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БЛАГОДАРНОСТ 

 
Истражувањето за маргинализацијата и девијантноста на 

младите во судир со законот кои се сместени во воспитно-поправниот 
дом и во затворот за деца во Охрид немаше да се спроведе без 
отвореноста и подготвеноста на раководните лица на Управата за 
извршување на санкции (УИС) при Министерството за правда на 
Република Северна Македонија и на затворот за деца во Охрид да 
обезбедат пристап до податоци во наведените установи. Поради тоа, 
изразуваме голема благодарност до директорот на УИС и до 
директорот на затворот за деца Охрид за нивната поддршка и 
согласност да се спроведат истражувачките активности. 

Исто така, голема благодарност изразуваме и до психолозите, 
вработени лица во затворот за деца во Охрид, без чија согласност, 
отвореност и учество во разговорите, истражувањето немаше да биде 
успешно.  

Не помала благодарност изразуваме и до самите штитеници 
поради учеството во интервујата и кои беа мотивирани и отворени да 
разговараат со нас за очекувањата, проблемите и искушенијата со кои 
се соочуваат пред и за време на затворањето.  

На крајот, значаен придонес обезбеди и нашиот Факултет за 
безбедност – Скопје, кој го подржа проектот и публикувањето на 
научно – истражувачкиот извештај поради што изразуваме голема 
благодарност. 
 

Од авторите
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Предговор 
Истражувањето за маргинализацијата и за девијантноста на 

младите сместени во воспитно-поправниот дом и во затворот за деца 
во Охрид беше голем предизвик за нас, како истражувачки тим. 
Прегледот на пошироката научна и стручна литература и на големиот 
број истражувања во наведената област нè поттикна да направиме 
проверка и верификација на повеќе криминолошки, пенолошки и 
психолошки теории и во нашите општествени услови. Како дел од 
методолошките техники, во рамките на истражувањето се применија 
одредени стандардни инструменти за испитување на ставовите на 
осудени лица во затворски услови, како и за квалитативна анализа на 
добиените податоци. На тој начин, се поставија очекувањата дека ќе се 
потврдат веќе поставените и тестирани претпоставки во пенолошките 
истражувања.  

Но, по завршувањето на теренското истражување и под  
влијание на првично стекнатите впечатоци се сетив на мислата на 
Толстој – сите среќни семејства наликуваат едно на друго, секое 
несреќно семејство е несреќно на свој начин (од романот Ана 
Каренина, 1878). Таа ме наведе на мислата дека секое затвореничко 
семејство (заедница), колку и да наликува едно на друго, е несреќно на 
свој начин. Тоа не значи дека затвореничките семејства не можат да се 
споредуваат. Но, во секоја држава што има сопствен културен, 
историски и општествен идентитет, различните социјални, економски, 
семејни, институционални, ситуациски и организациски фактори ги 
детерминираат процесите на адаптација, призонизација и депривација 
на осудените лица во воспитно- и во казнено-поправните домови. 
Токму затоа, се јавуваат проблемите на генерализација на заклучоците 
и на верификација на поставените хипотези што се потврдени во други 
временски и културни околности. 

