразува во изјавите за мисијата на нивните организации ниту, пак, е вклучено 
во нивните предлог проекти за нови активности.44 Одговорите на некои претставници на 

Неостарт, е граѓанска организација со 
седиште во Белград, Србија, таа работи 
на изградба на женска пост-затворска 
реинтеграциска програма.  
© Neostart
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граѓанското општество ги одразуваа традиционалните перцепции за жената во општеството, при 
што еден од испитаниците дури изјави дека тие само го „спомнуваат полот поради барањата 
на донаторите“.45 Други тврдеа дека со оглед на нивната „работа со жени, не е неопходно да се 
има родово сензитивен пристап“.46 Ова сугерира дека дури и меѓу активистите на граѓанското 
општество во Западен Балкан, родот сè уште често се смета за политички коректно прашање 
што треба да се вклучи само за да се задоволат донаторите, а не како нешто што е навистина 
потребно за решавање на реалните проблеми, вклучувајќи и сексистичко однесување. 

Сепак, иако многу активисти на организации формално не вклучуваат референци за родот 
во своите активности и имаат мало искуство во изготвување проекти кои се однесуваат на 
родовата рамноправност, многумина ги применуваат овие принципи на практично ниво. 
Повеќето организации кои се занимаваат со млади имаат различни проектни активности за 
млади мажи и жени, а исто така обезбедуваат иницијативи коисе обидуваат да спојат различни 
општествени групи на иста маса. На пример, теквондо клубот Vllaznia во Скадар, Албанија, 
активно бара учество на млади жени на нивните часови по боречки вештини, и како студенти 
и како тренери.47 Клуб Маса во Мостар, Босна и Херцеговина, организира фокус групи на тема 
хулиганство во кои редовно учествуваат млади мажи и жени. Иако хулиганството е само по 
себе „машка“ тема (ниту една жена не е официјално регистрирана како хулиган во областа 
на Мостар), открија дека здружувањето на двете групи на заедничка дискусија го зголемува 
разбирањето на феноменот и генерира нови идеи за можни чекори напред.48 

Идејата за зближување на мажите и жените е особено важна. Како што изјави еден учесник на 
фокус група: „во многу рурални и приградски области, животот на младите мажи и жени оди 
паралелно. Тие имаат малку можности да се сретнат по училиште, со оглед на недостатокот 
на друштвени активности“.49 Друг испитаник од фокус група истакна дека: „мажите одат во бар 
или во кладилница или, пак, се возат низ градот; жените често посетуваат приватни курсеви 
или одат на гости една кај друга. Има многу малку можности за интеракција“.50 За време на 
фокус група организирана во Албанија во ноември 2020 година, младите мажи дури одбија 
да се приклучат на дискусијата каде што беа присутни жени бидејќи тие не учествуваат во 
„женски активности“.

Во некои случаи, граѓанските организации работат и на стереотипи за да изградат мостови 
и за да се вклучат сополовите разлики. На пример, една невладина организација која работи 
со младите на спречување на употребата и дистрибуцијата на дрога во руралните области во 
Северна Македонија, извести дека тие користат теми како што е модата за да ги мотивираат 
девојчињата да се приклучат на нивните активности, додека со спортот го привлекуваат 
учеството на момчињата. Соработката со peer-to-peer програми е особено корисна, бидејќи 
младите луѓе може да се поврзат со споделените искуства од нивни врсници (за разлика 
од наставници или возрасни). На овој начин, граѓанските организации се во можност 
понекогаши да се занимаваат со случаите до кои „тешко се допира“. Peer-to-peer активностите 
овозможуваат и „претворање на сувопарните информации во корисно знаење“.51 
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  РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛНА ПОСТЗАТВОРСКА 
РЕИНТЕГРАЦИЈА ВО СРБИЈА

Добар пример за создавање родово чувствителни одговори на организираниот криминал 

доаѓа од Србија, каде ГО работи на спречување на криминалот и има за цел да ја намали 

ранливоста на рецидивизам преку поддршка на поранешните престапници во нивните 

напори за реинтеграција. Досега, Неостарт, со седиште во Белград, најмногу работеше со 

мажи, индивидуално и во група, бидејќи претходните обиди да се поттикнат жените да се 

вклучат во нивната програма беа неуспешни. Иако жените покажуваа првичен интерес за 

нивните активности (во моментов во Србија се затворени околу 220 жени), тие честопати ја 

напуштаа програмата. 

