Мигротија
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чинители што мобилизираат прашања за тоа што е политички
можно во борбата против неолибералниот режим за движење
на луѓето денес. Затоа, нивното движење претставува борба за
подобар живот, за подобар и поправеден свет.
Таа борба потврдува дека „бегалската криза“ е само
манифестација на подлабоки системски проблеми. Оттука,
наместо за „бегалска криза“, посоодветно е да се зборува за
„криза на системот“.

Мигротија
Левичарското Движење Солидарност (ЛДС) го
најавува првиот Весник на Солидарноста.
Во ЛДС, солидарноста е принцип на дејствување
за социјално праведно општество, унапредени
работнички права, партиципативна демократија и
родова рамноправност.
Поттикнати од солидарноста како концепт со своја
историја, во овој весник отвораме простор за придонеси
и за видувања на прашањата што е солидарноста, каде
ја гледаме и како ја создаваме. Секој број е посветен на
единствена тема и првично ќе се појавува четири пати
годишно во печатена форма.
Првиот број им го посветуваме на луѓето во движење.
Ги охрабруваме сите заинтересирани автори и авторки
да се пријавуваат на претстојните повици објавени
на веб-сајтот на ЛД „Солидарност“ или со допис до
членовите на Редакцијата во случај на самоиницирани
предлози за текстови.

Контакт: vesnik.solidarnost@gmail.com
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Движењата на луѓе може да се сфатат како миграции
(преселби), социјални мобилизации (здружени акции, урбан
отпор, протести итн) и социјална мобилност. Заедничко за
сите нив е активниот ангажман да се промени моменталната
човекова состојба.
Во 2015 година загинаа 3.770 лица во обид да го преминат
Средоземното Море. Само на почетокот на 2016 година,
заклучно со 5 февруари, животот го загубија 374 лица. На
овој број се придружија и три члена на едно авганистанско
семејство, кои се удавија во март во Сува Река, на македонскогрчката граница. Нивната смрт е директна последица на
двојната ограда што надвисна над македонската граница и
на затворањето на Балканската рута, иницијатива на старонови членки на Европската унија во обид да се заштитат од сè
поголемиот број лица, потенцијални баратели на азил. Односот
кон луѓето во движење на границите денес покажува дека
се негираат нивните обиди за промена на состојбата во која
живеат.
Загинатите, заедно со илјадници други во моментов раселени
луѓе, дејствуваа во обид да ја афирмираат потребата за
преселба од земјите од кои потекнуваат. Самите луѓе во
движење покажаа како од болката и од зоните на ограничено
движење, освен страдање, може да се изроди и отпор,
а самите тие да се постават во позиција на нови политички

Во првиот број на овој весник зборуваме за дел од овие
подлабоки системски проблеми. Отстапуваме простор за
претходно маргинални или маргинализирани перспективи,
искуства и анализи за миграциите. Меѓу авторите се вбројуваат
лица кои ја поминале Балканската рута, работници, волонтери,
активисти, уметници и истражувачи.
Преку јазикот на различните чинители на овие страници,
нудиме согледувања за состојбата на луѓето во движење,
за нивна афирмација и политичка мобилизација. Во оваа
цел поттикнати сме од делото на Шалџа Пател, кенијска
активистка, драматург и поетеса со индиско потекло што
живее во САД. Со кованицата мигротија (migritudé), централен
концепт во нејзиното творештво, воедно и поднаслов на овој
број, таа ја поврзува антиколонијалната и антиасимилаторска
борба на литературното движење negritudè (црнотија) со
концептот за мигрант и мигрантка, за да афирмира состојба
од која генерации на луѓе во движење без задршка и борбено
зборуваат за своите искуства.
Следните страници се простор за солидарност со луѓето во
движење, да се поддржи нивната борба за афирмација и правда
во отпорот против нови поделби и ѕидови што одржуваат или
раѓаат нови класни фронтови.
Солидарност со сите борки и борци за слобода на
движење!
Од уредниците на бројот,
Мила, Кире, Адела
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Талал,
Синџар - Берлин

Се надевам дека луѓето знаат дека мигрантите не се
тука за да создаваат проблеми, ние сме тука за да
ја најдеме безбедноста што ја немавме во својот дом

Мојот роден град Синџар, кој е населен најмногу од
Јазиди, на 3 август 2014 година беше нападнат од
припадници на ИСИС. Тие убија повеќе илјади Јазиди и
заробија најмалку 3.500 девојки Јазиди и ги прогласија
за робинки и за слугинки. Тоа нè натера да го напуштиме
домот бегајќи од смртта и да се упатиме накај Курдистан.
После престојот од една и пол година во камп за бегалци,
во кој немаше услови ни за најосновните потреби, повеќето
Јазиди, вклучувајќи ме и мене, одлучивме да емигрираме
во Европа, барајќи подобри услови за живот, без разлика
на тешкотијата на патот и поминувањето низ најопасните
делови од морето и од планините.
Еден ден сретнав човек што пренесува луѓе преку
граница, во Турција. Тој ме пренесе и мене, две семејства и
уште дванаесетмина. Одевме пеш три дена преку планина
за да стигнеме од Ирак во Турција, патувањето беше многу
тешко бидејќи паѓаше снег и имаше деца со нас, но после
четири дена стигнавме во Истанбул. Останавме во еден
апартман една ноќ и следниот ден донесоа мало комби и
нè сместија во него. Беше многу тесно, затоа што бевме
35 луѓе и 3-4 жени се онесвестија бидејќи немаше воздух.
После 14 часа поминати во тоа комби, ние стигнавме до
брегот, околу 6 часот наутро, а имаше и други емигранти
што чекаа. Бевме 65 луѓе, тие донесоа мал гумен чамец
и нè натераа да влеземе во него, но ние одбивме затоа
што бевме шеесет и петмина, чамецот беше мал, а
нивото на морето беше високо. Но, тие ни се заканија
со пиштоли и нè натераа да влеземе во чамецот. Беше
многу тесно, луѓето седеа едни врз други, жените и децата
плачеа. Тие натераа еден од емигрантите да управува со
чамецот и го напуштивме брегот, а возачот воопшто не
знаеше ништо за управување со чамци. Бевме уплашени
затоа што веќе слушнавме дека секојдневно се дават
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мигранти во истото море. Веќе бевме во Егејското Море,
на половина пат помеѓу Турција и Грција, кога чамчето се
преполови и во тој момент помислив - готово е, тука е
крајот. Додека сите врескаа, јас не можев да зборувам и
само се држев за чамецот што беше воден од брановите.
После четириесетина минути во таа состојба, нè забележа
грчката крајбрежна стража и нè качи во нивниот брод.
Се сеќавам дека еден од припадниците на стражата се
расплака кога виде во каква состојба се жените и децата.
Потоа нè оставија на плажа, од каде што нè прифатија
хуманитарните организации и ни дадоа облека, затоа
што бевме целосно водени. Оттаму почнавме уште
едно седумдневно патување низ шест земји - Грција,
Македонија, Србија, Хрватска, Австрија, сè до Германија,
каде што ни беше намерата да стигнеме. Знаевме дека
патот ќе биде напорен, но не се грижевме - знаевме дека
го поминавме најтешкиот дел, морето. Патувањето го
продолживме со автобуси, возови и пеш. Кога стигнавме
на границата со Србија, моравме да одиме пет километри
пеш низ шума за да стигнеме до местото каде што беа
автобусите, а моравме да стоиме и на екстремно ниски
температури за да добиеме документи за транзит.
Безбедносните сили нè третираа лошо и нè казнуваа, како
што беше случајот на границата помеѓу Србија и Хрватска.
Таму нè туркаа во вагони во кои имаше место само за
петмина, но, генерално, луѓето беа љубезни. После
седум дена стигнав во Германија, каде што моментално
живеам во бегалски камп. Луѓето овде често се љубезни
и го разбираат страдањето на мигрантите и низ што сè
поминале и што ги натерало да ги напуштат домовите. Но,
има и такви кои ги мразат мигрантите, затоа
што некои мигранти правеле проблеми.
Се надевам дека луѓето знаат дека
мигрантите не се тука за да создаваат
проблеми, ние сме тука за да ја најдеме
безбедноста што ја немавме во својот
дом. Се надевам дека луѓето нема да ја
отфрлат хуманоста и да ја игнорираат
неправдата од која страдаат некои
луѓе и ќе помогнат сите да можат да
живеат во мир, и покрај разликите
во националноста, корените и
верските убедувања.

п

четиринаесетгодишно девојче, ги зедовме со нас во нашето комби
и се упативме кон најблиската болница „Ал Абасјин“. Стигнавме
таму, но, за жал, момчето почина бидејќи имаше тешка повреда
на главата и изгуби многу крв, па поради „ебената“ процедура на
регистрирање луѓе пред да се направи нешто... Изненадување
беше тоа што кога го проверија идентитетот на жената и дознаа
дека нејзиниот сопруг е член на слободната армија таа не
можеше да биде лекувана во болницата и... тие нè обвинија дека
ги поддржуваме терористите со медицински средства, така што
јас бев пикнат во затвор 45 дена. Најлошите 45 дена во целиот
мој живот, 45 дена тепање,
Тарек Ниџмех,
понижување и тортура. Сè
Дамаск - Берлин
уште имам лузни од тие
денови и ова нешто се случи
во мојата земја, бидејќи како
Никогаш нема да заборавам од каде сум дојден и сè уште го имам
член на Црвениот крст вие
истиот волонтерски дух овде (волонтирање во бегалски кампови во
Берлин, вклучување во антисексистичката кампања по нападите во
мора да им помагате само на
Келн, вклученост во активности за подигање на свеста со снимање
луѓето што го поддржуваат
документарни филмови, итн).
режимот, а другите треба да
ги оставите да умрат.

Имав многу успешен живот во Сирија, успешна кариера, успешен
социјален живот и имав многу добар начин на живот, имав
сопствен автомобил, беше многу убав. Јас сум графички дизајнер
и имав своја канцеларија со големи клиенти. Освен тоа, предавав
на Факултетот за ликовни уметности, што значи заработував
многу, но сè почна да пропаѓа после војната. Јас се обидував да
преживеам и добро ми одеше, но на крајот останувањето таму
беше толку опасно, за мене лично, така што на крајот решив да
заминам, а тоа се случи на 22.12.2014 година.
Бев активен член на
сирискиот Црвен крст, а
последните три години во
Сирија беа многу тешки
бидејќи повеќето од нашите
задачи беа во руралните
области, а поголемиот дел
од Слободната сириска
армија беше од тие области,
така што беше многу опасно
дури и да се размислува да
се оди таму, но јас имав луда екипа, па обично одевме насекаде.

2.2.2014 година – најлошиот ден во мојот живот. Бевме
во Џобар, во околината на Дамаск, и имавме задача да
евакуираме седум семејства. Ги имавме сите дозволи од сите
страни, Режимот, Слободната сириска армија, дури и од една од
исламистичките банди таму, бидејќи ги познававме сите таму
и често ги подмитувавме за да нè пуштат во тие зони, и покрај
тоа што ги имавме сите дозволи од нивните претпоставени.
Стигнавме и бевме во средина, меѓу режимот и Исламистичката
армија. Почна пукањето и наеднаш згубивме тројца од екипата
на Црвениот крст, тие ми беа и колеги и пријатели истовремено,
другите шестмина, вклучувајќи ме и мене, се скривме во една
работилница за столарија додека не заврши сè. После еден
час излеговме и се случи најлошото... воздухопловните сили
исфрлија врз зоната три буриња, од кои две не експлодираа,
а едното предизвика голема експлозија, на далечина од околу
1,5 км. Се стрчавме кон таа зона и глетката беше неверојатна.
Мртви тела, повредени, делови од тела, трчавме од едно место
на друго како луди, користејќи многу едноставни алатки за да ги
лекуваме луѓето.

Во Германија сум седум месеци и ми оди многу добро, повеќето
од моите пријатели се Германци, освен тоа сите мои пријатели
од факултет се тука, а неколкумина од нив се тука по 8 години,
некои по 17 години. Почнав да работам, но со скратено работно
време поради мојот статус, па дури добив понуда од многу
позната компанија да стажирам таму шест месеци почнувајќи
од март. Ја сакам оваа земја, има многу можности овде, и
верувам дека сум го направил правилниот избор со доаѓањето
во Германија.
Никогаш нема да заборавам од каде сум дојден и сè уште го
имам истиот волонтерски дух овде (волонтирање во бегалски
кампови во Берлин, вклучување во антисексистичката кампања
по нападите во Келн, вклученост во активности за подигање на
свеста со снимање документарни филмови, итн.). Сè уште го
имам тоа оргазмично чувство кога помагам некому и го гледам
среќниот поглед во нивните очи, така што ова е нешто што ќе
продолжам да го правам до крајот на својот живот и се надевам
дека поголемиот дел од мојот народ ќе биде дел од нешто овде,
само за да се избегне претставата дека ние сме тука само за
пари,
а не сакаме
работиме
тероризмот,
значидание
не смеили
делдаодплаќаме
него. даноци. дј од

Потоа најдовме една жена со десетгодишно момче и со
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Кирил Минанов,
Скопје

Теренски активистички
извештај на ЛД
„Солидарност“ од
1 јануари 2016 година,
неколку часови после
полноќ
На 1 јануари, часови по полноќ, во Идомени имаше
помалку луѓе, но тие што беа таму беа премрзнати,
исцрпени и исцедени како да се излезени од
концентрациони логори.