Воспитно-поправните и казнено-поправните домови се одраз на 
културата во едно општеството, односно процесите во општеството ги 
детерминираат и условите во нив. Сиромаштијата, маргинализацијата, 
социјалното исклучување и слабата социјална грижа и поддршка во 
општеството се пресликува и во домовите. Исто така, ограничените 
кадровски капацитети во јавните служби во општеството се 
пресликуваат и во домовите. Оттука, теоријата на внесување, освен на 
индивидуалните карактеристики (лични, семејни, образовни) на 
младите во домот, се однесува и на внесувањето на структурните 
нееднаквости и проблеми во едно општество.  
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Секој млад човек во воспитните и во казнено-поправните 
домови има своја генеза на криминално однесување и ретко може да 
се генерализираат заклучоците. Младите имаат различна семејна 
историја, ментални капацитети, етничко потекло, историја на 
насилство, психолошки карактеристики и интелигенција, патолошки 
состојби, зависности, степен на сиромаштија и слично. Тие носат со 
себе различни приказни и наративи во однос на тоа како го доживуваат 
домот. За депривациите и за нивните можни несакани последици 
можеме генерално да дебатираме и истражуваме, но, поради 
индивидуалните фактори на внесување, доживувањето, искуството и 
последиците од затворањето кај младите е различно. Реакциите и 
адаптацијата се индивидуални. Особено не можат да се истражуваат 
процесите и однесувањата во различни услови и влијанието на 
лишувањето од слобода во различни временски периоди, бидејќи 
истражувачот треба да следи, да набљудува и да спроведува повеќе 
интервјуа. Исто така, во пенолошката литература можат да се најдат 
низа истражувања кои ги оценуваат спроведените третмани и 
рехабилитациски програми врз младите штитеници во домовите. Но, 
во нашите, македонски услови, во отсуство на системски пристап при 
спроведувањето на третмански активности, такви и слични 
истражувања не можат да се спроведат.  
 Имајќи го предвид наведеното, спроведеното истражување и 
добиените сознанија отворија голем број прашања и предизвици не 
само за нас, истражувачите и академската заедница, туку за целото 
општество и посебно за државата. Треба да се запрашаме дали 
маргинализацијата и девијантноста на младите во воспитните и во 
казнено-поправните домови се резултат на кризата на нашето 
општество да се справи со нараснатите социјални проблеми и, 
истовремено, на напуштањето на хуманистичката димензија на 
системот на малолетничка правда, односно на системот на извршување 
на санкции спрема деца.  
 Се надевам дека истражувачкиот извештај ќе наиде на интерес 
кај читателите и нема да ги остави рамнодушни, бидејќи тоа и не е 
негова цел. Напротив, дека ќе поттикне повеќе дебати во академскиот, 
државниот и граѓанскиот сектор, кои ќе го трасираат патот за решавање 
на маргинализацијата и на социјалното исклучување на младите во 
судир со законот како длабоки општествени проблеми.  

Од раководителот на истражувачкиот тим  
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Кон научно-истражувачкиот извештај 

 
Истражувањето, по својот методолошки пристап, особено преку 

користењето на странска литература и резултати од истражувања, 
соопштува научни, теоретски и апликативни знаења за она што се 
случува во светската литература (наука и теорија) и на тој начин не 
доведува во врска со состојбите во казненоправните, криминолошките, 
социолошките, психолошките случувања на овие науки и ни нуди 
методолошки искуства и инструменти за проучување на проблемите 
врзани за малолетничкиот криминалитет и малолетниците кои се 
однесуваат криминално.  

Ова истражување спаѓа во ретките преку кои се истражуваат 
органите и институциите од институционален карактер во кои се 
извршуваат санкциите спрема малолетниците (казните и воспитните 
мерки). Тоа се чини на тој начин што длабоко се проучува личноста на 
малолетните сторители на казниви дела и се истражуваат преку 
малолетниците добивајќи директни сознанија за нив и за установата во 
моментот кога се наоѓаат во неа. 

Истражувањето главно се потпира на искажувањето на самите 
малолетници. Од нивните искажувања се стекнува уверувањето дека 
истражувачкиот тим успеал да стекне доверба кај испитаниците, а со 
применетите инструменти да ја обработат целокупната материја на 
предметот на ова истражување. Во пишувањето на трудот од страна на 
авторите по пат на користењето на странска литература во 
објаснувањето, особено на некои поими, теории и ставови и изведени 
заклучоци ја збогатува содржната на трудот, а Извештајот добива 
значење на научен труд кој треба да се направи достапен за оние кои 
работат во овие области (дури и како учебно помагало, литература за 
оние кои пишуваат научни трудови од оваа област). 

 
проф. д-р Љупчо Арнаудовски 

 
Самото истражување, преку мултидисциплинарна теориска 

анализа, но и значајна квалитативно-квантитативна анализа на 
добиените резултати, известува за најрецентните состојби во областа 
(state of the art) на проблемите врзани за малолетничкиот 
криминалитет и маргинализацијата на младите, кои се и причина и 
последица на еден циркуларен каузалитет кој води во далекусежни и 
несогледливи последици. Ова се спроведува со сеопфатно проучување 
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на сите нивоа на еколошкиот модел (кој иако не е експлицитно 
разработен, авторите имплицитно се навраќаат на него) – 
индивидуално ниво (психолошки профили, историја на индивидуални 
искуства, ставови, вредности на малолетните сторители на кривични 
дела), семејно ниво (семејно опкружување, трансгенерациско 
пренесување на насилството, деликвенцијата, антисоцијалното 
однесување), институционално ниво (состојбите во казнено-
поправните институции, односот кон младите, структурата на 
опкружувањето и персоналот), па се до општествено ниво (проблемот 
на сиромаштијата, бездомништвото, маргинализацијата, 
стигматизацијата).  

