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Осврт 

 

1. Изразена е загриженост за фактот дека затворите може да се користат како плодна 

почва за создавање радикализирани насилни екстремисти и дека радикализираните 

престапници за кои се планира ослободување од затвор или оние што се на пробација не 

се ресоцијализираат соодветно. Загриженоста е интензивирана по многубројните 

терористички акти што се извршени во Европа во 2015 и во 2016 година, при што голем 

број од главните сторители поминале низ кривично-правосудниот систем. 

 

2. Потребата за јасност во однос на улогата што може и треба да ја имаат затворските и 

пробациските служби во спречувањето и во справувањето со радикализирањето што 

води кон насилен екстремизам доведе до тоа Комитетот на министрите на Советот на 

Европа да ги усвои „Насоките за затворските и за пробациските служби во однос на 

радикализирањето и насилниот екстремизам“2. Овој труд е дел од активностите што се 

преземени од државите-членки на Советот на Европа, а кои беа договорени на 125. 

седница на Комитетот на министрите (Брисел, 19 мај 2015 година)3. 

 

3. Цел на Насоките е да се обезбеди општа законска и етичка рамка за креирање 

соодветни политики и реакции што се усогласени со стандардите и со принципите на 

Советот на Европа што се поврзани со владеењето на правото и заштитата на 

човековите права. Тие ја потврдуваат важноста на инвестирањето во доброто 

управување со затворите и со пробацијата и на потребата вработените да се обучуваат 

за високите професионални и етички стандарди за да може ефикасно да му се 

спротивстават на радикализирањето што води кон насилен екстремизам. Исто така, тие 

нагласуваат дека на затворската и на пробациската работа треба да се гледа како на дел 

од сеопфатна мултиагенциска стратегија за борба против насилниот екстремизам.  

 

4. Исто така, беше одлучено да се изработи прирачник за затворските и за пробациските 

служби на државите-членки на Советот на Европа така што ќе се надградат и 

дополнително ќе се развијат низа стандарди и принципи што се содржани во Насоките. 

Цел на Прирачникот, кој треба да се користи и да се чита заедно со Насоките и во 

согласност со националното законодавство и со меѓународните стандарди за човековите 

права, е да им се обезбедат практични совети на затворските и на пробациските служби, 

да се идентификува листа на индикатори за радикализирањето, да се дадат примери на 

можни алатки и методи за спречување и за справување со радикализирањето што води 

 
2 „Насоки за затворските и пробациските служби во однос на радикализацијата и насилниот екстремизам. 
(усвоени од страна на Комитетот на министри на 2 март 2016 г., на 1249-тиот состанок на заменици министри) 
3 Doc. CM (2015)74: Акциски план „Борба против насилен екстремизам и радикализација која води кон 
тероризам’’.  
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кон насилен екстремизам и да се идентификуваат одредени препорачани практики во тој 

однос. 

 

5. Цел е Прирачникот да биде усогласен со вредностите и со стандардите на Советот на 

Европа, особено со Европските затворски правила и со Правилата за пробација на 

Советот на Европа и тој треба да се користи во врска со овие текстови. Националните 

власти треба да бидат свесни дека во однос на малолетниците треба да се посвети 

посебно внимание и да се применат различни методи за интервенција во споредба со 

возрасните. Притоа тука се земени предвид нивната личност што се развива и 

специфичните потреби. Овој Прирачник треба да биде соодветно приспособен кога се 

применува за малолетници и треба да ги почитува Европските правила за малолетни 

престапници, во зависност од санкциите или од мерките. 

 

6. Во оваа сфера активно работат и Канцеларијата на Обединети нации за дроги и 

криминал (UNODC)4, како и Мрежата за зголемување на свеста за радикализирањето 

финансирана од ЕУ (RAN). Претставници на Мрежата за зголемување на свеста за 

радикализирањето и други експерти се обединија во работата на овој Прирачник за да ги 

пренесат меѓународното знаење и експертизата што се достапни во оваа област. 

Прирачникот е резултат на овие здружени напори, а нивна цел е да им се помогне на 

националните власти и на општеството воопшто поефикасно да се справува со 

радикализирањето што води кон насилен екстремизам. 

 

7. Работата ја спроведе Советот за пенолошка соработка (Council for Penological Co-

operation/PC-CP) меѓу јануари 2015 г. и октомври 2016 г. Во тоа време членови на 

Работната група на РС-СР беа (по азбучен ред): Nathalie BOISSOU (Франција); Annie 

DEVOS (Белгија); Vivian GEIRAN, PC-CP претседавач (Ирска); Antanas JATKEVIČIUS 

(Литванија); Jorg JESSE, PC-CP заменик-претседавач (Германија); Attila JUHASZ 

(Унгарија); Dominik LEHNER (Швајцарија); Nikolaos KOULOURIS (Грција); Nadya 

RADKOVSKA (Бугарија). Нацрт-текстот го изработија тројца надворешни научни експерти: 

Christopher DEAN (Обединетото Кралство); Merel MOLENKAMP (Холандија) и D. Elaine 

PRESSMAN (Холандија/Канада). 

 

ПРВО ПОГЛАВЈЕ: ОПСЕГ И ГЛАВНИ ПРАШАЊА 

 

Опсег 

 

 
4 Прирачник на UNODC за контрола на насилни екстремни осудени лица и спречување на радикализација која 
води кон насилство во затворите https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HAndbook_on_VEPs.pdf   

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HAndbook_on_VEPs.pdf
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8. Целта на овој Прирачник е да се дадат специфични насоки и да се предложат 

препораки за да се постигнат добри практики во процената на ризиците, управувањето и 

реинтеграцијата на радикализираните престапници. Овој документ дава практични 

информации што се во согласност со важноста на приспособените процени на ризикот и 

интервенции и со употребата на добри принципи за управување со затворите и со 

пробацијата што се однесуваат на престапници насилни екстремисти. Долгорочна 

стратегија за затворските и за пробациските служби треба да биде спречувањето 

насилните екстремисти повторно да го извршат делото, спречувањето на 

радикализирањето во затворската и во пробациската средина и воспоставувањето 

долгорочна превентивна стратегија во рамките на кривично-правосудниот систем. 

 

9. Прирачникот е наменет за раководителите и за затворскиот и за пробацискиот 

персонал. Персоналот што работи директно со престапниците во затворот и персоналот 

на службата за пробација особено треба да ги искористат клучните точки и 

информациите што се содржани во овој Прирачник во своите професионални интеракции 

со оваа посебна популација што е под нивна одговорност. Исто така, тој може да биде 

релевантен и за лица што работат со престапници за кои постои можност да бидат 

радикализирани во затворот. Тие може да опфатат психолози, пробациски службеници, 

социјални работници и други професионалци и партнерски организации. Овој Прирачник 

е прв чекор во развојот на практика и на работни методи што може да бидат препорачани 

на национално ниво во државите-членки на Советот на Европа и на меѓународно ниво. 

Тој треба да се смета за жив документ што треба да се ревидира со текот на времето 

(еднаш годишно би било идеално) за да се вградат новите моменти во колективното 

знаење и експертиза во оваа релативно нова област. 

 

Главни прашања и предизвици 

 

Заштита на човековите права и безбедноста во затворите 

 

10. Намената на затворите е да бидат место за затворање на престапниците во безбедни 

и хумани услови. Цел на затворите е казнување, ресоцијализација и заштита на 

општеството. Програмите за ресоцијализација и интервенција во затворите, но и во однос 

на престапниците на пробација имаат цел да ја поддржат крајната реинтеграција на 

престапниците во општеството. Со независен мониторинг на затворските и на 

пробациските практики и со соодветни механизми за жалби ќе се спречат несоодветното 

управување со службите и злоупотребата на правата и на слободите.  

 

11. За да се олеснат ресоцијализацијата и реинтеграцијата на престапниците во 
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општеството, затворите треба да ги заштитуваат човековите права на затворениците и да 

одржуваат безбедна и хумана средина што поддржува ангажирање на затворениците во 

секојдневниот затворски живот на конструктивен начин. Треба да се избегнува 

пренатрупаноста поради нејзиниот негативен ефект врз престапниците и врз безбедноста 

на затворот. Треба да се дозволи повеќе време за затворски посети, за отсуствување од 

затворот, како и разни активности надвор од ќелијата, со цел да се дејствува врз овие 

негативни ефекти, а тоа треба да биде поттик на позитивните промени кај затворениците. 

За да се создаде доверба и разбирање меѓу вработените и затворениците, затворските 

политики треба да бидат транспарентни и да се спроведуваат на праведен и чесен начин.  

 

Разбирање на процесот на радикализирање 

 

12. За сите престапници, вклучително и за насилните екстремисти, треба да се применува 

добро управување со затворите и со пробацијата и треба да се поддржуваат 

активностите за ресоцијализација на сите. Со регрутирање и со обука на вработените во 

затворите и во службите за пробација што се емпатични и кои се ангажираат со 

престапниците на конструктивен и позитивен начин ќе се олесни разбирањето за 

затворениците што се насилни екстремисти, вклучително и нивната идеологија и нивните 

лични мотиви. Ваквите информации се релевантни како за точната анализа на нивните 

единствени потреби, така и за нивниот ризичен статус. Исто така, тоа поттикнува 

позитивна средина со другите затвореници и може да го олесни ангажирањето во 

пошироките позитивни аспекти на затворскиот живот.  

 

13. Наградувањето на поединци за нивното добро однесување има цел да го охрабри 

учеството во програми за борба против радикализирањето на насилните екстремисти и 

на лицата кај кои постои ризик од радикализирање што води во насилство. Со правични 

дисциплински санкции, во комбинација со позитивни стимули, може да се поттикнат 

довербата и перцепцијата на правдата во затворската средина и може да се поддржи 

когнитивното отворање кон промени што е клучно за сите престапници, а може да биде 

особено важно за оние што се насилни екстремисти.  

 

Потреба од распоредување и управување со соодветен персонал и ресурси 

 

14. Властите имаат должност да обезбедат поддршка, ресурси, обука, безбедност и 

надзор врз вработените на сите нивоа што работат со насилни екстремисти и со 

престапници што се радикализираат. Условите на работа треба да ги одразат сложеноста 

и значењето на нивната улога во овој однос. Тоа ќе овозможи задржување на 

професионално квалификуваниот персонал и ќе поттикне добро управување и 
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обезбедување на соодветни и насочени процени и интервенции.  

 

Идентификација на насилни екстремисти и престапници во фаза на 

радикализирање  

 

15. Важно е да се идентификуваат сите лица во затворите или кои се на пробација што 

може да бидат насилни екстремисти, како и оние за кои постои ризик дека ќе се 

радикализираат. Потребно е да се идентификуваат лицата што се во фаза на 

радикализирање кон насилство, но кои се осудени за дела што не се поврзани со 

тероризам или со насилен екстремизам. Исто така, треба да се идентификуваат 

престапниците што биле мотивирани да дејствуваат насилно поради идеологија, но на 

крајот биле осудени за поопшти насилни дела. 

 

16. Идентификувањето на мотивот е важно затоа што постојат карактеристики што се 

однесуваат на оваа популација, а кои значително се разликуваат од карактеристиките на 

други престапници или групи престапници. Овие карактеристики и разлики имаат 

импликации врз потенцијалот за радикализирање на поединци во рамките на затворот, 

нивната успешна интеграција во општеството за време на пробацијата, како и врз 

индивидуализираните и релевантните процени на ризикот и програми за интервенција. 

Исто така, општите пристапи за ресоцијализација што се користат кај други престапници 

може да имаат мало или никакво влијание врз борбата против радикализирањето што 

води кон насилство или врз насилните екстремистички идеологии и намери што се 

поврзуваат со оваа посебна група престапници. Иако постојат одредени општи пристапи 

што може да бидат корисни за насилните екстремисти и за другите престапници, свеста 

за специфичните карактеристики на насилните екстремисти и за нивните јасни разлики во 

однос на другите престапници ќе го олесни обезбедувањето точни процени, соодветни 

насочени интервенции и ефективни стратегии и процеси на пробација.  

 

Различни карактеристики на насилните екстремисти  

 

17. Идентификувани се значајни разлики во поглед на личните потреби, мотивите, 

политичките и идеолошките гледишта, жалбите, вредностите, ставовите, личните 

карактеристики и историјата на насилните екстремисти во споредба со другите „обични“ 

криминалци. Треба да се разгледаат елементите што се однесуваат на континуираните 

намери и способноста на поединецот, како и евентуалните сегашни или потенцијални 

„заштитни“ фактори или фактори за ублажување на ризикот. Ваквите детали се важни во 

однос на донесувањето одлуки што се однесуваат на ризикот во врска со насилните 

екстремисти и со лицата што би можеле да се радикализираат и да станат насилни. Овие 
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елементи се важни и за идентификација на идните цели на индивидуализираните 

програми за интервенција и на стратегиите за интервенција што треба да се користат за 

борба против насилниот екстремизам. Тие ќе бидат детално опфатени во наредните 

делови на овој Прирачник.  

 

18. Општо е прифатено дека не постои единствен профил што се однесува на насилните 

екстремисти од аспект на возраста, полот, образовните достигнувања, воспитувањето, 

менталното здравје, националноста, етничката припадност и личната биографија. Многу 

насилни екстремисти се лица што функционираат „нормално“, но тие се посветени на 

посебна идеологија и подготвени се да користат незаконско насилство за да ги постигнат 

своите цели. Некои насилни екстремисти и лицата што се радикализираат и стануваат 

насилни, всушност, имаат чувствително ментално здравје, иако ова не ѝ е вродено на 

оваа популација. Некои престапници се возрасни млади лица, некои се постари, а некои 

се малолетни. Престапниците во минатото забележително биле мажи, но сè поголем број 

жени се инволвирани во кривични дела што се поврзани со насилен екстремизам. 

Многумина сторители доаѓаат од стабилни ненерушени семејства. Други не. Некои 

високообучени професионалци, како што се доктори и инженери, се познати како насилни 

екстремисти. Други, пак, имаат ограничено образование или го напуштиле училиштето. 

Некои се лидери, а други се следбеници, па дури и криминалци опортунисти. Наспроти 

овие разлики, постојат индикатори што може да бидат идентификувани и вградени во 

протоколот за идентификација на овие индивидуални карактеристики, за идентификација 

и за опишување на ризиците што ги претставува некој поединец и за обезбедување 

релевантни информации што ќе помогнат во постапувањето со насилниците престапници 

што се в затвор и со оние што се на пробација.  

 

19. Лошо управуваните и пренатрупаните затвори може да бидат фактор што ќе доведе 

до зголемено радикализирање. Поплаките, гневното однесување и фрустрациите што се 

резултат на нехуманото однесување може да го зголемат влијанието на лицата што 

регрутираат насилни екстремисти во затворска средина. Идеологиите на екстремистите 

полесно се пренесуваат во непријателско и пренатрупано опкружување. Познато е дека 

некои од сторителите на најголемите терористички акти во Европа поминале низ 

затворскиот и пробацискиот систем и затоа е важно да се решаваат прашањата што би 

можеле да придонесат кон ризикот и да се опфатат пристапите што се наменети за 

спречување на ризикот од насилен екстремизам, а притоа да се биде свесен за цената.  

 

Специјализирани процедури за насилните екстремисти 

 

20. Потребата од специјализирани процедури, кои вклучуваат процедури на процена на 
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ризици и други процени и интервенции, во однос на затворениците што се насилни 

екстремисти е идентификувана во документите на меѓународните организации и агенции 

што се задолжени за справување со проблемот на насилен екстремизам. Овие агенции и 

документи се идентификувани во деловите од овој документ во кои се разгледуваат 

пристапи за процена на ризикот од насилни екстремисти и за управување кај оваа 

популација. Исто така, идентификувана е и потребата за спречување на 

радикализирањето на затворениците и за поддршка на ресоцијализацијата на 

затворениците и на нивната реинтеграција во општеството. 

 

Клучни точки: 

• Доброто управување со затворите и со пробацијата е важно за сите 

престапници и ја олеснува конструктивната интервенција кај насилните 

екстремисти. 

• Независниот мониторинг на затворските и на пробациските практики и на 

механизмите за жалби ќе ги спречи лошото управување со службите и 

злоупотребата на правата и на слободите.  

• Насилните екстремисти меѓу затворската популација или популацијата на 

пробација треба да се идентификуваат колку што е можно побрзо за да се 

постапи во однос на нивните специфични карактеристики и потреби.  

• Одговорните органи треба да обезбедат задоволителен персонал, ресурси и 

специјализирана обука на сите нивоа за да обезбедат примена на релевантни 

и на ефективни процедури и практики меѓу насилните екстремисти. 

• Посебно внимание треба да им се посвети на поединците што можеби се 

подложни на радикализирање во затворската или во пробациската средина.  

• Обезбедувањето специфични и релевантни процени на насилните 

екстремисти и обезбедувањето поврзани ефективни индивидуализирани 

програми за интервенција за борба против радикализирањето и насилниот 

екстремизам се фундаментални цели во затворскиот и во пробацискиот 

систем.  

• Не постои профил за опишување на насилни екстремисти или на лица што се 

радикализираат кон насилство. Со индивидуализирани пристапи кај оваа 

популација ќе се обезбедат оптимални шанси за успешни исходи во борбата 

против насилниот екстремизам.  

 
Референции / Дополнителна литература: 
 

• Council of Europe Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation 

and violent extremism (2016) (Усвоени од Комитетот на министри на 2 март 2016 г.) 
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• International Centre for Counter-terrorism-The Hague & Hedayah (2013). ’’Building on 

the GCTF's Rome Memorandum; Additional Guidance in Rehabilitation and 

Reintegration Programmes“. 

• Chowdhury Fink N., Romaniuk P. and Barakat R., Evaluating Countering Violent 

Extremism Programming. Global Counter-Terrorism Forum, Government of Canada & 

Center on Global Counterterrorism Co-operation, 2013. 

• Pressman D.E. (2016), The Complex Dynamic Causality of Violent Extremism. Во 

Disaster Forensics: Understanding Root Cause and Complex Causality. A. Masys (Eds). 

Springer, London & NY 2016. pp. 249-269. 

• Hannah G., Clutterbuck L. & Rubin J. (2008), Radicalisation or rehabilitation: 

Understanding the Challenge of Extremist and Radicalised prisoners. RAND Europe. 

• Lloyd M. (2012), Special edition: Combating terrorism and extremism. Prison 

Servicejournal, Vol 203. 

• Veldhuis T.M. & Kessels E.J.A.M. (2013), Thinking before leaping: The need for more 

and structural data analysis in detention and rehabilitation of extremist offenders. 

Research Paper: International Centre for Counter Terrorism. 

• Hamm M. S., The Spectacular Few: Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist 

Threat. 

• New York: NYU Press. ISBN: 978081472544A. 

• Silke (2014) Prisons, Terrorism & Extremism, Critical Issues in Management, 

Radicalisation and Reform. Oxon, U.K: Routledge 

• Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of 

radicalization to violence in prisons, chapter 2; достапно на: 

https://www.unodc.org/pdf/criminal iustice/Handbook on VEPs.pdf 

• FRA (European Union Agency for Fundamental Rights): Criminal detention and 

alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border Transfers at: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/criminal-detention-and-alternatives-fundamental-

rights-aspects-eu-cross-border  

 

ВТОРО ПОГЛАВЈЕ: НАСИЛНИТЕ ЕКСТРЕМИСТИ И ПРОЦЕСОТ НА 

РАДИКАЛИЗИРАЊЕ 

 

Спектар на насилен екстремизам 

 

21. Има многу видови екстремизам. Европските нации и другите држави низ светот се 

подложени на широк спектар на насилен екстремизам. Тука спаѓаат десничарското 

насилство, левичарското насилство и друго политичко, социјално, религиозно или друго 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_iustice/Handbook_on_VEPs.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/criminal-detention-and-alternatives-fundamental-rights-aspects-eu-cross-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/criminal-detention-and-alternatives-fundamental-rights-aspects-eu-cross-border
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идеолошки поврзано насилство. Во овој спектар на насилни дејства заеднички елемент е 

тоа што незаконското насилство е насочено кон унапредување на идеолошките цели.  

 

22. Иако најголемата закана што во моментов е идентификувана од Еуропол доаѓа од 

таканаречената „Исламска држава“ (ИД) или од насилниот екстремизам инспириран од 

Ал Каеда, сите насилни екстремисти во затворска или во пробациска средина бараат 

посебно внимание и специфичен пристап. Познато е дека поединците што се мотивирани 

од идеолошки побуди претставуваат различен вид закана во однос на други насилни 

престапници и манифестираат различни карактеристики. 

 

Што претставува насилен екстремизам? 

 

23. Постојат голем број престапници што се обвинети или осудени за дела што 

вклучуваат насилство. Релативно мал процент од нив се поврзуваат со идеолошки 

мотивирано насилство. Во „Насоките за затворските и за пробациски служби во однос на 

радикализирањето и насилниот екстремизам“ на Советот на Европа насилниот 

екстремизам се дефинира како однесување што промовира, поддржува или врши акти 

што може да доведат до тероризам и чија цел е одбрана на идеологијата што заговара 

расна, национална, етничка или религиозна надмоќ. Ова може да опфати насилно 

спротивставување на основните демократски принципи или вредности. 

Радикализирањето што води кон насилство е динамичен процес во кој некое лице сè 

повеќе прифаќа и поддржува насилен екстремизам. Постојат индикатори за насилен 

екстремизам. Тие се видови однесување што се засновани врз докази, а кои откриваат сè 

поголема посветеност на идеологијата што поддржува употреба на насилство, сè 

поголема намера да се дејствува на насилен начин за да се постигнат идеолошките цели 

и/или вистинско учество во незаконски насилни активности како поддршка на политички, 

религиозни, социјални или на други идеолошки цели. 

 

24. Постојат индикатори што се поврзани со процесот на радикализирање што води кон 

насилство, а кои може да се идентификуваат и во некои случаи да се забележат. Не мора 

да значи дека кај сите поединци што се радикализирале постојат сите индикатори и не 

мора да значи дека сите насилни екстремисти може да се поврзат со оваа група. Некои 

од нив може да бидат оние што ги нарекуваме „волци-самотници“. 

 

25. Процесот на радикализирање што води кон насилен екстремизам е опишан од некои 

експерти од аспект на различни фази. Сите престапници не ги поминуваат задолжително 

сите фази или не ја достигнуваат последната фаза на насилно дејствување. Процесот на 

радикализирање низ овие фази може да трае краток или подолг временски период. 
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Лицата може да се вклучуваат, да излегуваат и повторно да се вклучуваат во процесот на 

радикализирање во различни фази.  

