Националниот превентивен механизам на 14.11.2014 спроведе вонредна
посета на Прифатниот центар за странци и за истата достави Информација до
надлежното министерство, со цел преземање на мерки кои ќе овозможат
почитување на правото на барање на азил, хумано постапување со лицата за
време на периодот на привремено задржување, алтернативно сместување на
децата и жените, како и обезбедување на хумани услови за сместување на
останатите илегални мигранти преку дислокација на установата во објект кој ќе
ги овозможува бараните предуслови.
На денот на посетата беа вкупно 264 лица, од кои 29 женски лица и 19
придружувани малолетници, како и 17 непридружувани малолетници. Бројот на
лицата е над дозволениот капацитет. НПМ при оваа посета утврди дека во
Прифатниот центар за странци не се исполнети посакуваните стандарди.
Стандардите на Европскиот комитет за превенција од тортура утврдуваат
обезбедување на соодветно опремени простории со мебел кои треба да бидат
чисти и во добро одржана состојба, со доволна просторна површина за лицата
кои престојуваат таму. Меѓународните стандарди налагаат лицата да не се
сместуваат во субстандардни услови, а дополнително условите за сместување
може да претставуваат и причина за нехумано постапување согласно член 3 од
ЕКЧП.
При посетата беа добиени поплаки за нехумано постапување кон
илегалните мигранти, односно употреба на сила во случаи кога нема
основаност. Како проблем беше истакнато и недоволното количество на храна
кое се доделува во Центарот, како и необезбедувањето на адекватна
гардероба која одговара на временските прилики, имајќи во предвид дека
греењето не функционираше за време на посетата.
Како и при претходната посета и сега беше констатирано дека не се
спроведува подеднакво одредбата за обезбедување прошетка на отворено два
пати во текот на денот од по еден час за странските лица или вкупно два часа,
од причина што самиот објект не е безбедносно заграден и нема доволен
простор за остварување на ова право за сите лица сместени во Центарот.
Заштитата на ранливите групи во Центарот, односно децата и жените и
понатаму е недоволна. Меѓународните правила и стандарди за ранливи
категории упатуваат на тоа дека затворањето на овие категории на лица во

центри од затворен тип треба да биде исклучок и да се сведе на најкраток
можен период.
За време на посетата беше нотирано дека постои преполнетост на
капацитетите и кај жените и децата, истите немаат адекватно греење, ниту
соодветна гардероба. Имајќи ги во предвид препораките на меѓународните
тела за заштита на децата и избегнување на затворање во специјални центри
за мигранти во насока на најдобриот интерес на децата, престојот на децата
треба да биде во соодветни услови во кој ќе ја имаат адекватната социјална,
медицинска и психолошка помош. Дополнително Парламентарното собрание
на Совет на Европа со Резолуцијата 2020 (2014) од 03.10.2014 препорача да се
спречи задржувањето и лишувањето од слобода на деца илегални мигранти и
изнаоѓање на алтернативни модели за престој кои ќе бидат во насока на
најдобриот интерес на децата.