Граничниот премин „Евзони“ во Грција го поминавме
дваесетина минути пред Нова година, а во Идомени
дојдовме десетина минути пред крајот на годината. Мирно е
на двете страни од официјалната граница меѓу Македонија
и Грција. Во Идомени наидуваме на ситуација многу
поразлична од периодот пред неколку месеци, откако
АРМ постави бодликава жица од македонската страна. Се
чувствува радикална милитаризирана организираност на
двете страни на границата, каде што владеат полициските
служби и армиски апаратури. Присутни се мноштво
организациии како „Доктори без граници“, УНХЦР и други,
со свои вработени „активисти“.
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Македонија почна да го применува усвоениот план од
17 точки, договорен меѓу Европската унија и земјите
од Западен Балкан, познат како Договор од Брисел од
октомври 2015 година, зад кој застана македонската
влада, претседателот на Македонија и генералштабот
на АРМ, како и МВР. Во дел од точките се спомнува
агенцијата за надворешните граници на ЕУ, позната
како Фронтекс, која треба да им асистира и помага на
земјите, но битно е што Фронтекс може да дејствува само
во земји-членки на ЕУ, а Грција одбива да соработува со
Фронтекс. Прашуваме зошто јавноста не е запознаена со
условите под кои Фронтекс ќе дејствува од македонската
страна на границата? Тоа може да биде преседан. Се
најавуваат и полиции од европски земји како Унгарија,
Словачка, Чешка, Словенија, Хрватска, кои би работеле
на македонската страна на границата. Формата е на
база на билатерален договор по покана од македонската
страна, но дали е почитуван уставот на
Македонија?
Камповите се организирани со влезноизлезни тајминзи и доминира класична
сегрегација на луѓе како привилегирани
и непривилегирани со документирани
идентитети како државен стандард во
Европа. Владата на Алексис Ципрас
ги контролира приодите и „доставата“
на луѓе од грчка страна, со полициски
придружувани автобуси што се возат
од Солун до бензинската пумпа во
Поликастро, на 15 километри од
границата. Поликастро е собирната
точка каде што „робовите“ чекаат во затворени автобуси,
до момент кога македонската страна ќе дозволи влез на
контингент. Владата на Никола Груевски не дозволува
пристап без претходна договорена достава на контингентите
и ја отвора „рампата“ на Македонија во неодредени
временски интервали. Границата може да се затвори и
отвори во секој момент, како строга контрола од двете
страни позната исклучиво на службите. Околу еден часот
по полноќ, проструи информација дека нареден контингент
со педесет автобуси ќе може да влезе во четири часот
наутро. Разговаравме со полициски службеници на грчката
страна и тие потврдија дека секојдневно комуницираат

со македонската страна. Се чувствува организираност
својствена на милитаризирани средини, воени окупации и
диктатури, checkpoints со лош мирис во воздухот. Влез во
бегалските кампови низ Европа е контролиран, всушност
Европа е како еден огромен бегалски блиндаран камп. Од
една држава во друга може да се помине исклучиво со
дозвола на војска и/или полиција.
Бегалскиот камп во Идомени е отворен, а кампот во
„Винојуг“ Гевгелија е затворен и во просторот може да се
влезе исклучиво со дозвола на ЦУК (Центар за управување
со кризи), што како активисти на Солидарност го сметаме
за нелегално и противуставно и сметаме дека пристапот
до кампот треба да биде отворен како на вообичаен
граничен премин каде што можат да поминат луѓе од сите
држави. Камповите мора да бидат отворени!
На единаесет Целзиусови степени под нулата, на 1
јануари 2016 година, илјадници бегалци организирано се
пренесуваат од точка до точка кон македонската граница.
Луѓето што доаѓаат од непривилегираните подрачја не
можат да разберат зошто се контролирани, стопирани,
легитимирани и крајното - враќани од границата. Со
полициска придружба од границата потоа се депортираат
во Атина. Ужасното ладно и ледено во Идомени се
разблажува со топол чај, чашка ракија,
разговори; разговорите со луѓе од
сите страни на Северна Африка и
од Блискиот Исток се ограничени на
резигнираната разочараност и очајот
што се разлева додека се грееме заедно
во импровизирани кругови до огнови
што горат во лимени буриња.
За пролетва има најави за многу
поголеми бранови бегалци. Изјавите
доаѓаат од многу страни - од активисти
на терен во Турција и во Грција и кои
ги сретнавме во Идомени, но и од
официјални високи претставници на
европски влади, како, на пример, од
премиерот на Словенија - Мирослав
Церар. Доколку тоа се оствари, можно
е Европа да одговори со порадикална рестрикција за
поединци и групи, можеби и со физичко блиндирање на

границите. Тука се наметнува прашањето дали е можно
опстојување на Шенгенскиот договор, кој е, всушност,
шенгенски ѕид? Дали тоа ќе влијае врз граѓанството на
Македонија? Дали можеме да ги замислиме Македонија,
Бугарија и Албанија со познатите “Т-walls“, кои ќе бидат
бетонирани километарски линии како на границата меѓу
Израел и Газа? На таквата акција ќе се случи ефектот
на реотварање на шверцерските рути со вооружени
криминалци што пенетрираат низ границите, како враќање
на ситуацијата во периодот пред јуни 2015 и години
наназад, со сведоштвата кои медиумите не ги покриваа
често, но беа третирани како „илегални“ трансфери во
камиони и во ладилници, со црни рути платени во кеш
и одземени пасоши додека не се премине границата;
примерот со кумановското село Ваксинце е сè уште свеж.
Сликата што ја согледувме во Идомени, во деновите
пред поставувањето на бодликавата жица, во ноември, со
стотиците шатори и големи групи луѓе, не беше присутна.
На 1 јануари, часови по полноќ, во Идомени имаше помалку
луѓе, но тие што беа таму беа премрзнати, исцрпени и
исцедени како да се излезени од концентрациони логори.
Познавајќи ги капацитетите на полициските управи на двете
држави, организираноста е возможна со трети страни,
кои се далеку од тука, кои очигледно се катализатор на

контролирата ситуацијата и притискаат копчиња за влез и
забрана за влез на групи и на поединци.
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Даниел Бернхарт,
Брауншвајг - Мунстер - Приштина - Скопје

КОГА СЕТО ТОА
ЗАПОЧНА – НЕКОЛКУ
ЛИЧНИ РАЗМИСЛИ
Јас не сум хуманитарен работник. Но, сликовито ги
замислувам моментите и се сеќавам на чувството на
беспомошност кога немаше доволно храна и вода за
сите што излегуваа од возот, кога требаше да изберам
кому да му дадам топло ќебе иако сите беа смрзнати.

Беше ноќ, на почетокот на јуни минатата година, кога
првите возови со стотици бегалци ја преминаа Македонија.
Тогаш почна сè, таканаречената бегалска криза. Секако, таа
почна многу порано, на железничките пруги, на автопатите,
а да не го заборавиме и Медитеранот.
Истата таа ноќ во близина на железничките пруги во
Табановце гледаме знак - гранична зона – забранет влез.
Се двоумиме. Дали го згрешивме патот? Продолжуваме
полека да возиме кон станицата и за кратко време стигнавме
пред првиот воз. Кога запре и се отворија вратите, никој не
излезе. Погледнувам низ прозорците и гледам дека повеќето
од луѓето внатре се заспани, други стојат на вратите и се
двоумат дали да се придвижат. Дали е тоа бидејќи се плашат
од полицијата вооружена со митралези? Кратко се прашувам
какво е чувството да се биде бегалец, да се бега од војната и
од мизеријата, и првото нешто што ќе го видите ноќе да се
мажи во униформи со „калашњикови“. Но, најверојатно, тие
виделе многу полошо. Којзнае, можеби во тој момент јас сум
поуплашен од нив поради целата ситуација. Станувајќи свесен
за сопствениот страв, ме опфаќа чувство на срам. Што има јас,
привилегираниот кој стои таму и гледа, да се плашам? Но, нема
време за понатамошно размислување. Како што сè повеќе луѓе
излегуваат од возот така перонот се полни. Нашиот багажник
е полн со вода, леб, сува храна, некои производи за хигиена
– доаѓаме спакувани, но неподготвени, што ни паднало на ум.
Наскоро опкружени сме со луѓе, жени, деца, мажи на сите
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возрасти и хаотично ги подаваме донациите што ги донесовме.
Кој, што и колку ќе добие? Не знаејќи што да очекуваме, овие
прашања не ни беа на ум, а потоа сè се случуваше многу брзо
и за неколку минути сè е поделено, ништо не остана. Подоцна
ќе бидеме поорганизирани, ќе донесеме повеќе, ќе стоиме во
ред и ќе делиме домашно направени пакети за ручек, ќебиња
и кабаници, ќе им дадеме предност на жените со мали деца
и на луѓето со посебни потреби. Еден полицаец со батерија
ја води групата бегалци напред преку границата со Србија и
следната, или можеби ќе завршат пак овде на истото место?
Се сеќавам дека прочитав некаде дека правците на присилните
миграции ретко следат линеарни шеми од А до Б. А, на тоа се
надоврзува приказната на еден човек од групата, кој ни кажа
дека од страна на српската полиција веќе неколкупати бил
враќан преку границата.
Тишина во нашето возило по патот за назад. Јас сè уште се
тресам однатре. А, сепак, ова не беше ништо, или, пак ,беше
само почеток. Многу други, хуманитарни лица, волонтери од
близу и од далеку имаат направено и видено многу повеќе и се
таму со месеци, безрезервно помагајќи им на луѓето во неволја,
дење и ноќе. Тогаш, зошто да не ја споделам оваа сцена? Јас
не сум хуманитарен работник. Но, сликовито ги замислувам
моментите и се сеќавам на чувството на беспомошност кога
немаше доволно храна и вода за сите што излегуваа од возот,
кога требаше да изберам кому да му дадам топло ќебе иако
сите беа смрзнати. Тие сцени оставија траги во мене што
нема да можам да ги заборавам и тоа ме остава без зборови
кога денес ги гледам вестите. Со тоа живо сеќавање сè стана
надреално: водечките (ЕУ) политичари, нивните популистички
изјави и нехумани политики, огради, повторувани прекршувања
на конвенциите од Женева, тесногради луѓе (или едноставно
да ги викаме според тоа што се: расисти), кои протестираат
против домовите за баратели на азил во Германија, тврдат дека
се плашат од странски инфилтрирања, од падот на Западот...
страв од што точно? Страв - можеби најбазичната човечка
емоција. „Стравот“ од странците во соседството, мојот страв
ноќе на промашената железничка станица, стравот од војната,
насилството и репресијата – трипати страв околу истиот
глобален проблем, а, сепак, со огромна разлика во нивното
значење. Најширокиот и најирационалниот им припаѓа на
моќните, додека најразумниот е на оние што се среќни што
преживеале. Замислете ги да си ги заменат улогите, обратно,
само за кратко. Нештата можеби би биле поинакви потоа.

На шестотини метри од грчкомакедонската граница, пред неколку
месеци осамнаа ограда и шатори – ги
нарековме камп и прибежиште за „кутрите,
болни, изнемоштени“ што доаѓаат до
Грција со гумени чамци. Во ова заградено,
безбедно „трло“, ситуацијата се чини розова:
шатори со греење, клупи за одмор внатре
во шаторите, дури и медицинска помош
цели 24 часа! Над дваесетина организации,
многубројни вработени со дебели плати,
понекој волонтер овде-онде и море од
кроасани и од сендвичи – воопшто нема
споредба со летото кога имаше два-тројца
волонтери на железничката, кога луѓето
спиеја на бетон по улиците! Е, па, што се
жалиме тогаш?!
Пикни им сендвич во уста и товари ги
во воз за Србија – решен проблем! Но,
ова и не е наш проблем, ова е проблем на
Германија, нели? Ние правиме колку што
можеме, дури и тоалети има во кампот! Па,
дури и психолози! Изобилие од луѓе што
„мрзнат“ во камповите само за несебично
да дадат помош на „кутрите, болни,
изнемоштени“! Што ни недостига тогаш?!
Проблемот во оваа лавина од сендвичи,
кроасани и чорапи е токму тоа изобилие
од луѓе. Луѓе кои неуморно делат
сендвичи и се гледаат како спасители
на „кутрите, болни, изнемоштени“, на
кои им е „потребна нашата помош“. Луѓе
кои неуморно ги делат кроасаните и
секој ден гордо го постираат на своите
фејсбок-профили точниот број (ни
помалку ни повеќе!) кроасани поделени
во еден ден. Но, недостигаат луѓе кои
нема да ги гледаат како „кутри, болни,
изнемоштени“, туку како ЛУЃЕ, како
еднакви со нас. Ни недостигаат луѓе што
ќе се симнат од тронот на „спасители“ и
ќе се фотографираат со бегалците како

Габриела Андреевска,

Демир Капија - Интернет - Памплона

ОД СПАСИТЕЛИ
ДО ЕДНАКВИ
– МИЛОСТИНА
НАСПРОТИ
СОЛИДАРНОСТ
Зарем забораваме дека мноштвото
од „кутрите, болни, изнемоштени“,
всушност, биле и предводници
на револуциите во земјите од
кои бегаат, и токму затоа и се
прогонувани?