 

26. Индикатори за процесот на радикализирање што води кон насилство може да бидат 

следниве:  

а. мотивот за насилно дејствување од поединец има политичка, религиозна, социјална 

или друга значајна идеолошка компонента; 

б. поединецот прифатил идеологија што поддржува употреба на насилство за да се 

постигнат саканите цели и се ангажира во процес што го поддржува неговото убедување 

дека е неопходно да се користи насилство за да се постигнат саканите идеолошки цели; 

в. поединецот има намера да дејствува, дејствува или планира да дејствува на незаконит 

насилен начин за да ги промовира идеологијата и нејзините цели. 

 

27. Други индикатори може да опфатат, но не се ограничени на следново: 

• промени на ставовите и на вредностите што одразуваат зголемена 

нетолерантност и нефлексибилност; 

• зголемена посветеност на идеологија или на наратив што поддржува употреба на 

насилство;  

• зголемена подготвеност да се користи насилство за да се постигнат идеолошките 

цели; 

• зголемена вклученост во физички или во виртуелни (сајбер) мрежи што 

поддржуваат употреба на насилство за поддршка на усвоениот наратив;  

• развој на пријателства, врски со членови на семејството и/или здружување со 

други лица што ја поддржуваат предметната идеологија; 

• промени на моделите на лично однесување, интересот или развојот на нови 

вештини и способности што овозможуваат примена на насилни активности. 

 

28. Иако „волците-самотници“ можеби немаат директни интерперсонални врски, 

идеолошката компонента и мотивацијата се еднакво присутни и често се откриваат 

индиректни здружувања или сајбер-врски.  

 

29. Овие индикатори се применуваат на широк спектар насилни екстремисти и се 

однесуваат на поддршка на различни идеологии и цели. Тие може да се поделат на три 

категории што се поврзани со: 1) идеологијата или со наративот што е прифатен/а или е 

во процес на прифаќање; 2) лични, сајбер или други здружувања и мрежи што го 

поддржуваат поединецот или идеологијата; 3) личните потреби и мотиви на поединецот 

да ги унапредува усвоените идеолошки цели. 
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Класификација на насилните екстремисти  

 

30. Сите насилни екстремисти немаат исти карактеристики. Како што кажавме претходно, 

некои се самотници, додека други може да бидат членови на екстремистички групи. Некои 

може да имаат историја на претходна обука и вклученост во насилни екстремистички 

акти, додека други може да бидат уапсени за планирање да се вклучат во насилна 

активност, дома или во странство, без претходно искуство или способности во однос на 

насилни дејства. Некои насилни екстремисти се харизматични водачи. Други се 

следбеници. Некои имаат способност да регрутираат, додека други се подложни на вакви 

активности за регрутирање. Некои насилни екстремисти претходно биле сторители на 

кривични дела; други немаат познато криминално минато. Важно е разбирањето на овие 

индивидуални карактеристики за да им се одговори ефикасно на поединечни насилни 

екстремисти.  

 

31. Во затворскиот и во пробацискиот систем насилните екстремисти треба да се 

идентификуваат најмалку според три категории: (1) оние што се идеолози и водачи и кои 

може да бидат посредници за радикализирањето; (2) оние што се следбеници и кои се 

подложни на зголемено радикализирање; (3) оние што се криминални опортунисти и кои 

се заинтересирани за сопствена добивка и се поврзуваат со насилни екстремисти за да 

имаат лична корист на некој начин. Ваквите карактеристики се идентификуваат во 

процесите на процена на ризикот на насилните екстремисти и опишани се во Третото 

поглавје на овој Прирачник. Оваа класификација е различна од класификацијата што се 

однесува на ризикот што го претставува секој поединец, како што е висок, умерен или 

низок ризик. Има различни класификации за различни цели. Иако дефиницијата на 

насилен екстремизам вклучува приврзаност кон идеолошки цели, некои поединци се 

помотивирани од потрагата по значењето на нивните животи, принудени се од други да 

се вклучат, или може да имаат потреба од социјална припадност.  

 

32. Затворскиот и пробацискиот персонал треба да биде обучен да го препознае 

здружувањето на поединецот со позната екстремистичка мрежа или група. Оваа 

информација треба да се земе предвид кога се донесуваат одлуки за сместување и за 

интервенција за лице во затворска средина и кога со лицето се управува во заедницата. 

Ако целта е деангажирање, односно оттргнување од групата, континуираната близина на 

раководството на групата и на другите членови веројатно ќе ја спречи оваа цел. 

Ограничени или минимални контакти со другите членови на групата и со водачот на 

групата може да го ублажат влијанието на групата и да го олеснат оттргнувањето од 

групата. Ваквото пласирање треба да се ревидира во редовни интервали во зависност од 

различни фактори, вклучително и напредокот на оттргнувањето на тоа лице од 
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радикализирање и подготовка за ослободување од затвор.  

 

33. Се препорачува да се избегнува сместување на поединци во близина на лица што се 

подложни на влијанија и на авторитети на харизматични лидери и на нивните намери за 

радикализирање и за регрутирање, на пример, во затворска средина. Познавањето на 

карактеристиките на поединците (категоризација) веројатно ќе резултира со подобро 

планирање на интервенцијата и со идентификување на ризиците во текот на процесот на 

пробација. Овие прашања се разработени во Четвртото поглавје.  

 

34. Знаењето за различни видови (класификација) насилни екстремисти и за нивните 

здруженија имаат важни импликации за сместувањето на престапниците, за 

индивидуализирани интервенции идентификувани за нив кога тоа е можно, за позитивен 

исход од интервенцијата и за одлука за пробација што е дизајнирана за да го унапреди 

успешното управување во заедницата, вклучително и реинтеграцијата.  

 

Идентификување на насилните екстремисти кај општата затворска популација и 

популацијата на пробација 

 

35. Важно е да се забележи дека во сите пресуди не се идентификува јасно кога мотивот 

за кривично дело е идеолошки. И додека некои лица се осудени за дела насилен 

екстремизам, други лица што биле мотивирани од исти идеолошки интереси може да 

бидат осудени за други дела. Како последица на, во затворското и во пробациското 

опкружување ќе се најдат „непознати насилни екстремисти“, како и „познати“ насилни 

екстремисти.  

 

36. Со правилна идентификација ќе се обезбеди лицата што се екстремисти да бидат 

соодветно проценети во смисла на нивото на ризик што тие го претставуваат додека се в 

затвор и/или на пробација. Во некои средини може да се користат помалку сеопфатни 

процени, како што се специјализирани скрининг-протоколи за да се идентификуваат лица 

што се во притвор или в затвор и кои имаат радикални гледишта, но не биле 

идентификувани како насилни екстремисти од судот или според стореното кривично 

дело. Со ова се обезбедува спречување на појава на натамошно радикализирање на 

овие поединци додека се в затвор. Исто така, се обезбедува програмите за интервенција 

да бидат доволно сеопфатни и релевантни, како за општиот криминалитет претставен од 

сторителите, така и за придружните присутни елементи на насилен екстремизам.  

 

37. Важно е да се идентификуваат престапниците што веќе се радикални насилни 

екстремисти и чии кривични дела имаат идеолошка компонента или кај кои идеологијата 
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била примарен мотив. Прикриените насилни екстремисти може да ги радикализираат 

другите што се во нивна близина и може да имаат способности што може да се пренесат 

на претходно нерадикализираните престапници. Комбинацијата на искусни насилни 

актери што се одново радикализирани може да се покаже како погубна по 

ослободувањето. Се препорачува сите затвореници да бидат следени во затворската 

средина во поглед на знаците на насилен екстремизам. Затворскиот персонал треба да ѝ 

посвети особено внимание на значајната поддршка што затвореникот им ја дава на 

насилните екстремистички идеологии и/или на припадноста на мрежи на насилни 

екстремисти во затворот и надвор од него.  

 

38. Затворскиот и пробацискиот персонал треба да биде соодветно обучен за вршење на 

својата работа на ефикасен и хуман начин. Персоналот треба да биде обучен и треба да 

му се помогне да направи разлика меѓу радикализираните престапници и престапниците 

што само ја практикуваат својата религија, култура или традиција. Постои опасност од 

погрешни заклучоци кога персоналот не може да прави разлика меѓу различни култури и 

традиции и агресивно изразување на фрустрации и на стрес. Можно е престапниците да 

искажуваат екстремистички ставови во однос на политичките или на другите прашања, а 

притоа да не поддржуваат, поттикнуваат или да вршат насилство. 

 

Несразмерна закана 

 

39. Иако бројот на насилни екстремисти в затвор и на пробација е низок во споредба со 

општата затворска и пробациска популација, сепак, потребно е да ѝ се посвети сериозно 

внимание на заканата што ја претставува оваа група за безбедноста и за сигурноста на 

општеството. Многу лица што се осудени за кривични дела поврзани со тероризам, кои се 

осудени на казна затвор, на крајот ќе бидат ослободени и вратени во општеството. Кога 

ќе се случи тоа, тие лица можеби ќе ги задржат своите идеолошки цели и заложби за 

насилство за да ги унапредат своите политички, социјални или религиозни цели. Исто 

така, додека се в затвор тие може да ја задржат својата намера да применуваат 

неселективно и широко распространето насилство по ослободувањето од затвор.  

 

40. Овие престапници често се послушни затвореници. Тие не мора да манифестираат 

никакви проблеми на личноста или на однесувањето и може да се однесуваат добро во 

однос на правилата и на процедурите. Со затворскиот персонал и со другите тие може да 

се однесуваат на рационален и неагресивен начин. По ослободувањето од затвор, ако не 

постои промена на идеологијата или ако постои умереност на стратегиите или на целите, 

заканата што ја претставуваат овие лица и натаму е висока. Иако во текот на 

пробацијата, особено под електронски мониторинг, тие сè уште може да ги почитуваат 
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прописите и да се однесуваат добро, а некои може да ја задржат способноста да се 

инволвираат во насилни екстремистички акти, како и својата намера и способност 

повторно да се поврзат во мрежи и да им добијат пристап до ресурси. Заканата што тие ја 

претставувале може да остане ненамалена. Ова ја поддржува потребата од утврдување 

приоритети во однос на припадниците на оваа популација што се однесува до 

фокусирани и до индивидуализирани интервенции во текот на нивното затворање и/или 

ако се под пробација во заедницата. Исто така, на овој начин се поддржува потребата за 

иницијативи за спречување на радикализирањето во затворската и во пробациската 

средина.  

 

41. Затворската и пробациската средина обезбедуваат критична можност за ублажување 

на ризикот што го претставуваат овие лица за општеството. Ова бара доволна 

распределба на средства за развој и за обезбедување ефективни и насочени пристапи 

осмислени за ублажување на ризикот. Покрај добрите затворски и пробациски практики, 

се препорачуваат и специјализирани иницијативи и покрај релативно малиот број 

престапници во затворите. За оваа популација е оправдано прецизното следење по 

ослободувањето од затвор или во текот на пробацијата.  

 

Потенцијални странски терористички борци 

 

42. Во некои јурисдикции намерата на едно лице да ја напушти државата за да се бори во 

странство, во забранета конфликтна зона, е незаконска, додека во други се прави 

разлика во зависност од тоа на која страна лицето имало намера да се бори. Ваквите 

кривични дела може да резултираат со затворски казни или со пробациска контрола. 

Потребно е да им се посвети внимание на карактеристиките на овие лица. Мотивите и 

ризикот може да варираат во рамките на иста група лица. Дури и во случаи кога постојат 

докажани можни странски борци во определена група, поединците може да искажуваат 

значително различни нивоа на мотивираност и на закана. Несоодветното сместување во 

затворската средина и близината до радикалните елементи може да го зголемат ризикот 

што го наметнуваат овие можни идни терористички борци. Кога ќе се вратат во 

заедницата, тие може да бидат поопасни, поекстремни и попосветени на насилството во 

споредба со времето пред нивната осуда и затворање.  

 

Враќање на странски терористички борци 

 

43. Голем број странски терористички борци, кои се вратиле од конфликтни подрачја со 

способност, намера и со ресурси да преземаат напади, претставуваат закана за 

националната безбедност на државите во кои се вратиле. Оваа закана за безбедноста е 
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идентификувана во Дополнителниот протокол на Конвенцијата на Советот на Европа за 

спречување тероризам (CETS бр. 196). Дополнителниот протокол (бр. 217) беше 

изработен како дополнување на CETS No. 196 и како одговор на Резолуцијата 2178 на 

Советот за безбедност на Обединетите нации (UNSCR 2178) за „Заканите по 

меѓународниот мир и безбедноста предизвикани од терористички акти“. UNSCR 2178 ги 

повикува државите-членки на Обединетите нации да преземат мерки за спречување и за 

контролирање на протокот на странски терористички борци во конфликтните зони. Исто 

така, резолуцијата ги повикува државите-членки да обезбедат донесување домашни 

закони и прописи за да се утврдат сериозните кривични дела што дозволуваат 

прогонување и казнување на лицата што патуваат во странство за да планираат, 

подготвуваат или за да учествуваат во терористички акти. Законодавството на државите-

членки на Обединетите нации настанато како резултат на тоа, а во согласност со 

Резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации 2178, резултираше со 

криминализирање на лицата што патуваат во странство за да се ангажираат во забранети 

групи во конфликтни зони во повеќе држави. Борците-терористи што се вратиле биле 

прогонувани и осудени и тие се дел од популацијата на насилни екстремисти во 

затворите, во пробацискиот систем и вклучени се во управувањето со реинтеграцијата во 

општеството. Оваа популација претставува закана за радикализирање во сите овие 

сектори. Повеќето апсења и осудителни пресуди за терористички дела во Европа во 

последните години се однесуваат на таканаречениот тероризам инспириран од 

ИСИЛ/ИСИС или од Ал Каеда. Потенцијалот за зголемување на бројот на вратените 

терористички борци од странство може да резултира со зголемен број насилни 

екстремисти во затворската и во пробациската средина.  

 

Клучни точки: 

• Насилните екстремисти се разликуваат од другите престапници според 

нивната идеолошка мотивираност (политичка, социјална, религиозна или 

друга) за изнудување промена и според нивното легитимирање на 

насилството заради остварување на овие цели.  

• Иако не постои еден профил на насилни екстремисти, сепак, постојат 

индикатори што ги разграничуваат индивидуалните карактеристики на 

престапниците и помагаат во утврдувањето на индивидуализираните ризици 

и во програмските одлуки.  

• Еден корисен систем за категоризација ги дели насилните екстремисти на 

идеолози (лидери), следбеници и криминалци опортунисти.  

• Затворскиот и пробацискиот персонал што работи директно со 

затворениците/лицата на пробација треба да биде обучен, а тоа ќе му 
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овозможи да остварува интеракција со престапниците на начин што ќе биде 

чувствителен кон нивните културни традиции, при што ќе се внимава на 

евентуалните знаци за постојни проблеми, вклучително и радикализирањето 

и поттикнувањето акти на насилство.  

• Наспроти малобројната популација, потребно е да се стават на располагање 

соодветни ресурси за поддршка на специјализираните програми и процени за 

оваа популација поради заканата што тие ја претставуваат за општеството по 

ослободувањето.  

• Радикализирањето в затвор треба да биде спречено со помош на добро 

управување и со добри затворски услови што се неопходни за успешна 

ресоцијализација и реинтеграција на сите затвореници.  
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TРETO ПОГЛАВЈЕ: ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ ОД НАСИЛНИ ЕКСТРЕМИСТИ И ОД 

РАДИКАЛИЗИРАЊЕ 

 

Улогата на процената на ризикот од насилен екстремизам за работењето на 

затворската служба и на службата за пробација 

 

44. Процените на ризикот имаат цел да обезбедат процена на ризикот што го претставува 

поединецот, неговата природа и степенот на сериозност. Овие информации помагаат во 

донесувањето одлуки во однос на тоа како најдобро да се интервенира кај поединецот за 

да се минимизираат ризиците и да максимира потенцијалот за позитивна промена, а 

притоа да се одговори на индивидуалните потреби на затвореникот или на лицето на 

пробација.  

 

45. Со процената на ризикот ќе се идентификуваат специфичните елементи на насилен 

екстремизам што се од интерес и ќе се измери нивната сериозност. Ова вклучува 

елементи што се однесуваат: (а) на убедувањата и на ставовите (идеолошки наратив); (б) 

на социјалниот контекст и на намерата на поединецот и вклучува семејни врски и 

сродство, групи и мрежи во кои е поврзано лицето, а кои може да влијаат врз намерата и 

да промовираат идеолошко насилство; (в) на капацитетот на лицето во смисла на 

заднината, обуката и вештините; и (г) на личните и на идеолошките потреби што 

поттикнуваат насилен екстремизам. Исто така, процената на ризикот во однос на 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf


CM(2017)21-add 

 

21 

 

најдобрите практики вклучува елементи што се однесуваат на факторите за ублажување 

на ризикот. Факторите за ублажување на ризикот може да бидат присутни, да се развијат 

или да се зајакнат за да поддржат деангажирање, односно оттргнување од насилните 

екстремистички групи и дерадикализирање, вклучително и оддалечување од крутата и 

апсолутна идеологија. Ваков аналитички пристап, кој се нарекува процена на ризикот, 

може да даде диференцијална анализа на потребите, мрежите и на идеолошките 

заложби на радикализираните лица и на лицата што се осудени насилни екстремисти. Со 

специјализирани пристапи за процена на ризикот се идентификуваат мотивациите и 

елементите што се фактор на притисок поединецот да се инволвира во насилен 

екстремизам или на напредок во радикализирањето кон насилство и може да се 

идентификуваат видот закана што ја претставуваат поединците и елементите за 

ублажување што се присутни. 

 

46. Процената на ризик се користи во затворскиот и во пробацискиот систем за да се 

поддржат одлуките во врска со класификацијата, сместувањето, интервенциите и 

рекласификацијата кога тоа е потребно. Факторите на ризик се реструктурираат во 

систематски протоколи за процена на насилните престапници. Структурираните процени, 

генерално, се сметаат за подобра практика од неструктурираните или од 

полуструктурираните процени.  

 

Потреба од специјализирани алатки за процена на ризикот од насилен екстремизам 

 

47. Во последните неколку децении дојде до еволуција на пристапите за процена на 

ризикот. Новите информации резултираа со специјализирани алатки за специфични 

видови насилство. Пред 2009 година5 формално не беа достапни никакви алатки за 

процена на насилниот екстремизам. Во тој период беше документирана потребата од 

специјализирана алатка и пристап за процена на ризикот заради донесување одлуки што 

се поврзани со насилен политички екстремизам. Во тој период беа идентификувани 

потенцијалните ограничувања на користењето на алатките за процена на ризикот што беа 

дизајнирани за општите насилни престапници и исклучително се применуваа за 

насилните екстремисти. Значителните разлики во карактеристиките на насилните 

екстремисти во споредба со „обичните“ насилни престапници ја истакнаа потребата за 

специјализирана и релевантна алатка за оваа популација. Меѓу алатките што се достапни 

за процена на ризикот што го претставуваат насилните екстремисти треба да се најдат 

алатки за процена на ризикот со релевантни и сензитивни индикатори за ризикот и со 

заштитни индикатори во однос на идеолошки мотивираното насилство и на процесот на 

 
5 Pressman, D.E. (2009) Risk assessment decisions for violent political extremism (2009-02). Јавна безбедност, 
Канада, Влада на Канада, PS3-1/2009-2-1EPDF. 
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радикализирање. Другите алатки во групата може да помогнат да се проценат 

придружните проблеми кај насилните екстремисти, како што е менталното здравје или 

други прашања поврзани со ризикот.  

 

48. Се препорачува специјализираните алатки за процена на ризикот да се користат 

секогаш кога тоа е можно за да се оценат насилните екстремисти, потенцијалните 

насилни екстремисти и лицата што се радикализираат и стануваат насилни. Ваквите 

алатки се релевантни за млади и за стари, за мажи и за жени и за различни насилни 

екстремистички идеологии. 

 

49. Иако алатките за процена на ризикот од насилен екстремизам се однесуваат на 

идеолошкото насилство и на поврзаните индикатори, сепак, тие не претпоставуваат дека 

ранливоста поврзана со менталното здравје или со нарушувањата се основни за 

идеолошки поттикнатото насилство. Голем број насилни екстремисти и терористи се 

сметаат за когнитивно нормални лица без пречки и ментални нарушувања. Алатките за 

процена на ризикот се користат со други пристапи за менталното здравје со кои се 

оценува влијанието на менталното здравје врз радикализирањето на поединци и врз лица 

што се осудени за кривични дела на насилен екстремизам.  

 

50. Во последните години е забележано присуство на ранливост во однос на менталното 

здравје кај некои поединци што се радикализирале кон насилство со зголемена 

зачестеност. Како резултат на тоа, некои алатки за процена на ризикот од насилен 

екстремизам сега вклучуваат додаток што овозможува преглед на индикаторите што се 

однесуваат на личната историја, карактерот на личноста, психијатриските нарушувања, 

процесот на радикализирање и криминалната историја. Ова овозможува мултимодална 

алатка за процена на ризикот од насилен екстремизам. Овој пристап на процена на 

ризикот од насилен екстремизам овозможува сеопфатна, релевантна и широка анализа.  

 

Предложена методологија за процена на ризикот од насилен екстремизам 

 

51. Експертите за процена на ризик ја идентификуваа структурираната професионална 

методологија за оценување како оптимален пристап за процена на ризикот од насилен 

екстремизам. Овој пристап се препорачува бидејќи овозможува доследна, структурирана 

и сигурна методологија. Пристапот е соодветен за сложеноста на релевантните 

динамични индикатори и за потребата да се задржи улогата на професионално 

оценување. Структурирано професионално оценување е добро дизајниран, систематски и 

прецизен пристап што се базира врз докази. Пристапот користи сеопфатна низа на 

транспарентни индикатори што се соодветни за природата на лицата што се оценуваат, 
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во овој случај на лицата што манифестираат радикализирани ставови или кои 

демонстрирале дејства на насилен екстремизам. Се препорачува ваквите 

специјализирани алатки да се користат во затворската и во пробациската средина со 

персонал што е посебно обучен за нивна соодветна примена и толкување. 

 

52. Процена на ризикот, генерално, врши именуван персонал. Персоналот што има 

мултидисциплинарно искуство може да биде обучен за употреба и за толкување на 

протоколите за процена на ризикот од насилни екстремисти и од лица кај кои постои 

загриженост поради можен процес на радикализирање. Кога постои несигурност во 

процената или кога се достапни ограничени информации, се препорачува заедничка 

процена на ризикот со користење на двајца или на повеќе именувани корисници. 

Консензусот за процената на ризикот добиен со согласност на повеќе оценувачи дава 

појасна евалуација на ризикот, на заканите, како и на статусот.  

 

Разлики на целите за процена на ризикот од насилен екстремизам и 

радикализирање 

 

53. Процените на ризикот што се дизајнирани за насилен екстремизам се разликуваат од 

оние што се усовршени за општи или за други специфични видови насилство поради 

динамичната природа на радикализирањето што води кон насилство и кон идеолошки 

мотивирано насилство. Индикаторите за процена на ризикот од насилен екстремизам и 

радикализирање не се статички според својата природа. Процесот на радикализирање е 

динамичен процес и како таков ја наложува потребата да бидат динамични и 

индикаторите за ризикот и за заканата. Убедувањата и ставовите, прифаќањето на 

идеолошките елементи, пријателствата и здружувањата и свесната намера може и често 

се менуваат со текот на времето. 

