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Регионалната конференција во Скопје претставуваше одлична можност 

претставниците на затворските власти од сите шест институции – корисници на 

програмата Horizontal Facility од Западен Балкан да ја зајакнат соработката во однос на 

дерадикализацијата во затворите и да започнат со размена на добри практики во 

однос на откажување од насилство и подобрување на управувањето со затворите, што 

треба да резултира со успешна ресоцијализација на насилни радикализирани осудени 

лица и нивно реинтегрирање во општеството. 

Презентациите и дискусијата се фокусираа на широк опсег теми поврзани со 

радикализација, вклучувајќи го и феноменот на насилен екстремизам и процесот на 

радикализација во затворите, меѓународните стандарди и пракси за адресирање на 

радикализацијата во затворите и добрите практики во другите земји членки на Советот 

на Европа, потребата од меѓусекторска и регионална соработка во адресирање на 

насилниот екстремизам и спречување на радикализацијата во затворите, како и од 

развивање добри програми на управите на затворите за ресоцијализација и третман на 

радикализирани лица. Претставниците од сите 6 затворски системи присутни на 

конференцијата ги претставија релевантните практики и предизвиците во однос на 

прашањето на насилниот екстремизам и радикализацијата во затворите. 

Беа усвоени следните препораки: 

 

• Учесниците на дводневната конференција силно го поздравија зајакнувањето 

на регионалната соработка во однос на пристапите и методологиите за 

адресирање на прашањето на насилниот екстремизам и радикализацијата во 

затворите и повикаа на нејзино понатамошно подобрување. 

 

• Учесниците повикаа на понатамошно јакнење на соработката помеѓу 

релевантните затворски управи и размена на добрите практики во областа на 

алатките за скрининг и проценка земајќи ги во предвид специфичното 

социолошко, културолошко и етничко наследство на различните општества во 

Западен Балкан. 

 

• Учесниците ја поздравија идејата да се продолжи со размената на идеи и 

искуства во однос на примената на специфичните програми за 

ресоцијализација или индивидуалните планови за третман на радикализирани 

осудени лица и праксите на управување со ризик и распределување на осудени 

лица. 

 

• Размената на добрите стратегии и модули за обука на затворски персонал 

помеѓу затворските управи во Западен Балкан беше потенцирана како начин за 

продолжување на соработката.  

 

• Персоналот кој е во директен контакт со осудените лица ќе биде обучен да 

постапува во согласност со принципите на динамичката безбедност со цел да 

ја одржува безбедноста, сигурноста и добриот ред во затворот и да 

придонесува кон ресоцијализацијата на осудените лица.  
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• Сите учесници се согласија дека силно се препорачува целиот затворски 

персонал да добие општа обука за подигање на свеста во однос на 

радикализацијата, вклучувајќи ги и основните техники за идентификација со 

акцент на затворските професионалци кои работат директно со насилни 

осудени екстремисти, како и околу потребата од подетална и специјализирана 

обука согласно со нивната улога во процесот. 

 

• Доброто управување со затворите и индивидуалното планирање на казната 

со акцент на целите, мотивацијата и потребите на осудените лица ќе овозможат 

успешни и фокусирани напори за ресоцијализација на сите осудени лица, 

вклучувајќи ги и насилните екстремисти со цел да се осигури безбедна 

реинтеграција во општеството. 

 

• Многу е важно да се посвети специјално внимание на управувањето со 

специфичните групи, како младите луѓе, осудените жени, како и осудените 

лица кои првпат издржуваат затворска казна. 

 

• Учесниците ја потенцираа потребата од вклучување на верските 

заедници/свештени лица/имами во процесот на откажување. Исто така треба 

да се размисли и за вклучување на доброволци, партнери и членови на 

семејството бидејќи можат да бидат многу корисни за ефикасна реинтеграција 

на осудените лица. 

 

• Одговорноста за спречување на вршење кривични дела поврзани со насилен 

екстремизам или нивно повторување, постапување со радикализирани осудени 

лица во затворите и успешно интегрирање во општеството не е само 

одговорност на казнено-поправните органи, туку и на различни национални 

агенции и организации, вклучително и на граѓанското општество. 

 

• Учесниците се согласија дека обезбедувањето ефикасна и одржлива соработка 

со пробациските служби и меѓу-ресорската соработка е клучно за борба 

против овој феномен. Меѓу-секторскиот пристап со акцент врз безбедноста, како 

и врз напорите за ресоцијализација и обезбедување на можности можат да 

помогнат за промена на интересот на поединецот и негово вклучување во 

екстремистички активности. 

 

• Понатамошното инвестирање во истражувања во регионот е од суштинско 

значење за обезбедување информации базирани на докази во однос на 

факторите на ризик и заштита од престапување, програми за откажување и 

дерадикализација на насилни радикализирани осудени лица. Добра појдовна 

точка за овој процес би било континуираното собирање на централизирани 

податоци од алатките за проценка на ризикот и потребите кои се веќе 

воспоставени. 

 

• Учесниците се согласија дека буџетските ограничувања и недоволните 

ресурси не можат да се користат како изговор за непостапување и охрабрија 

изнаоѓање иновативни пристапи за справување со овој феномен; 
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• Сите учесници се согласни дека во врска со изготвувањето на мерките за 

безбедност и сигурност во однос на насилните радикализирани осудени лица, 

од суштинска важност е тие да се базираат на владеење на правото и 

почитување на човековите права и основните слободи.  

 

• Од гледна точка на организаторот работата продолжува надоврзувајќи се на 

резултатите и заклучоците од конференцијата во Скопје и истите ќе се користат 

како основа за развивање на посебен регионален проект за радикализација во 

затворите и откажување од насилство, кој ќе се имплементира во рамки на 

втората фаза од програмата Horizontal Facility, која е кофинансирана од 

Европската Унија и Советот на Европа, а ја спроведува Советот на Европа.  

 