седат со нив како другарки и другари, на
клупа, на камења, на картон, во калта...
а не како дарежливи спасители што им
делат кроасани.
Проблемот произлегува од тоа што
повеќето од нас воопшто не прават
разлика меѓу „милостина“ и „солидарност“.
Во ситуација на солидаризирање со
угнетените, не велам „се борам ЗА
кутрите, болни, изнемоштени“, туку „се
борам ЗАЕДНО СО овие луѓе“, бидеќи,
пред сѐ, и јас сум угнетена од истиот
неолиберален систем на експлоатација,
од истиот граничен систем, зашто при
секое излегување надвор од земјата
сум приморана да објаснувам зошто,
каде и колку време останувам - како да
сум криминалец (а парадоксално е што
за многумина вистински криминалци
слободата на движење воопшто не
е оспорена!). Затоа што знам што е
сиромаштија и како може ментално
да те силува прашањето што ќе јадеш

наредниот месец или како ќе ги платиш
сметките (па можеме ли да замижеме
пред фактот дека повеќе од 200.000
млади луѓе си заминаа од земјава во
последните неколку години, токму поради
тоа насилство од сиромаштија?!). Затоа
што и јас сум угнетена од еден политички
режим на репресија и на диктатура, во
многу аспекти сличен на оној од кој што
луѓето чекаат на нашите граници, и се
борам против истиот.
Јас не чувствувам жал за „кутрите,
болни, изнемоштени“ – јас ја чувствувам
нивната болка, бидејќи е и моја; нивната
сила и незапирливата борба, бидејќи е и
моја. Единство, сестринство и братство.
Солидарност во една глобална борба
против општествена неправда. Зарем
забораваме дека мноштвото од „кутрите,
болни, изнемоштени“, всушност, биле и
предводници на револуциите во земјите од
кои бегаат, и токму затоа и се прогонувани?
Дека „кутрите, болни, изнемоштени“,со
бебињата в раце, пеш преминаа планини,
а мориња во мали, гумени чамци,
преполнети со шеесетмина други? Дека,
и покрај сиот студ и огради и ѕидови, тие
спиеја во снег, во кал, на камења... и боси
и жедни херојски продолжија и ги преминаа
пеш сите огради што им беа поставени?
Жртви, да. Но, и незапирливи борци за
слобода на движење.
Кроасаните се потребни и благодарна
сум што се овде. Но, она што ни недостига
е чувство на единство и на солидарност.
Недостигаат луѓе што при подавањето
на кроасанот ќе речат - „Ahlan wa Sahlan!
(Добре дојдовте!) Останете овде! Ова
парче земја наречено Македонија не е мое,
не е твое, не е наше, не е ни ваше. Ова
парче земја не припаѓа на никој и припаѓа
на сите еднакво. Добре дојдовте!“
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Во јули 2015 година, кога почна масовниот прилив,
јас работев во Турција. Турската влада играше улога во
зголемување на барателите на азил преку серија одлуки со кои
ги дискриминираа оние што се бегалци или баратели на азил,
па дури и легалните резиденти, кои беа без работна дозвола,
каков што бев и самиот. Турската влада ги приведуваше
Сиријците што работеа без работна дозвола, но тие, пак,
немаа друг избор затоа што владата не обезбедуваше ниту
помош ниту работни дозволи (фактор на туркање). Сите тие
одлуки и практики се случија после терористичките напади
на турска територија, кои, во секој случај, беа контроверзни
околу тоа кој ги оркестрирал, но тоа е друга тема.
Бројот на сиријските бегалци драматично се зголеми
веднаш после воздушните напади на меѓународната
коалиција врз ИСИС. Бројките излегуваа надвор од контрола,
особено после она што се претставуваше како „чиста руска
интервенција“ во Сирија, која очигледно уби повеќе цивили
и борци на опозицијата отколку што уби ИСИС. Соседните
земји, исклучувајќи ја Турција, поставија остри правила за
преминување на границата на Сирија кон нивните територии.
Либан (повеќе од еден милион сириски бегалци) целосно
ги затвори границите за Сиријците за сите што немаат
официјална работа таму и хотелска резервација. Јордан
(повеќе од 700 илјади бегалци) го врати системот за визи
за Сиријците, а кој е многу сложен за аплицирање. Ирак, со
својот конфликт, кој е во тек, и со ИСИС, кој е таму, не е
опција за Сиријците. Да не ги споменувам арапските земји
што го вратија визниот режим за Сиријците и со кој на крај
им се остави изборот само да одат во Турција. Како што
споменав претходно, Турција, со своите политики, ги турка
сиријските бегалци.

Осама Салем,
Дамаск - Фленсбург - Берлин

Масовниот прилив
на бегалци во Европа
- причина и резултат
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До пред околу една година, среќавав малку бегалци што
доаѓаа во Германија за да бараат азил. Беше луксуз да се
дојде во Германија и да се аплицира за азил во тоа време.
Условите за прием беа многу подобри пред почетокот
на масовниот прилив на бегалци во јуни 2015 година.
Значителен број од оние што ги запознав имаа валидни
германски визи. Шведска, од друга страна пак, примаше
повеќе бегалци, чиј број се зголемуваше секоја минута.
Стана примарна цел бидејќи издаваше постојан престој за
сиријските бегалци веднаш штом ќе биде одобрена нивната
апликација за бегалци.

Тајмингот на оние фактори на туркање дојде заедно со
факторите на влечење - ниските патни трошоци за патување
до Германија, постоењето доволна дијаспора во Германија за
да ги привлече роднините и напуштањето на политиката за
давање постојан престој од страна на Шведска. Се отворија
шверцерските рути од Турција до Грција, Македонија, Србија и
наваму до Германија, па шверцерите наеднаш си најдоа толку
многу работа. Наеднаш имаше многу понуда и побарувачка.

како и критериумите за пристојно сместување. Ситуацијата
во Берлин е ништо повеќе од срамота за водечката земја во
Европската унија. Центрите за масовно сместување угостуваат
голем број бегалци, а имаат мали капацитети и ниско ниво на
хигиена. Фирмите за обезбедување, задолжени за заштита
на институциите за регистрација, не се обучени и барателите
на азил ги третираат неправедно и без достоинство. Дури и
полицијата во Германија вперува прст кон барателите на азил
за секоја ситуација што се појавува во тие центри.
Навистина е шокантно што постои толку злоупотреба на
човековите права, правата на бегалците и дискриминација
во текот на процесот на аплицирање за азил во Германија,
особено во Берлин. Постојат многу практики и политики
што пропаднаа и се покажаа како проблематични. Сепак,
не изненадува фактот дека штом му биде одобрен статусот
на еден бегалец во Германија, тој ужива високи стандарди
на заштита. И на крај, политиката игра многу силна улога
во утврдувањето и одлучувањето за политиките што се
применети во однос на барателите на азил. Ситуацијата со
нив, особено во Берлин и генерално во Германија, постигна
точка на вистински колапс на системот и тоа траеше неколку
недели. Уште на почетокот на годината немаше големо
движење накај Германија, примарно поради драстично
ниските температури. Гледајќи во новата иднина и имајќи
го предвид неуспехот на мировните преговори во Женева,
зголемените удари на Русија врз Сирија, можноста за целосна
воена интервенција во Сирија од турска страна, Германија ќе
очекува многу поголем број баратели на азил откако времето
ќе стане потопло - и за тоа треба да се подготви. Јас лично
верувам дека Германија ќе ги држи вратите отворени со
поостар процес за утврдување на бегалскиот статус, кој
евентуално нема да има ефект врз Сиријците, затоа што тие
потпаѓаат под бегалски статус Prima Facie. Исто така, верувам
дека ќе се стесни кругот на правото на семејно обединување
за да се обесхрабрат бегалците.
Навистина е шокантно што постои толку
злоупотреба на човековите права, правата на
бегалците и дискриминација во текот на процесот
на аплицирање за азил во Германија, особено во
Берлин.

Ситуацијата со барателите на азил во Германија беше
спротивна на сите очекувања, многу лоша, со опаѓачко ниво
на свесност за меѓународните норми за заштита на бегалците
11
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Оние што беа откриени во придружба на шверцери, во
својство на сведоци и по наредба на јавен обвинител, беа
праќани во таканаречениот Прифатен центар за странци, во
скопската општина Гази Баба.
Објектот на една поранешна градинка во 2001 година
е замислен како установа која ќе овозможи привремено
сместување пред депортација на лица чиј престој во државата
е недозволен. Со капацитет до 130 легла, максималниот
период на задржување може да трае 12 месеци. Во текот
на летото во 2015 година во Гази Баба, според некои
извештаи и сведоштва на бегалци, беа притворени повеќе
од 400 бегалци. Притворањето - без за тоа да постои
писмен акт кој бегалците би го разбрале, неможноста да се
поднесе барање за азил, наводната пренатрупаност од околу
триста проценти, трошните услови за живот, неможноста за
кратки прошетки на отворено, забраната за комуникација
со надворешниот свет, нефункционалноста на кујната и
дел од тоалетите, несоодветните медицински услуги и
притворањето малолетници заедно со возрасни - ја направи
Гази Баба неспоредлива со ниту една затворена институција
во државата.

Воислав Стојановски,
Скопје - Берлин - Скопје

Од војна и
прогон до кампот
„Гази Баба“
Македонија, поради политиката на расно
профилирање и оневозможувањето на правото
на азил, криминализира и праќа во притвор
сведоци и жртви на кривични дела, кои се
дискриминирани, со ограничена слобода на
движење и подложени на нехумано, нечовечко и
деградирачко постапување.
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Oд 2014 година до денес, низ територијата на Македонија
транзитираа близу еден милион бегалци. Со статус на
толерирани „нелегални мигранти“, до јуни 2015 година,
мнозинството, од југот до северот на државата, патуваше
пеш, додека помали групи се подложија на немилоста на
шверцерите. Користејќи ја пругата кон Србија како патоказ
кон ЕУ, најмалку 29 бегалци ги загубија своите животи од удар
од воз. Стотици други беа и сè уште се жртви на вооружени
разбојништва од страна на групи македонски граѓани што ја
злоупотребуваат нивната ранливост.

проблеми со „нелегалните мигранти“ – разбојништвата и
шверцот. И како
сето
претходно
искуство
со
Гази Баба да не
беше
доволно,
таму
повторно
се
притвораат
невини бегалци.
Со тоа Македонија,
поради политиката
на
расно
профилирање и
оневозможувањето
на правото на азил,
криминализира и
праќа во притвор сведоци и жртви на кривични дела, кои
се дискриминирани, со ограничена слобода на движење
и подложени на нехумано, нечовечко и деградирачко
постапување.

После неколкуте акции и повици од страна на домашни и на
странски невладини организации и активисти,
реакциите на телата за заштита на човекови
права на ООН и промената на статусот од
„нелегални мигранти“ во лица што имаат
право да изразат намера за азил, Центарот
во Гази Баба беше испразнет во текот на
летото во 2015 година. Дел од бегалците
биле задржувани и подолго од седум месеци.
Некои од притворените, по пристигнувањето
во земјите на ЕУ, изјавија дека на Гази Баба
ќе се сеќаваат како на најлошото искуство во
животот.
Во ноември 2015 година, Македонија почна
дискриминаторска селекција на бегалците врз
основа на нивната земја на потекло. Ваквата
практика почна на надворешните граници на ЕУ кај Словенија.
Како последица, низ државата се пропуштаат единствено
бегалци со потекло од Сирија, Авганистан и од Ирак.
Останатите бегалци добија непроверен и неправичен статус на
„економски мигранти“. Ваквото постапување ги врати старите
13
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Горан Јанев,

Скопје - Оксфорд - Скопје

Границите, длабоко во нас

Луѓе во движење

ја преиспитуваат нашата човечност. Незамисливото станува
нужно прифатливо и психозата и стравот го наметнуваат
прашањето на балансот меѓу насилното одржување на јавниот
ред и индивидуалните и колективните права и слободи.

Магдалена Спасовска,

Куманово - Тарагона - Фиренца - Скопје

Визиите за религиски и културно хомогено општество
противречат на идејата за интеркултурен дијалог и
културен раст.”