 

54. Ваквите динамични елементи се разликуваат од повеќето статички елементи што се 

користат во многу алатки за процена на ризикот од општо насилство. Оваа 

карактеристика спречува целосно предвидување на намерата и на идното насилство на 

насилните екстремисти. Систематските докази и анализи на насилните елементи на 

екстремизам и на радикализирање овозможуваат аргументирана и образложена процена 

на ризикот во одредени моменти. Исто така, се идентификува и природата на ризикот. 

 

Траектории на ризикот и мерливи промени на индикаторите за насилен 

екстремизам со текот на времето 
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55. Систематските и доследните протоколи и релевантните индикатори во избраните 

алатки за процена на ризикот од насилен екстремизам покажаа сигурност и валидност на 

содржината во независните истражувања преземени од истакнати научници. Сигурната 

природа на овие протоколи дозволува повторени мерења на ризикот со текот на времето 

на секој од вклучените индикатори. Исто така, таа овозможува идентификација и 

утврдено ниво на објективни индикатори за севкупното радикализирање на лицата што се 

следени во затворска и во пробациска средина во време на процената. 

 

56. Мерењето и процените добиени со текот на времето врз основа на сеопфатна серија 

индикатори за ризикот може да обезбедат докази за исходот и за ефективноста на 

програмите за интервенција. Природата на овој ефект (позитивен, негативен или без 

промени) може да се набљудува објективно со текот на времето. Резултатите може да 

укажат на успехот на тековните интервенции, на потребата за промена на фокусот или на 

промената на целите на интервенцијата.  

 

Контрола на пристрасноста во процената на ризикот 

 

57. Неструктурираните и субјективни процени на ризикот од насилни екстремисти и од 

лицата што се во фаза на радикализирање може да бидат подложни на пристрасност. 

Ваква пристрасност може да се појави кога оценувачите се плашат од лични реперкусии 

ако лицето повторно го изврши кривичното дело, кога оценувачите е сочувствени со 

мотивите на престапникот, кога целосно не се разбрани културните влијанија и/или кога 

се превидува политичкиот и социјалниот контекст. Употребата на контролирани, 

стандардизирани, транспарентни и структурирани протоколи помага во контролирањето 

на пристрасноста на оценувачот и поддржува праведна и фер процена што поддржува 

недискриминација. Исто така, алатките што се дизајнирани за да се применуваат за 

разновидни насилни екстремисти наместо само за една идеологија се неутрални и 

недискриминациски во однос на пристрасноста. Структурираните протоколи за 

професионална процена на ризикот за различни видови насилен екстремизам и 

радикализирање, кои поради тоа по природа се недискриминациски, се најсоодветни за 

примена во затворска и во пробациска средина.  

 

Навременост на процената во контекст на затвор и пробација  

 

58. Кога треба да се преземе соодветна процена на ризикот во раната фаза на притворот 

(при прием) и во раната фаза кога лицето е под пробациски надзор. Во некои случаи 

почетната процена може да биде одложена за да му се дозволи на престапникот да се 

навикне на затворската средина пред да биде подготвен да даде свој придонес во 
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процената на ризикот. Кога е можно, оваа почетна процена ќе биде основа од која може 

да се мерат и да се утврдуваат промените, како позитивните, така и негативните. Таа 

основа може да се применува за лица што се во процес на радикализирање, на лица што 

веќе се радикализирани кон насилство и на лица што извршиле дела на насилен 

екстремизам. Откако ќе се утврди основната процена може да станат достапни и 

дополнителни информации, со што ќе се обезбеди зголемена точност на процената. 

 

59. Утврдувањето на препорачаниот интервал меѓу процените зависи од поединецот, од 

целта на процената на ризикот и од утврдената практика и насоките на конкретниот 

затвор или пробациска организација. Се препорачува најмалку еднаш годишно да се 

изврши преглед на потребите на затворениците и да се утврди статусот на индикаторите 

за ризик од насилен екстремизам. Ова ќе овозможи навремени промени во раководењето 

за да се одговори на исходот од процената. Распоредот на оценувањето и на 

реоценувањето може да зависи од достапноста на персоналот, неговата стручност, 

воспоставените правила и од процедурите на службата или на агенцијата и од други 

фактори. Процената треба да се повтори кога тоа е индицирано. Тоа може да се направи 

кога ќе се забележи значајна промена кај престапникот, кога треба да се одлучи за 

предвремено пуштање од затвор, кога може да се бара ново прераспоредување за да се 

намали можноста за радикализирање и кога се забележани знаци на зголемено 

радикализирање или рерадикализирање.  

 

Скрининг-процена 

 

60. Алатките за скрининг-процена на ризикот од насилен екстремизам се развиени и се 

употребуваат. За овие протоколи е потребно помалку време и обука од сеопфатните 

протоколи за процена на ризикот. Тие се во можност да дадат корисни информации и 

преглед на статусот на поединецот. Тие може да се користат кај различни лица 

осомничени за радикализирање во рамките на општата популација и кога се бара 

понеформална и понесеопфатна процена на ризикот. По скринингот може да се бара и да 

се спроведе сеопфатна процена на ризикот кога од скрининг-процената ќе произлезе 

резултат што загрижува. Алатката за скрининг-процената на ризикот може да се користи и 

за специфични групи затвореници што се сметаат за подложни за насилен екстремизам. 

Може да се развијат и други адаптации на протоколите за сеопфатна процена на ризикот 

за да се произведат алатки за скрининг-процена што соодветствуваат на потребите на 

агенцијата или на службата.  

 

Потреба од споделување информации 
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61. Процени на ризикот се вршат со користење разни извори на информации и колку што 

е можно повеќе докази, разузнавачки податоци и други опсервации и извештаи што се на 

располагање. Тука спаѓаат затворски документи, разузнавачки податоци, судска 

евиденција, извештаи пред затворање и други информации што ги обезбедуваат 

затворскиот персонал, лицата што се вклучени во интервенциите и други лица што се во 

контакт со престапниците. Квалитетот и точноста на процената на ризикот зависат од 

количеството и од квалитетот на достапните информации. Точноста и кредибилитетот на 

изворите на информации се еднакво важни. За процена на ризикот заснована врз докази 

потребни се одржливи информации и докази за однесувањето. Ова ја прави неопходна 

размената на информации меѓу агенциите и службите. Таа често зависи од правилата и 

од прифатените практики на ваквите агенции. Дури и со споделување информации меѓу 

агенциите, сепак, може да постои значителен обем на информации што недостигаат. Во 

таков случај може да се бараат специфични информации од соодветните агенции или 

служби. Ова знаење за информациите што се бараат за да се оценат специфичните 

индикатори за ризик може да го олесни споделувањето и комуникацијата меѓу агенциите 

и да овозможи оценувачот да утврди што е познато, а што не е познато во смисла на 

индикаторите што придонесуваат за ризикот и за заканата во однос на лицето што се 

проценува. Секогаш кога е потребно треба да се преземат обиди да се добијат 

информациите што недостигаат. 

 

Предности и недостатоци на процената на ризик од насилен екстремизам 

 

62. Процената на ризик од насилен екстремизам со користење на структурирано 

професионално оценување не го заменува човековото оценување што го врши 

оценувачот. Таа го поддржува оценувањето на оценувачот преку јасни и стандардизирани 

аналитички протоколи. Процената на ризикот има цел да обезбеди релевантни и 

навремени информации за затвореникот или за лицето на пробација. Таа не е 

непогрешна. Процената на ризикот зависи од обемот на достапни информации и од 

нивната точност, како што е наведено претходно, како и од обуката и стручноста на 

лицата што ја вршат процената. Тие го поддржуваат, но не го заменуваат 

професионалното оценување и искуство. На персоналот му е потребна обука за 

користење на алатките за процена на ризикот што се однесува на насилните екстремисти. 

 

63. Со процена на ризикот нема со статистичка точност да се предвиди кој во затворскиот 

систем или лице на пробација повторно ќе изврши кривично дело. Со процената не може 

да се идентификува кој од општата затворска популација ќе стане терорист или насилен 

екстремист. Кога оценувачот добива информација од затвореник, оценувачот мора да 

биде свесен за можноста за измама. 
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64. Со процена на ризикот ќе се идентификуваат индикаторите за насилен екстремизам 

што се од интерес и може да им се помогне на вработените со текот на времето да ги 

надгледуваат овие индикатори од аспект на нивната сериозност. Со процените на ризикот 

може да се обезбедат корисни информации што ќе помогнат за соодветно и сензитивно 

управување со престапниците. Обезбедените податоци може да помогнат во 

класификацијата, сместувањето, програмите и во општото управување со поединецот. 

Исто така, корисно е да се идентификуваат промените на ризикот со текот на времето.  

 

65. Стандардизацијата на терминологијата во однос на процената на ризикот што се 

користи во земјите и меѓу земјите треба да биде долгорочна цел. Тоа ќе помогне при 

споделувањето на податоците и на информациите меѓу државите и службите. 

Комуникацијата ќе биде олеснета и со употреба на заеднички алатки и терминологија.  

 

Клучни точки: 

• Процената на ризикот од насилни екстремисти треба да се изврши колку што 

е можно побрзо по приемот в затвор или при идентификација за пробација 

кога тоа е иницирано и соодветно. 

• Редовните планирани повторни процени треба да се вршат според однапред 

утврден распоред или по потреба.  

• Оптимален метод за процена на ризикот од насилен екстремизам е пристап 

на структурирано професионално оценување. 

• Протоколите за процена на ризикот од насилен екстремизам треба да се 

применуваат на широк спектар идеологии на насилен екстремизам и треба да 

бидат доволно флексибилни за да се додадат дополнителни индикатори што 

се сметаат за релевантни. 

• Во сите сеопфатни протоколи за процена на ризикот од насилен екстремизам 

потребно е да се истражат и потенцијалните ментални здравствени 

проблеми.  

• Процената на ризикот од насилен екстремизам треба да се врши со 

аналитички алатки што специјално се дизајнирани за оваа популација. 

Потребна е посебна грижа и внимание за процена на ризикот кај младите.  

• Процената на ризикот треба да се контролира во однос на пристрасноста на 

оценувачот и по природа треба да биде недискриминациска. 

• Процената на ризикот треба да ја врши персонал што е соодветно обучен за 

специјализирани протоколи за насилни екстремисти.  

• Процената на ризикот треба да се заснова врз докази и за неа се потребни 

сеопфатни и точни информации. Информациите треба да се добијат од 
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повеќе извори.  

• Процената на ризикот содржи повеќе елементи што се однесуваат на 

насилниот екстремизам, како што се усвоениот наратив, мрежите на 

престапниците и потребите што поттикнуваат дејство. Исто така, треба да се 

вклучат елементи што се однесуваат на намерата и на капацитетот, како и 

заштитни фактори или фактори за ублажување на ризикот. 

• Процената на ризикот може да се изврши во соработка или без соработка и 

ангажирање на засегнатото лице или со директен разговор. 

• Од информациите добиени со процената на ризикот треба да следуваат 

индивидуализираните цели за интервенција што треба да бидат мерливи.  

• Добро е ако процената на ризикот ја вршат мултидисциплинарни тимови или 

ако таа се врши во соработка со тим од оценувачи.  
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ЧЕТВРТО ПОГЛАВЈЕ: УПРАВУВАЊЕ СО РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСИЛНИТЕ 

ЕКСТРЕМИСТИ ВО ЗАТВОР И НА ПРОБАЦИЈА 

 

Интервенции 

Природа на интервенциите 

 

66. Во овој документ терминот интервенција, генерално, се однесува на секоја активност 

што, директно или индиректно, придонесува за ресоцијализацијата на насилните 

екстремисти или ги спречува престапниците да извршат екстремистички кривични дела. 

Тука акцентот е ставен на интервенциите за кои е потреба човекова интеракција во 

корективната установа и лична промена на престапникот, како што се неговите дејства, 

убедувања, идентитет и односи. Интервенциите може да се движат од специјализирани, 

целни програми до погенерални активности (како што е образование, вработување или 

работни активности) и до разговори меѓу членовите на персоналот и престапниците. 

Интервенциите може да бидат различни во зависност од повеќе фактори, вклучително и 

степенот до кој тие се спроведуваат со цел осмислено да се постапува со 

екстремистичкото дело, временскиот распон во кој се спроведени, кој ги спроведува, како 

ги спроведува, како и нивните цели и исходи итн. Се смета дека интервенциите се 

најефективни кога се вградени и се спроведуваат во рамките на холистичкиот пристап 

што се занимава со психолошки, социјални (вклучително и семејни) и практични прашања 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_iustice/Handbook_on_VEPs.pdf
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поврзани со ефективните напори за оттргнување од екстремизмот и за реинтеграција. 

Практичарите треба да бидат свеси дека контекстот во кој се спроведува интервенцијата, 

како и со интервенциите во однос на други престапници, веројатно ќе биде клучен за 

нивната ефективност. Контекстот што обезбедува безбедна и сигурна средина, средина 

што дава поддршка и ги препознава и ги наградува личната промена и просоцијалното 

однесување веројатно ќе биде поподатлив за ефективни интервенции од контекстот што 

нема такви карактеристики. 

 

Цели на интервенциите 

 

67. За спроведување на интервенциите за борба против екстремизмот и 

екстремистичките кривични дела може да биде потребно фокусирање на поинакви 

прашања што ќе се преземат од лица што порано се занимавале со други форми на 

криминално однесување. Можеби интервенциите ќе треба да се фокусираат на: 1) 

Спречување поединци да извршуваат (екстремистички) кривични дела за кои немаат 

претходна историја на извршување; 2) Спречување поединци да развијат интерес или да 

се вклучат во определени групи, каузи или идеологии; и 3) Промена на односот на 

поединецот со одредена група, кауза или идеологија. Интервенциите треба да се развијат 

и да се дизајнираат на таков начин што ќе се опфатат специфичните разлики и прашања 

што се нагласуваат со екстремизмот и со екстремистичките кривични дела што може да 

ги дополнат поконвенционалните интервенции што се достапни. Се потврдува дека овие 

разлики што се во фокусот, исто така, може да бидат релевантни за спречување на други 

видови криминално однесување, како што се кривични дела што се поврзани со банди.  

 

Ефикасно користење на интервенциите 

 

68. Персоналот треба да идентификува како најдобро да се искористат достапните 

ресурси за да се постигне најголемо влијание врз спречувањето на интересот за 

екстремизам и вклученоста во него и да се спречи натамошното извршување кривични 

дела од лица што веќе се осудени за екстремизам. За да се постигнат овие цели, 

службите и персоналот треба да го земат предвид степенот до кој ресурсите и 

активностите треба да се фокусираат врз целните пристапи за да се опфатат овие 

специфични прашања, на пример, специјализирани процени за мерење на вклученоста во 

екстремистички групи, специјални програми или наменски процеси за следење на 

екстремистите. Ова треба да се разгледува во состав на влијанието што генералните 

пристапи, како што се добрите услови, политиките, процесите или активностите, може да 

го имаат врз прашањата, како што се динамичката безбедност, минимизирањето на 

корупцијата на персоналот и постапувањето со прекршителите со пристојност и со почит 
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од персоналот. Имплементирањето на генерални и на целни пристапи за да се спречат 

екстремизмот и извршувањето кривични дела од екстремисти веројатно ќе биде 

најефективно и соодветно, но балансот во начинот на кој тие се применуваат веројатно ќе 

зависи од локалните околности во секој затвор или пробациска служба.  

 

Цели на интервенцијата 

 

69. Со сите интервенции и активности за управување треба да се постигнат јасни и 

конкретни цели за да се спречи извршувањето екстремистички кривични дела. Не треба 

да се вршат интервенции без јасно да се разбираат нивните одредени цели или исходи и 

промените што тие треба да ги донесат. Врз основа на развојот на знаењето и на 

согледувањата во оваа област одреден број клучни цели се покажаа како важни за да се 

спречи извршување кривични дела од екстремисти. Тука спаѓаат: 1) Спречување 

поединци да се поврзат или да останат поврзани со екстремистички групи, каузи или 

идеологии; 2) Спречување поединци да станат или да останат волни или подготвени да 

извршат кривични дела од името на екстремистичка група, кауза или идеологија; и 3) 

Спречување поединци да имаат способност или да ја задржат способноста за 

извршување насилни екстремистички акти.  

 

70. За да се постигнат овие цели и за да се помогне во ублажувањето или во заштитата 

од ризичните фактори и околности, можеби, со интервенции ќе треба да: 1) се поттикнат 

можности и активности за да се исполнат индивидуалните потреби (како што се 

припадност, цел, значење) што поединците инаку може да ги бараат преку вклученост во 

екстремизам; 2) се овластат и да им се овозможи на поединци да се стремат кон 

остварување на (политичките) цели преку легитимни средства наместо преку 

нелегитимни нелегални средства; 3) се зајакне чувството на поединците за сопственото 

дејствување во однос на сопствените одлуки и однесување, вклучително и нивната 

способност да размислуваат и да доведуваат во прашање идеи, убедувања и активности 

на другите; 4) се зајакнат убедувањата, перцепциите и начините на размислување што 

може да ги заштитат поединците од тоа да имаат волја и да бидат подготвени да 

извршуваат насилни и штетни екстремистички акти; 5) се охрабрат поединци и да им се 

овозможи да ги изразат своите вредности, уверувања и емоции на просоцијален начин 

наместо преку антисоцијални екстремистички акти; и 6) се спречат поединци да бидат 

способни да извршуваат екстремистички акти, вклучително и преку нарушување на 

односите, мрежите и на комуникациите што промовираат екстремизам и го олеснуваат 

извршувањето на кривични дела од екстремисти.  

 

Целни програми 
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71. За спречување и за постапување во однос на насилниот екстремизам развиени се 

целни интервенции или програми. Всушност, ова се програми што се осмислени на таков 

начин за да помогнат во справувањето со ризикот и да промовираат откажување од 

натамошно извршување кривични дела. Овие цели не се разликуваат од целите во 

рамките на програмите или интервенциите што се користат за спречување други видови 

кривични дела. Меѓутоа, програмите за спречување на насилниот екстремизам обично се 

делат на таканаречени програми за интервенции за 1) оттргнување и за 2) 

дерадикализирање.  

 

72. Интервенциите за оттргнување од екстремизам обично се идентификуваат како 

интервенции со кои се настојува да се спречи или да се смени односот на престапникот 

со насилната екстремистичка група, кауза или идеологија. Тука спаѓа спречување или 

промена на идентификацијата на поединецот во однос на одредена група, кауза или 

идеологија што како метод за постигнување на своите цели поддржува и користи 

насилство. Промената на овој однос е наменета за унапредување на откажувањето. На 

овој начин се става различен акцент во однос на конвенционалните интервенции на 

криминалното однесување што обично се фокусира на развојот на просоцијалните 

вештини за да се спречи повторното извршување кривични дела. Меѓутоа, кај некои 

сторители на кривични дела, особено оние што се вклучиле во екстремистички групи 

поради конвенционални криминални мотиви – како што е да заработат пари или како 

можност да бидат насилни – конвенционалните интервенции може да бидат посоодветни 

за да се постапува во однос на ризиците што тие ги претставуваат и на нивните потреби 

(или може да биде потребно да се употребат и конвенционални интервенции и 

интервенции за оттргнување). 

 

73. Интервенциите за дерадикализирање обично се идентификуваат како интервенции со 

кои се настојува да се спречат или да се сменат идеолошките убедувања, ставовите или 

начините на размислување на поединците што мотивираат и/или оправдуваат 

извршување екстремистички кривични дела. Обично тие се спротивставуваат на 

специфичните толкувања, ставови или аргументи (засновани врз политичката доктрина, 

светите книги или митологијата) што ги формираат убедувањата и ставовите со кои се 

легитимира екстремното насилство. Со повеќе интервенции што се извршуваат за да се 

спречат други форми на кривични дела, исто така, се настојува да се оспорат и да се 

поткопаат ставовите и начините на ваквото размислување, така што ова не е единствено 

само за овие програми. Меѓутоа, основата за ваквите ставови и начини на размислување 

може да биде различна за оваа група престапници, па, според тоа, бара соодветен и 

приспособен пристап. Со промена на овие убедувања, ставови или начини на 
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размислување, како и со програмите за спречување да се извршуваат други кривични 

дела, се настојува да се промовира откажувањето.  

 

74. Оттргнувањето може да се набљудува преку однесувањето. Однесувањето може да 

се однесува, на пример, на прекинување на контактите со радикализирани поединци или 

на прекинување на здружувањето со насилни екстремистички групи. Други индикатори на 

однесување може да вклучат подобрена општествена интеграција и промени на начинот 

на живеење. Доказите за успех на интервенциите за дерадикализирање честопати тешко 

може објективно да се утврдат. Знаците на дерадикализирање вклучуваат намалување 

или напуштање на идеологијата и на убедувањата за насилен екстремизам, промени на 

однесувањето кон оние што претходно се сметале за непријатели или за отворено 

спротивставени групи (итн.) што оправдуваат насилен екстремизам. Ова многу потешко 

може да се измери бидејќи обично вклучува внатрешни промени што не се секогаш 

очигледни во промените на однесувањето. Индикаторите може да вклучат помала 

крутост на ставовите, помала нефлексибилност во поглед на убедувањата и намалено 

одбивање на други со различни вредносни системи.  

 

75. Во корективните установи за интервенции, обично, се размислува од гледна точка на 

управувањето со ризик и на ресоцијализацијата и ова еднакво важи и за оние чија намера 

е да го спречат насилниот екстремизам. Интервенирањето во промена на 

проблематичните или на штетните односи, на однесувањето или на начините на 

размислување треба обично да биде вградено во секојдневната корективна практика. 

Според тоа, таканаречените интервенции за дерадикализирање и за оттргнување во 

целина се доследни на карактеристичната корективна политика и практика.  

 

Иако интервенциите, обично, се делат на овој начин, сепак, некои може да ги 

инкорпорираат двата пристапа и практичарите треба да бидат свесни дека овие пристапи 

меѓусебно не се исклучуваат. На пример, кај некои поединци промените во нивниот однос 

со екстремистичка група, кауза или идеологија, исто така, може да придонесат кон 

промени на нивните ставови или на начините на размислување што го мотивираат или го 

оправдуваат кривичното дело (односно дерадикализирање). Кај други, пак, промените на 

нивните ставови или на начините на размислување може да придонесат кон промени во 

нивните односи со екстремистичка група, кауза или идеологија (односно оттргнување).  