Збунети од реакцијата, Неостарт започнаа да ги истражуваат можните причини и открија 

дека жените кои се пуштени од затвор или поправни установи имаат поинакви потреби од 

оние на мажите. Како што објасни еден член на Неостарт, „жените ретко доаѓаат заради 

основни потреби, како што се храна, пари или засолниште, бидејќи на еден или друг 

начин доаѓаат до пари и се обезбедени. Но тие имаат поинакви потреби – и им е потребна 

поддршка за да се вработат.“52 Се чини дека жените пуштени од затвор помалку се борат 

со зависност од дрога отколку мажите. Врз основа на овие сознанија, НЕОСТАРТ презеде 

нов пристап преку програма која во целост ја водат жени и којашто е наменета за жени, 

вклучувајќи поддршка од психолог којшто осмисли специјализирани сесии фокусирани на 

експресивна уметност и цврста врска со семејството на поранешните осуденици.53 

Една главна грижа за граѓанското општество е работата со жени кои се жртви на организиран 
криминал, а особено жртви на трговија со луѓе. Огромна грижа останува насилството врз 
жената. Во 2019 г. во Србија над 60 % од жртвите на злоупотреба и тортура биле жени.54 Во 
2020 г., 86 % од сите жртви на сексуални кривични дела во Албанија биле жени,55 додека пак, 
во Босна и Херцеговина секоја трета жена е пријавена како жртва на насилство.56 Една студија 
за мапирање на граѓанските организации во Западен Балкан покажува дека постојат невладини 
организации кои посебно обезбедуваат помош на жените (и нивните деца) кои страдаат како 
резултат на машко насилство или кои се жртви на трговија со луѓе. Многу од нив организираат 
советувалишта и обезбедуваат засолништа за жени, додека други нудат телефонски линии за 
помош и советување за мажи.57 



ОТПОРЕН БАЛКАН РОДОТ И ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ 15

Еден од клучните предизвици за граѓанското општество во Западен Балкан, идентификуван 
во извештајот „Посилни заедно: јакнење на отпорноста на граѓанското општество на Западен 
Балкан“ беше постојано спомнуван во дискусиите на чинителите од граѓанското општество 
околу преземањето родово чувствителен пристап кон организираниот криминал – имено, 
распространетиот недостаток на финансирање за невладините организации. Многу испитаници 
изјавија дека иако родовата компонента во нивната работа честопати е услов на донаторот, 
сепак, во практика тие ја немаат привилегијата да се фокусираат на родовата чувствителност, 
бидејќи од нив се бара да се пријават за различни видови проекти, често следејќи ги 
трендовите во меѓународната заедница, а не на локалните потреби. Група млади луѓе од 
Мостар објаснија дека „денес, граѓанските организации се принудени да аплицираат на повици 
за финансирање само за да преживеат. Но нема фокус на спречувањето криминал и родот. 
Доколку има можност да се разгледаат родово заснованите потреби, нашата организација би 
можела да создаде приспособени иницијативи.“58 Друг предизвик е недостатокот на упатства 
за родот и организираниот криминал, особено на Балканските говорни подрачја, како и 
фактот дека капацитетот на граѓанското општество да понуди специјализирани активности за 
различни групи на корисници е ограничен. Многу организации, особено во помалите заедници, 
имаат само со мал број вработени. Амбициозните млади луѓе често заминуваат да работат во 
поголемите градови, со надеж за постабилни можности за вработување. 

Невладина организација во Белград започна специјална програма за реинтеграција за жените поранешни 
затворенички предводена целосно од жените. © Officer Bimbleberry via Wikipedia
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УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО 
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Разбирањето на двигателите на организираниот криминал помага да се отпакуваат различните 
компоненти и им овозможува на заедниците кои се најпогодени од организираниот криминал 
соодветно да реагираат и да изградат отпорност. Додека ангажманот во организираниот 
криминал често се припишува на социјалниот притисок и очекувањата засновани на 
традиционалните родови улоги, претходното поглавје покажа дека родот е подеднакво важна 
компонента во одговорите на граѓанското општество кои се однесуваат на ранливоста на 
организираниот криминал. Родот, исто така, игра важна улога во раководството на ГО. 