Флуидните, минливи и менливи иденитетски категории
стануваат фиксирани и судбоносни. Оттаму, категоризацијата
- дефинирањето и одредувањето на категориите човечки
суштества - станува поважна од кога и да е досега во
историјата. Европа или ЕУ, Балкан или Југоисточна Европа,
Западен Балкан или бивша Југославија? Мигранти, бегалци,
азиланти, терористи или раскинати семејства во потрага по
сигурност? За кого ќе се подотвори оградата од бодликава
жица зависи од овие категории.
Кулминацијата на бегалската криза и бранот очајници, кои
со своите боси и разранети нозе ја истапкаа Балканската рута
од југ кон север, нè исправи немоќни пред тврдината Европа.
И ние, пустите - кои се бориме за приматот најсиромашна,
најкорумпирана, најнедемократска земја со задушени
медиумски слободи и со најголема невработеност - и ние,
пустите, си земаме за право да се броиме како Европејци и
да го искажеме истиот страв од другиот од југот. А, Европа,
која сè поочигледно, е само до каде што се протега границата
на ЕУ, нè потсeтува дека сме надвор од ѕидините и нè чува
како кербери да ‘ржиме, да селектираме кој ќе има пристап до
концентрациониот камп Европа.

Каде е Европа? Каде е ветената земја? Каде е хуманоста?
Каде е воената зона? Дали е безбеден Келн, или Париз? Дали
е прифатливо да се обележуваат со ленти, да се претресуваат
заради конфискување накит и пари, да се оградуваат во трла и
по хангари дојденците од југ? Справувањето со бегалската криза
и менаџирањето со истата веќе ги преиспитуваат основните
постулати на повоена Европа, доминантниот неолиберализам
и на посткомунистичкиот и неоколонијалниот свет. Како се
случи трансформацијата на бранот бегалци од хуманитарно во
безбедоносно прашање? Пострашно и поважно, овие прашања
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Оваа слика е од некаква птичја перспектива, погледнато од
горе, некаква мапа на Европа, Блискиот Исток, Африка, па
некои стрелки на движење. А, како изгледа однатре, како му
изгледа тоа на едно дете, на еден родител? Како изгледа да
се стиснеш со стотина други во камион? Како изгледа да се
стуткаш на валканиот, мокар под од полураспаднат чамец во
надеж дека морето ќе биде мирно и дека со своето детуле
ќе стигнете на другата страна? Зошто тргнал и знае ли каде
оди? Зарем е човечки да се постави тоа прашање?
И тука некаде, по пат, се дефинираат границите на Европа,
границите на човештвото. А, границите никогаш не биле
поменливи. Границите ќе си ги носи секој со себе.
Справувањето со бегалската криза и менаџирањето со
истата веќе ги преиспитуваат основните постулати на
повоена Европа, доминантниот неолиберализам и на
посткомунистичкиот и неоколонијалниот свет.

Европа ги затвори вратите на илјадници истоштени,
понижени, едвај живи или изгубени луѓе во водите на
Медитеранот. Тоа беше јавниот крик што одекна уште
во јуни 2007 после одлуката на европските министри во
Луксембург да го одбијат предлогот за пропорционална
распределба на одговорност при напливот на бегалците од
Африка. Ова значеше поставување високи европски ѕидини,
ограничување на слободата на движење, одземање на
правото на слобода, некоординиран пристап кон проблемот
и нерешавање на истиот. Една година подоцна, 2008, беше
прогласена за година на интеркултурниот дијалог во Европа
(EYID). Речиси една деценија подоцна, со граѓанската војна
во Сирија, тензиите во Ирак, Либија и во Авганистан се
јавува предизвикот да се создадат услови за безбедност,
зачувување на достоинството и на еднаквоста, како и
отсуство на страв и граѓанско учество како главни атрибути
за постоењето интеркултурен дијалог во Европа.
Иако интеркултурниот дијалог е дел од политичката визија
и, според европските рамки, претставува дел од политичките
агенди и стратегии за интеграција на малцинствата,
мигрантите, бегалците и барателите на азил, денес тој се
сведува на обезбедување основни социјални потреби од
типот на храна, сместување и здравствена заштита. Во
рамките на европското законодавство, интеркултурниот

дијалог се користи како алатка за целосно спроведување на
основните човекови, економски и културни права, а воедно
и како алатка за прекугранична соработка внатре во Европа,
но и на интернационално ниво со другите светски региони.
Самата дефиниција на терминот, заснована на идеите за
еднаквост, слобода и граѓански права, е предизвикана и е во
конфликт со актуелните политички стратегии на затворање
на границите и со недозволениот или ограничен пристап на
бегалската и мигрантска културна разноликост. Отворените
граници, кои значат нови перспективи, раст и почитување на
универзалните човекови права, се блокирани со денешната
тенденција на креирање тампон-зони и повторно избегнување
на трајно решение на проблемот што опстојува со години.
Визиите за религиски и културно хомогено општество
противречат на идејата за интеркултурен дијалог и културен
раст. Донесените европски законодавни акти за интеграција
на бегалците и на мигрантите, засновани на еднаков третман,
разноликост и борба против расизмот, остануваат недофатни
идеали во состојба на интеркултурен не-дијалог. Додека, пак,
истовременото затворање на вратите и зајакнувањето на
европските граници со бодликави жици, скоро една деценија,
значи НЕ на безбедноста, НЕ на слободата и НЕ на правото
на живот. Тврдината Европа и бодликавите граници значат
негирање и кршење на основните човекови права.
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Неда Чаловска,

Јони Јотал,

Скопје

Берлин

Расно профилирање на Ромите
на граничните премини на РМ

Земајќи го предвид големиот број вратени Роми
изминатите години, беше очигледно дека се
работи за дискриминаторско постапување кон
целата ромска етничка заедница

Земајќи го предвид големиот број вратени Роми изминатите години, беше
очигледно дека се работи за дискриминаторско постапување кон целата
ромска етничка заедница

Во периодот меѓу 2009 и 2010
година, земјите од Шенгенската зона,
одлучија да ги укинат визите за граѓаните
на Македонија, Црна Гора, Србија,
Албанија и на Босна и Херцеговина,
што резултираше со голем пораст на
бројот на (економски) баратели на азил
од овој регион кон Европската унија.
Според етничката припадност, поголем
број од барателите на азил од регионот
припаѓаат на ромската и на албанската
заедница. Поради ова, земјите-членки
на ЕУ почнаа да вршат притисок врз
владите на земјите од Западен Балкан
да преземат акција за да се запре
порастот на бројот на баратели на азил.
Република Македонија на ваквиот
притисок
одговори
со
расно
профилирање и со затворање на
границите за излез на Ромите. Освен
фактичкото недозволување од страна
на полициските службеници Ромите да
ја преминат границата на РМ, нивните
пасоши беа обележувани со две црти,
како знак дека им било ограничено
правото да ја напуштат државата.
Земајќи го предвид големиот број
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вратени Роми изминатите години,
беше очигледно дека се работи за
дискриминаторско постапување кон
целата ромска етничка заедница. Од
овие причини беше потребно да се
употребат нови методи на докажување
на нееднаквиот третман кон Ромите,
како што е методот на тестирање
ситуација. Овој метод се користи за
докажување директна дискриминација
кон одредена личност со конкретни
идентитетски
карактеристики
заштитени со закон, со ставање во
споредбена ситуација со друга личност
што не ги поседува конкретните
карактеристики и кон која не се врши
дискриминација.
Земајќи предвид дека и расното
профилирање што им се врши на
Ромите на граничните премини на РМ
претставува директна дискриминација,
Хелсиншкиот комитет за човекови
права на РМ одлучи да го примени
методот на тестирање ситуација во
конкретниот случај и да го докаже
нееднаквиот третман кон Ромите од
страна на граничната полиција.

И капитализмот не спие: почнаа да се развиваат
неколку видови експлоатација на бегалците
- организирани шверцерски групи, сурово
преценети автобуси, возови, такси-превози и
корупција, кои личат на „бегалски бизнис.

Ситуацијата на луѓето што патуваат по таканаречената „Балканска рута“ повикува на
меѓународна поддршка. Солидарноста со луѓето чија слобода на движење е забранета од
владите е директна политичка изјава против граничниот режим, кој ги подигнува оградите и
праќа воени единици да ги задржат бегалците надвор.
Тестирањето беше повторено два пати
и опфати вкупно пет тестери - тројца
Роми, еден Македонец (контролен
тестер) и еден Албанец (контролен
тестер) - кои со автобус патуваа
кон Република Србија. Контролните
тестери имаа за цел да го тестираат
однесувањето на граничната полиција
кон Македонците како мнозински дел
од населението што живее во Република
Македонија и кон Албанците - како
најголема малцинска етничка заедница
во Република Македонија.
Спроведеното тестирање докажа
дека единствено од Ромите се бара
да излезат од автобус, единствено
на Ромите им се бараат документи
за престој - како гарантно писмо,
единствено од Ромите се бара да
докажат колку пари носат со себе. Врз
основа на резултатите од спроведеното
тестирање и сите претходни случаи,
анализи и извештаи, кон крајот на
2014 година беше поднесена тужба
против Министерството за внатрешни
работи со цел да биде утврдена
дискриминацијата врз ромската етничка
заедница, а која е сè уште во тек.

Како што државите ги делат бегалците на „добри“ и на „лоши“, според економските категории,
меѓународните активисти се организираат да им дадат директна поддршка и олеснување за премин
на границите на отфрлениот и криминализиран дел во движењето на бегалците. Ова е форма на
самоорганизирана солидарност во акција, при што поддршката е водена од потребите на луѓето
што комуницираат меѓу себе, а не според тоа што им го признаваат владите или невладините
организации. Постигната е одржлива и антиколонијалистичка димензија, затоа што таа е развиена
и координирана во соработка со локалните активисти. Тоа не е со цел да се потврди тековната
состојба преку соработка со силите на власт или да се извршува нивната работа.
Еден несакан ефект на моменталната масовна мобилизација е тоа што последиците од глобалната
капиталистичка експлоатација стануваат видливи во форма на илјадници иселени луѓе што се
приближуваат до надворешните врати на богатите и на моќните во Европа. Луѓето се мобилизирани
во потрага по подобар живот, затоа што ние ги уништивме нивните животи - на активен начин
или со систематско запоставување. Можеби не доаѓаат сите поради политички причини, но тие
го прават тоа со политички акти: Разликата меѓу глобално успешните зони и останатите директно
се потенцира во моментот кога луѓето ги сметаат наметнатите граници за бескорисни и почнуваат
масовно да ги преминуваат, игнорирајќи ја силата на структурите изградени да ги одржуваат.
И капитализмот не спие: почнаа да се развиваат неколку видови експлоатација на бегалците организирани шверцерски групи, сурово преценети автобуси, возови, такси-превози и корупција,
кои личат на „бегалски бизнис“,, искористени од локалното население, со цел да преживеат во
маргинализираната економска ситуација, и од државата, за да се задржат посиромашните надвор
и да се профитира од обемот на луѓето што се во трауматична состојба.
Колку тие силно и да се обидуваат, границите никогаш нема да бидат херметички затворени.
Голем број од луѓето се на пат, тие доаѓаат со причини и ќе си ги најдат своите патишта.
Како што се спроведуваат безбедносните мерки на границите, единствената работа што
е под влијание е тоа колку е тешко за нив да ја поминат границата и колку жртви ќе има.
Таканаречената „бегалска криза“ не може да биде решена со спроведување високи граници границите се проблемот.
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Паралелно со ова, на почетокот на март 2016 година,
Словенија го најави повторното враќање на Шенген-зоната
и на визниот режим – само луѓе со валидни документи и со
визи да можат да остварат влез во нејзината територија,
што, всушност, значи затворање на нејзините граници за
бегалците. Хрватска и Србија, по примерот на Словенија,
веднаш ги затворија границите, а Македонија конечно ја
запечати грчко-македонската граница на 8 март. Со ова
официјално се затвори главната бегалска рута во изминатава
година – балканската. На илјадници луѓе им e попречена
слободата на движење и законски загарантираното право на
азил, оставајќи ги заглавени во калта на грчко-македонската
граница во Идомени, што ги принуди да бараат алтернативни,
поризични решенија. Само неколку денови подоцна, како
директна последица на оваа одлука, тројца бегалци се удавија
во Сува Река, обидувајќи се да влезат во Македонија, на
нивниот пат до безбеден и подобар живот. Илјадници други
беа оставени во раце на шверцери.
Со оградата де факто се враќаме во минатото, кога
ѕидовите делеа градови, а железните завеси држави.
Иронично е што оние кои беа најголеми поборници за пад
на тие ѕидови и завеси денеска се главни заговорници и
покровители на подигањето огради од бодликави жици.
Заговарајќи го овој отчовечен чин, тие пратија јасна порака
дека за нив човековите права се празни фрази, а човековиот
живот нема вредност.

Солидарност
за мобилност:
За отворени
граници
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Ние, активистки и активисти од работната група
„Солидарност за мобилност“ на Левичарското движење
„Солидарност“, остро го осудуваме затворањето на границите
за бегалците! Остро го осудуваме градењето ѕидови и огради
кои го ограничуваат движењето на луѓето и ги кршат нивните
основни права!
На 7 март 2016 година, Европскиот совет се сретна со
претставници од Турција во Брисел. Целта на средбата
беше договор остро критикуван од Обединетите нации и
од многу други организации за човекови права поради тоа
што го прекршува меѓународното право. Во срцевината на
овој договор меѓу ЕУ и Турција е контроверзна програма за
размена на бегалци, според која бегалците од Сирија што
се наоѓаат на грчките острови ќе бидат враќани во Турција,
додека, пак, европските земји ќе земаат баратели на азил
кои моментално живеат во Турција.