 

76. Продолжуваат да се развиваат нашето знаење и разбирање на тоа како заемно 

дејствуваат процесите на оттргнување и на дерадикализирање и како тие придонесуваат 

кон откажувањето. Во практика ова значи дека практичарите треба да идентификуваат 

(преку процена) конкретни промени што ги сметаат за најважни за да му се олесни на 
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секој сторител на кривично дело. Можеби ќе треба интервенциите да вклучат аспекти на 

пристапите за оттргнување и за дерадикализирање за да го промовираат откажувањето и 

управувањето со индивидуални ризици. На пример, за престапниците што лично се 

идентификуваат со екстремистичките групи, каузи или идеологии може да бидат потребни 

програми што примарно ќе се фокусираат на нивниот однос со таа група, кауза или 

идеологија. Меѓутоа, кога оттргнувањето се смета за неизводливо или за неверојатно, 

можеби ќе треба да се стави акцент на оспорувањето и на промената на екстремните 

ставови и начини на размислување што може да поттикнат извршување на кривично 

дело, како и намалување на нивната способност за извршување на кривичното дело.  

 

Општи интервенции и активности 

 

77. Во мера во која тоа е изводливо, потребно е да се обезбедат осмислено образование, 

вработување, спортски, религиозни и културни активности, со цел да се развива 

отпорност за инволвирање во екстремизам и за поттикнување и поддржување на 

откажувањето. Специфичниот фокус и погодности на овие активности и промените што 

тие треба да ги донесат треба да се идентификуваат и да се разгледаат внимателно. 

Разбирањето на улогата што може да ја имаат овие пристапи и промените што тие може 

да ги олеснат се важни во препознавањето на нивното значење и вредноста за 

индивидуалните престапници. На пример, образованието може да помогне во 

проширувањето на гледиштата, развивањето на критичното мислење и на 

непристрасноста и во поттикнувањето на поединците да бараат нови алтернативи во 

својот живот. Вработувањето може да помогне да се олесни создавањето нови врски, да 

се изгради свеста за сопствената вредност и цел и да се даде надеж. Спортот може да 

обезбеди возбуда и забава, можности да се развиваат вештини на тимска работа, 

дисциплина и водство и чувство за лично дејствување. Културните активности може да 

помогнат во развојот на самоиспитување, задоволство и припадност. 

 

78. Не треба да се претпостави дека сите овие активности ќе бидат корисни или 

позитивни за секој поединец во одреден период на неговото отслужување на затворската 

казна. На пример, некои поединци можеби користеле спорт, како што е фудбалот, за да 

може претходно активно да идентификуваат и да регрутираат поединци и можеби ќе се 

обидат повторно да го направат тоа; поединци може да настојуваат да го користат 

образованието во некоја посебна дисциплина за да ја подобрат својата способност за 

индоктринација на други, додека други можеби настојуваат да користат одредени работни 

активности за да ја подобрат својата способност за вршење одредени екстремистички 

дела. Активностите имаат поголеми изгледи да бидат корисни кога исполнуваат одредени 

потреби што поединците можеби сакаат да ги исполнат преку екстремизмот, на пример, 
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чувство на припадност, возбудување, значење итн. Ваквите активности може да бидат 

особено корисни кога се извршуваат во рамките или по спроведувањето на целните 

програми, а тоа може да помогне во поттикнувањето на престапниците на учество, 

делумно така што ќе им се помогне да разберат зошто учеството може да биде важно за 

нивните животи. На пример, прифаќањето и разбирањето како вклученоста во новите 

социјални групи може да ја намали зависноста од екстремистичките групи во однос на 

чувството за припадност и целта итн.  

 

79. Сите вработени треба да се свесни дека нивните секојдневни интеракции со 

престапниците – како и политиките, процесите и принципите што ги формираат – се 

можности за клучна интервенција. Секојдневните разговори и активности може 

потенцијално да помогнат во постигнувањето на истите цели, како што се целните 

специјализирани програми или други активности итн. На пример, овозможување 

престапникот да најде вработување што му значи во животот, изразување сочувство или 

загриженост за благосостојбата на престапникот, дури и ако тој можеби го смета 

персоналот за „непријател“, одвојување време да се сослуша престапникот што е 

загрижен поради својата вклученост во екстремизам или едноставно барање од 

престапникот да се праша дали на животот може да се гледа толку поедноставено како сè 

да е црно и бело. Непотврдени докази сугерираат дека малите активности може да имаат 

силни ефекти, често иницирајќи чекори за оттргнување или за повторно разгледување на 

штетните ставови и перцепции на другите групи. Супортивните интеракции на 

секојдневна основа меѓу персоналот и престапниците, како што се комуникација со почит 

и давање позитивен пример на престапниците, може да имаат клучна улога во 

поттикнувањето на конструктивни промени и во развивањето отпорност од вовлекување 

во насилен екстремизам. 

 

80. Службите треба да настојуваат, во мера во која тоа е можно, да инкорпорираат 

специјализирано знаење и учење – обично се користи во целни програми – во обуката 

што може да формира општи интервенции и активности. На пример, практичарите што 

спроведуваат специјалистички интервенции со екстремисти престапници може да бидат 

обучени како да ги моделираат ставовите и однесувањето со кои ќе може да им се 

спротивстават на лицата што се поврзани со екстремизам, како што е да бидат без 

предрасуди, да поставуваат прашања, да размислуваат и да гледаат на другите со почит 

и на нестереотипен начин. Споделување на ова знаење и искуство со колегите што потоа, 

исто така, може да ги користат во секојдневната работа може да помогне да се изгради 

општа отпорност кај престапниците во однос на тоа да се заинтересираат или да се 

вклучат во екстремизам. Исто така, преку учење и согледување на ефективните практики 
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во општите активности и интервенции треба да се формираат специјализирани целни 

програми. 

 

Принципи на интервенција 

 

81. Постои недостиг од студии со јасен исход со кои се идентификува кои интервенции – 

како што се таканаречените интервенции за оттргнување или дерадикализирање – се 

најефективни за спречување на екстремистичките дела. Исто така, нема докази во однос 

на тоа кои видови интервенција може да бидат најефективни и најсоодветни и за кого, 

кога и во какви околности. Според тоа, сите вработени мора да бидат претпазливи во 

врска со претпоставките за ефективноста на одредени интервенции за конкретни 

поединци во конкретни околности. Остана уште многу да се учи. Меѓутоа, постои знаење 

што се развива врз принципите на „добрите практики“ што треба да се земат предвид при 

имплементирањето на интервенциите. Ова го опфаќа и откритието дека општите 

принципи од аспект на тоа „што функционира“ кај ефективните интервенции за да се 

спречат други форми на кривични дела, исто така, се важни и за интервенциите за 

спречување на насилниот екстремизам. На пример, интервенциите што директно се 

занимаваат со факторите и со околностите што придонесуваат за екстремистички 

кривични дела што имаат соодветен интензитет и времетраење, кои се приемчиви на 

индивидуалните разлики и се организациски поддржани, може да функционираат и кај 

радикалните престапници. Исто така, со ова се препознава потенцијалното значење, 

според кое поединците од различни сфери може да придонесат во обидите за 

интервенција, на пример, психолози, службеници за пробација, стручњаци за религија, 

ментори, членови на семејството и другари. За интервенции од типот интервенции за 

оттргнување, знаењето што се развива укажува дека тие треба да одговорат на 

прашањата поврзани со идентитетот што може да придонесат за: 1) вклученост во 

екстремизам (вклучително и индоктринација и емоции, како што се закани и огорченост); 

2) состојба на умот што ги поддржува екстремистичките акти; и 3) поддршка на 

ослободувањето и отпорот. За интервенции од типот интервенции за оттргнување, 

знаењето што се развива сугерира дека тие треба да се занимаваат со начинот на 

размислување, со убедувањата и со перцепциите на другите групи што ги прават 

поединците подготвени да поддржат или да спроведат насилен екстремизам, односно 

размислувањето, на пример, „ние и тие“, демонизација и дехуманизација на другите и 

недостиг од сочувство и емпатија.  

 

82. Дополнителни конкретни насоки за принципите на интервенциите, видовите 

интервенции и за придонесот на конкретните специфични професионалци во овој процес 

може да се најдат во делот за препорачаната литература.  
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Приспособување на интервенциите 

 

83. Интервенциите треба да бидат чувствителни на посебните потреби и околности на 

поединецот. Причина за тоа е да се поттикне неговото учество и да се оптимизира 

неговото учење и потенцијалното влијание на интервенцијата врз личната промена. Има 

конкретни прашања на кои треба да се одговори преку интервенциите, во кои спаѓаат: 1) 

Нивото на ангажираност или на неангажираност на поединецот; 2) Мотивите и 

околностите што придонесуваат за неговиот интерес и вклученост, односно дали тој е 

инволвиран поради опортунистички причини или е идентификуван од позначајни лични 

причини; 3) Неговата религиозна и културна заднина (каде што е соодветно); и 4) 

Влијанието на другарите и на групата. Иако во поново време литературата ја нагласува 

„нормалноста“ на оние што извршуваат екстремистички дела, новите докази укажуваат 

дека кај некои поединци состојбата со менталното здравје може да има улога во 

вклучувањето и во извршувањето на делата и во нивната реакција на интервенцијата. 

Интервенциите треба да бидат приспособени на индивидуалните околности врз основа 

на процената на ризикот што го претставуваат тие поединци и нивните потреби 

вклучително и што, кога, како и од кого се спроведуваат интервенциите. 

 

Интервенции и религија 

 

84. Насилниот екстремизам се јавува во целиот свет, низ историјата и од името на многу 

различни групи, каузи и идеологии. До степенот до кој тоа е можно корективните служби 

треба да развијат и да имплементираат политики, процеси, интервенции и практики со 

кои ќе може да постапуваат по каква било форма на насилен екстремизам што е 

релевантен за нивната јурисдикција. Меѓутоа, конкретно во овој период постојат 

одредени групи, каузи и идеологии што претставуваат такво ниво на закана по 

безбедноста на државите во Европа и, глобално, кои бараат посебно внимание и акција. 

Тука спаѓа директното или индиректното влијание на ваквите групи, како во затворската, 

така и во пробациската средина. Се смета дека таква закана претставуваат 

таканаречената ИД, Ал Каеда и сродните групи. Пристапите за постапување и за 

коригирање на погрешното толкување и погрешната претстава за исламската света книга, 

на аргументите и на вредностите се сметаат за важна компонента на повеќе меѓународни 

програми за дерадикализирање. Исто така, се организираат и часови во обид да се 

обезбеди престапниците да добијат соодветна религиозна едукација (ослободена од 

погрешно толкување или погрешна претстава) за да станат отпорни на таков екстремизам 

во иднина. 
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85. Има мал број емпириски докази во однос на тоа кои интервенции за 

дерадикализирање засновани врз теолошки информации се ефикасни, иако внимателно 

се предложени компонентите. Тука спаѓаат карактеристики, како што е спроведување 

интервенции со холистички пристап, со кои се обработуваат психолошките, социјалните 

(вклучително и семејните) и практичните прашања поврзани со ефективното оттргнување 

од екстремизмот и реинтеграцијата; тутори на курсевите што се добро информирани, 

кредибилни, компетентни, паметни и сочувствени со смелост да ги побијат убедувањата 

што водат кон насилство; со интервенција треба да ги оспорат начините на размислување 

што поддржуваат насилство, вклучително и менталитетот „ние и тие“, а дијалогот треба 

да биде осмислен, фокусиран, приспособен и да опфаќа клучни теми со доволно 

времетраење. 

 

86. Практичарите треба да бидат свесни дека е утврдено оти религиозната практика и 

идентитет ја унапредуваат ресоцијализацијата на многу престапници и го поддржуваат 

откажувањето. Исто така, можностите за развој и за изразување на религиозниот 

идентитет може да бидат особено важни за развој и за одржување на позитивното 

чувство за себеси и за успешното управување со животот (вклучително и справување со 

затворот и соочување со извршувањето на кривичните дела). Потребни се значителна 

грижа и сензитивност за да се обезбеди религиозната практика, побожноста и 

посветеноста да не се изедначуваат сами по себе со интересот или со вклученоста во 

насилен екстремизам. Почитувањето, интересот и поддршката за религиозниот идентитет 

во секојдневните интеракции, исто така, може да имаат важна улога во унапредувањето 

на ресоцијализацијата и во развојот на отпор кон насилниот екстремизам. Еднакво, и 

вработените треба да бидат убедени и да го доведуваат во прашање и да го оспоруваат 

однесувањето што не е соодветно, што е потенцијално штетно или е против затворските 

правила и политики; дури и кога престапниците веруваат дека нивната религија ги 

оправдува да се однесуваат на таков начин. Вработените треба да бидат оспособени да 

дејствуваат позитивно со сите прекршители, без оглед на разликите во идентитетот, 

односно родот, расата, религијата, класата итн. Ваквите интеракции може да имаат 

значајна улога во спречувањето на значајните поделби на „ние и тие“ меѓу вработените и 

престапниците и за проблематичните ставови и однесување што тие може да го 

охрабрат. Прашањата што се однесуваат на ставовите на некои престапници во однос на 

припадничките на персоналот, родовата еднаквост и законите и вредностите на 

општеството треба да бидат решавани отворено, веднаш и соодветно.  

 

Форма и спроведување на интервенцијата 
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87. Практичарите треба внимателно да размислат како да се спроведе интервенцијата за 

да биде најефикасна. Во моментов има малку емпириски докази што укажуваат дали 

целните програми треба да се спроведуваат еден на еден или во групна средина. 

Постојат голем број причини зошто спроведувањето на целните програми во средина 

еден на еден можеби е посоодветно отколку спроведувањето во група, како што се 

намалувањето на потенцијалното негативно влијание на динамиката на групата 

(вклучително и притисокот од членовите на групата и застрашувањето) во спречувањето 

на оттргнувањето; настојувањето поединците повторно да се поврзат со нивниот личен 

идентитет (и намалувањето на влијанието на нивниот групен идентитет) и зголемувањето 

на нивната самодоверба за да ја обелоденат својата вклученост или активности. Меѓутоа, 

има и причини зошто интервенциите што се засновани врз групи можe да бидат 

потенцијално покорисни, како што е можноста другите учесници во групата да бидат 

поефективни – од олеснувачите – во меѓусебното оспорување на штетните гледишта и 

убедувања; поддршката од членовите на иста група може да помогне да се олесни 

личната промена и учесниците во групата може да моделираат просоцијално 

размислување и однесување. Практичарите и менаџерите треба внимателно да 

размислат за потенцијалните предности и недостатоци на форматот на извршувањето во 

однос на потенцијалните учесници и планираните исходи од програмата. 

 

88. Кој ќе ги спроведува интервенциите ќе зависи од природата, целите и од планираниот 

исход на определена интервенција, како и од околностите на престапникот, вклучително и 

местото каде што тој се наоѓа. За специјализираните целни програми поверојатно ќе 

бидат потребни почетни информации од лица со специјализирано знаење, вештини или 

искуство (вклучително и кредибилитет), како што се психолози, пробациски службеници, 

верски образовани лица или поранешни насилни екстремисти (видете ги точките 160-

162). Таквите сознанија, исто така, може да бидат корисни во помагањето на персоналот 

да се опреми за спроведување на поопшти активности на интервенирање, вклучително и 

секојдневни контакти со престапниците. Потребно е да се посвети посебно внимание за 

да се обезбеди лицата што се инволвирани во интервенциите да бидат соодветно 

испитани и поддржани во однос на тоа да останат отпорни на корупција, на 

саморадикализирање и на застрашување од екстремистите. Тука може да биде вклучено 

одржување редовен надзор или сесии за поддршка за да се следат прашањата на 

отпорност. 

 

89. Кога постои можност, лицата што спроведуваат интервенции со поединци не смеат да 

подготвуваат и процени на ризикот за нив. Причина за тоа е да се минимизира улогата на 

конфликтот и да се оптимизираат довербата и напредокот на интервенциите. Меѓутоа, на 

лицата што спроведуваат интервенции треба да им се даде поддршка и тие треба да 
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бидат под надзор, но да бидат и одговорни за своите дејства и одлуки и да известуваат 

јасно за напредокот и за прашањата поврзани со интервенцијата што ќе помогне во 

формирањето на процената на ризикот врз база на информации и во други видови 

одлучување. Доверливоста за време на процесот на интервенција треба да биде 

почитувана до степен до кој тоа не се меша со безбедноста и со спречувањето на 

криминалот.  

 

90. Прифатено е дека знаењето и доказите, исто така, се ограничени во однос на 

ефективните интервенции што се наменети за целни групи наместо за поединци. Ова 

може да вклучи оние што се обидуваат да ги оспособат групите колективно да преземат 

чекори за да ја намалат нивната посветеност за користење насилство за остварување на 

своите политички цели. Ваквите пристапи може да имаат особена вредност и позначајни 

исходи во споредба со интервенциите што се фокусирани на поединци. Меѓутоа, ваквите 

интервенции треба исклучително да се извршуваат со посебно внимание и грижа и треба 

да бидат формирани врз основа на информациите што се добиени со соодветни 

достапни истражувања, искуство и знаење.  

 

Надзор над пробацијата 

 

91. Меѓу другите широкоприфатени основни цели на пробацијата, јавната заштита и 

намалувањето на ризикот/промовирањето на откажувањето се сметаат за еднакво важни 

за насилните екстремисти како и за другите престапници. Персоналот за пробација треба 

целосно да ги користи мултиагенциските договори за соработка, со цел да управува со 

ризикот, ефективно да се справи со непочитувањето на дозволите (вклучително и 

соодветно користење на враќањето в затвор) и да настојува да обезбеди присуство и 

усогласеност со ограничувањата од дозволата. Прифатено е дека строгите услови од 

дозволата може да ги загрозат другите планирани цели, како што се поттикнувањето да 

се вработат и обновувањето на семејните односи. За управување со ризикот персоналот 

за пробација треба да развие конструктивен однос со затвореникот на пробација и да го 

мотивира да се ангажира во процесот на надзор. Во однос на фокусот на сесиите за 

надзор, практиката укажува дека поттикнувањето на затворениците на пробација да 

бидат без предрасуди и да го развиваат своето критично мислење (во однос на тоа како 

ги толкуваат информациите и го формираат своето гледиште за светот); да развиваат 

поурамнотежен идентитет (не да се идентификуваат исклучително со екстремистичка 

група, кауза и/или идеологија); да одбијат да му дадат легитимност на насилството за 

решавање на своите жалби и да ги негираат/минимизираат своите дела, исто така, може 

да помогне во ефективното управување со ризиците и со случаите. Во однос на 

управувањето со околностите на затвореникот на пробација за да се постигне иста цел, 
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како корисни пристапи се идентификувани помагањето на затвореникот на пробација да 

развие позитивни социјални мрежи и да се оттргне од антисоцијалните мрежи; 

јакнење/поправање на семејните односи (кога е можно) и нивна поддршка со обука, 

вработување и со образование.  

 

Општо управување со насилните екстремисти 

 

Споделување информации 

Договори за споделување информации 

 

92. Со должно почитување на постојните закони за заштита на податоци, потребно е да 

се користат постојните договори за споделување информации за да се олесни размената 

на информациите или на разузнавачките податоци меѓу агенциите и организациите, 

вклучително и агенциите за спроведување на законот. Кога овие договори се сметаат за 

несоодветни за конкретни цели за спречување на екстремистичките дела и за борба 

против тероризмот, треба да се воспостават нови договори. 

 

Управување со информации 

 

93. Информациите и разузнавачките податоци треба да се споделуваат на безбеден 

управуван начин со редовни и соодветни доставувања на разузнавачки податоци до 

полицијата и до релевантните партнерски агенции. Разузнавачките податоци треба да се 

чуваат, споделуваат и соодветно да се водат во досиејата за предметите. Според 

договорите за споделување информации, може да се бара одредени класифицирани 

информации да бидат доведени до задоволително ниво на издвојување (прочистени) за 

да се намали нивната класификација или за да бидат декласифицирани. Потоа 

информациите може да се споделуваат со други приматели, без да се загрози 

чувствителноста на податоците. Границите на доверливост треба да им бидат јасни на 

сите престапници што ќе изберат да обелоденат информација во текот на процената, 

интервенцијата или други поврзани активности. 

 

Приматели 

 

94. Информациите треба да се споделуваат – според националното право и 

меѓународните стандарди за човековите права – со и од релевантните партнерски 

агенции и организации за да се информираат за ризикот, затворската казна и за одлуките 

за планирање ослободување и за активностите. Триангулацијата на информациите и на 

разузнавачките податоци од различни извори, контексти и методи е од клучно значење во 
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градењето на сеопфатна и на точна слика за донесување одлуки засновани врз целосни 

информации. Ова може да вклучи споделување информации (кога е соодветно, 

вклучително и класифицирани информации) со нестатутарни организации од приватниот 

или од непрофитниот сектор што може да имаат клучна улога во тековното управување 

со престапниците. Тука спаѓаат информациите за осудени екстремистички престапници, 

како и за оние што не се осудени за екстремистички дела, но за кои еден или повеќе 

партнери, врз основа на доказите, сметаат дека се радикализирани. Треба да се користат 

редовни состаноци, брифинзи и билтени за да се обезбеди ефективна размена на 

информации. За да се развие доверба, неопходни се јасни правила што се однесуваат на 

доверливоста, како и добро дефинирани улоги на сите партнери во процесот.  

 

95. Заканата и последиците од тероризмот и од насилниот екстремизам не се ограничени 

на една држава или народ, туку се меѓународни и глобални. Според тоа, сите земји-

членки треба да настојуваат да ја зајакнат меѓусебната соработка и координација во 

споделувањето на информациите и на разузнавачките податоци. Персоналот во 

затворите и во пробациските служби треба да настојува со конкретни улоги и 

одговорности за споделување разузнавачки податоци да ги зајакне договорите за 

споделување информации кога затворениците се пренесуваат во други држави.  

 

Користење разузнавачки податоци 

 

96. Информациите и разузнавачките податоци треба да се користат внимателно, 

соодветно и сразмерно на планираната цел. Честопати разузнавачките податоци не може 

(лесно) да се користат во рамките на процесите (на пример, професионална процена), 

наспроти одлучувањето засновано врз информации. Ова често води кон одредени 

нејасности во системот, кога информациите што не може да се споделат официјално се 

споделуваат на неформален начин (односно, усно). Потребно е да се утврдат насоки за 

тоа како разузнавачките податоци треба да се користат за различни цели за да се 

минимизираат нејасностите и да се зајакне довербата во нивната соодветна употреба. За 

ова може да биде потребна тесна соработка меѓу вработените што може да имаат 

различни улоги, но се дополнуваат.  

