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Извештај од посетата на Транзитен центар и бегалски камп Табановце

На 10 април 2017, како дел од нашиот CVE проект, тимот на ЗИП Институт имаше можност да го посети 
Транзитниот центар и камп за бегалци Табановце, во близина на Куманово и границата со Република Србија. За време 
на нашата посета, освен што имавме можност да ги рагледаме сместувачките капацитети, кујните, хигиенските 
услови и условите за живот и работа, имавме можност и да се запознаеме со луѓето што живеат и работат во 
центарот. 
Како и при посетата на Транзитниот Центар Винојуг, пред да се упатиме кон Центарот, го посетивме локалниот Центар за 
Управување со Кризи - ЦУК Куманово, за да ги подигнеме дозволите за посета и да добиеме малку повеќе логистички 
информации околу посетата. Управителот на Центарот, г-дин Горан Стојановски, не извести дека на наше располагање ќе 
има и преведувач, и дека тој самиот ќе поразговара со нас за различните аспекти и предизвици на управување и 
менаџирање на ваков објект. (за ова малку повеќе ќе може да прочитате во интервјуто со г-дин Стојановски 
наредната недела!)
На влезот на Центарот Табановце се регистриравме на контролниот пункт на Министерството за Внатрешни Работи, каде 
што ги приложивме дозволите за посета од Центарот за Управување со Кризи. Иако навремено ја доставивме потребната 
документација за да добиеме дозвола за фотографирање во Центарот од самото Министерство, истата не ни беше 
одбрена, односно не беше доставена до пунктот на МВР во самиот Центар.
Додека чекавме на пунктот за регистрација, зборувавме со полицајците што го обезбедуваат Центарот. Ни кажаа дека 
ситуацијата во Центарот е релативно мирна, без некои поголеми инциденти, иако се случувало да има меѓусебни 
расправии и помали инциденти меѓу бегалците, односно мигрантите, особено меѓу оние од Сирија, Ирак и Авганистан, а 
имало и негативност насочена кон личностите од Мароко и Алжир. Конфликтите најчесто биле на етничка, религиозна и 
национална основа, бидејќи, цитираме:
 “Бегалците од различни држави не се саакаат меѓусебно. Оние од Сирија и Ирак сметаат дека се најпогодени, и дека 
оние од Авганистан, Мароко или Либија им ги земаат местата”. 
Кога влеговме во Центарот, не пречека директорот на Центарот и ЦУК - Куманово, Горан Стојановски. Накратко ни раскажа 
околу генералната состојба во Центарот и нè запозна со г-дин Вили, преведувачот во кампот кој што беше нашиот водич. 
Прво го посетивме просторот во кој што делува Ла Страда. Тие ни раскажаа за активностите и програмите што ги 
спроведуваат со децата во Центарот, како и за работилниците организирани со цел да се поттикне креативноста кај децата 
и младите, а воедно ни кажаа и дека се организираат изложби со делата на лицата кои што престојуваат во кампот. 
Зборувавме и за помошта која што Ла Страда ја нуди. Најчесто, тоа е психосоцијална помош и советување. Кога во Центарот 
престојувале, односно транзитирале поголем број на мигранти и бегалци, се организирале и работилници на теми кои што 
би придонеле кон подобрување на состојбата и процесот на транзитирање, на пример препознавање и заштита од трговија 
со луѓе. 
Разговаравме и со претставници од UNICEF. Во нивните простории се сретнавме со неколку дечиња. Во моментот на нашата 
посета, бројот на малолетни лица во Центарот беше 9, а бројот на млади, тинејџери и адолесценти беше 14. Во просториите 
на UNICEF исто така се одвива и процесот на образование; доаѓаат професори и предаваат англиски и германски јазик како 
и информатика, бидејќи располагаат со компјутери и интернет мрежа. 
Исто така, имавме прилика да поразговараме и со едно од семејствата кои што престојуваат во кампот и се бегалци од 
Сирија.Разговаравме со Хади Хасан, неговата жена Курди Исмаил и нивниот син Невзат Хади. Тие се 4 члено семејство, но 
постариот син е во моментов во Иран бидејќи немале доволно финансиски срества за да може и тој да дојде во Европа. 
Дополнителна отежнувачка околност е фактот што Хади е инвалид и има проблеми со едната нога. Ни кажаа дека многу 
плаќале за да бидат изнесени од нивната земја, а целта им е да стигнат во Германија поради добрите услови за живот. 
Редовно контактираат со синот и останати познаници во Иран. Сирија им недостасува многу, и би се вратиле во Сирија 
доколку има шанса за примирје и мир. Најмногу ги мачи неизвесноста во која што се наоѓаат, бидејќи година и половина се 
во Табановце. 
Имавме шанса и да поразговараме со дел од волонтерите што работат на терен од почетокот на т.н. мигрантска криза. Ни 
раскажаа за своите искуства и шокот што се доживува со среќавање со повеќе од 1.5 милиони бегалци и мигранти во 
период од 2 години. Во однос на прашањата во врска со инциденти или пак проблеми, ни кажаа дека освен  во периодот на 
затворањето на Балканската рута, во март 2016, кога во меѓузоната останале околу 1500 мигранти и бегалци и навистина 
имало проблеми, не се соочиле со немири или пак поголеми инциденти. Исто така, добивме неофицијална информација 
дека по затворањето на Балканската рута, има лица кои што сеуште се обидуваат да транзитираат низ Република 
Македонија кон Србија, но бидејќи не можат да ја поминат границата, имаат поставено импровизирани ,,кампови” во 
близината на cелата Ваксинце и Лојане. Овие мигранти и бегалци се пречекани со генерално незадоволство и предрасуди 
од страна на локалното население, кое што е немоќно да направи нешто во врска со овие лица. 
Во однос на здравствената состојба на лицата кои престојуваат во Центарот, самите ни кажаа дека има лица кои што имаат 
здравствени проблеми, но се однесени во Скопје на лекување во соодветни болнички установи. Настанува проблем коа 
лицата на кои што им е потребно лекување се малолетни и придружувани од родител, бидејќи родителите немаат право да 
дојдат во болниците во Скопје. Добивме информација дека на почетокот на бегалската криза имало доста поплаки во 
однос на недостатокот на медицински лица. Во моментов во кампот има доктор, медицинска сестра и психолог, а 
гинеколог го посетува кампот еднаш неделно.
Со тоа се задоволуваат потребите на малиот број на лица во Центарот Табановце и единствен проблем кој постоел и сеуште 
е присутен се однесува на родово-културолошките препреки во однос на медицинските лица. 
Со оглед на тоа дека времето за посета ни беше навистина кратко, се упативме кон контролниот пункт на МВР да се 
одјавиме, оставајќи зад нас луѓе кои што секојдневно ги мачи неизвесноста, семејства поделени на сосема различни 
краишта на светот и дечиња со замаглени соништа. 