Жените се во првите редови на многу ГО во Западен Балкан (како и во другите делови на 
светот); тие се агенти на промени и извори на отпорност во справувањето со ранливостите 
поврзани со организираниот криминал и корупцијата. Како што е прикажано на Слика 4, тие 
работат со деца и млади за да ја подигнат свеста за ризиците од организираниот криминал, 
како и со корисници на дрога или жртви на трговија со луѓе. Тие известуваат и од првите 
редови за актуелните трендови во дистрибуцијата и употребата на дрога. Иако податоците 
за тоа кој работи за ГО се ограничени, бидејќи националните регистри и бази на податоци се 
застарени и не обезбедуваат точни информации за профилите на персоналот, соодносот меѓу 
жените и мажите кои работат во граѓанското општество е приближно 55:45.59

Граѓански активист разговара организирано 
трендови на криминал кај ризичните 
млади во Албанија. © Vlora Youth Center



Во Косово, граѓанските 
организации што ги 
предводат жени се 
борат за да поттикнат 
да се пријавува 
корупцијата, како 
и да ги поттикнат 
заедниците да 
истапуваат.

Во Црна Гора, Фондот за 
отпорност поддржува 

новинарска организација 
предводена од жени што 

работи на откривање 
на улогата на жената 

во организираниот 
криминал во земјата.

Во Црна Гора, жените се во првите 
редови при помагање на децата 
кои употребуваат дрога.

КОСОВО

Во Босна, жените работат 
со деца за да се изборат 
против малолетната 
деликвенција и 
хулиганизам.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Во Албанија, жените ги 
водат младинските центри 
за да ја подигнат свеста 
за ранливостите поврзани 
со одгледување канабис и 
други видови алтернативно 
вработување за младите 
под ризик.

АЛБАНИЈА

ЦРНА ГОРА

ЖЕНИТЕ ВО ПРВИТЕ РЕДОВИ НА ОТПОРНОСТА ВО ЗАПАДНИОТ БАЛКАН
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Сите интервјуирани претставници на граѓанското општество се согласија дека постои широко 
прифаќање и уважување на жените во граѓанското општество. Навистина, иако општеството 
на Западен Балкан често се смета за ориентирано кон мажите или патријархално, честопати 
жените се тие што храбро ги водат иницијативите за јакнење на отпорноста во своите 
заедници, вклучително и борбата против организираниот криминал и корупцијата. 

Меѓутоа, жените во граѓанското општество се соочуваат со специфични предизвици, 
вклучувајќи и недостаток на стручност за прашања поврзани со криминал и корупција, како 
и со безбедносни прашања. Претставник на граѓанското општество од Косово тврди дека 
понекогаш жените не сакаат да преземат предизвикувачки теми како организираниот криминал 
и корупцијата, освен ако фокусот не е конкретно на родот.60 Традиционалната перцепција е 
дека од жените не се очекува да водат општествени движења или да промовираат економски 
развој. Овие ограничувања се особено тешки за управување на места каде што просторот за 
граѓанското општество се намалува, или каде што владите користат невладини организации 
организирани од владата (ВОНВО) за да ги унапредат своите интереси, нарушувајќи ја 
довербата во заедницата и независното граѓанско општество. 

  ЖЕНИТЕ ВО ПРВИТЕ РЕДОВИ ПРИ 
ИСТРАЖУВАЊАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНИОТ 
КРИМИНАЛ

Во Западен Балкан, помалку жени отколку мажи се пријавени како истражувачки 

новинари, но тие играат клучна улога во обелоденувањето на организираниот криминал 

и изразувањето на грижите во своите заедници. Две храбри жени во првите редови 

за подигнување на јавната свест се Татјана Лазаревиќ, главен уредник во KosSev од 

Митровица, Косово и Бранкица Станковиќ, уредничка на документарната програма 

„Инсајдер“ на ТВ станицата B92 во Србија. Има многу други низ регионот кои ги следат и 

истражуваат организираниот криминал и корупцијата во нивните заедници. 