 

Информирање за загриженоста 

 

97. Сите вработени во затворите и во пробациската служба треба да знаат како да 

пренесуваат информации, разузнавачки податоци или да ја соопштат личната 

загриженост во врска со одредени престапници во однос на прашањата поврзани со 

екстремизмот. Тие треба да знаат кога, како и кому да му ги пренесат овие информации 



CM(2017)21-add 

 

43 

 

преку чисти канали, како што се системите за упатување, системите за доставување 

информации/разузнавачки податоци и состаноци на персоналот. Службите може да 

изберат да имаат наменски системи за ова или да имаат јасни политики за тоа како ова 

може да се постигне преку постојните системи. Кога е можно, треба да се развијат и да се 

одржуваат „живи“ системите што ќе ги следат поединците за кои се смета дека се „од 

интерес“, односно оние што се заинтересирани или инволвирани во екстремизам и во 

екстремистички акти.  

 

Споделување информации заради запознавање на други заинтересирани страни 

 

98. Важно е да се признае дека постојат и други заинтересирани страни што би имале 

корист од споделувањето информации. На пример, во текот на притворот или на 

судењата важно е да се споделуваат информации за да бидат добро информирани 

јавниот обвинител и судиите и да имаат сознанија за процесите на радикализирање, 

екстремизмот и ризикот. Ова е важно и во однос на донесувањето одлуки дали и каде 

лицето да се притвори, дали да се користат алтернативни санкции и мерки и кои служби 

треба да бидат вклучени во работата со извршувањето на санкциите и на мерките.  

 

Собирање информации и разузнавачки податоци 

 

99. Службите треба да ги користат сите достапни средства и разузнавачки ресурси за да 

добијат информации што се однесуваат на активностите на насилен екстремизам и на 

престапниците. Тука спаѓаат планирање на терористички акти, информации за 

радикализирање на престапниците и други активности и планови. Исто така, тука спаѓаат 

и собирањето и евалуацијата на информациите добиени од комуникацијата меѓу 

затворениците, анализата на забележаното однесување во затворите или во заедницата 

и споделувањето на информациите меѓу релевантниот персонал и агенциите. 

Информациите може да се добијат од доказите пред судењето, од доказите од судењето, 

од доказите по судењето, од однесувањето во затворот, од ставовите, активностите и од 

програмите пред ослободувањето. Ваквите информации се клучни за процесите за 

донесување одлуки и за подоцнежните активности за управување, како што се скрининг 

на ризикот, процена на ризикот, интервенции, надзор и надзорни активности. 

 

Повеќеагенциска соработка и договори 

 

100. Одговорноста за спречување екстремистички дела, управување со екстремистички 

престапници и нивно успешно интегрирање во општеството не е одговорност само на 

корективните установи или на државните служби, туку и на различни агенции и 
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организации. Тука може да спаѓаат приватни и добротворни организации, полиција, 

разузнавачки служби, здруженија за домување, агенции за вработување, социјални 

работници, локални власти/општини, религиозни претставници итн. Со оглед на тоа дека 

спречувањето на насилниот екстремизам е приоритет за многу агенции и организации, 

повеќеагенциската соработка е основна за управување со ова прашање. Агенциите треба 

да имаат обврска да разјаснат кои информации им се потребни од другите агенции за да 

ја завршат успешно својата работа.  

 

101. За ефективни интервенции е потребно одржување на интегрирани списи од 

предметот за да се овозможи оцена на напредокот и да се обезбеди континуитет на 

постапувањето, да се обезбеди надзор ако е потребно. Пристапот до таквите списи и 

нивното користење ќе ја олесни комуникацијата и соработката меѓу различни агенции. 

 

Структура на повеќеагенциските договори 

 

102. Секогаш кога е можно, со повеќеагенциски договори за управување со екстремисти и 

со радикализирани престапници треба да се усвојат постојните, ефективни 

повеќеагенциски договори за управување со други видови престапници (како што се 

сексуални престапници или оние што се вклучени во организиран криминал или банди). 

Тоа може да биде поефикасно, поекономично и попаметно отколку да се осмислуваат 

нови структури бидејќи агенциите се помалку запознаени со прашањето за 

радикализирање. За повеќеагенциската соработка не постои модел „еден број за сите“ и 

избраната структура треба да соодветствува на локалниот контекст. 

 

Потесни цели 

 

103. На сите партнери треба да им бидат јасни заедничките цели на една 

повеќеагенциска група и тие треба да ја преземат одговорноста за сопствените конкретни 

улоги и задолженија. Особено затворската и пробациската служба треба да работат 

кооперативно меѓу себе и во соработка со други организации и агенции.  

 

Фокус 

 

104. Повеќеагенциските договори треба да се фокусираат на прашањата на безбедноста 

и ресоцијализацијата. Тоа се повеќе комплементарни отколку спротивставени прашања. 

Можностите за олеснување или за одржување на оттргнувањето и на отпорот мора да 

бидат урамнотежени со прашањата за безбедноста. Иако во одредени контексти 

можностите може да бидат ограничени, вработените треба да размислуваат креативно за 
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тоа како да ги користат постојните или да развиваат нови можности. Ако на поединците 

не им се даде слобода да воспостават нови просоцијални односи, интереси или 

занимања, мала е веројатноста дека ќе се смени или ќе се намали нивната поврзаност 

или идентификација со екстремистички групи, каузи или идеологии. Всушност, 

драконските ограничувања на слободата може да ја зголемат вклученоста преку 

поттикнување на огорченост, перцепцијата „ние и тие“ и зајакнување на нивниот 

екстремистички идентитет.  

 

105. Кога престапниците ја отслужуваат казната во заедницата, вработените во 

пробациската служба (или еквивалентни) веројатно ќе бидат клучни службеници што се 

инволвирани во координирањето и во обезбедувањето на можностите и на практичните 

договори. Специфичните околности на екстремистите може да го попречат нивниот 

пристап до основните животни потреби, како што е пристап до банкарска сметка или до 

домување.  Може да биде неопходна стратегиска поддршка и поддршка од повисоко ниво 

за да се поддржат пробациските службеници (или еквивалентни служби) во 

настојувањата да договорат изводливи аранжмани што може да ги убедат организациите 

и да им дадат сигурност за да обезбедат можности за оваа група престапници.  

 

Заеднички јазик и пристапи 

 

106. Пробациските и затворските служби и каде што е можно други агенции и организации 

треба да настојуваат да користат исти дефиниции, јазик, знаење, согледувања и алатки 

(за процена, интервенции) за решавање на исти прашања. Со тоа може да се постигнат 

голем број предности, вклучително континуитет на пристапите за интервенции меѓу 

затворите и заедницата, заеднички процени и интервенции, подобра комуникација и 

разбирање меѓу агенциите и организациите, подобрено споделување информации и 

доследно и аргументирано донесување одлуки. 

 

Повеќеагенциска соработка 

 

107. Довербата претставува клучна компонента на ефективната повеќеагенциска 

соработка вклучително и на надминувањето на пречките што се однесуваат на 

споделувањето информации. Со едноставни практични чекори може да се помогне да се 

олесни довербата и со тоа соработката меѓу поединци, агенции и организации. Тука спаѓа 

заедничкото распоредување на вработените од различни агенции и организации (на 

пример, пробациски службеници во полициски станици), обезбедување реципрочна 

размена на информации (за заемна корист), во согласност со националните закони и со 

меѓународните стандарди за човекови права, со што јасно се пренесува како страните 
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може да си помогнат заемно за да ја постигнат заедничката цел и активно да си помагаат 

меѓусебно кога се бара тоа. Повеќеагенциската соработка треба да се воспостави на 

различни нивоа на власта. Отчетноста е многу важна затоа што различни партнери 

можеби не работат на ист начин. 

 

Разгледување на поединечни групи 

Малолетници и млади полнолетни лица  

 

108. Постојат специфични правила и прописи што уредуваат како треба да се размислува 

за статусот и за потребите на малолетниците и на младите полнолетни лица во кривично-

правосудниот систем, на пример, Правила на Обединетите нации за заштита на 

малолетници лишени од слобода и Европски правила на Советот на Европа за 

малолетни престапници што подлежат на санкции и на мерки. Повеќето од точките во 

овие насоки, исто така, се сметаат за применливи за младите луѓе. Прифатено е дека 

често малолетниците и младите лица сè уште се во процес на развој на нивната личност 

и идентитет и дека имаат посебни потреби, ранливости или околности што треба 

внимателно да се имаат предвид во однос на прашањата што се поврзани со 

екстремизмот. На пример, одредени фактори може да предизвикаат некои млади луѓе да 

бидат особено подложни на индоктринација и на радикализирање, како што се нивото на 

нивната зрелост, тенденцијата да сакаат да се „вклопат“ со нивните врсници и да им 

припаѓаат, желбата да им се спротивстават на авторитетите, како и да истражуваат и да 

експериментираат со различни улоги и идентитети. Исто така, младите луѓе може да 

бидат посклони да се вклучатт во екстремистички групи поради тоа што групите 

обезбедуваат други видови поддршка, како што се заштита и пари, а врз однесувањето 

на младите, особено може да влијаат нивните онлајн-активности и ангажирањето во 

социјалните медиуми. Ваквите околности и прашања може да се применат и на 

возрасните, но тие особено се однесуваат на младите луѓе. 

 

109. Овие прашања можеби треба да се разгледаат повнимателно во однос на 

препораките за затворање, локацијата на младите возрасни лица, опциите за 

интервенции и процената на ризикот. На пример, особено внимание треба да им се 

посвети на нивната локација и на комуникацијата со возрасните престапници – особено 

со познатите насилни екстремисти; можеби ќе треба интервенциите да бидат особено 

чувствителни во врска со тоа дека нивниот интерес за екстремизам е во „развојна фаза“, 

со претпазливост младите возрасни лица да не се етикетираат како екстремисти или да 

се зајакнува нивниот екстремистички идентитет, а процената на ризикот можеби ќе треба 

да се приспособи на специфичните карактеристики и околности на младите возрасни 

лица со разбирање за нивното минато и идно однесување. Исто така, постои веројатност 
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дека младите возрасни лица првпат сториле престап или првпат биле странски 

терористички борци за кои во овој дел се дадени посебни насоки.  

 

Жени престапници 

 

110. Сè повеќе има сознанија за екстремизам меѓу женските лица или за радикализирани 

престапнички, иако знаењето за тоа како треба да се постапува со нив, во споредба со 

други престапнички во корективната средина, останува ограничено. Иако може да 

постојат различни причини и мотиви зошто некои жени се инволвирале во екстремистички 

активности (како што е повик од сестринство и верска слобода), сепак, се покажа дека 

голем број од нив се инволвираат од исти причини како и мажите. Како и кај мажите, 

мотивите за нивна вклученост и за извршување кривични дела, како и улогата што тие 

може да ја заземат во екстремистичките групи, се покажаа како сложени и променливи 

без едноставен профил. Вработените треба да ја препознаат и да ја сфатат активната и 

партиципативната улога и дејствување со кои престапничките може да придонесат во 

насилниот екстремизам. Како и кај други престапнички, со избраниот пристап треба да се 

реагира на соодветен начин на нивните конкретни потреби, перспективи и приоритети. На 

пример, користењето женски персонал или машки и женски персонал заедно може да 

помогне да се изгради врска и соработка во обидите за интервенција. Барањето помош 

од нивните семејства, заедниците, подобрувањето на односите со нивните деца и на 

нивните социјални вештини и користењето ментори, исто така, може да биде многу 

корисно и да помогне во оттргнувањето и во дерадикализирањето. Исто така, треба да се 

признае дека жените може да имаат посебна и клучна улога во борбата против насилниот 

екстремизам преку разни улоги, не само преку личните и приватните улоги како мајки, 

сестри или пријателки туку и преку влијанието врз политиките, процесите и практиките во 

корективните институции. На крајот треба да се признае дека многу престапнички, исто 

така, се млади и првпат сториле престап и/или биле странски терористички борци.  

 

Првпат престапници 

 

111. Многу лица осудени за дела на екстремизам може и да немаат претходна или 

значајна криминална историја. Постојат специфични околности за оваа група, при што 

пробациските службеници можеби треба да бидат дополнително претпазливи во однос на 

најсоодветните препораки за издржувањето на казната. Кога ваквите поединци имале 

само периферна вклученост во екстремистички групи или каузи, нивните дела се сметаат 

за помалку сериозни, односно тие покажуваат значителна разочараност од предлозите за 

нивната вклученост (односно, тие се оттргнати) бидејќи алтернативното отслужување на 

казните, каде што тоа законски е можно, може да биде посоодветно.  
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112. Некои престапници што првпат го извршиле делото, може да бидат и „странски 

терористички борци“, односно лица што патуваат во странство, во држава што е различна 

од нивната држава во која престојуваат или чие државјанство го имаат за да се 

ангажираат, планираат, подготвуваат, извршуваат или на друг начин да поддржуваат 

терористичка активност или да обезбедуваат обуки или да се обучуваат да го направат 

тоа. Постојат причини за загриженост дека ваквите поединци (од кои многумина се млади 

луѓе) ќе претставуваат зголемена закана од извршување терористички активности кога ќе 

се вратат во својата татковина или во транзитна држава. Потребно е да бидат во сила 

задоволителни мерки за претпазливост и за идентификување странски терористички 

борци што влегуваат в затвор или се на пробација. Вакви поединци не мора да биле 

осудувани или претходно да биле осомничени или вклучени во вакви активности. 

Ефективното споделување на информации меѓу државите-членки и користењето 

информации од други агенции (како што е Интерпол) може да помогне за ваквата 

идентификација, особено кога лицата се депортираат од една држава во друга. Како и кај 

секое лице што првпатго извршило делото, процената на ризикот кај оваа група е од 

клучно значење за да се идентификува соодветен и сразмерен одговор на 

ризикот/заканата што го претставува секое лице и дополнително да не се радикализира, 

рерадикализира или зајакнува екстремистичкиот идентитет. Во овој процес од клучно 

значење е разбирањето на мотивите, причините и на околностите поради кои лицето се 

ангажирало, останува ангажирано и се враќа во својата држава. Управувањето со ризик и 

програмите за реинтеграција треба да бидат чувствителни на овие посебни околности, 

вклучително и треба да се одговори на разочарувањето од вклученоста и од траумата, 

кога тоа е соодветно. Вработените треба да бидат претпазливи во однос на лажните 

изјави (на пример, за разочарувањето) што се користат за да се измамат органите за да 

не им посветат поголемо внимание на лицата што можеби претставуваат постојана 

закана. Посебно внимание мора да им се посвети и на знаењето, обуката и на вештините 

што поединците можеби ги стекнале во странство, а кои може да го зајакнат нивниот 

капацитет за поддршка или за извршување насилен екстремизам (вклучително и 

користење софистицирано оружје, технологија и техники за контраследење). Исто така, 

службите треба да изградат капацитети за справување со потенцијалниот број странски 

терористички борци што би можеле да се вратат во наредните години.  

 

Клучни точки: 

• Целните интервенции за насилните екстремисти треба да се адаптираат на 

специфичните околности на определен затвор и/или регион и треба да се 

надградуваат врз експертизата и исходите што се бараат од општите пристапи за 

ракување со престапниците.  
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• Можностите за ресоцијализација треба да ја дополнуваат безбедносната 

организација за да се оспособат поединците да ги исполнуваат своите потреби на 

просоцијален, легитимен и на законски начин и да се оттргнат од насилниот 

екстремизам.  

• Целните интервенции треба да се спроведуваат врз основа на индивидуално 

проценетите ризици и потреби и треба да имаат јасни и оправдани цели и исходи.  

• Отчетноста, следењето и евидентирањето на напредокот се клучни делови во 

спроведувањето на интервенциите.  

• Интервенциите треба да се засноваат врз развојното знаење и разбирање за 

тековните најдобри практики и принципи за ефективни интервенции.  

• Интервенциите треба да се фокусираат на постигнувањето промена во природата 

на односот/идентификацијата на поединецот со каузата, идеологијата или со 

екстремистичката група, како и на оспорувањето на убедувањата и на 

перцепциите што може да го оправдаат насилството.  

• Главните цели на јавната заштита и намалувањето на ризикот/промовирањето на 

откажувањето треба да ја насочат работата на пробациските службеници под чиј 

надзор се наоѓаат насилните екстремисти што со дозвола се пуштени во 

заедницата.  

• Потребно е да се имплементираат различни мерки што ќе ја олеснат размената на 

информации и на разузнавачки податоци, вклучително формални договори, 

редовни состаноци меѓу партнерите, системи што ги следат во „реално време“ 

поединците за кои постои интерес и јасни процеси за припадниците на персоналот 

за информирање за прашањата за кои постои загриженост.  

• Во повеќеагенциските договори треба да се користат колку што е можно повеќе 

постојните договори, тие треба да имаат јасни заеднички цели и одговорности и 

улоги и колку што е можно повеќе да споделуваат заеднички јазик, знаење и 

алатки. 

• Повеќеагенциските договори треба да се фокусираат на напорите за безбедност и 

за ресоцијализација и да ги олеснат можностите што може да помогнат да се 

сменат интересот и вклученоста на поединецот во екстремизмот. 

• Кога постои можност, агенциите и организациите треба да ги споделуваат 

согледувањата и да користат ист јазик, концепти и алатки за управување со 

екстремистите и за спречување на насилниот екстремизам.  

• Посебно внимание треба да му се посвети на управувањето со специфични групи, 

како што се млади, престапнички или лица што првпат извршиле престап. 
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ПЕТТО ПОГЛАВЈЕ: УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТА И СО СИГУРНОСТА НА 

НАСИЛНИТЕ ЕКСТРЕМИСТИ В ЗАТВОР И НА ПРОБАЦИЈА 

 

Вовед 

 

113. Предизвикот за балансирање на безбедносните мерки со ресоцијализацијата не е 

единствен при постапувањето со насилните екстремисти, туку и некои карактеристики и 

ризици што се однесуваат на оваа група престапници бараат посебно внимание. Во овој 

Прирачник безбедноста и сигурноста се дефинираат како мерки што се преземаат во 

физичката средина и во врска со контактот со други лица за да се обезбеди да бидат 

минимизирани следниве ризици што ги претставуваат насилните екстремисти:  

• Ризик од самоповредување, повредување на други престапници, на вработени или 

на надворешни посетители (општ ризик што се однесува на повеќето 

престапници); 

• Ризик од бегство (општ ризик што се однесува на повеќето престапници); 

• Ризик од регрутирање други во затворот/надвор од затворот (посебен ризик што се 

однесува на насилни екстремисти и на престапници што се припадници на 

банди/организиран криминал); 

• Ризик од континуирано планирање напади со групи во затворот/надвор од затворот 

(посебен ризик што се однесува на насилни екстремисти и на престапници што се 

припадници на банди/организиран криминал). 

 

114. Прифатено е дека интервенциите чија цел е ресоцијализација на насилните 

екстремисти ќе имаат влијание и врз минимизирањето на безбедносниот и сигурносниот 

ризик. Ова беше поопширно разгледано во претходното поглавје. Важно е да се нагласи 

дека во рамките на овие интервенции треба да се осмислат процеси за заштита на 

безбедноста и на благосостојбата на практичарите и на учесниците. На пример, 

безбедноста и благосостојбата треба да бидат рутинска тема за дискусија, престапниците 

треба да бидат прашани дали имаат закани и треба да се преземат чекори за да се 

подобри нивната безбедност кога се забележани заканите. Секогаш кога е можно на 

престапниците треба да им се обезбеди заштита кога ќе се забележи дека тие се под 

закана.  

 

Динамичка безбедност 

 

115. Голем број затвори веќе го усвоиле пристапот на динамичка безбедност. 

Прирачникот на Советот на Европа за затворската и за пробациската служба во однос на 
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радикализирањето и насилниот екстремизам дава дефиниција на овој термин. Динамичка 

безбедност е концепт и метод на работа според кој вработените ги одредуваат 

приоритетите на воспоставување и на одржување секојдневна комуникација и 

интеракција со затворениците врз основа на професионалната етика. Таа има цел 

подобро да се разберат затворениците и да се проценат ризиците што тие може да ги 

претставуваат, како и да се обезбедат безбедноста, сигурноста и редот, со што се 

придонесува во ресоцијализацијата и подготовката за пуштање на слобода. Овој концепт 

треба да биде разбран во рамките на поширок поим на безбедноста што, исто така, ги 

опфаќа и структурната, организациската и статичката безбедност (ѕидови, прегради, 

брави, осветлување и опрема што се користат за ограничување на затворениците кога 

тоа е неопходно). 

 

116. Покрај структурната, организациската и статичната безбедност, динамичката 

безбедност се заснова врз: 

• Позитивни односи, комуникација и интеракција меѓу вработените и затворениците; 

• Професионализам; 

• Собирањето релевантни информации; 

• Увид и подобрување на социјалната клима во казнената институција; 

• Цврстина и правичност;  

• Разбирање за личната состојба на затвореникот;  

• Комуникација, позитивни односи и размена на информации меѓу сите 

вработени. 

 

117. Принципите што се зад динамичката безбедност, како и нејзината примена, опширно 

се објаснети во Прирачникот за динамичка безбедност и затворско разузнавање на 

UNODC од декември 20156 година.  

 

118. Во врска со насилните екстремисти, ефективната динамичка безбедност може да 

биде дури и од поголемо значење. Водени од идеи и од идеологија, насилните 

екстремисти може да бидат особено чувствителни на постапувањето од вработените 

(потврдувањето или спротивставувањето на нивните гледања на светот). Од друга 

страна, некои насилни екстремисти се високообразовани и може да бидат 

манипулаторски. Може да се случи овие вешти престапници да намамат некои 

припадници на персоналот кон екстремистички ставови. Поседувањето знаење и свест за 

радикализирањето и за потенцијалните ризици од регрутирање е важно за да се избегнат 

несоодветни односи меѓу престапниците и вработените и корупција и радикализирање на 

 
6 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
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вработените.  

 

Човекови права и јавно мислење 

 

119. Во однос на изработката на безбедносни и на сигурносни мерки што се однесуваат 

на насилните екстремисти, важно е тие да се засноваат врз владеењето на правото и на 

почитувањето на човековите права и основните слободи. Владеењето на правото и на 

човековите права се темел на демократскиот поглед на светот и на демократскиот 

систем. Овој поглед на светот го оспоруваат екстремистите што ултимативно сакаат да го 

заменат со својот сопствен систем и правила. Екстремистичките групи ќе се обидат да ги 

нападнат демократските вредности, ставајќи на виделина ситуации во кои се прекршени 

овие вредности (владеењето на правото и човековите права). Ова изложување има цел 

да ги делегитимизира основите на демократијата на општествата. Како резултат на тоа, 

важно е овие вредности да се заштитат на секое ниво. 

 

120. Безбедносните и сигурносните мерки ќе бидат надгледувани од јавни агенции и од 

организации за човековите права. Секој сигнал за мачење и нечовечко или понижувачко 

постапување или казнување треба да се реши ефикасно и брзо. Вработените и 

престапниците треба да бидат свесни дека таквото однесување е забрането и дека без 

исклучок ќе биде казнето. Вработените треба да ги почитуваат сите човекови права, 

особено слободата на изразување и слободата на вероисповед на затворениците и на 

лицата на пробација. Исто така, вработените треба да бидат свесни за потребата за 

почитување на културните и на верските традиции. 