Затвoрањето на границите доаѓа по дискурсот кој веќе
подолго време е доминантен во Европа: „Европа е полна,
нема веќе капацитети ни ресурси“. Прашуваме - со што е
полна Европа? Со ксенофобија и со исламофобија?! Со страв
од тоа да живееме како сестри и браќа со луѓе од други
култури? Со страв од богатството што го носи соживотот со
луѓе од други култури? ЕУ има примено приближно 1 милион
бегалци, а вкупното нејзино население изнесува околу 500
милиони луѓе. Во споредба со Либан, земја со популација
од само 4,5 милиони, каде бројот на примени бегалци е
поголем од 1,2 милион. Дали Европа заборави дека за време
на Втората светска војна околу 40 милиони Европејци беа
раселени?
Прашуваме, доколку Европа нема ресурси да прима бегалци
на свое тло – како тоа Европа има ресурси од милијарди евра
да ѝ исплаќа на Турција за „безбедната“ Турција да им даде

„безбедно“ прибежиште на бегалците? Прашуваме - колку
е Турција „безбедна“, со оглед на бомбашките напади во
самата нејзина престолнина, но и воените операции во тек на
југоистокот од земјата?
За да биде иронијата уште поголема, покровителите на
оградата, со која се ограничува слободата на движење на
луѓето, деновиве интензивно го договараат потпишувањето
на Трансатлантското партнерство за трговија и за
инвестиции, кое го претставуваат како договор за слободна
трговија и за инвестиции. Слободен проток за белосветските
стоки и капитал, а ограда за живите суштества. Прашуваме
- ако новите вредности на ЕУ се состојат од градење
ѕидови и огради што ќе го спречат движењето на луѓето –
зошто истите тие ѕидови и огради не се подигнуваат и за
движењето на добрата што ги експлоатираше и с# уште ги
експлоатира глобалниот Север, вклучувајќи ја и ЕУ? Дали низ
колонијалните политики на Европа во текот на историјата
на Европејците им беа потребни визи и пасоши за да одат
во други земји и да ги експлоатираат нивните ресурси и
богатства, за Европа денес да им бара пасоши и визи на луѓе
што бегаат од војна и од беда?
Ние, борците за слобода, еднаквост и за човекови права,
јавно го креваме својот глас и кажуваме НЕ! на оградата
од бодликава жица! Доколку оградата опстои, заштитата
на луѓето на кои им е потребна ќе се смета за нелегална.
Илјадници луѓе ќе останат заглавени на границите и, во
отсуство на легални патеки, сѐ почесто ќе посегнуваат по
опасни и нелегални алтернативи, што ќе предизвика уште
смртни случаи. Бараме оградата да се сруши! Бараме да се
прекине со сегрегациски и дискриминаторски практики кои
незаконски ги спречуваат луѓето заглавени на границите да
бараат азил по безбеден пат!
Повикуваме на солидарност со сите бегалци и мигранти!
Солидарност со сите борки и борци за слобода на движење!
ПРОТИВ дискриминации и сеграгации од каков било вид! ЗА
отворени граници! Бидејќи секој има право да бара азил!
Бидејќи секој има право на слобода на движење!
Работна група „Солидарност за мобилност“ на
Левичарското движење „Солидарност“
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Четири месеци подоцна, кога се
вратив таму, трагите речиси ги немаше.
Сите отпадоци, фрлени фотографии и
вреќи за спиење - сè што би можело
да се смета за „трага“ - речиси целосно
исчезнаа. Во кампот во Кањижа - каде
што многумина спиеја – останале речиси
само трагите од пожолтената трева врз
која стоеја шаторите. На замрзнатата
почва: жилет, неколку монети, остатоци
од грчки и српски СИМ-картички.

Арон Росман-Кис,

Женева - Делфи - Нешател

Мардин се издигнува над рамнината.
Камени куќи, остро изделкани,
изрезбарени, древни цркви и џамии,
oсамени лица од секое пенџере го
следат секој чекор низ дворовите, низ
ходниците, угоре-удолу по скалите од
бежов варовник. Тука, во овој дел на
југоисточна Турција, се зборува арапски
наместо турски, а зад затворени врати
може да се начуе и арамeјски и сириски.
Кога ветрот се крева во Мардин, се
развева хартиен змеј од секој покрив.
Ми направија и мене еден змеј и го
понесов кога се упатив јужно.
Одев на југ кон Нусајбин, на турскосириската граница. Нусајбин, со својата
сјајна и нова неокласична курдска
архитектура, со рушевините од можеби
најстариот универзитет на светот;
курдски семејства живеат од двете
страни на оградата; мински полиња; а
децата си играат фудбал на чекор од нив.
Си замислив како го летам мојот змеј
преку границата. Со денови го чекав
ветрот што не доаѓаше. Кратко пред
да заминам, му го подарив змејот на
мојот домаќин - царински службеник.
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Царинскиот службеник ме праша - „Го виде ли симболот на нашиот
град?“ (Кој е тој?)
- „Столбовите?“ (Не)
- „Римските столбови?“ (Каде се?)
Отидов да ги видам римските
столбови следниот ден, и ги пронајдов:
три од нив сè уште стојат (во коринтски
ред), а два се скршени. Тие беа во едно
поле, обвиени со бодликава жица, до
еден мал пат со војници што стражарат
- граничен премин до минско поле.
Градскиот симбол за кој со гордост
сите зборуваа беше среде минско поле,
недостапен, во граничната пустелија.
Неколку денови подоцна му се јавив
на својот домаќин за да го прашам дали
успеал да го пушти леталото во воздух.
но ми одговори дека сè уште немало
ветер и дека му го дал на внукот, кој
живеел малку посеверно.
- „Има ли нешто старо во градов?“ го прашав активистот Панос неколку
месеци претходно, во Орестијада,
пограничен град на грчко-турската
граница. Орестијада бил основан од

страна на бегалци од Едрене после
грчко-турската војна и размената на
население во 1923 година.
- Најстарата зграда е железничката
станица преку која луѓето дојдоа од
Турција. Овде луѓето заборавиле дека
нивните баби и дедовци, и самите тие,
биле бегалци и мигранти во САД или во
Германија. Малкумина се побунија кога
владата го изгради ѕидот на копнената
граница со Турција
- „Каде е станицата, Панос?“
- „Речиси целосно изгоре пред неколку
години.“
Пруги: непосредно пред унгарската
влада да го заврши ѕидот што ја
запечати границата со Србија во
септември 2015 година, отворот
низ кој поминуваат шините беше
единствениот премин. Во тоа кратко
време што остануваше - наголемо се
иташе кон пругата! Луѓето трчаа, трчаа
за да преминат (кога врнеше некои се
покриваа со пластични кеси или, пак,
остатоци од шатори), со хеликоптери
над глава, а од другата страна на ѕидот
– нов ѕид од новинари и фотографи.

Би сакал да можев да погледнам во
минатото и да најдам примери од некое
време кога овие работи не биле вакви, па
да речам - ова е ново, ова брзање, ова
брзање да се заборави и да се расфрлаат
трагиве - нашите траги - толку брзо. Но,
островот Лампедуза, - кој е поблизу до
Африка отколку до Европа, карпа без вода,
без дрвја (во најдобар случај само неколку
палми и маслинови дрвја), избледен,
исушен сунѓер среде синото, понекогаш
многу грубо, море - е првата слика на
Европа, за многумина од нив! Пред нив,
во скршени рибарски чамци на кои биле
насликани големи очи, дошле Феничаните,
Грците, Римјаните, Византијците и
Арапите, Шпанците и Англичаните - сите
тие биле тука. Го напуштиле островот
речиси без трага - само сува карпа и
грмушки - овој остров без трага, симбол,
име, повик - Кон Лампедуза! Близу,
покрај Лампедуза! - наслов. Можеби
такви се трагите, расфрлани, од секоја
миграција: суви карпи и грмушки, празни
полиња, исчистени, стерилизирани пруги,
изгорени згради - наместо Градината на
Сеќавањето, споменици кои би сакал да
ги замислам.
Запалени. Изгубени. Расеани. Удавени.
Она што ги обединува овие места е
Споменикот на отсуството. Пред самиот
Споменик да се претвори во смрт и

прашина. Речиси без трага.
Речиси без трага.
Но, во Нусајбин: кога владата реши да
изгради ѕид на границата, оградувајќи ги
семејствата едни од други, принудувајќи
ги гласниците да одат низ пустелијата
полна со мини, имаше протести,
имаше демонстрации. Дури и Ајше,
градоначалничката, учествуваше во
нив. Една ноќ ја разделија од нејзините
пријатели, а таа започна штрајк со глад,
движејќи се по бодликавата жица, без
никаква помош цели девет дена. Месеци
подоцна зборувам со неа, а таа вели „Моето тело секогаш ќе го памти ова“.
Но, зборувам и со Панос - „Луѓето
заборавија дека и нивните баби и
дедовци… морав да направам нешто.
Имам две деца и не можам да спијам
мирно кога знам дека има други деца
и семејства што спијат на студот во
соседните полиња. Морав да направам
нешто“.
Но, близу шините во кампот во Гевгелија
прашав волонтерка зошто работи таму, а
таа ми одговори - „Моите баба и дедо после
војната оделе по истиве шини. Мораме да
го запамтиме тоа“.
Но, во Унгарија, Роберт, градоначалник

на едно село кое, според традицијата,
било германско, на тромеѓето меѓу
српската, романската и унгарската
граница, рече - „Овој ѕид го симболизира
распаѓањето на правната држава во
Унгарија. Бидејќи јас се сеќавам на
законот и сум добар христијанин, морам
да се огласам против него“.
Но, еден рибар во Лампедуза рече „Крајбрежните стражари ги потопуваат
чамците откако ќе ги преземат луѓето
на својата палуба. Сите чамци сега се
на дното на морето, затоа веќе не ги
гледате. Понекогаш нашите мрежи се
преплетуваат во нив. Рибарите знаат“.
Соочувајќи се со војните, и со ѕидовите,
и со кризите, и со вонредните состојби
и со шокантните, трагични, речиси
бесмислени наслови на дневници, ова
„но“ може да ни каже: расеано низ
рушевините и отсуството, сеќавањето
ни нуди пат - колку и да е тој нецелосен.
Овие деформирани и уникатни делови
од сеќавањето - наследени и ценети,
кои понекогаш тлеат - претставуваат прв
чекор, цврста подлога за потсетување,
враќање, градење и борба за нашата
човечност,
секој ден.
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Поезија

Поезија

Yusuf Caiz

Great to be a Human

1

Види колку е јако да си човек,
Ги прашав за подобро место - ме пратија во затвор
Зашто имигрант сум, избеган од мисловна контрола
Зашто растафаријанец сум, избеган од краткоумност
Од животни научивме како да се бориме,
Но, не како да живееме.
Обожаваме да броиме бројки,
И немаме една земја Земја наречена,
Туку стотици и стотици...
Броењето бројки тешкотија ни е,
Со бројки броење го разликуваме Она од Другото.

2

Ја прашав Земјата среќна дали е,
Земјата рече – „Никој не е среќен со облека од бодликава жица
Твојот пол нив ги облече
Мојот пол слобода не ми дозволи“
Знам дека сега страдам за да се борам за слободен живот подоцна
Се надевав и сонував дека сите суштества се љубат
И сите се слободни.
Можеби јас сум тој, или ние,
Што ќе го пробие патот на пченкарното поле
За оние кои својата слобода ја бараат
Можеби сега е хаотично
Но, ќе биде подобро.
Зашто за нив јас сум глувче во домот
Кое влегува без прашање
Барајќи мирно место
Далеку од опасноста на природата.
Верувам дека еднаш се живее,
Ако ме измачуваат утре
Повторно ќе оздравам,
Но, ако останам без слобода
Не можам да го вратам времето изгубено во криење
Во местото мое за да ја преминам таа бодликава жица.