Иако имаше само неколку случаи во кои ГО беа директно загрозени од организиран 

криминал, ситуацијата е поинаква за многу новинари. Имаше закани и за Лазаревиќ 

иСтанковиќ; всушност, Бранкица Станковиќ живее под полициска заштита повеќе од 

пет години, по континуираните закани од атентатори и криминални мрежи базирани на 

хулигански движења.61 Во април 2020 година,Лазаревиќ беше накратко уапсена откако 

наводно го прекршила полицискиот час за време на пандемијата на КОВИД-19, а сега се 

соочува со кривична пријава.62 И заканите испратени преку социјалните медиуми и лажните 

вести предизвикаа загриженост, особено за оние кои работат на прашања поврзани со 

корупцијата и криминалот во животната средина.63
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И покрај овие предизвици, постојат и можности за жените во 
граѓанското општество. Жените се сметаат за особено иновативни 
во градењето здрави односи и доверба со институциите и органите 
за спроведување на законот и застапувањето за поширока улога на 
граѓанското општество во заедницата. Тие се клучни за промовирање 
на улогата на образованието, зајакнувањето на младите и родовата 
еднаквост во намалувањето на ранливоста на организираниот 
криминал. 

Жените, особено оние кои ги водат младинските центри, честопати се 
сметани за примери за заедницата. „Идеите и енергијата на младите 
луѓе во Валона се мојот секојдневен извор на инспирација“, изјави 
Алекта Ламани, водач на младински центар во Валона, Албанија, кој 
работи на тоа да понуди алтернативни патишта за локалната младина. 
Таа тврди дека иако е важно да се имплементираат проекти и да 
се одржи организацијата во функција, од витално значење е „да се 
запомни дека можеме да ги промениме животите на младите луѓе“.64 
Ламани е само еден случај од бројнитепримери низ Западен Балкан 
кои заслужуваат признание, бидејќи се клучни за мотивирање и 
поттикнување на младите луѓе да учествуваат и да бидат активни во 
своите заедници. 

Меѓутоа, додека анализираме како да се искористат улогите на 
жените за да се намали ранливоста на организираниот криминал 
и да се поттикнат луѓето во нивните заедници, исто така е важно 
да се разгледа дали сегашните рамки за отпорност дополнително 
ги зацврстуваат постојните нееднаквости и го зголемуваат товарот 
на жените. Со други зборови, треба да ја избегнеме опасноста од 
преголем притисок врз граѓанските организации да се изборат со 
организираниот криминал, а со тоа да ги зголемиме ризиците за 
храбрите жени кои се обидуваат да ја направат вистинската работа 
во своите заедници. Наместо тоа, локалните и националните влади 
на Западен Балкан треба да допрат до ГО кои ги водат жени, како 
партнери и сојузници во борбата против организираниот криминал 
и корупцијата. Истовремено, донаторите треба да ја поддржат и да 
ја зајакнат нивната важна работа која толку многу придонесува за 
градење отпорност во загрозените заедници. 

Жените се на 
првите редови на 
многу граѓански 
организации во 
Западен Балкан
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НАПРЕДУВАЊЕ

Улогата на полот во организираниот криминал е важна, но не е доволно сфатена. 
Затоа, како што покажа ова истражување, важно е подобро да се разберат двигателите 
и овозможувачите на организиран криминал, како и да се подобрат одговорите на 
граѓанското општество кон феноменот.

За да напредуваме, важно е да се препознае повеќеслојната улога на жените и во борбата 
против и во извршувањето на организираниот криминал, и да се признае дека некои жени не 
се пасивни минувачи во активностите на организираниот криминал, туку играат централни 
улоги како агенти во активностите на организираниот криминал. Понатаму, од витално 
значење е да се разберат и да се спротивстават на негативните модели кои ги привлекуваат 
младите луѓе, и мажи и жени, кон организираниот криминал. Таквиот пристап треба да 
помогне да се намалат ризиците за жените и како потенцијални жртви и како сторители на 
организиран криминал и да се решат опасностите од токсичната мажественост на начин 
што може да помогне да се намали ранливоста на организираниот криминал. Полово 
фокусираниот пристап би ги охрабрил жените лидери на граѓанското општество кои често се 
на чело на борбата против организираниот криминал и корупцијата во заедницата. 

Учесници на настан во заедницата одржан 
за да се дискутира за употребата на дрога 
во Штип, Северна Македонија.  
© Double Hope
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