 

121. Јавното мислење и перцепцијата имаат важна улога кога доаѓа до примена на 

безбедносните мерки за насилните екстремисти. По природа, терористичките напади се 

насочени кон случајни групи граѓани што сите ги прави можни жртви. Освен тоа, 

честопати цел е да се убијат случајни граѓани. Стравот што се генерира со ова ја прави 

општата јавност поисплашена од насилните екстремисти во споредба со стравот од други 

извршители. Казните и безбедносните мерки за насилните екстремисти почесто се во 

центарот на вниманието и под строг надзор. 

 

Безбедност и сигурност во затвор 

 

122. Кога некој престапник е во притвор или е осуден за тероризам или за кривични дела 

поврзани со тероризмот и казнет е со казна затвор или ако е забележано дека 

манифестира екстремистичко однесување во затворот, од важечкиот режим ќе зависи да 

се одреди на кој начин може да се применат безбедносните мерки. Постојат голем број 
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начини во кои кривично-правосудниот систем и затворските власти може да развијат и да 

имплементираат специфична група безбедносни мерки за насилните екстремисти. Овие 

начини се идентификувани подолу.  

 

Развој на специфична стратегија и пакет на политики за насилните екстремисти 

 

123. Важно е владите и кривично-правосудните органи, со закон и со политики, да утврдат 

насоки за режим/постапување со насилните екстремисти. За тоа ќе бидат потребни јасни 

дефиниции и насоки во однос на тоа кој треба да се „идентификува“ како насилен 

екстремист со укажување на нивото на вклученост на поединецот во насилниот 

екстремизам. Ова може, но и не мора да биде ограничено на лицата што се осудени за 

дела поврзани со тероризмот. Утврдената стратегија и политика ќе бидат основа за 

безбедносните мерки што треба да се имплементираат. Тие треба да бидат усогласени 

со Правилото 53 од Европските затворски правила, регулирајќи посебни мерки за висока 

сигурност или безбедност. Освен тоа, како што е утврдено во Правилото 70 од 

Европските затворски правила, секој затвореник што подлежи на вакви мерки ќе има 

право на тужба и на жалба до независен орган. Многу европски земји веќе усвоиле вакви 

политики. Врз основа на променливата природа на екстремизмот и на тероризмот се 

препорачува овие политики да бидат редовно оценувани и ажурирани.  

 

Раздвојување на насилните екстремисти во специјални затвори и специјални крила 

 

124. Втор чекор (врз основа на мерките на политиките и постојните национални практики) 

е органите да изберат кое лице ќе биде одредено за сместување на насилните 

екстремисти. Ова ќе зависи од голем број релевантни фактори. Во тие фактори може да 

спаѓа локацијата на затворот, дали за поединецот се бара установа со максимална 

безбедност или некое друго ниво на затворска безбедност, достапност на саканите 

интервенции во определена затворска установа и достапност на местата во затворот. 

Раздвојувањето или сместувањето в затвор со висока безбедност треба да се разгледува 

само за оние затвореници што претставуваат определен и постојан ризик дека може да 

планираат, поттикнуваат или да извршат насилни екстремистички дела или ризик дека ќе 

регрутираат други затвореници или вработени да извршат такви дела. Раздвојувањето не 

се однесува на затворање во самица во која било форма. Во согласност со законите за 

човековите права, затворските правила и добро документираните психолошки, 

емоционални и психички негативни ефекти, затворањето во самица не смее да биде 

опција за сместување на насилните екстремисти. Цел на раздвојувањето на насилните 

екстремисти во посебни затвори или крила е да се следат промените на нивното 

однесување и на ставовите и да се спроведуваат целни интервенции што би им 
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овозможиле да се вратат во заедницата на општи затвореници. Ова враќање во 

заедницата на општи затвореници ќе го олесни нивното приспособување кон нивно идно 

ослободување откако ќе ја отслужат казната. Исто така, можно е да се користат повеќе 

затворски локации и, колку што е можно повеќе, да се разместат екстремистите. 

 

125. Во рамките на затворите треба да се донесе одлука дали насилните екстремисти ќе 

бидат дел од редовната популација и режим или дали ќе бидат сместени во посебна 

единица/крило во рамките на затворот/затворите. Ова се однесува на физичкото место во 

кое ќе биде сместен престапникот и на степенот до кој тој ќе биде во можност да има 

контакт со други затвореници што не се во таа единица/крило. Во моментов се води 

интензивна дебата за оваа тема и не постојат достапни долгорочни докази што би 

укажале дека еден пристап е поефективен од друг. За да понуди насоки за донесување 

одлуки, Работната група за подигнување на свеста за радикализирање на мрежите в 

затвор и на пробација го изработи следниов корисен преглед на прашања: 

 

Избор на режим Потенцијални предности Потенцијални недостатоци 

А) Дисперзирани: 

Лица што се 

осомничени или 

осудени за насилни 

екстремистички дела 

се сместени меѓу 

други затвореници и 

спаѓаат во ист општ 

режим. Ова не значи 

дека престапниците се 

распоредени во 

обична единица; 

распоредувањето на 

секој насилен 

екстремист се базира 

врз процената на 

ризикот.  

- Помала е веројатноста 

затворениците да се сметаат за 

маргинализирани поради 

нивните убедувања. Тие, во 

одредена мера, ќе бидат 

третирани како другите 

затвореници.  

- На затворениците може позитивно 

да се влијае затоа што се дружат со 

различни групи затвореници со 

различни размислувања.  

 

- Со нив постапуваат 

неспецијализирани припадници 

на персоналот наместо 

специјалисти.  

- Ризик од радикализирање на 

други затвореници.  

- За затвореникот и за 

неговата средина е 

потребно строго следење за 

да се идентификуваат 

евентуалните негативни 

влијанија. 

- Ризик од мешање со 

криминални мрежи.  

- Ризик вработените да 

бидат радикализирани или 

заплашувани.  

Б)Раздвоени/сместе

ни заедно: 

Лица што се 

осомничени или 

осудени за 

насилни 

- Сите затвореници во крилото 

може да бидат целосно следени 

во врска со нивните контакти во 

рамките на крилото.  

- Ограничена можност да се влијае 

врз други затвореници.  

- Крилото може да го поттикне 

натамошното 

радикализирање/екстремистичк

и акти. Може да се создадат 

нови врски меѓу затворениците-

екстремисти и ова може да го 
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екстремистички 

дела се сместени 

заедно во 

одвоено крило. 

 

- Индивидуална и групна работа со 

затворениците за 

дерадикализирање/оттргнува

ње и други интервенции.  

- Вработените во крилото 

стануваат стручњаци затоа што 

секојдневно работат со 

радикализирани затвореници; 

само мала група вработени треба 

да биде обучена.  

- Овој пристап може да ја увери 

јавноста дека се преземаат реални 

и силни мерки за заштита на 

општеството.  

 

зголеми ризикот кога тие ќе го 

напуштат затворот.  

- Немањето контакт со други 

може да предизвика тешкотии 

во социјализацијата по 

отпуштањето.  

- Перцепциите за неправедност 

може да доведат до натамошно 

радикализирање на 

затвореникот, но и на 

поддржувачите надвор од 

затворот.  

- Вакви установи се скапи и за 

нив се потребни слободни 

капацитети за итни ситуации.  

- Затворениците може да се 

чувствуваат стигматизирани 

поради тоа што се во посебно 

крило, додека други на тоа 

гледаат како на знак на поголем 

статус или кредибилитет како 

екстремист. Според тоа, ова 

може да доведе до поголема 

кохезија во рамките на групата.  

- Интервенциите за 

дерадикализирање/оттргнувањ

е може да бидат попречени 

поради негативните чувства и 

недовербата кон персоналот.  

- Со пристапот се ризикува 

формирање група со голема 

симболичка моќ.  

В) Комбинација: 

Врз основа на 

процената на ризикот 

се одлучува дали лице 

осомничено или 

осудено за насилен 

екстремистички акт 

- Приспособен пристап што 

одговара на ризикот и на потребите 

на затвореникот. 

- По скринингот и по процената 

затвореникот може да се распореди 

во најсоодветниот режим. 

- Двата режима треба да бидат 

достапни.  

- Потреба од јасни алатки за 

процена. 

- Потреба за инвестирање во 

обука на поголеми групи 

вработени.  
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треба да се распореди 

во раздвоен или во 

редовен режим. 

 

126. Треба да се нагласи дека постои потреба за јасни критериуми според кои 

престапниците се распоредуваат или не се распоредуваат во специјално крило. Исто 

така, треба да постои можност за трансфер во полесен режим во смисла на безбедноста, 

во случај процената да покаже намален ризик.  

 

Алатки за распоредување и механизми за одлучување 

 

127. Кривично-правосудните и затворските органи треба да идентификуваат доследен 

метод користејќи развиени алатки или процеси за да одлучат како ќе се управува со 

определен престапник, вклучително и каков вид безбедносен режим треба да биде 

одреден и кои видови интервенции се најсоодветни. Важно е да се утврди дали 

однесувањето на насилниот екстремист е примарен елемент на криминалната активност 

на престапникот или дали се поважни другите аспекти на однесувањето на престапникот. 

Службите треба да бидат претпазливи при распоредувањето на престапниците во 

посебни режими (или при препорачувањето интервенции) како резултат на политички или 

на јавен притисок наместо врз основа на одлуки што се засновани врз соодветноста на 

управувањето. Политичкиот притисок за имплементирање на интервенциите што ѝ е 

видлив на јавноста може да биде значителен кај оваа популација. 

 

128. Кога насилните екстремисти се сметаат за посебна група што има специфичен 

безбедносен режим и посебни програми за ресоцијализација, произлегува дека лице то е 

обвинето или осудено за активности поврзани со тероризам или оценето како насилен 

екстремист (дури и кога кривичното дело не било поврзано со насилен екстремизам) ќе 

биде распоредено во тој специфичен режим. Важно е секој насилен екстремист да се 

смета за единствен случај што бара индивидуализирано или приспособено внимание. 

Насилните екстремисти не треба да се сметаат за хомогена група. Треба да се земат 

предвид индивидуалните разлики, вклучително елементите на мотивација, елементи на 

ризик и потреби. Ако не постои специфичен режим за насилните екстремисти, 

распоредувањето и режимот во кој ќе биде распореден престапникот ќе зависат од 

исходот од редовната процена на ризикот и од поврзаните алатки.  

 

Безбедносни и сигурносни мерки во рамките на затворската единица  

 

129. Покрај изборот во врска со создавањето физички раздвоено крило/единица за 
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насилните екстремисти, може да се усвои и посебен безбедносен режим за насилните 

екстремисти. Размислувањата поврзани со овој режим може да бидат, на пример: 

 

Мерка Размислувања за насилните екстремисти 

(i) Контакт со други престапници 

 

Еден од клучните ризици поврзани со насилните 

екстремисти е тоа што тие може да регрутираат или да 

се активираат да користат насилство од идеолошка 

кауза. Според тоа, од клучно значење е можноста и 

препорачувањето за контакти со други престапници.  

(ii) Ограничувања во врска со 

посетителите и претходна проверка на 

посетителите 

- Ризик од континуирани екстремистички активности 

преку мрежи надвор од затворот 

(iii) Можност за надворешни активности / 

број на часови на ден во ќелија 

- Колку и какви активности треба да се дозволат 

(iv) Големина на групите за активности Со оглед дека групата претставува важен дел од кругот 

на влијание на насилниот екстремист, а динамиката на 

групата, исто така, може да има безбедносни ризици, 

треба да се размисли за големината и за составот на 

групите на насилни екстремисти што заедно 

извршуваат активности. 

(v) Претреси на интимните делови на 

телото 

- Оваа мерка треба да се применува само кога тоа е 

строго неопходно од безбедносни и сигурносни причини 

и таа да биде во согласност со националното 

законодавство и со Правилото 54 од Европските 

затворски правила (вклучително и правилото според 

кое претресот на интимните делови на телото треба 

исклучително да го врши медицинско лице). 

(vi) Снимање на повиците и на 

разговорите, читање на писмата и на 

електронската пошта 

- Одржување на „база на фанови“ надвор од затворот 

- Способност да се влијае врз екстремистичките групи 

во затворот и надвор од него 

- Планирање напади 

- Ова, исто така, ќе зависи од националните 

правила и прописи 

(vii) Користење интернет и други 

инструменти за комуникација 

- Исти размислувања како погоре 

(viii) Пристап до работа или до 

други активности 

- Може да помогне во процесот на 

ресоцијализација  

- Чувството на здодевност може да поттикне 

негативно однесување 

(ix) Пристап до религиозна или до - Треба да им биде достапна на сите затвореници 
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духовна грижа - Може да има позитивно влијание врз насилните 

екстремисти 

- Насилните екстремисти што идеолошки силно се 

мотивирани можеби нема да сакаат да имаат контакт 

со затворските капелани 

(x) Користење на преместувањата 

за да се избегне создавање група 

КСТ постојано предупредува на негативните ефекти 

што може да бидат предизвикани од редовните 

преместувања на затворениците.7 Во некои држави 

затворениците што се осудени за дела поврзани со 

тероризмот често се преместуваат од еден затвор во 

друг. Потребата за вакви преместувања мора да биде 

внимателно проценета на индивидуална основа во 

однос на ризикот што го претставува таквиот 

затвореник, на пример, во однос на регрутирањето и на 

формирањето група. 

(xi) Референтен припадник на 

персоналот 

Некој кому припадниците на персоналот може да му ја 

пријават загриженоста за безбедноста и сигурноста. 

Припадници на персоналот што се специјализирани за 

радикализирање што води кон насилство. Ова ќе 

изгради доверба меѓу вработените, може да помогне да 

се избегне стрес на вработените и несоодветна 

стигматизација на затворениците и во рана фаза да се 

откријат сериозните знаци на предупредување.  

(xii) Ротација на вработените Кога се работи особено со насилни екстремисти или во 

крило каде што се сместени терористи, се препорачува 

ротација на вработените. По одреден временски 

период вработените може да развијат „тунелска визија“ 

или да бидат емоционално оптоварени. Привремената 

работа во друга единица може да помогне да се 

изгради професионална доверба и отпорност на 

влијанијата на насилните екстремисти. На тој начин, 

исто така, ќе се зголеми и групата вработени со 

искуство во работата со насилни екстремисти. 

 
7 CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2015, par.57, „Преместувањето на проблематични осудени лица е уште една 
практика за која е заинтересиран КСТ. Одредени осудени лица многу тешко се контролираат, а нивното 
преместување во друга установа понекогаш може да се покаже како неопходно. Меѓутоа, континуираното 
преместување на осудени лица од една во друга установа може да има штетни последици по нивната 
психичка или физичка состојба. Освен тоа, осуденото лице во таква положба ќе има тешкотии во 
одржувањето соодветни контакти со своето семејство и со адвокат. Целосниот ефект од повеќе 
последователни преместувања на осудени лица би можел во одредени околности да прерасне во нечовечно 
и понижувачко постапување.’’    
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Предуслови за специјални безбедносни режими за насилните екстремисти 

 

130. Во согласност со динамичката безбедност, достапноста на добро обучени, 

образовани, компетентни и отпорни вработени претставува најважен предуслов кога за 

насилните екстремисти е во сила посебен безбедносен режим. Ова е особено важно кога 

ваквите престапници се концентрирани во посебна единица или крило. Во посебна 

единица постојат изгледи да дојде до нова динамика на групата и вработените треба да 

бидат подготвени да: 

• Откријат рани сигнали на предупредување дека ќе дојде до појава на безредија; 

• Спречат и да откријат заговори и конспирации на групата; 

• Спречат и да откријат активности за регрутирање или за натамошно 

радикализирање меѓу лидерите и следбениците;  

• Шират напнати ситуации; 

• Градат односи со цел да ја стекнат довербата на престапниците за да ги охрабрат 

напорите за ресоцијализација; 

• Моделираат просоцијални однесувања и ставови што ги предизвикуваат лицата 

што се поврзани со екстремизмот; 

• Бидат во состојба да откријат манипулативни активности од престапниците заради 

влијанието врз вработените и нивните гледишта.  

 

Безбедност и сигурност при пробација 

 

131. Безбедноста и сигурноста во отворена средина, како што е кога престапникот е на 

пробација или на условен отпуст, претставуваат поинаков предизвик. Причина за тоа е 

што постојат многу помалку можности да се знае што работи престапникот или да се 

влијае врз неговите активности. Обично во сила е систем на санкции и поддршка што има 

цел да се намали ризикот од повторно извршување на делото. Генерално, во ова ќе 

бидат вклучени повеќе организации во споредба со тоа кога престапникот е в затвор.  

 

132. Во многу држави службеникот за пробација обично е главно лице за контакт што е 

одговорно за надгледување и за поддршка на престапникот во процесот на 

реинтеграција. Други важни актери се полицијата, безбедносните служби, локалните 

власти, социјалните организации, религиозните претставници, членовите на семејството, 

доброволците, организациите од граѓанското општество и локалната заедница.  

 

133. Постојат неколку услови што може да се усвојат за да се ограничи насилниот 

екстремист (вклучително и оние што ја отслужиле својата казна) во неговите активности 
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или да се охрабри да учествува во одредени просоцијални активности. Во однос на 

рестриктивните мерки, тие може да бидат: 

• обврски за пријавување; 

• електронско следење за да се регистрира движењето на престапникот; 

• забрана за напуштање на државата (повлекување на документите за патување); 

• налози за забрана за да се избегнат контакти со одредени лица или да се оди во 

одредени области; 

• ограничување на контактите со медиумите; 

• во некои случаи на насилните екстремисти, вклучително и на оние што ја 

отслужиле својата казна, не им се дозволува да имаат банкарски сметки или 

осигурителни сметки.  

 

134. Од аспект на мерките за поддржување на ресоцијализацијата и реинтеграцијата, 

опциите може да бидат: 

• Индивидуални (еден на еден) интервенции, како што се психолошка поддршка и 

користење ментори  

• Групни интервенции, како што се групи за поддршка, работа на дерадикализирање 

во групи итн. 

• Во некои случаи учеството во овие активности може да биде наложено од судот 

како услов на надзорот. Во други случаи тоа ќе биде на доброволна основа. 

 

135. Некои од предизвиците со кои се соочуваат службениците за пробација имаат 

различна природа од оние со кои се соочуваат затворските службеници. 

Повеќеагенциските рамки што се изградени околу насилните екстремисти на пробација 

обично вклучуваат многу повеќе партнерски организации. Различните интереси и цели на 

овие организации може да доведат до непотребни и до контрапродуктивни активности. 

Форумот во кој различните заинтересирани страни ги координираат случаите може да 

поттикне соработка. Се препорачува некоја државна агенција да биде задолжена да го 

координира овој процес. Ваквата координација може да ја олесни комуникацијата за 

случаите, пристапите и за интервенциите што се имплементираат. 

 

136. Со оглед на тоа дека пробациските службеници не ги гледаат своите клиенти 

секојдневно, може да биде тешко да се процени степенот до кој лицето на пробација 

комуницира со екстремистичка мрежа или контактира со соработници, физички или 

онлајн. Многу пробациски служби во Европа немаат ресурси, пристап или знаење за да ги 

следат онлајн-контактите, разговорите или активностите на „темната мрежа“. Иако 

повеќеагенциската соработка може да биде во можност да го реши ова ограничување, 
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таа може да помогне во обезбедувањето посеопфатна слика за состојбата со 

пробациските активности.  

 

137. Во однос на насилните екстремисти, пробациските служби често треба да се справат 

со групи или со мрежи што се познаваат и комуницираат една со друга. Овие групи често 

се обидуваат да влијаат врз пробацискиот службеник или да добијат значајни 

информации за методите на работа. Тесната соработка меѓу пробациските службеници и 

вработените во други агенции што работат со исто лице на пробација може да ја зајакне 

отпорноста на вработените. Создавањето посебни пробациски тимови што ќе работат со 

насилните екстремисти или со лицата за кои постои сомневање дека ќе се 

заинтересираат и ќе се инволвираат во насилен екстремизам може да биде од помош. 

Исто така, работата во парови помага за поврзување на информациите.  

 

138. Сите вработени треба да бидат претпазливи во однос на потенцијалните опасности 

што може да ги претставуваат насилните екстремисти за вработените и за нивните 

семејства. Има многу примери на престапници што користат уцена, закани, 

застрашувања, обиди за корумпирање, барање услуги и насилство за да влијаат врз 

вработените да им служат на нивните цели. Ваквите групи може да настојуваат да 

регрутираат и да радикализираат чувствителни членови на персоналот. Сите служби 

треба да имплементираат политики и процеси за да ги ублажат ваквите активности и да 

ги охрабрат вработените да ја пријават секоја активност што се користи против нив или 

нивните колеги. Именувањето на референтен припадник на персоналот во тимот за 

пробација, кој е одговорен за поддршка на пробациските службеници и за 

воспоставување ефективна линија на известување, е практика што се развива во неколку 

европски држави.  

 

139. Работата во тесна соработка со локалната заедница и со организациите на 

граѓанското општество претставува клучен фактор кога станува збор за безбедноста и за 

сигурноста поврзани со престапниците на пробација. Во следното поглавје се дадени 

информации за начините за поврзување со заедниците.  

 

Клучни точки: 

• Примената на мерки за динамичка безбедност е од клучно значење во 

справувањето со насилните екстремисти.  

• Сигурносните и безбедносните мерки во врска со насилните екстремисти може да 

бидат под поголемо јавно испитување, во споредба со други престапници поради 

општата закана за општеството од терористички напади. Од друга страна, постои и 
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поголем ризик од стигматизација и ќе биде потребно да се вклучат организации 

што ќе ги следат повредите на човековите права.  

• Важно е да се изработат стратегии за национална безбедност и за локална 

безбедност и рамка за насилни екстремисти што нуди насоки за: 1) критериуми за 

дефинирање на насилните екстремисти; 2) сместување на насилните екстремисти 

во корективна средина; 3) посебни безбедносни и сигурносни мерки.  

• Не постои консензус за тоа кој е најдобар режим за прашањето на концентриран 

или на дисперзиран модел. Се препорачува да се разгледа која затворска 

политика најмногу соодветствува, во зависност од факторите, како што се броеви, 

културни традиции, фактори на ризик, типови пакети за интервенција, достапни 

ресурси итн.  

• Безбедносните и сигурносните прашања претставуваат различен предизвик кога 

насилните екстремисти се на пробација во општеството. Потребна е комбинација 

од рестриктивни и супортивни услови за да се управува со ризикот од повторно 

извршување на кривичното дело. Во овој процес повеќеагенциската соработка е 

клучна и бара посебно внимание.  

• Ограничувањата што им се наметнуваат на лицата што се лишени од слобода 

треба да бидат минимално неопходни и сразмерни на легитимната цел за која се 

наметнуваат (Правило 3, ЕЗП). 