Кон Новата Земја
Низ полиња пченкарни и црнотија
Марширавме босоноги
со луѓе од земји и религии незнајни
И остававме в крв потопени нагази на
снежниот пат за другите да ги следат
Куфери полни Сништа дивјачки проголтани
од црниот Егејски Sвер
И умртвени бебиња притискавме цврсто за
нашиот скршен граден кош
Кон новата Земја марширавме
И вриснавме: „Слобода!”
Чуварите на новата Земја ни ги зашија
усните со жица бодликава
-крмуз-црвена крв протече од
нашите истоштени очи
Кон белиот хоризонт на новата Земја
Голи и тресејќи се од студ
Во самракот на исушените,
збрчкани срца на Чуварите
Си ја соблековме кожата
и ја обесивме на нивната
жица бодликава
„Слобода!” – нашите плачови како меч ги
расекуваа нивните катран црни ноќи
-нивните срца од бодликава жица чукаа тивко
Во глувост како во гробишта

Габриела Андреевска
Инспирирана од мојот пријател Јусуф
Каиз, посветена на сите бегалци/
мигранти кои се борат за нивната слобода
на движење
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Анализа

Анализа

Меѓународна еманципација би била единствено
возможна преку нова Интернационала, која е
ослободена од национални граници и која се
раѓа од организацијата на работничките и на
работниците онаму каде што тие, всушност, се
наоѓаат: раштркани, скитајќи низ планетата.“

Џозеф Грин Фајнберг,
Кливленд - Чикаго - Кошице - Прага

Оскудно прибежиште
Либералните елити со години беседеа за индивидуалната
одговорност; сега се изненадени што луѓето одбиваат
да преземаат одговорност за несреќата на другите

Веројатно, за прв пат после крајот на Втората светска војна,
не се само бунтовните младинци, избувливите социјални
критичарки и воените дописници, тие кои зборуваат за
повраток на фашизмот. Одеци од 30-тите и од 40-тите
години на минатиот век се шират низ конвенционалните
медиуми, а стравови од повторување на стариот циклус се
навлезени длабоко во учтивите разговори. Јас не верувам
дека новата радикална десница ќе ги повтори триесеттите,
но она што ни го носи е доволно вознемирувачко.
Кога Даглас Холмс ја анализираше надоаѓачката радикална
десница во својата книга „Интегрална Европа” (Integral Europe)
од 2000 година, тој ја потенцираше духовната димензија на
десничарскиот револт кон имиграцијата, космополитизмот и
кон „брзиот“ глобален капитализам. Оваа духовна димензија
нема исчезнато, но повеќе не е од примарна важност за
релативно унифицираната тенденција која го поврзува
екстремниот национализам со прагматичниот центар, и
сè почесто е именувана како „нова десница“. Нацизмот и
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неговите сродни идеологии, можеби, беа ситно буржоаски
во основа, но беа антибуржоаски во стил и саморазбирање.
Новата десница е горда на својата ситност и е буржоаска
во потполност. Помалку е заинтересирана за работливите
селани отколку за угледната средна класа. Помалку е
загрижена за враќање на изгубената грандиозност отколку
кон задржување на постоечката привилегија во сè повмрежен
свет. Доминантната тенденција на оваа нова десница не им
наредува на своите следбеници да претепуваат непријатели
по улиците – радикалните симпатизери го прават ова, но
нивните лидери не – сè што тие бараат е на непријателот
воопшто да не му биде дозволен пристап до нивните улици.
Заканата од масовна имиграција од страна на убедливи
туѓинци постави идеална подлога за новата десница.
Нема потреба задоволените маси да се подбуцнуваат на
вршење масакри. Доволно е јавноста да им се придружи
велејќи - „Маките на другите не се моја грижа. Вратете ги
назад.”

За вистинските европски десничари, кои со ужас ги
следат последните случувања, удобно е да го доживуваат
подемот на ксенофобија како фундаментално независен од
воспоставениот либерално-демократски консензус. Но, дури
иако новата десница напаѓа одредени либерални вредности,
се чини дека има примено многу други либерални вредности.
Денес, либералните елити го оплакуваат актуелниот
нелиберален политички пресврт, но не покажуваат многу
свесност за својот придонес во истиот. Либералните елити
со години беседеа за индивидуалната одговорност; сега се
изненадени што луѓето одбиваат да преземаат одговорност
за несреќата на другите. Со години зборуваа за потребата од
жртва и од штедење заради идна благосостојба; сега, кога
економиите се конечно во пораст, тие се зачудени што луѓето
сакаат да ги трупаат своите новостекнати заработки. Во јули
2015, при соочувањето со Грција, востановените моќници ја
научија Европа да ги казнува послабите, а сега се чудат дека
самата Европа добро си ја научи лекцијата.

Како може левицата да одговори на ваквата радикализација
на центарот и на десницата?
За многумина набљудувачи се чини дека левицата флуктуира
меѓу класна политика (во одбрана на локални работници) и
идентитетска политика (во одбрана на имигранти). Сепак,
што би можело да биде посуштинско за класната политика
од принципот на исклучување? Што е класата ако не
ограничување на средствата и привилегиите на една група
луѓе за сметка на друга група. А, со интензивирањето на
глобализацијата на капитализмот, како може да ја разбереме
работичката класа без да ги разбереме географските и
идентитетски исклучувања кои одредуваат кој може да работи,
под кои услови и каде, а кој да ги ужива плодовите од нивниот
труд? Класната и имиграционата политика се нераздвоиви од
самиот почеток. Работничката класа станува сè поподложна
на миграции, дури и додека нејзиното движење е легално
ограничено од страна на свет кој зависи од тоа движење.
А капиталот станува сè повеќе интернационализиран, дури
и додека капиталистите се борат за моќ преку поигрување
со локални непријателства. Овде лежи суштинската
слабост на либералните политики за граѓански права во
граѓанско општесто: тие права се втемелени во принципот
на граѓанство. Левицата треба да се грижи за тие кои се
исклучени од привилегиите на граѓанството.
Еднаш постоеше движење кое целеше кон суштинско
надминување на границите меѓу граѓаните и неграѓаните.
Беше познато како „пролетерски интернационализам“. Но,
формата која тој интернационализам историски ја зеде
– меѓународна конфедерација на организации засновани
на националност – е застарена, немоќна ефективно да ја
претстави мигрирачката работничка класа денес (како што
впрочем и беше немоќна да ја преживее Првата светска
војна). Меѓународна еманципација би била единствено
возможна преку нова Интернационала, која е ослободена
од национални граници и која се раѓа од организацијата
на работничките и на работниците онаму каде што тие,
всушност, се наоѓаат: раштркани, скитајќи низ планетата.
Во овој поглед, мигрантите денес успеваат во она во што
организираната левица потфрли: тие ги рушат ѕидиштата на
тврдина „ Европа”.
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Интервју

Д-р Нандо Сигона

Во последните недели и месеци
сведочевме различни обиди да се
одвратат бегалците од влез во ЕУ со
методи што вклучија: конфискување
лични предмети и средства, затворање
на границите, судири со полицијата,
страотни услови во камповите. Што
ни кажува ова за начинот на кој ЕУ
постапува?
Летото, кога Унгарија излезе со планот
за поставување на нивниот ѕид, речиси
сите во Европската унија го осудија тоа,
од премиери на државите-членки до
претседателот на Комисијата - Јункер.
Интересно е, впрочем, дека технологијата
за градење на ѕидот е италијанска и
доаѓа од приватниот сектор. Но, да се
навратам на прашањето. Беше јавна
тајна дека до тој момент ЕУ веќе имаше
финансирано изградба на други ѕидови,
меѓу Турција и Грција од една страна и
Турција и Бугарија од друга. Ѕидот не
беше новина, а, сепак, ако ги читавте
изјавите на функционерите од ЕУ, ќе
си помислевте дека никој претходно
не видел ѕид изграден против влез на
мигранти во ЕУ. Уште од тогаш имаше
лицемерие на претек.
Идејата за ѕид на грчко-македонската
граница дојде од Унгарија, но ја
поддржаа и значителен број други
држави, вклучувајќи ја самата Европска
комисија. Тоа го покренува прашањето
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Интервју

Д-р Нандо Сигона е професор на Универзитетот во Бирмингем и
заменик директор на Институтот за супердиверзитет. Тој е истражувач и
во Центарот за бегалски студии и во Центарот за миграции, политики и
општество КОМПАС, и двата при Универзитетот во Оксфорд. Моментално
истражува дијаспори без држави и режими на граѓанство во Европската
унија, животните патешествија на недокументирани деца и млади мигранти
во Британија и во ЕУ и бегалската криза.
за разликата меѓу овој ѕид и оној во
Унгарија, од летоска. Одговорот е дека
нема голема разлика.
Кризата во голема мера требаше да
ја дисциплинира унгарската влада, да
се покаже дека Орбан е протофашист
или десничарски политичар, наспроти
кого ЕУ ќе се претстави како морално
супериорна. Сепак, како одминуваа
месеците таа позиција стана неодржлива
за ЕУ, откривајќи дека нема ништо
морално во начинот на кој тие се
справуваат со ситуацијата. Тоа е особено
видливо во начинот на кој се одвиваа
преговорите со Турција. Имено, според
договорот, Турција треба да ги преземе
назад сите бегалци вратени од Грција.
Во замена за ова, 300.000 луѓе би
биле преселени директно од Турција,
нешто што очигледно нема да успее.
Ова е апсурдно и гледано низ друга
перспектива. Кризата се претставува
како европска, а се бара од држава
(Турција), која веќе има 2,5 милиони
бегалци, да преземе додатни 300.000.
Дополнителен проблем е секако
релокацијата на бегалците и остуството
на какви било гаранции дека ова ќе
функционира. Истите оние држави во
ЕУ кои треба да земат 300.000 бегалци
од Турција не успеаја да земат неколку
стотици од Грција и од Италија во
последниве неколку месеци. Навистина

не можам да замислам како обемот
на операцијата толку ќе се прошири за
успешно да се остварат такви масовни
релокации.
Во што лежи причината за неуспехот
на програмата за релоцирање на
бегалци низ Европа? Можеме ли да
ја насочиме вината кон оние држави
што мобилизираа паника и страв или
не направија ништо за да ги спречат,
особено по нападите во Париз, кога се
создаваа вештачки врски меѓу бегалците
и терористите. Зошто беше полесно да
се создаде слика за „Европа под закана“,
која се искористи за да ги оправда
милитаристичките одговори, наместо
слика на солидарноста и споделени
одговорности?
Еден широк спектар на меѓусебно
поврзани фактори оперираат зад
неуспехот на програмите за релокации
на бегалците. Ситуацијата на која
сме сведоци е криза, но не е нужно
мигрантска криза. Таа стана криза
бидејќи засили некои тензии кои веќе
постоеја. На пример, оваа криза е
поврзана и со економскиот циклус и со
економската криза. Сите беа среќни да
го делат колачот додека економијата
растеше, па без проблем беа вклучени
и централна и источна Европа во
Европската унија. Но таа „солидарност“
зависеше од економскиот напредок.

Друг фактор е повторното испливување
на површина на други последици под
притисокот на финансиската криза
- како губењето на довербата во
еврото, национализмот и кампањите за
враќање на националната валута. Ова
се обиди да се врати контролата врз
границите. Добивањето на контролата
врз границите имаше симболично
значење на повторно добивање на
контролата врз државите. Во сегашната
ситуација, во која сè уште сте обврзани
од Европскиот договор, не можете многу
од тоа да повратите веднаш, има многу
десничарски националистички групи кои
ја сфаќаат кризата како можност да
изградат наратив дека „ни требаат назад
нашите граници, затоа што ние знаеме
подобро да ги чуваме“.
Во случајот на Македонија, таа се најде
во средината на овие зголемени тензии.
Мојот начин на гледање на оваа криза е
со враќање еден чекор и да се сфати дека
ова не е толку криза, а тоа не значи дека
ја негирам вјната во Сирија. Напротив,
она што не можам да го разберам е како
тоа Европската унија се доведува на раб
на пропаст со прифаќање многу помал
процент Сиријци во споредба со Јордан,
Либан или Турција. Зошто Турција не се
распаѓа?
Дали тоа значи дека кризата се користи
за остварување некакви интереси?
Има луѓе кои го мобилизираат
злоупотребуваат зборот криза за да
постигнат некакви цели. На пример,
со истата намера се и комплексот
на безбедносната индустрија, која
делумно ги вклучува и ФРОНТЕКС и
британската мултинационална компанија
за безбедносни услуги (G4S), но и други
приватни безбедносни компании најмени

како чувари на границите. Потоа, има
такви што произведуваат материјали
за гранични технологии и гранични
контроли, кои заработуваат многу
од милитаризирањето на границите.
Понатаму, постојат и медиумски
интереси, како тие на силниот медиумски
конгломерат, поврзан со Руперт Мердок.
Тој беше настроен антиевропски уште
пред да почне кризата и ја спроведуваше
таа политичка агенда во неколку клучни
држави. Дополнително, кризата има
големо геополитичко значење. Во еден
интересен напис во списанието Foreign
Affairs се раскажува за наоружувањето
на бегалците, за тоа како конфликтот
во Сирија и во Русија ја дестабилизира
Европската унија, имајќи го предвид
влијанието на санкциите и намалувањето
на цената на нафтата. Кризата се игра
на многу комплексна шаховска табла.
Потоа, тука се и малите десничарски
партии, кои имаат различни придобивки.

Хуманитарниот наратив, кој е
доминантен, се однесува на милостина
и помагање на кутрите мигранти.
Државите не го користат како аргумент
фактот дека имаат одговорност да
помогнат поради својата вклученост
во создавањето на причините кои
ги присилиле луѓето да мигрираат.
Во Велика Британија овој наратив на
жртва е особено очигледен и доведен
во крајност. Единствените луѓе кои
Британија ги прима се најранливите од
најранливите категории. Не е доволно
да се биде бегалец, треба да се биде
бегалец со огромен проблем, со некаквa
попреченост, со големи здравствени
проблеми. Тоа го турка хуманитарниот
дискурс во крајност. Категоријата
бегалец веќе не е доволна за да повлече
морална одговорност за помош,
иако тоа претставува одговорност
во
меѓународното
хуманитарно
право и во Женевската конвенција.

