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Регионалната конференција во Сараево обезбеди одличен форум за дискусија и размена на 

искуства и практики помеѓу практичарите од затворите и пробациските служби и 

претставниците на координативните тела за спречување и борба против насилниот 

екстремизам од сите 6 земји кориснички на  хоризонталниот инструмент во регионот на 

Западен Балкан.  

Учесниците дискутираа и споделија идеи за градење синергии и заеднички пристапи за 

справување со насилниот екстремизам и радикализацијата во затворите. Тие разменија 

мислења околу начините за подигање на свеста и градење на капацитетите на персоналот во 

затворите и во пробациските служби, како и за тоа како да се подобри мултисекторскиот и 

меѓуинституционалниот пристап преку подобрување на вклученоста на граѓанското општество и 

заедниците во процесот на рехабилитација и за време на пост-казнената фаза по отпустот на 

лицето од затвор. 

Беа донесени следните заклучоци: 

• Учесниците го поздравија почетокот на Регионалната акција за справување со 

радикализацијата во затворите во регионот на Западен Балкан, која ќе биде спроведена 

од Советот на Европа во рамките на Програмата на хоризонталниот инструмент  2019-

2022, финансирана од Европската унија и Советот на Европа. 

• Преку Акцијата ќе се дава директна поддршка на спроведувањето на „Заедничкиот 

акционен план за борба против тероризмот за Западниот Балкан“ и поврзаните 

Билатерални аранжмани, како и стратегиите и акционите планови за БТ / БНЕ за 

секоја земја корисничка посебно. 

• Акцијата ќе обезбеди отворен форум за дискусии и редовна размена помеѓу 

затворските и  пробациските практичари во Западен Балкан, што ќе им овозможи  да 

идентификуваат добри практики, да учат од грешките и да ги постават 

минималните стандарди, што ќе резултира со подобрена методологија и алатки за 

борбата против радикализацијата во затворите и зајакнувањето на напорите за 

рехабилитација на насилните екстремистички затвореници. 

• Акцијата ќе ја олесни регионалната размена на искуства за примена на 

специфичните програми за рехабилитација или индивидуалните планови за  

третман во насока на повлекување од насилство. 

• Учесниците се согласија дека треба дополнително да се зајакнат превентивните 

мерки во затворите, што може да се постигне со континуирани напори за подигање на 

свеста и со разбирање на процесот на радикализација од страна на практичарите, 

како и со подобрување на примената на наменските алатки за идентификација и 

скрининг и практики на распределување. 

• Проценката на ризикот и потребите треба да се спроведува од обучени 

професионалци на редовно и периодично, а посебно внимание треба да се посвети 

на идентификацијата на осудените лица кои се подложни на радикализација. 

• Потребни се дополнителни напори за да се олеснат и зајакнат мулти-агенциските 

партнерства за да се спречи и сузбие радикализацијата во затворите и да се 

обезбеди  соодветна пост-казнена поддршка на ослободените лица осудени за 

насилен екстремизам.  

• Учесниците ја поздравија заедничката регионална платформа за обука што ќе им 

биде понудена на затворите и на практичарите во Западен Балкан. 
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• Постои согласност помеѓу сите учесници дека само  здрава затворска средина и 

добро управување  може позитивно да влијае врз успешната рехабилитација и 

реинтеграција во општеството. 

• Учесниците ја истакнаа важната улога на телата и механизмите за координација на 

спречувње и борба против насилниот екстремизам. Само силна и континуирана 

координација на сите актери вклучени во процесот на рехабилитација и реинтеграција 

на насилните екстремистички престапници ќе даде долгорочни одржливи резултати и ќе 

придонесе кон целокупната безбедност и стабилност во регионот. 