• Можностите за оттргнување треба да бидат поддржани и урамнотежени со 

ограничувањата на активностите поради безбедносни прашања. 
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ШЕСТО ПОГЛАВЈЕ: ПОВРЗУВАЊЕ СО ПРИЈАТЕЛИТЕ, СЕМЕЈСТВАТА И СО 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

 

Важност на општествените настани и контекстот 

 

140. Во повеќето случаи насилните екстремисти ќе се вратат во општеството откако ќе ја 

отслужат својата казна. Одржувањето и развојот на односите со семејството, со 

пошироките социјални мрежи и со заедницата на престапникот е важно за поддршка на 

реинтеграцијата. Исто така, во случаи кога насилни екстремисти не се во затвор, туку ја 

отслужуваат својата казна во заедницата, врската меѓу пробацијата и семејството и 

членовите на заедницата е значајна поради повеќе причини. 

 

141. Влијанието на настаните и на околностите во општеството пошироко и во локалните 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness%20network/ran-news/docs/ran_p_and_p_practitioners_working_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness%20network/ran-news/docs/ran_p_and_p_practitioners_working_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_visit_pi_vught_2611_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_visit_pi_vught_2611_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_visit_pi_vught_2611_en.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202016/Final%20report%20L%C3%A4nder%20Working%20Party.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202016/Final%20report%20L%C3%A4nder%20Working%20Party.pdf
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заедници е особено важно за раководителите и за персоналот, кои треба да бидат свесни 

и чувствителни кога управуваат со прашања поврзани со екстремизмот во корективна или 

во пробациска средина. Ваквите настани може значително да влијаат врз престапниците, 

службениците и врз семејствата, како и врз начините на кои тие реагираат едни на други 

во нивните пошироки заедници. Посебни прашања за кои треба да бидат свесни 

раководителите и персоналот се следниве: 

а) Дополнителниот надзор врз нивната професионална практика од други лица (од 

адвокати, министри, инспекторати, општата јавност); 

б) Нивото на организацискиот ризик што може да им се припише на екстремистичките 

престапници и ефективното управување со екстремизмот; 

в) Способноста да се минимизираат предрасудите и пристрасноста во процесите, 

практиките и во одлучувањето кога терористичките напади во општеството или во 

заедницата на корективните службеници може да предизвикаат силни негативни чувства;  

г) Дополнителното влијание што носителите на политички одлуки може да го имаат во 

насочувањето на корективната политика и практика во оваа област (што може да се 

одвива спротивно на пристапите што можеби сакаат да ги применат корективните 

служби); 

д) Колку пошироките политички и социјални пристапи кон зафаќањето со екстремизмот и 

неговото спречување може да влијаат врз тоа како поединците и семејствата реагираат 

на пристапите во корективната средина.  

 

142. Влијанието на настаните во општеството пошироко (социјално, економско, политичко 

итн.) може директно да влијае врз тоа дали и како поединците реагираат на 

интервенциите со кои се настојува да се решава екстремизмот. Ова не е карактеристично 

размислување кога се работи со други групи престапници. На пример, високопрофилните 

настани во странската или во националната политика за кои се чувствува дека се 

насочени кон одредена група (етничка, религиозна или друга) може да ја зајакнат 

определбата на поединецот кон одредена група, кауза или идеологија. Тоа може да го 

зголеми личниот отпор кон обидите за интервенција или да проблематизира некои 

аспекти на таквата работа. Исто така, ваквите настани може да создадат можности или 

услови во кои поединци може да бидат поприемливи или поотворени за интервенции. Во 

некои случаи политичките или општествените промени може да ги олеснат промените во 

однесувањето на поединците, а тоа може да го поттикне оттргнувањето и да ја намали 

веројатноста поединците во иднина да извршат екстремистички дела. 

 

143. Промените во околностите на престапникот (на пример, на режимот или на 

безбедносните мерки) може да активираат реакција во заедницата на престапникот. Тој 

би можел да се чувствува стигматизиран од (забележаното) посебно постапување и да 
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дејствува против тоа, на пример, преку демонстрации. Од друга страна, реакцијата во 

заедницата може да поттикне реакции во затворот (на пример, штрајк со глад, 

уништување имот). Во процесот на донесување одлуки за насилните екстремисти треба 

да се земе предвид и можниот домино-ефект во заедницата.  

 

Соработка со семејството и со другарите 

 

144. Семејството, пријателите и локалните заедници може да имаат единствена улога во 

тоа како учесниците го избираат пристапот, учествуваат и напредуваат во интервенциите. 

Кога е избрано внимателно, инволвирањето во горенаведеното може позитивно да влијае 

на повеќе начини, како што се:  

а. Обесхрабрување на континуираниот интерес и вклученост во насилен екстремизам; 

б. Обезбедување значајни можности за поттикнување на оттргнувањето; 

в. Овозможување алтернативи, просоцијални односи и вклучување значајни лица што ќе 

ги оспорат оправдувањата или перцепциите што се во поддршка на екстремизмот. Овие 

поединци и групи може да обезбедат доверба, кредибилитет, можности и стимули за 

промена што државните службеници можеби не се во можност да ги обезбедат. 

 

145. Промовирањето, поддржувањето и одржувањето на оттргнувањето и на 

откажувањето се очекува да бидат поверојатни кога државните службеници, семејствата 

и групите од заедницата ќе соработуваат за да ги постигнат овие цели. Исто така, 

вклученоста од рана фаза и во секоја фаза ќе им помогне на членовите на семејствата да 

се справат со болката затоа што нивните сакани се в затвор и ќе им даде можност да им 

помогнат и да ги поддржат. 

 

146. Членовите на семејствата, пријателите и локалните заедници може и негативно да 

придонесат во овој процес, поддржувајќи вклученост и извршување кривични дела од 

името на екстремистичките групи, каузи или идеологии. Во вакви околности тие може да 

го обесхрабрат учеството, особено во интервенции, или да го саботираат напредокот (на 

пример, преку заканување со исклучување или со прекинување на врските). Тие може да 

продолжат да ги поттикнуваат и да ги зајакнуваат вклученоста и односите со други 

екстремисти, како и да ги реафирмираат аргументите со кои се оправдува поддршката на 

екстремизмот. Според тоа, потребно е внимателно да се размисли со кого престапниците 

може да имаат контакти додека се во притвор и во заедницата. Ова може да претставува 

значајни и сложени предизвици во однос на човековите права, а особено ако други 

директни членови на семејството, исто така, ги поддржуваат или се вклучени во 

екстремистички групи, каузи или идеологии. Исто така, со владините политики може да се 

одреди дали одредени групи треба да имаат или да немаат контакт со екстремистички 
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престапници.  

 

147. За да се утврди дали семејството, пријателите и/или припадниците на локалната 

заедница ќе бидат во можност да помогнат во процесот на ресоцијализација, важно е во 

текот на процесот на процена да се соберат информации за семејството и за социјалната 

мрежа на престапникот. Досието на престапникот треба да вклучи информации за 

семејните врски, околностите и за настаните, како и информации во врска со пошироката 

социјална мрежа и заедница. Информациите може да дојдат од разузнавачките служби, 

полицијата, затворскиот персонал, пробацискиот персонал, психолозите и од друг 

релевантен персонал. Во овој случај се применува Правилото 5 од Насоките за 

затворскиот и пробацискиот персонал што се однесуваат на радикализирање и на 

насилен екстремизам. Преку анализа на случајот и опсервации на однесувањето 

затворскиот персонал, пробацискиот персонал, психолозите и други може да дојдат до 

идеја за интеракцијата меѓу престапникот и неговото семејство, пријателите или за 

контактите со заедницата. Длабочината на овие анализи ќе зависи од правилата и од 

прописите на секоја конкретна држава во однос на снимањето на повиците, читањето на 

писмата, слушањето на разговорите и на други активности за следење. 

 

Децата и насилните екстремисти 

 

148. Кај сите деца на затворени родители/членови на семејството или на родители што се 

на пробација постои зголемена ранливост. Овие деца може да бидат подложени на 

стигматизација, социјална изолација, срам и/или страв. Како што е објаснето од НВО 

„Децата на затворениците во Европа“: „Децата на престапниците може да страдаат од 

нестабилност и од нарушување на виталната врска родител-дете; тие може да бидат 

сведоци на насилното апсење на нивните родители или да бидат малтретирани во 

училиштето“.  

 

149. Во врска со насилните екстремисти, примарна грижа е децата да бидат заштитени од 

какви било влијанија што би воделе кон радикализирање. Постојат предизвици во 

постигнувањето на правична рамнотежа меѓу потенцијално спротивставените интереси 

што се предмет на интерес, особено на правата на децата на заштита, правата на децата 

да одржуваат контакти со родителите, правото на родителите да имаат пристап до своите 

деца и интересите на јавниот ред. Овие права треба да бидат почитувани во рамките на 

утврдените законски граници, меѓутоа, имајќи предвид дека најдобрите интереси на 

децата мора да бидат од примарно значење, според член 3 од Конвенцијата за правата 

на децата и според судската практика на Европскиот суд за човекови права. 
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150. Еден посебен предизвик претставува одговорот на обидите на радикализираните 

престапници да радикализираат и да регрутираат деца. Тоа може да вклучи сложени 

прашања, како што е ризикот од прекинување на тековните истраги и мешање во улогата 

на разузнавачките служби. Во некои случаи ваквите престапници треба да имаат 

ограничен контакт со децата. Контактите треба да бидат управувани соодветно и 

сразмерно на правата на детето и да бидат засновани врз документирани докази што 

може да ги оправдаат ваквите евентуални ограничувања на пристапот и на 

комуникациите.  

 

Вклучување на практичари што не доаѓаат од државни институции во процесот на 

ресоцијализација  

 

151. Актерите што се вклучени во процесот на ресоцијализација ќе имаат значително 

влијание врз ефективноста на овој процес. Во однос на насилните екстремисти, 

вклученоста на практичарите што не доаѓаат од државни институции е од значење, 

можеби уште поголемо, во споредба со затвореници што се осудени за други дела, 

поради тоа што: 

а. Престапниците може да ги идентификуваат службениците од корективните служби како 

„надворешна група“ или „непријател“ затоа што тие се претставници на државата (над и 

надвор од вообичаената поделба вработени/престапници); 

б. Религиозните или културните аспекти поврзани со овие прашања може да значат дека 

практичарите што не доаѓаат од државни институции се сметаат за покредибилни или 

покомпетентни за решавање на овие прашања;  

в. Практичарите што не доаѓаат од државни институции може да чувствуваат одговорност 

да се ангажираат во процесот на дерадикализирање.  

 

152. Во потенцијални предности на интервенциите од практичари што не доаѓаат од 

државни институции спаѓаат:  

а. Тие може побрзо да ја стекнат довербата на учесниците или да развијат посилно ниво 

на доверба; 

б. Тие може успешно да се ангажираат со лицата што ѝ се спротивставуваат на државата; 

в. Тие може да имаат поголемо конкретно знаење и разбирање за специфичните 

прашања што се во основата за вклученоста (на пример, огорченост, маргинализација); 

г. Тие може да комуницираат подобро поради заедничкото искуство за да го оспорат 

континуираното инволвирање (особено ако се користат „поранешни“ екстремисти).  

 

153. Во потенцијалните предности на интервенциите што ги спроведуваат државните 

практичари спаѓаат: 
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а. Државните органи имаат поголема сигурност во однос на биографиите на практичарите 

бидејќи тие може да претставуваат помалку ризици по организацијата и репутацијата;  

б. Содржината на интервенциите може да биде потранспарентна и во согласност со 

владината политика (здружени пристапи); 

в. Практичарите може да имаат поголеми формални вештини и знаење за промените на 

однесувањето и тие може да имаат поголемо искуство во работата во корективни 

средини (и да бидат помалку отворени кон манипулации и условувања). 

 

154. Кога се работи со недржавни актери, треба внимателно да се размислува за 

структурите на финансирањето. Со оглед на тоа дека значајна предност на недржавните 

актери во однос на државните актери е легитимитетот во очите на насилните 

екстремисти, финансирањето од државата може да ја намали оваа предност. На 

недржавните актери може да се гледа како на продолжена рака на државата.  

 

Невладини организации и организации на граѓанското општество 

 

155. Голем број практичари што не доаѓаат од државни институции ќе работат за 

невладини организации – како што се добротворни организации или фондации, 

организации на граѓанското општество – како што се клубовите на заедниците, 

спортските организации или како независни професионалци. Овие организации често 

развиваат посебно искуство и стручност што имаат голема додадена вредност за 

затворската и за пробациската средина. Сите држави немаат вакви видови организации 

што поседуваат знаење за радикализирањето и за насилниот екстремизам. Меѓутоа, 

можеби имаат организации со искуство во поврзани области, како што е работа со банди 

или со култови. Овие групи имаат динамика што е слична на динамиката на 

екстремистичките групи. Со соодветното искуство, овие организации може да бидат 

корисни во смисла на вклучување во интервенции со насилни екстремисти. Нивниот 

ангажман со насилните екстремисти може да служи како основа од која тие ќе бидат во 

можност да стекнат потемелно искуство за екстремизмот. Консултирањето со такви 

организации во други држави може да обезбеди дополнителна стручност. При изборот на 

вакви организации или на индивидуални практичари важно е да се земат предвид 

нивните постигнувања во работата, нивната мрежа и репутација во заедницата, како и со 

другите институционални партнери (на пример, полицијата и разузнавањето) и 

структурата на финансирање.  

 

Ментори 

 

156. Работењето со ментори може да има многу различни форми, но клучен елемент е 
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дека тоа е интервенција еден на еден, каде што менторот и престапникот како лице со 

кое работи менторот заемно дејствуваат во одреден временски период. Не постои еден 

најдобар профил за менторот. Тој може да биде другар, почитуван член на заедницата 

или дури и друг затвореник. Клучно е престапникот да го прифати својот ментор и да е 

подготвен да почне конверзација.  

 

157. Лекциите од постојните менторски шеми вклучуваат: 

а. Важни се скринингот, обуката и континуираната поддршка на менторите; 

б. Менторите на насилните екстремисти треба да бидат во можност да му понудат 

различни перспективи на престапникот и да бидат во можност да имаат отворен став што 

не осудува; 

в. За градење однос е потребно време и поради тоа треба да има доволно време да се 

развијат односите на менторство;  

г. Продолжувањето на менторството по ослободувањето од затвор ќе ги зголеми 

позитивните ефекти и ќе му обезбеди одредена стабилност на престапникот; 

д. Со понуда за одреден (финансиски) надоместок за менторите може да се обезбеди 

нивна долготрајна посветеност.  

 

Верски претставници  

 

158. Во цела Европа важноста на религиозната и на духовната грижа за престапниците 

повторно станува предмет на внимание, особено во однос на насилните екстремисти што 

се религиозно инспирирани и кои се придржуваат до идеологија што е религиозно 

заснована.  

 

159. Пред сè, позитивниот ефект на религиозната и на духовната грижа е добро истражен 

низ целиот свет. Усвојувањето на (нов) систем на верувања може особено да им помогне 

на престапниците што првпат го сториле делото за да се справат со затворските 

околности. Обезбедувањето на религиозна и на духовна грижа за сите затвореници 

претставува прв важен чекор што сè уште треба да се преземе во многу европски земји. 

Со променливиот културен и религиозен диверзитет во општеството, а со тоа и во 

затворите, исто така, се јавува потреба од флексибилност и адаптибилност кон овие 

промени кога станува збор за свештениците што извршуваат служба во затворите. 

 

160. Искуството покажа дека голем број насилни екстремисти имаат ограничено знаење 

за религијата или нејзино многу посебно толкување засновано врз идеологијата што ја 

шират екстремистичките групи. Една од клучните улоги на затворските свештеници е да 

ги подобрат знаењето и разбирањето на насилните екстремисти за религијата и да ги 
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научат да бидат покритични во однос на екстремистичките и идеолошките толкувања. 

Ова може да се постигне со запознавање на престапникот со други теолошки извори и 

учени луѓе. Исто така, свештениците имаат улога на доверливи лица; лица на кои може 

да им се верува и да им доверува и со кои може да се споделуваат лични емоции, 

фрустрации и огорченост. Ова може да помогне да се релаксираат напнатоста и 

притисокот со кои можеби се справуваат насилните екстремисти. 

 

161. Главни прашања што се однесуваат на работата со верските претставници во 

интервенциите за ресоцијализација на насилните екстремисти се следниве: 

а. Избор: внимателниот избор на свештените лица претставува една од клучните 

компоненти за обезбедување ефективна религиозна грижа.  

 

• Со оглед на тоа дека во секоја религија постојат многу доктрини, ова треба да се 

земе предвид кога се разгледува биографијата на затворската популација и се 

врши регрутирање и избор на свештени лица.  

• Кога свештените лица, исто така, имаат позитивен статус во надворешната 

заедница и врски со неа, веројатно тоа ќе го зголеми нивниот кредибилитет и 

влијание во затворот. Тоа би му дало предност на пристапот за локално 

регрутирање.  

• Тие треба да бидат подготвени да поминат низ процесот на скрининг ако сакаат да 

работат во кривично-правосудниот сектор. 

• Сите религиозни служби треба да се водат на јазик што се зборува во земјата-

домаќин. 

 

б. Организациски статус: некои држави ангажираат свештени лица што потоа стануваат 

дел од корективниот персонал, а други ангажираат свештени лица за давање конкретни 

услуги. За свештените лица од првата категорија постои опасност да станат помалку 

кредибилни или насилните екстремисти да ги сметаат за „државни агенти“. Меѓутоа, 

бидејќи некогаш ова е пропишано и со закон, организациските опции ќе се разликуваат од 

една до друга држава.  

в. За свештените лица е важно да бидат обучени како да работат во затворска средина со 

насилни екстремисти или со такви престапници на пробација, покрај работата со 

сторители на други видови кривични дела. Се препорачуваат посебни информации за 

процесот на радикализирање.  

г. Договори за чувствителни информации: Разговорите на престапниците со свештените 

лица, генерално, се доверливи и поврзани со договор за чување на приватноста. Меѓутоа, 

свештените лица може да слушнат работи или да откријат сигнали што може да бидат 
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индикација за радикализирање, регрутирање, па дури и за насилни активности. Секоја 

земја различно ќе постапува со ваквите информации, но важно е да се направи договор 

со свештените лица за да се утврди кога тие се обврзани да им ги пријават 

загрижувачките сигнали на затворските/пробациските органи.  

д. Соработка меѓу свештените лица и другиот затворски/пробациски персонал: за да се 

работи ефективно, важно е да постои доверба меѓу свештеното лице и другите 

вработени. Во случаи кога вработените не се многу културно/религиозно чувствителни 

или кога не се свесни за процесите на радикализирање, можеби тие ќе имаат доверба 

или ќе бидат сомнителни кон свештените лица. Ова, пак, ја отежнува работата на 

свештените лица со оглед на тоа што вработените често имаат многу повеќе контакти со 

престапниците и тоа може да создаде напнатост што може да биде забележана и 

искористена од престапниците.  

ѓ. Во европски контекст постои недостиг од стандардизација или договор за образовните 

барања или барања за обука на свештените лица и религиозните учители што работат во 

затворите. Затворската администрација треба да биде свесна за прашањето за недостиг 

на воспоставени стандарди при регрутирањето, образованието и обуката на свештени 

лица и религиозни претставници што се предлагаат да работат во затворите и треба да 

се преземат чекори за намалување на ризикот од злоупотреба на нивната позиција за 

промовирање на радикализирањето кон насилен екстремизам. 

 

Поранешни насилни екстремисти 

 

162. Вклучувањето на поранешни насилни екстремисти во интервенции, како што се 

програмите еден на еден или групните програми и иницијативи за менторство, може да 

биде многу моќна алатка бидејќи обезбедува спротивни и алтернативни наративи, 

вклучително и нивното директно искуство за напуштање на екстремистичките групи и 

идеологии. Имајќи искуство како дел од екстремистичка група и имајќи претходно 

екстремистички гледишта, поранешните екстремисти обично имаат силен кредибилитет. 

Тие, исто така, се во добра позиција да ги разберат и да сочувствуваат со борбата и со 

конфликтните мисли и чувства што може да ги имаат насилните екстремисти. Во многу 

случаи насилните екстремисти ги напуштиле насилните екстремистички групи пред многу 

години, развиле поотворени гледишта и имаат внатрешна мотивација да им помогнат на 

другите да го направат тоа. Ако поранешните насилни екстремисти претходно биле во 

затвор, исто така, тие ќе бидат во можност да го поврзат и своето искуство од престојот в 

затвор. 

 

163. При работа заедно со поранешни насилни екстремисти важни се следниве 

размислувања: 
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а. Многу е важно да се утврди дали поранешниот насилен екстремист навистина ги 

напуштил насилните екстремистички гледишта и се дистанцирал од екстремистичката 

група. Еден од начините да се согледа тоа е да се види дали поранешниот насилен 

екстремист отворено се поврзал со регистрирана организација ангажирана во работата за 

реинтеграција; 

б. Кога работите заедно со поранешни насилни екстремисти, постои ризик од скриени 

агенди. Со структурна оцена на активностите и на дејствата на поранешниот престапник и 

со внимателно набљудување на неговите реакции може да се помогне да се избегне овој 

ризик; 

в. Во некои случаи перцепцијата дека поранешен насилен екстремист работи за државата 

може да го влоши неговиот кредибилитетот во очите на насилните екстремисти. Тие може 

да се сметаат за предавници, а тоа, исто така, може да влијае врз нивната безбедност; 

г. Важно е од поранешните насилни екстремисти да се изберат оние со вистински 

квалитети и компетенции за работа со насилните екстремисти. 

 

Жртви 

 

164. Има различни начини за вклучување на жртвите на екстремистички насилства и на 

терористички напади во интервенциите за ресоцијализација на осудени лица кои се 

насилни екстремисти и ресторативни интервенции за самите жртви. Чувствителноста во 

врска со вклучувањето на жртвите не може доволно да се нагласи. Повеќето жртви се 

трауматизирани од настаните што ги преживеале тие или нивните сакани. Од голема 

важност е да се направи внимателен избор на тоа кој е подготвен и емоционално 

способен да сведочи, па дури и да се сретне со престапникот.  

 

165. Различни начини на кои жртвите (или нивните приказни) може да бидат вклучени во 

интервенциите:  

а. Преку лични средби на престапниците и на жртвите. Ова може да бидат средби во 

четири очи со присутен посредник/советник или во група каде што една или повеќе жртви 

разговараат со повеќе престапници. За лични средби се потребни долго време и 

внимателна подготовка. Треба да постојат „зборови шифри“ што жртвите може да ги 

употребат за да укажат дека сакаат да ја прекинат средбата и не смее да постои притисок 

да се постигне целта (на пример, проштавање, договор и разбирање); 

б. Преку видео, снимени или запишани кажувања преку кои жртвите ја кажуваат својата 

приказна. Во овој случај не е можен контакт со жртвата, но ова може да им понуди 

различна перспектива на насилните екстремисти и претставува помалку предизвикувачки 

начин за жртвата; 

в. Преку приказни или играње улоги што ги применуваат искусни практичари – ова се 
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користи во интервенциите за ресторативна правда каде што фокусот повеќе е насочен 

кон штетата што е направена од насилството отколку кон самиот престапник или кон 

идеологијата.  