Сведоци сме како ЕУ прокламира
човекови права и нивна заштита во
теорија, како еден од своите клучни
принципи, но од друга страна постојано
ги прекршува префрлајќи ја бегалската
криза во домен на безбедносно
прашање. Што ова ни кажува за моќта
на човековите права, да дејствуваат
како норми, а од друга страна и за
либералниот оргазнизациски принцип
што стои зад нив?

Помалку внимание се посветува
на социолошките импликации на
пристигнувањето: тоа не е ниту
позитивно ниту негативно, туку
значи признавање дека значителен
број од луѓето што пристигнале веќе
искусиле војна и траума, доаѓаат од
различни култури, носат политички
и практични предизвици што треба
да бидат обработени. Во моментот
кога започнува дискусијата околу
интеграција, пошироките коалиции
почнуваат да се распаѓаат. Различни
настани придонесоа за распадот на
солидарноста. Очигледен пример се
терористичките напади во Париз,
настан кој немаше никаква врска со
Сириската војна, иако на почетокот
се алудираше на тоа. Потоа следуваа
нападите во Келн, на Нова година, кои

Рамката на човековите права се
покажа како немоќна да ги обработи
причините на конфликтот. Зборува
единствено за нивните последици
и за обезбедувањето заштита и
преживување на нивните жртви, но
само во теорија. Рамката на човековите
права е крајно индивидуалистичка.
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го нагласија парадоксот на претходните
обвинувања насочени кон Германија,
дека отвореноста кон голем број бегалци
се должи на проблемот со стареењето
на сопственото население, оттука и
прифаќањето на сите инженери и
професионалци. Но, после Келн бегалците
беа претворени во сексуални предатори.
Очигледно не мислам дека ниту една од
овие приказни е вистинита. Германија
не ги прифаќаше бегалците бидејќи се
од голема корист за неjзината работна
сила. Ова беше само циничен исказ на
десничарски политичари од земји што
немаа храброст да ги отворат границите.
Настанот во Келн отвори примордијални
стравови, кои датираат назад до Римјаните
и наративот за силување на нивните бели
жени од страна на темнокожи мажи.
Ова беа сериозни напади, но подоцна
се покажа дека немаат никаква врска
со неодамна пристигнатите бегалци.
Сепак, начинот на кој се известуваше
за нападите во Келн и како таа нарација
беше прифатена кажува многу за
непроцесираниот страв, кој, всушност,
спречува размисли за тоа како можеме да
изградиме политичка заедница која ќе ги
вклучи овие нови граѓани.
Во своето етнографско истражување
„Ромите, бездржавност и југоносталгија“
цитираш еден свој соговорник, Ром
од Косово, сега населен во бегалски
камп во Фиранца. Тој вели, „Го сакав
социјалистичкиот период бидејќи беше
време кога сите беа еднакви и имаа
еднакви права и не се размислуваше
многу за разликите“. Кој е твојот став
околу придонесот на социјалистичкото
искуство во нашето разбирање на
различноста отаде либералната рамка?
Тоа истражување го адресираше
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начинот на кој човековите права
се востановија како нов морален
хегемонски поредок после 1989
година. Беше фасцинантно да се чуе
во сите интервјуа што ги направив со
Роми, и во Косово и во Фиренца, за
нивната наклонетост кон една друга
ера во однос на права и заштитa.
Не значи дека човековите права не
постоеја во таа ера, но се одигруваа
на едно сосема друго поле и во
сосема друга улога. Беа вградени во
друго множество на организациски
принципи, во друга идеологија. Но,
сепак, интересно е тоа што кај Ромите
се појави страв од неолиберализам во
периодот после 1989, поради начинот
на кој тој се одрази врз нив. Разликите
се застрашувачки кога го гледаме
степенот на невработеност на Ромите
во Унгарија, пред и после 1989 година.
Пред 1989, нивото на вработени Роми
беше скоро еднакво со тоа на Унгарците,
околу 70–75 %. Интересно е и тоа што
тој степен беше таков и кај жените. Но,
тогаш, веднаш после 1989, нивото кај
Унгарците остана горе-долу исто, но
кај Ромите степенот на невработеност
вивна, и овој тренд се одвива веќе
подолго време. Гледајќи ги Ромите
во однос на нивното социјалистичко
искуство и со миграцијата, државноста
и граѓанството, ни овозможува појасно
да ги согледаме контрадикторностите
преку кои сегашниот социоекономски
консензус оневозможува да се
реализира парадигмата на човекови
права. Социоекономската сиромаштија
и маргинализација се игнорирани.
Повиците и кампањите против
дискриминација
немаат
никакво
влијание врз економските политики кои
отвораат можности за вработување.
Да, постои дискриминација, но, исто

така, постои и прашањето за државна
интервенција во економијата за да
обезбеди еднаквост.
Бегалците што успеваат да стигнат во
новото општество, без разлика дали се
нарекувани бегалци, имигранти, азиланти
претставувваат потенцијален нов сегмент
на граѓанството со сопствена агентност,
реактивност и способност да дејствуваат
како граѓани.
Во идеални услови, со цел да се
промовира интеграција, треба да се
создадат услови во кои луѓето ќе се
чувствуваат што е можно поинтегрирани
со заедницата, со граѓанството
(демосот). Има многу бегалци кои
чувствуваат морална обврска да го
вратат тоа што го добиле, и тие се
активни, вклучени се во разни процеси.
Добар пример за ова е Канада, чијшто
премиер има бегалска семејна историја,
исто така и Ед Милибанд, поранешен
лидер на Лабуристичката партија
во Британија. Неговиот татко Ралф
Милибанд, проминентен марксистички
интелектуалец, беше бегалец од
еврејско семејство. Вторите генерации
обично се поуспешни во однос на
станување дел од заедницата. Првиот
чекор кон побрзо остварување на ова
е во директна спротивност на тоа што
всушност се случува, а тоа е да им се
овозможи на луѓето да го решат својот
статус за да се чувствуваат целосно
прифатени и безбедни.

Рамката на човековите права
се покажа како немоќна да
ги обработи причините на
конфликтот.

Државите не го користат како аргумент фактот дека имаат одговорност да
помогнат поради својата вклученост во создавањето на причините кои ги
присилиле луѓето да мигрираат.

Постојат низа академски докази за
негативните влијанија на несигурност
како што е пролонгираното одлучување
за апликациите за азил или, пак,
неодамнешните одлуки за доделување
статус на бегалец на само 5 години.
Бегалскиот статус порано беше
перманентен и државјанството беше
доделувано скоро автоматски после
неколку години. Сега бегалскиот статус
ќе биде предмет на обнова на 5 години,
што многумина остава во нерешена

ситуација. Тоа влијае врз нивниот
капацитет да добијат рабoта и пристап
до политичката сфера. Можноста
да се добијат политички права што
побрзо значи создавање гласачко
тело кое потенцијално би било активно
политички, но и на кое политичарите ќе
треба да му даваат отчет како на свој
гласач.
Дали на ова мислите кога зборувате за
супердиверзитет?

Не, супердиверзитет се однесува на
политика и на солидарност. Степенот
на различност рапидно се зголемува
во современите општества, посебно
во некои земји и во нивните урбани
области. Концептот специфично беше
оформен со цел да го опише Лондон,
но се однесува во еднаква мера и на
мегаградовите во Европа и во светот.
Треба да размислуваме што е тоа што
е база на солидарноста, на каква база
градиме политики, на каква основа луѓето
би работеле заеднички кон постигнување
здружени цели. Мултикултурализмот
повеќе беше начин за дисциплинирање
различност отколку начин за вклучување.
Белите луѓе имаат моќ, а оние останатите
немаа еднаква политичка признаетост
како група. Во денешното општество
во кое расте различноста тешко е да се
препознае главната група, што не значи
дека политичката и економската моќ не
се концентрирани, но треба да почнеме
да размислуваме како да им дадеме глас
на луѓето што немаат моќ, да најдеме
заеднички патоказ и да се движиме
кон заедничка цел. Во спротивно, ќе
добиеме уште поголема фрагментација и
атомизација на општеството. Слично како
што Маргарет Тачер кажа - општеството
не постои, секој е оставен сам на себе.
Се разбира, ова им оди во корист само на
оние кои веќе имаат моќ и тоа ја чини таа
тврдоглава конзервативна позиција.
Гледајќи ги Ромите во однос на
нивното социјалистичко искуство
и со миграцијата, државноста
и граѓанството, ни овозможува
појасно
да
ги
согледаме
контрадикторностите
преку
кои сегашниот социоекономски
консензус оневозможува да
се реализира парадигмата на
човекови права.
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Проблемот со
хуманитарните граници

Ако сакаме да ја промениме ситуацијата на границите на
Европа и на САД, ни треба друг дискурс - дискурс на правдата.
Постојат голем број причини зошто „хуманитарноста“ не е
доволно добра, па дури може да биде и деструктивна.“

Хуманитарниот дискурс одигра централна улога во
неодамнешните политички и медиумски дебати за мигрантите
без документи, а кои преминуваа во Европа и во Северна
Америка. Малолетните лица без придружба, кои преминуваа
во САД, беа причина да се прогласи „хуманитарна криза“
минатото лето (односно во 2014 година), а последната „точка
на вриење“ се достигна во Средоземното Море, во април 2015
година, кога најмалку пет бродови потонаа и околу 1.200 луѓе
се удавија на пат кон Европа.
Откако 700 луѓе се удавија на пат од Либија кон Лампедуза,
Комесарот на Европската унија за надворешна политика
Федерика Могерини изјави: „ЕУ е создадена врз основа на
идејата за заштита на човековите права, човечкото достоинство
и човечкиот живот. Мора да се држиме до таа идеја“ (Лиман
2015). Европската комисија изјави дека сака да преземе „итни
мерки за да ги спречиме човечките трагедии и да се справиме
со итните случаи”. Таа предложи план за да се намали бројот
на загубени животи, преку заеднички стратегии за потрага и
спасување. Всушност, веќе постои добар број хуманитарни
невладини организации (НВО-а) – почнувајќи од големите и
познати како што е Меѓународниот комитет на Црвениот крст
и Доктори без граници (Médecins Sans Frontières) па сè до многу
други локални организации – кои работат на неколку точки за
влез во Европа, како што се шпанските територии Сеута и
Мелила и италијанската Лампедуза.
Слично на ова, во САД, политичарите, медиумите и
организациите за човекови права го ословија доаѓањето на
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непријавени деца минатото лето како „хуманитарна криза“ и
како „вонредна хуманитарна ситуација“. Претседателот Обама
првично одговори со сугерирање дека освен создавање
услови за децата од Хондурас да аплицираат за азил во
Хондурас тој би ги примил и под „хуманитарно условно“, што
во превод значи привремен престој заради голема итност.
Иако хуманитарноста требаше да сигнализира сочувство за
децата што бегаа од незамисливо насилство, републиканците
и противниците на имиграцијата го критикуваа Обама за
користење на овој дискурс тврдејќи дека е премногу мек,
со што, наводно, поттикнува да се создаде наплив. Но,
хуманитарноста е далеку од мека; всушност таа често може
да резултира со повредување на оние на кои има намера
да им помогне. Ако сакаме да ја промениме ситуацијата
на границите на Европа и на САД, ни треба друг дискурс дискурс на правдата. Постојат голем број причини зошто
„хуманитарноста“ не е доволно добра, па дури може да биде
и деструктивна.

Како прво, хуманитарноста поставува разлика меѓу невини
и виновни, што не остава простор за животните приказни.
Типичните хуманитарни жртви не сносат одговорност за своето
страдање. Нивната невиност е она што ги квалификува за
хуманитарно сочувство. Во својата невиност тие се чисти, без
лукавство и без скриени намери - тие се навидум неповрзани
со политиката и со сигурност немаат вина за својата несреќа.
Но, кои се овие совршени жртви?
Интересен е фактот дека децата обично се лицето на
хуманитарноста. Нив ги претставуваат како невини жртви
на глад, војна или на природна катастрофа. Доволно е само
да се погледне во воведните слики на веб-страниците на
организации како што е Меѓународниот спасувачки комитет
или Оксфам. Но, и покрај тоа, на децата мигранти, кои беа
најпогодени од кризата, не им се даде статус на жртви (кој
би им обезбедил хуманитарна помош). Зошто? Изгледа дека
нивниот углед е извалкан бидејќи ги асоцираат на насилството,
банди и на трговијата со дрога од кои и самите бегаат, но и со

други имигранти без документи, кои се наречени криминалци
заради тоа што ја преминале границата во потрага по подобар
живот или за да им се придружат на своите семејства. Тоа
што центрите за имиграција се претвораат во затвори (кои сѐ
повеќе ги поседуваат и управуваат истите компании, како што
е групата ГЕО) е и причина за криминализацијата и последица
од истата. Кои деца ќе го положат тестот на невиност? Кои
ќе се квалификуваат за „хуманитарно условно“, кога за тоа е
потребна невиност?! Од патешествијата кон север, низ кои
минат многу од нив (често исполнети со ужасни приказни
за насилство и за експлоатација), секој би ја загубил својата
невиност - ако невиноста е нешто што секој може да го
поседува, а е на некој начин ослободена од желба, волја
или дејствување. Ако хуманитарноста е главниот дискурс
што се користи против политиката на затворени граници и
антиимиграција, поголемиот дел од мигрантите (вклучувајќи ги
и децата) ќе се праќаат во имигрантски центри или, пак, ќе се
депортираат без соодветен правен процес.
Изгледа дека и европскиот случај се фокусира на невиноста
на сличен начин. На пример, италијанскиот претседател Џорџо
Наполитано давењето во близина на брегот на Лампедуза во
октомври 2013 година го нарече „убиство на невини луѓе“
(Дејвис 2013). Овде само од себе се поставува прашањето
кој го извршил „убиството“, односно фокусот на невиност и
ранливост веднаш создава простор истовремено и за виновници
(и криминализација на истите). Во таа смисла, хуманитарноста
е неизбежно придружена со практикувањето на полициската
работа; сочувството оди подрака со репресијата (Fassin 2005,
Ticktin 2005). Во овој случај трговците со луѓе се означени
како виновници. Сепак, овие „трговци“ може да се членови
на семејството, пријатели или дел од мигрантските заедници
и во слична ситуација како самите мигранти; точно е дека
на мигрантите обично им е потребна помош за да преминат
граница - тоа не е едноставно сценарио на „невини“, а кои се
„плен“ на „виновните“. Всушност, сега е практично невозможно
да се влезе во глобалниот север за да се побара азил без помош
од шверцер (Hathaway 2008); но ова е, пред сѐ, последица од
различните милитаризирани апарати за безбедност, а не од
заговарањето на трговците со луѓе. Овој фокус на трговците
со луѓе (наместо на помагање на невините) ги продлабочува
криминализацијата и обезбедувањето на границите, што, пак,
води до повеќе смртни случаи.

