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Соопштение за медиумите
Илјадници бегалци и мигранти се жртви на екстремни
злоупотреби на човековите права во текот на
очајничките патувања
Според нов извештај кој излезе вчера во соработка помеѓу УНХЦР, Агенцијата на ОН
за бегалци и Центарот за мешани миграции (ММЦ) при Данскиот совет за бегалци,
илјадници бегалци и мигранти умираат, додека многумина се соочуваат со екстремни
кршења и злоупотреби на човековите права за време на нерегуларните патувања
помеѓу Западна и Источна Африка и африканскиот средоземен брег. Извештајот
насловен „На ова патување, никој не се грижи дали ќе преживееш или ќе умреш“ Злоупотреба, заштита и правда на рутите помеѓу Источна и Западна Африка и
африканскиот средоземен брег, зборува како повеќето лица кои тргнале по овие
рути се жртви или сведоци на невидена бруталност и нечовечност од страна на
криумчари, трговци со луѓе и паравојници, а во некои случаи и државни службеници.
„Предолго веќе страшните злоупотреби врз бегалците и мигрантите на овие копнени
рути остануваат главно невидливи“, изјави Високиот комесар на ОН за бегалци,
Филипо Гранди. „Овој извештај ги документира убивањата и бруталното широко
распространето насилство насочено кон очајни луѓе кои бегаат од војни, насилство
и прогон. Потребно е силно водство и координирани активности од страна на
државите во регионот, кои со поддршка на меѓународната заедница ќе ја прекинат
оваа суровост, ќе ги заштитат жртвите и ќе ги обвинат одговорните за криминалот“.
Претставништвото на УНХЦР во Скопје е исто така загрижено околу бројот на смртни
случаи на територијата на Северна Македонија: во 2019 година беа документирани
9, а оваа година досега се бројат уште 7 жртви на овие сурови патишта. На 30 јули,
Светскиот ден против трговијата со луѓе, повикуваме на зајакната заштита на луѓето
кои се движат во потрага по безбедност.
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Детали од Извештајот:
Собирањето точни податоци за смртните случаи во контекстот на нерегуларни
мешани движења кои се во контрола на трговците и криумчарите на луѓе е
неверојатно тешко бидејќи многу од нив се случуваат во сенка, далеку од погледите
на властите и нивните формални системи за менаџирање на податоците и
статистиките. Сепак, резултатите на извештајот кој се темели на програмата за
собирање на податоци на ММЦ, како и податоци од дополнителни извори, велат дека
најмалку 1.750 лица загинале на овие патувања во 2018 и 2019 година. Ова укажува
на најмалку 72 смртни случаи месечно, што ја прави оваа рута една од
најсмртоносните бегалски и мигрантски рути во светот. Овие смртни случаи се згора
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на илјадниците кои починале или исчезнале последниве години во обидите за
очајнички патувања преку Средоземното Море до Европа, откако стасале до
северниот африкански брег.
[КРАЈ]
Целосното соопштение од Женева, можете да го најдете тука.
Целиот извештај може да се најде тука.
За повеќе информации на темата, контактите за медиуми се:
Центар за мешани миграции (Mixed Migration Centre)
Во Женева, Bram Frouws, bram.frouws@mixedmigration.org, +41 79 889 54 39
УНХЦР
• Во Женева, Charlie Yaxley, yaxley@unhcr.org, +41 795 808 702
• Во Тунис, Caroline Gluck, gluck@unhcr.org, +216 299 255 560
• Во Најроби, Dana Hughes, hughes@unhcr.org, +254 733 440536
• Во Дакар, Romain Desclous, desclous@unhcr.org, +221 786 386 395
• Во Аман, Rula Amin, aminr@unhcr.org, +962 (0)790 04 58 49
• Во Њујорк, Kathryn Mahoney, mahoney@unhcr.org, +1 347 443 7646
• Во Лондон, Laura Padoan, padoan@unhcr.org, +44 777 5566 127
• Во Париз, Céline Schmitt, schmittc@unhcr.org, +33 6 23 16 11 78
• Во Рим, Federico Fossi, fossi@unhcr.org, +39 349 084 3461
• Во Рим, Barbara Molinaro, molinarb@unhcr.org, +39 33 85 46 29 32
• Во Мадрид, Maria Jesus Vega, vegam@unhcr.org, +34 670 661 263

Контакт од УНХЦР Скопје:
Љубинка Брашнарска, brashnar@unhcr.org, +389 72 269 346
Страница на фејсбук
Твитер на агенциите на ОН
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