 

166. Пристапот за ресторативна правда може да се примени во случаи на насилни 

екстремисти. Како што е укажано од Европскиот форум за ресторативна правда, 

„ресторативната правда“ се смета за широк пристап насочен кон поправање, колку што 

е можно повеќе, на штетата што е предизвикана од кривичното дело или од други 

престапи. Клучен елемент на ресторативната правда е активното учество на жртвата, 

престапникот и, по можност, на други страни, како што е заедницата. Постојат разни 

облици на практики што се поврзани со ресторативната правда и во некои држави тие се 

применуваат успешно.  

 

Клучни точки: 

• Бидете свесни за можностите за пристрасност и предрасуди и настојувајте при 

донесувањето одлуки да ги минимизирате поради фактори, како што се профилот 

на ова прашање, репутацискиот ризик што е вклучен и влијанието на 

надворешните настани, како што се терористичките напади. 

• Бидете свесни и реагирајте на надворешните настани што може да влијаат врз 

учеството на поединците во одлуките за интервенции и за оттргнување итн., како и 

врз настаните во затворот што може да имаат домино-ефект во заедницата.  

• Процесите за обезбедување на заднината на семејството, пријателите и на 

припадниците на локалната заедница може да бидат соодветно испитани и 

засегнатите лица треба да знаат дека е вклучено испитување. 

• Одржувајте соодветни контакти меѓу членовите на семејството и насилниот 

екстремист, со што се урамнотежуваат човековите права, имајќи ги предвид 

безбедносните прашања, дури кога се в затвор и членовите на семејството.  

• Јасни процеси за тоа како семејството, пријателите или НВО може да придонесат 

во интервенциите и во напорите за ослободување и за откажување.  

• Политики и процеси со кои се утврдуваат и се разјаснуваат улогите и 

одговорностите на државните и на недржавните практичари во напорите за 

интервенции.  

• Регрутирање на повеќе лица (од невладини организации, верски претставници, 

ментори, поранешни насилни екстремисти и жртви) за спроведување на 

интервенциите врз база на транспарентни вештини и компетенции поврзани со 

ефективна работа со насилни екстремисти. 

• Отвореност кон работата на иновативен начин, со користење на граѓанското 
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општество, семејството, другарите, поранешните престапници бидејќи тоа може да 

помогне во реинтеграцијата или во прифаќањето во општеството. 

 

Референции / Дополнителна литература: 

• RAN Collection of Approaches and Practices. 

• RAN EXIT Outline for Interventions of Deradicalisation from Involvement of Violent 

Extremism, London 15-16 March 2016. 

• Countering Violent Extremism: Challenges and Opportunities for Families, the Quilliam 

foundation (April 2016). 

• Website European Forum for Restorative Justice. 

• EuroPris Radicalisation Expert Group- Prison Chaplaincy and Deradicalisation (2016). 

• Conference report: Criminal Justice Platform Europe, Radicalisation and Violent 

Extremism - Barcelona 26-ти април 2016 г. 

• Marsden S.V (2015): Conceptualising „success“ with those convicted of terrorism 

offences: Aims, methods, and barriers to reintegration, Behavioral Sciences of Terrorism 

and Political Aggression, DOI: 10.1080/19434472.2014.1001421. 

• UN Office on Drugs and Crime (2016): Handbook on the management of violent 

extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons, chapter 1; 

available at: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf. 

 

 

СЕДМО ПОГЛАВЈЕ: ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ЗАТВОР И НА ПРОБАЦИЈА 

 

Вовед 

 

167. За да постои можност да се имплементираат предложените практики од претходното 

поглавје, клучно е да се инвестира во градењето капацитети во рамките на кривично-

правосудниот систем. Иако целосната трансформација на затворот или на пробацискиот 

систем е многу сложена задача, со мали чекори и со постепени промени може да се 

направи значајна позитивна разлика. Постои голема разновидност на затворските и на 

пробациските системи во европските држави, а во смисла на градење на капацитетите во 

овие институции не постои стратегија или програма што еднакво им одговара на сите. 

Јакнењето на основите на затворските и на пробациските служби често претставува 

предуслов за имплементирање на успешни целни програми за спречување и за 

справување со радикализирањето.  

 

Економичност 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf


CM(2017)21-add 

 

78 

 

 

168. Што се однесува на градењето на капацитетите, честопати финансиските извори се 

прв предизвик што треба да се реши. Финансиските рамки и околностите за финансирање 

се разликуваат во секоја држава-членка. Сепак, ефективните мерки, како што е односот 

меѓу вработените и престапниците не мора да бидат скапи.  

 

169. Важно е да се нагласи дека иако е корисно да се користат посебни пристапи со 

насилните екстремисти, постојните структури што функционираат добро со банди или со 

групи од организираниот криминал може да бидат многу ефективни и да се применат 

успешно и за оваа целна група.  

 

170. Прв чекор во градењето капацитети е мапирањето на активностите што веќе се во 

сила. Тука спаѓаат утврдувањето на статусот на обуката на вработените во областа на 

радикализирањето и екстремизмот, идентификувањето дали се во сила специфични 

процеси за управување со ова прашање, како и испитувањето дали се во сила процесите 

за борба против екстремизмот. Исто така, истрагата може да утврди дали вработените 

пријавуваат сигнали за радикализирање и дали постои систем за постапување со овие 

извештаи. Со активноста за мапирање ќе се обезбеди преглед на активностите што се 

спроведуваат и ќе се идентификуваат евентуалните празнини. Тековните активности 

може да се ревидираат и може да се донесат одлуки од аспект на приоритетите за 

утврдување нови активности и процеси. Во европските држави групата на насилни 

престапници е многу мала во смисла на апсолутни бројки и во однос на вкупната 

популација на престапници. Активностите и интервенциите за оваа популација треба да 

бидат сразмерни на бројките и на ризикот што го претставуваат инволвираните 

престапници.  

 

171. Покрај националните власти постојат и потенцијални финансиери. Европските 

програми може да имаат достапни финансиски средства за поддршка на развојот на 

обуки, за поддршка или за спроведување на истражувања или за имплементирање на 

интервенции.  

 

Релевантни вештини и надлежности 

 

172. Тековното знаење продолжува да се развива во однос на специфичните 

компетенции, квалитети и вештини на практичарите што може да бидат ефективни за 

оваа група. Постои веројатност општите компетенции и квалитети на персоналот што се 

покажаа како ефективни при реализацијата на програмите за однесувањето на други 

престапници да бидат релевантни и за оваа група. Важните вештини на практичарите ја 
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вклучуваат способноста да воспостават соработнички однос со престапниците, да бидат 

во можност да моделираат просоцијално однесување и да го оспорат проблематичното 

размислување на начин што повеќе поддржува отколку што се спротивставува.  

 

173. Знаењето што се развива укажува дека одредени специфични квалитети и 

компетенции може да бидат особено важни за работата со оваа група. Тука спаѓаат: 

а. Моделирање на антиекстремистички ставови и однесувања, односно да се биде 

флексибилен, работите да се доведуваат во прашање, да се биде отворен, толерантен и 

инклузивен;  

б. Усвојување став што е флексибилен, соработнички, емпатичен и чувствителен на 

вредностите, убедувањата и на заднината на другите (чувствителни во однос на 

идентитетот); 

в. Можност да се ангажираат поединци на лично, а не на политичко или на академско 

ниво; 

г. Способност да се оспособат поединците да го преиспитаат и да преземат чекори за 

промена на својот однос со екстремистичките групи, каузи или идеологии; 

д. Доверливост и компетенции за дискутирање за прашања што се поврзани со барањето 

за политички промени и човекови права (како што е слободата на изразување), при што 

треба да признаете и да бидете убедливи кога однесувањата што треба да ја донесат 

промената се проблематични и за кои е потребна интервенција. 

 

Обука на вработените 

 

174. Од гледна точка на ресоцијализацијата, како и на безбедноста, вработените се 

клучен елемент во справувањето со насилните екстремисти. Инвестирањето во развојот 

на основното и на специјализираното знаење и компетенции на вработените е важно за 

изградба на капацитетите. Во обуката на вработените треба да се нагласи важноста на 

динамичката безбедност и на целисходната употреба на тековното знаење и 

компетенциите. Регрутирањето на различен персонал (во смисла на јазик, религија, 

култура, пол, етничко потекло) е важно за одразувањето на разновидноста на 

популацијата на престапници и за постапувањето со неа.  

 

175. Од аспект на обуката, на различни групи вработени треба да им се понудат различни 

шеми за обука: 

а. Генерално, вработените треба да бидат обучени (во рамките на програмата за основна 

обука или на едукацијата на вработените или како дополнение на основната обука на 

вработените) за културната чувствителност, толеранцијата и недискриминаторското 

однесување; 
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б. Се препорачува сите вработени да бидат обучени за општата свесност за 

радикализирање, вклучително и основните техники за идентификација. Овој пакет обуки 

треба да содржи: 

• Општо знаење за феноменот на радикализирање и зошто ова е проблем во 

затворски и во пробациски контекст и за самите припадници на персоналот; 

• Информации што се однесуваат на дефинициите што се користат во релевантните 

држави-членки и како да се користат овие термини;  

• Општо знаење за различните идеологии и екстремисти низ светот; 

• Општо знаење за сликите, симболите, зборовите/фразите, слоганите и за другите 

видливи или вербални изрази што се однесуваат на овие идеологии; 

• Информации што се однесуваат на разликата меѓу умереното религиозно 

однесување и индикациите на радикализирање; 

• Индикатори за специфично и девијантно однесување што може да укаже на 

радикализирање; 

• Студии на случај за да се поткрепи разбирањето на различните сценарија и 

ситуации, со цел практикување на соодветни реакции на вакви ситуации;  

• Информации за прописите и за процесите што треба да се почитуваат кога е 

забележано радикализирање и/или екстремистичко однесување, вклучително и 

професионалниот мандат на вработените, линиите на известување и процесите за 

давање повратни информации во врска со пријавувањето; 

• Информации за пристапите што може да ги користат вработените во своите 

секојдневни улоги за помагање на престапниците да развијат отпор кон насилниот 

екстремизам.  

 

176. За специјално именуваниот персонал, како што се стручњаците што работат во 

специјалните единици (психолози, водачи на тимови, други), кои ќе работат директно со 

насилните екстремисти, потребно е да се обезбеди дополнителна обука што треба да се 

однесува на улогата и на заднината на стручњаците. Обуката треба да вклучи: 

• Темелно знаење за различни идеологии, групи или каузи; 

• Општи и целни интервенции; 

• Како да се извршат и правилно да се толкуваат пристапите за процена на 

ризиците, особено кога се однесуваат на насилниот екстремизам; 

• Споделување информации и користење соодветни структури за 

споделување/пријавување;  

• Техники што може да се користат за сериозни разговори за да се поттикне 

оттргнување и дерадикализирање; 

• Развој на дополнителни вештини за ангажирање; 
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• Спроведување специфични интервенции за дерадикализирање и оттргнување.  

 

Обука на лица за интервенција и за оценување 

 

177. Сите што спроведуваат интервенции со насилни екстремисти треба да имаат 

пристап до дополнителни нивоа на управување, поддршка и надзор за да спроведат 

специјализирани интервенции што се потребни за насилните екстремисти. Како и кај 

другите програми за криминално однесување, веројатно ефективни интервенции ќе бидат 

оние што се добро управувани, спроведени како што е планирано и кои обезбедуваат 

соодветно ниво на поддршка и на надзор. Меѓутоа, има голем број причини зошто може 

да бидат потребни дополнително управување, поддршка и надзор од лицата што 

спроведуваат интервенции за спречување на екстремизмот: 

а. Лицата што ги спроведуваат интервенциите, поради своите улоги, може да станат цел  

на условување, манипулации, корупција и заплашување.  

б. Со оглед на тоа дека интервенциите може да бидат поспецифично фокусирани кон тоа 

да им помогнат на поединците да ги обноват односите, границите на работните односи 

треба да бидат појасно дефинирани и управувани.  

в. Со оглед на тоа дека нашето знаење за ефективни интервенции послабо за оваа група 

престапници, може да постои попрофесионална слобода за решавање во рамките на 

законот што би ја применувале практичарите што, исто така, може да бараат поголема 

поддршка или надзор за да се обидат да ги постигнат и да ги постигнат планираните 

исходи.  

г. Практичарите може да откријат дека е потешко да се изгради практично искуство во 

работата со овие поединци, со оглед на тоа дека во затворите и на пробација можеби 

нема многу вакви поединци.  

д. Практичарите може да се сметаат за припадници на „надворешна група“ на 

престапниците што може да донесе и предизвици и можности, но на секој начин за неа се 

потребни тесна поддршка и надзор.  

 

Оспособување на вработените 

 

178. Радикализирањето и насилниот екстремизам често се на врвот на политичката и на 

организациската агенда. Како резултат на тоа, вработените може да чувствуваат 

притисок и несигурност во врска со своите надлежности за справување со насилните 

екстремисти. Важно е да се одржи доверлив персонал со верба во своите вештини и 

знаење за справување со овие престапници. Исто така, на овие вработени треба да им се 

понудат начини (како што е опишано во делот за обука погоре) да ги зголемат своето 

знаење и вештини.  
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179. Работата со насилни екстремисти може да биде многу интензивна бидејќи тие може 

да извршат психолошки притисок врз вработените. Некои насилни екстремисти може да 

бидат во центарот на вниманието на јавноста, а тоа ги става однесувањето на 

вработените и одлуките под поголем надзор. Важно е да има добар систем на поддршка 

за персоналот во постапувањето со насилните екстремисти. Оваа поддршка може да 

вклучи: 

• Испрашување заради собирање информации 

• Управување со стрес 

• Менторство (на пример, од колега вработен или од надворешен ментор) 

• Создавање безбедносна мрежа (јасни процедури, опции за отстапување и 

супортивно управување).  

 

Воспоставување соработка и знаења, заеднички мрежи  

 

180. Создавањето локални, национални и меѓународни мрежи во кои знаењето се 

споделува меѓу креаторите на политиките, истражувачите и практичарите може да понуди 

додадена вредност во смисла на градење капацитети. 

• Примери на европски мрежи: Совет на Европа [Комитет на стручњаци за 

тероризам (CODEXTER), Совет за пенолошка соработка (PC-CP)]; Мрежа за 

подигнување на свеста за радикализирање (RAN); Европска организација за 

затвори и за корективни служби (EuroPris); Конфедерација на европската 

пробација (CEP); Европска платформа за ресторативна правда (EPRJ). 

• Примери на меѓународни мрежи: Канцеларија на Обединетите нации за дроги и 

криминал (UNODC) и Глобален форум за борба против тероризмот (GCTF). 

 

181. Клучна е потребата за зголемена комуникација меѓу владите и владините агенции. 

Успехот на управувањето и процената на насилните екстремисти и на радикализираните 

престапници зависи од навремената размена на информации меѓу и во рамките на 

агенциите и меѓу и во рамките на владите. Насилниот екстремизам не застанува на 

државните граници и безбедноста на затворската заедница и на заедниците во кои 

живеат екстремистите зависи од целосното пренесување на релевантните информации 

за поединци што може да претставуваат закана за една или за повеќе држави. 

Споделувањето на ваквите информации е клучно за безбедноста и за сигурноста на 

граѓаните на повеќе држави во кои поранешните затвореници или лица на пробација 

може да преминуваат без тешкотии.  
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Истражување и евалуација 

 

182. Постои потреба за зголемено инвестирање на владините агенции и на 

меѓународните тела во истражувањата што се однесуваат на: (1) зголемената валидација 

на достапните протоколи за процена на ризикот од насилен екстремизам; (2) 

утврдувањето на ефективноста и на оптималните принципи на програмите за 

оттргнување и за дерадикализирање; (3) добивањето информации за ефективноста на 

програмите за превенција на радикализирањето; (4) истражувањето и известувањето за 

оптималните стратегии што се забележани за успешна реинтеграција на поранешни 

насилни екстремисти. 

 

183. Инвестирањето во истражувањата е клучно за да се обезбедат повеќе информации 

што се базирани врз докази за програми за откажување, оттргнување и за 

дерадикализирање што даваат најдобри резултати. За програмите за ресоцијализација во 

затворите потребна е јасна евалуација за да се подобри ефективноста и да се обезбедат 

најдобрите можности престапниците да се откажат од насилниот екстремизам и по 

ослободувањето повторно да се ангажираат во граѓанското општество. Ова ќе бара 

подготвеност на затворите да бидат отворени и транспарентни во своите пристапи и да 

покажат подготвеност да ги модифицираат своите програми врз база на нови испитувања 

и евалуации на резултатите.  

 

184. Постои потреба од меѓувладина соработка и од воспоставување мултинационална 

база на податоци за протоколите за процена на ризикот и за утврдување на податоците 

од резултатите на програмите за интервенции за насилни екстремисти. Зголеменото 

знаење за насилниот екстремизам и методите за постапување со ризикот и со заканите 

што ги предизвикуваат ослободените затвореници и оние што се на пробација или се 

задржани во притвор зависи од развојот на повеќе научни податоци. Насилниот 

екстремизам е проблем со ниска основна стапка наспроти неговата катастрофална 

природа и жртвите предизвикани од терористичките напади. Владите се обидуваат да 

воспостават бази на податоци за собирање информации што ќе овозможат поголемо 

знаење за ефикасните протоколи и за управувањето. Потребна е поддршка за да успеат 

овие иницијативи. Има прашања што се поврзани со националната заштита на 

податоците што може да влијаат врз меѓувладината соработка. Потребата за ваква 

соработка е итна. 

 

185. Постои потреба од истражувања што се релевантни за политиките и кои се 

засноваат врз докази, со кои ќе се поддржи управувањето со затворениците во 

корективна средина и по ослободувањето или пробацијата. Тука спаѓа феноменот на 
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странски борци што денес претставува кривично дело во многу јурисдикции.  

 

Комуникација и медиуми 

 

186. Треба да постои јасна и дефинирана стратегија за севкупната комуникација меѓу 

затворските службеници и персоналот со медиумите или со јавноста. Политиката за 

стратегијата и за комуникациите треба да биде чувствителна на прашањата на 

доверливост што се однесуваат на престапниците и на персоналот. Овие утврдени 

стратегии и процедури за постапување со медиумите и за пренесување на информации 

во текот на кризни и на невонредни ситуации треба да им бидат пренесени на сите 

вработени. На вработените не смее да им се дозволи преку социјалните медиуми или 

преку други неформални методи да пренесуваат информации што се однесуваат на 

престапниците, при што треба да биде заштитен и идентитетот на стручњаците што 

работат со насилните екстремисти.  

 

187. Во врска со насилните екстремисти и терористи, затворските и пробациските служби 

треба да внимаваат на тоа дека одредени случаи се медиумски високосензитивни. Преку 

многубројни средства за комуникација (особено интернетот), престапниците, како и 

нивните адвокати, семејства и пријатели може во медиумите да ги пренесуваат 

состојбите што се поврзани со затворот или со пробациската казна и со околностите. Во 

општата стратегија за комуникација треба да се земе предвид природата на овие 

високопрофилни случаи. Вработените треба да бидат свесни дека – за разлика од 

повеќето други престапници – групите во заедницата може активно да настојуваат да ги 

користат околностите на насилните екстремисти (в затвор или на пробација) за да ја 

промовираат својата кауза и да ги предизвикуваат органите. Начинот на кој се третирани 

овие престапници в затвор (особено) може да биде искористен од таквите групи за нивни 

цели. Извршувањето влијание врз комуникацијата за да се форсира политичка промена 

претставува значајна алатка што ја користат екстремистичките групи, па затоа 

вработените мора да останат будни во однос на агендите на ваквите групи и на начините 

како може да се манипулира со комуникацијата со пошироката заедница. 

 

Вработените треба да преземат чекори за да ја ублажат злоупотребата на 

информациите, на пример, преку координирани комуникации преку централна прес-

служба за специфични прашања, проактивно објавување информации за политиките и за 

процедурите (наместо тоа да се прави реактивно) и спречување на начините на кои 

информациите би можеле да бидат искористени ако се објават без должно внимание и 

грижа. За да се обезбедат убеденост и разбирање на јавноста, потребно е редовно да се 

работи со медиумите. 
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Клучни точки: 

• Користење на постојните структури и на средствата за градење пристапи за 

постапување со насилни екстремисти (особено ако се ограничени ресурсите).  

• Обезбедување адекватна обука за вработените од аспект на свеста за 

индикаторите за насилен екстремизам и процесите за радикализирање кон 

насилство. 

• Обезбедување специјализирана обука за вработените што директно работат со 

насилни екстремисти. 

• Обезбедување на политика на кадровско екипирање која ја унапредува 

различноста во смисла на етничко потекло, јазик, пол, религија и култура. 

• Обезбедување на соодветни структури за обука, раководење и надзор кои ќе ги 

поддржуваат стручните лица во спроведување на нивните интервенции 

(вклучувајќи социјални работници, воспитувачи, психолози, верски претставници). 

• Поврзување со мрежите на домашно и меѓународно ниво за зголемување на 

основата на релевантно знаење и познавањето на најдобрите практики на 

затворскиот и пробацискиот персонал. 

• Се препорачува инвестирање во истражувања и евалуации истовремено 

обезбедувајќи заштита на идентитетот на лицата кои се предмет на 

истражувањето. 

• Се препорачува да се воспостават јасни правила за комуникација и работа со 

медиумите со цел да се стекне поддршка од јавноста. 

• Вклучување на насилните екстремни осудени лица и нивно следење од страна на 

мрежа која вклучува соработка со други органи како полицијата, службите за 

безбедност и други релевантни стучни лица, при што ќе се користи заеднички 

јазик, информации и разбирање. 

• Персоналот треба потполно да ги сфати конкретните и специфичните ризици кои 

може да ги наметнат насилните екстремни осудени лица и начинот на кој може да 

се користи надзорот за нивно адресирање и менаџирање. 

• Персоналот треба да ги земе во предвид специфичните прашања кои се можеби 

позначајни во однос на оваа група осудени лица, како управување со 

условувањето, воспоставување граници и моделирање на однесувања кои ги 

оспоруваат и подриваат стереотипните перцепции. 

• Развивање на стратегии и процеси за помош на персоналот кој е во директен 

контакт со овие осудени лица со цел да се бара поддршка од разни агенции и 

организации во заедницата за да им се овозможи на осудените лица пристап кон 

основните потреби и пошироките можности кои може да влијаат врз нивно 

повлекување и откажување од повторно престапување. 
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