Исто така, од април и медиумите и јавните службеници
во Европа инсистираат на разликување меѓу „бегалци“ и
„нелегални економски мигранти“. Иако азилот е правна
категорија што сакаме да ја заштитиме, таа тука се користи,
пред сѐ, на морален начин, а не на правен. Таквата дистинкција
тежнее кон поделба на невини и на виновни, на заслужни и
на незаслужни. „Вистинските“ бегалци се перцепираат како
невини – бегаат поради вистински и основан страв од прогон.
Како што тврдеше антропологот Лиса Малки во 1996 година,
бегалците, особено африканските бегалци, се перцепираат
како „’море’ или ’матнина на човештвото’ “, како „глетка од
едно ’сурово’, ’голо човештво’“ (Malkki 1996: 387 ). Нив ги
разбираме како пасивни актери што треба да се спасат - ова
е класичната слика за невиноста. Економските мигранти,
пак, од друга страна, се спротивставени на бегалците и се
прикажани како лукавци, кои сакаат со лажење да се дограбат
до социјалната заштита и до другите бенефиции на Европа, но
и да ја поткопаат европската безбедност како и европските
вредности. Со други зборови, хуманитарноста подразбира
претставување на невините страдатели во пасивноста на
нивното страдање, а не во акцијата што ја преземаат за да се
соочат и да избегаат од него (Boltanski 1999).
Ова фокусирање на помош и на спасување на бегалците е
обид да се претставиме како дарежливи и хумани, додека во
исто време само се ограничуваме на неколку исклучителни
случаи - како што потенцираше философката Хана Арент во
1951 година: „Азилот како категорија отсекогаш беше наменет
само за исклучителни случаи, никогаш за масите “(Аrendt, 1951:
291). Всушност, само за пример, според Еуростат на ЕУ, Шпанија
им додели азил на вкупно 15 лица во 2014 година. Како таква,
хуманитарноста може да служи за да се прикрие намалувањето
на правата на мнозинството луѓе во име на мал број индивидуи.
Невиноста не треба да биде критериум што одредува кој ќе
живее, а кој ќе умре или како ќе живее и како ќе умре. Во
оваа смисла, хуманитарноста, наместо да го штити човештвото
како целина, воспоставува хиерархии во човештвото (за повеќе
информации за оваа идеја барајте го Fassin 2010) - па излегува
дека некои од нас се поголеми луѓе од другите.
За да го третираме овој проблем треба да го разбереме надвор
од границите на вонредноста: да погледнеме во неговото
минато, неговата историја и во причините, и да размислуваме
во насока на тоа како да создадеме поинаква иднина.“
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Како второ, хуманитарноста се однесува само на сегашноста:
имаме хуманитарни „кризи“ или „вонредни ситуации“ што
бараат итно дејствување. Во оваа временска перспектива не
постои начин да се разберат настаните во поголем историски
контекст: нема време да се размислува за минатото, ни да се
планира иднината – хуманитарноста ги врамува настаните како
ненадејни и непредвидливи. Се разбира, постојат и токму такви
случаи, како на пример, земјотресот во Непал од 2015, ураганот
„Сенди“ од 2010 во САД, земјотресот на Хаити од 2010 или,
пак, земјотресот и цунамито во Индискиот океан во 2004
година – сите овие се вклопуваат до детаљ во дефиницијата
за „хуманитарна криза“. Но, ако баш секоја ситуација ја
наречеме хуманитарна криза, тоа ќе звучи како да е исклучок
од мирното секојдневие. Не оставаме простор за разбирање
на причините и на историските моменти кои можеби довеле
до овој настан или, пак, го обликувале. Имаше значително
зголемување во бројот на деца што ја минуваа границата за
да влезат во САД во 2014, но нивните патешествија не беа ни
ненадејни ни непредвидливи – непридружени деца доаѓаат во
поголеми групи уште од 2009 (а можеби и порано) бегајќи од
растечкото насилство. Во октомври официјалниот број беше
помеѓу 52 и 57 илјади, но во 2013 веќе имаше околу 25 илјади
непридружени деца, а во 2012 беа 13 илјади.
Луѓето, исто така, веќе со години преминуваат и од
Северна Африка во Европа - и умираат на тој пат. Пред да
се создаде Европската унија и задолжителните визи, тие
доаѓааа и си заминуваа според сезонската побарувачка на
труд, и не се креваше врева околу тоа. Но, по потпишувањето
на шенгенските договори, ваквите преминувања станаа
незаконски и поопасни. Првите смртни случаи се евидентираа
на протокот Гибралтар во раните `90-ти. Огради во Сеута и
во Мелила има од средината на `80-тите, но во 2005 година,
по познатиот наплив на ѕидовите, се изгради трета ограда во
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Мелила за да се запре редовниот прилив на мигранти. Но,
гледајќи го развојот на Фронтекс - Европската агенција за
гранично управување, сфаќаме дека преминувањата и многуте
смртни случаи на море имаат историја. Зошто се развиваа
ваквите технологии (сензори, камери, кабли, беспилотни летала
и жици) ако ова е ненадејна појава? Но, тоа не е сѐ: од `90-тите
Европската унија, заедно со високиот комесар на Обединетите
нации за бегалци, работи на обучување на пограничните земји
(како што е Мароко) за практики на азил. Ова во практика
преставува „аутсорсинг“ односно преселување на азилот, сѐ со
цел пограничните земји да дејствуваат како полицајци на Европа
и да го блокираат преминот на супсахарското население. Тоа,
исто така, ја подразбира идејата за вонредност.
За да го третираме овој проблем треба да го разбереме
надвор од границите на вонредноста: да погледнеме во
неговото минато, неговата историја и во причините, и да
размислуваме во насока на тоа како да создадеме поинаква
иднина.
На пример, војната на дрогата (во комбинација со
незаситната побарувачка што доаѓа од САД), како и
растечката нееднаквост меѓу богатите и сиромашните го
разгоруваат ова насилство – и за да го промениме мора
обете да ги третираме со нови стратегии. Слично на тоа
„гладта“, која ги движи мигрантите од Африка кон Европа,
обликувана е од историјата на програмите за структурно
приспособување во Африка, која, пак, се наслојува врз
историјата на колонијализмот и на интервенционизмот.
Во двете приказни (смртните случаи и на границата САД
- Мексико и во Средоземното Море) се обликувани од
исклучително профитабилната мигрантска „индустрија“
(одличен пример за глобалниот капитализам на дело) и од
профитот што го остваруваат транснационалните компании
што инвестираат во технологии за надзор, притвор и затвор.
Во најмала рака е наивно да мислиме дека границите ќе го
запрат преминувањето – или, пак, дека хуманитарците ќе го
запрат давењето.
Хуманитарноста, всушност, ја одржува нееднаквоста
во живот, бидејќи често одвојува две популации: оние
што можат да чувствуваат и да дејствуваат во своето
сочувство од една страна и оние што треба да бидат
негови субјекти (или објекти) од друга - оние со моќ да
штитат и оние на кои им треба заштита.
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Како трето, хуманитарноста е поврзана со емоциите и
со сочувството наместо со човековите права и нивното
остварување. Хуманитарните исклучоци се токму тоа исклучоци од секојдневните законитости, кои обично се
прават врз основа на емоции. Кога мигрантите ги нарекуваме
хуманитарни жртви ги вадиме надвор од опсегот на
законот, според кој тие имаат право да бидат заштитени од
насилство. Зошто мора да прибегнуваме кон исклучоци, кон
добротворност или милосрдие, кога Европа и САД тврдат
дека се пример за имплементација на правото и на доброто
владеење? Само за пример, - Белата куќа во САД себеси се
смета за хуманитарна, а истовремено посочува дека сака на
некои од непријавените деца да им ги одземе правата што
ги имаа според Законот за заштита на жртви од трговија со
луѓе „Вилијам Вилберфорс“, според кој итната депортација
е нелегална. Иако луѓето почнаа да бараат „хуманитарни
права“ - право на вода, храна и засолниште (Feldman 2011)
- всушност уште не постои законска обврска да се обезбеди
грижа, помош или, пак, да се спасува. За овие нешта мора
да се потпреме на индивидуалните чувства, кои, пак, се
обликувани од расијалистички и родови замисли за тоа кој
е достоен предмет на сочувство, а кој е подлежен на ризик
од презаситеност или умореност од нашето сочувство.
Сочувството избира неколку исклучителни поединци и ги
исклучува останатите - по дефиниција сочувството не може
да генерализира. Според Арент (1990: 85), сочувството се
остварува само во одредени ситуации во кои оние што не
страдаат се соочуваат со оние што страдаат [1]. Сѐ додека
се фокусира на поединци, а не на структурни реалности,
сочувството не може само по себе да создава политика на
еднаквост. Можеби уште поважно е дека во својата сегашна
институционализирана форма, хуманитарноста, всушност, ја
одржува нееднаквоста во живот, бидејќи често одвојува две
популации: оние што можат да чувствуваат и да дејствуваат
во своето сочувство од една страна и оние што треба да

Ако навистина сакаме да го сопреме растечкиот број на
мртви луѓе на нашиот праг, мора да се бориме за правда
заедно со мигрантите, а не да надоместуваме со милосрдие.
Политичката работа за остварување на таа цел мора да биде
заеднички чин, кој вклучува преиспитување на значењето на
политичката акција и правдата за сите - не само за оние за
кои се мисли дека им е потребна помош и грижа или за оние
што сакаат да мигрираат. Сите ние треба да преиспитаме
како ќе изгледа правичниот свет, бидејќи тоа нè засега сите
нас. Веќе постојат голем број движења што работат на тоа и
се залагаат за основни човекови права за сите, вклучувајќи
го и правото на слободно движење. Ова е моќен и важен
збир на идеи, иако човековите права сѐ уште се доделуваат
првенствено од страна на националните држави и сѐ уште
функционираат врз основа на теории на суверенитет и на
индивидуализам. Постојат и други порадикални стратегии за
правда и за еднаквост како, на пример, барањето за отворени
граници, засновано врз идејата на борбата за заедничкото.
Тоа се оттргнува од идеите за држави, граѓани и за приватна
сопственост, и се движи кон идејата за заеднички права - кои
наместо да го потенцираат правото на исклучување (како што е
случај со границите моментално) се основаат на правото да не
се исклучува (Anderson . et al 2011; Agier и Gemenne 2015). Во
оваа визија за иднината ги отфрламе концептите на „мигранти“,
„бегалци“ па дури и „граѓани“, бидејќи нивните значења се
втемелени во идејата на припадност што исклучува. Овие
движења нè тераат да замислиме нови начини за заедништво
на глобално ниво, врз основа на учество и работа, должност и
обврска, и на заеднички ресурси.
Аргументирањето против хуманитарните граници нема за
цел да прати порака дека не треба да има место за емоции
во светлина на многуте смртни случаи, туку дека треба да се
направи место за чувства што се вклопуваат со различните
проекти за еднаквост, со различните политички визии. Каде
е местото на политиката на жалење, која не се ограничува
со вонредната состојба и чувства на жал за невините, туку
поттикнува бес и надеж?
[1] Арент тврди дека исклучок од ова правило е Исус Христос (како што го прикажува
Фјодор Достоевски); знакот на божественоста на Исус е неговата способност
да сочувствува со сите луѓе во нивната поединечност, без да ги натрупува во
едно човештво што страда. (Arendt, Hannah. 1990. „On Revolution“, страна 85.)
текстот е превземен од блогот “Public Seminar” на New School of Social Research
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