Подготвиле: Јована Перовска и Маида Амети
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What is it like to work at a the heart of the refugee crisis?
An interview with a humanitarian worker
3rd of May 2017

What are the sexual and reproductive health facilities like?
In majority of cases, the hospitals or private doctors provide reproductive healthcare.

What are the educational facilities like? 
Those enrolled, go to public schools on the islands, although this is a small percentage of children. In most cases, non-
formal education happens in playgrounds or child friendly spaces.

What is the mental health state of people? Are there any appropriate facilities in which these issues are 
addressed?
In addition to the NGO's providing psychiatric and psychological support, the public mental institutions are also available 
for support.

What do you think of the process of community building in the camps? Seeing that usually the people living in 
the camps have lost their communities, support systems, sometimes even their closest family and friends, what 
do you think, how people find the community support?
The nuclear families are usually the support system for most cases. Those travelling alone, find company in the facilities 
accommodated. 

Are there any resources over which there is always a fight (food, water, sanitation products, toys etc.)?
In the islands in which I operate, I haven't come across any big fights. Instead, the majority of the complaints are about the 
legal procedures…

What is the role of money in the camp? How do people exchange goods and services? Is there some sort of an 
internal system of exchange?
No. In some instances, where available, PoC's receive cash assistance from NGO's working on this. 

What is the role of international organizations, humanitarian agencies, INGOs and local NGOs?
Each one of them has a different mandate and/or a different role. In almost all islands there is an inter-agency 
coordination mechanisms at place to avoid duplication of efforts, to coordinate for maximizing the effects of the services, 
etc 

What is the role of local structures (municipalities, state ministries, police, military)? 
The Ministry of Migration Policy, municipalities, police and army are all involved in the response within their mandates to 
ensure a safe, secure and dignified assistance.

We have seen many images of people fleeing home without anything but a telephone/smartphone. In your 
personal opinion, what is the role of smartphones and the internet in such places?
Smartphones have played a major role in the so-called 'refugee crisis' as its their only means to keep in touch with the 
people they have left behind or the people they aim to reunite with. 

In your personal opinion, what would be the best/ fastest resolution for the refugees?
There is not a one-size-fits-all solution. As mentioned earlier, each person of concern has a different need, aspiration and 
background that needs to be addressed carefully by the stakeholders. In any case, I hope to see the war in Syria come to 
an end soon. 

What languages do you speak? Have you experienced any particular troubles due to language/communication 
barriers?
I speak the local languages in Macedonia, English and a little bit of Italian. Of course, our job wouldn't be possible without 
the presence of translators, interpreters, cultural mediators on the ground.
 
Have you experienced any threats? What is the process of addressing personal threats?
None. As in any other country, you report it to the competent authorities.

What do you think is the biggest misconception, especially on the Balkans, about the refugees?
That these people pose a threat to the peace and stability of the Balkans is a misconception. 

Prepared by: Jovana Perovska
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