Извештајот упатува на можни важни препораки кои 
призлегуваат од констатацијата на состојбите и добиените резултати 
кои ѝ ги приопштува пред сѐ на научната, но исто така и на 
општествената и политичката јавност. Имајќи ја предвид обемната и 
комплексна истражувачка работа, и воедно изразувајќи ја почитта кон 
овој извонреден труд и научната акрибичност на авторите, сметам дека 
за соодветна натамошна рецепција на овој научен извештај во 
пошироката научна и општествено-политичка јавност, препораките кои 
произлегуваат од него треба да се издвојат во посебно поглавје кое ќе 
допре до сите релевантни институции и професионалци. Затоа сметам 
дека во натамошните апликативни цели овој извештај треба да биде 
земен предвид во повеќе области кои се рефлектираат во него – 
правно-законодавните, јавно-здравствените и социјалните политики и 
програми кои се изготвуваат за работа со млади со девијантно и 
антисоцијално однесување, нивен третман, рехабилитација и што е 
уште поважно првенција на ваквото однесување кога се работи за 
индицирана превенција со програми наменети за популација млaди 
под ризик.  

проф. д-р Марија Ралева 
 

Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со 
законот е неверојатно болна општествена тема.  Тема пред која 
општеството ведне глава, крева раменици и е неподготвено да го 
признае својот најголем неуспех: неуспехот да ги изведе на прав 
младите генерации, а следствено и неуспехот да си ја обезбеди својата 
иднина. Преку проблемот на маргинализацијата и девијантноста на 
младите најсурово и најдиректно пред нас излегува сето лицемерие на 
општеството, сета морална расипаност, целата системска немоќ да се 
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обезбеди основната функција на секоја култура, а тоа е подигањето на 
социјализирани поединци и морално здрави поколенија. Оттука, секоја 
критика во оваа смисла на зборот може да биде само добронамерна и 
отрезнувачка, а таква очигледно е и јасната критичка нота на авторите 
на извештајот која е поткрепена со релевантна научна анализа, 
заклучоци и препораки. Значајноста на оваа студија за 
криминолошката, пенолошката, психолошката и социолошката наука се 
огледа пред сѐ во богатството на прибраниот изворен материјал за 
анализа од кој се стекнува впечаток дека авторите можат да извлечат 
уште многу други вредни научни сознанија во иднина, во 
специфичноста и актуелноста на темата која ја обработуваат, во 
доследноста на заклучоците кои ги извлекуваат и секако во јасната 
хуманистичка димензија која ја апострофираат а која е толку насушно 
потребна за ова време, а нужна за секој што помислува да се занимава 
со ресоцијализација, рехабилитација и превоспитување на деца и 
млади. Втемелената критика на авторите кон општеството и 
институциите треба да се разбере како глас на науката која сака со сите 
сили да помогне да се променат нештата во оваа сфера и да се сведе 
колку што е можно на помала мерка потребата децата и младите да се 
превоспитуваат низ неприродни институции како домовите и 
затворите. Дека општеството и самата држава се тие кои секогаш 
потфрлаат, а дека децата и младите се првенствено жртва во овој 
однос, доволно добро покажува и една круцијална забелешка на 
авторите на истражувачкиот извештај: „она што посебно сакаме да го 
издвоиме е оптимизмот кој провејува во исказите на речиси сите 
испитаници, изразен преку верба во себе, во иднинана, во плановите 
што ги прават по излегувањето од домот, како и дека тие не се 
,лоши деца,, дека треба да им се даде повторна шанса“. 
 

    проф. д-р Саше Герасимовски 
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ПРЕДЛОГ ИСТРАЖУВАЊЕ: 
МАРГИНАЛИЗАЦИЈАТА И ДЕВИЈАНТНОСТА НА МЛАДИТЕ ВО 

СУДИР СО ЗАКОНОТ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ И 
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ 

 
 
ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ 

 
 

Маргинализацијата на младите во воспитно-поправните (ВПД) и 
во казнено-поправните домови (КПД), нивната заборавеност од 
општеството, но и воспитната запуштеност, како во примарната 
средина, така и во домовите, е евидентна низ бројни примери во 
земјата и во светот. Неуспехот на ВПД и на КПД да остварат 
ресоцијализација и рехабилитација како цели на затворањето, 
криминолошките теории се обидуваат да го образложат преку 
процесите на институционализација и криминализација што се 
предизвикани, прво, од институционалниот режим и, второ, од 
друштвото со лица со девијантно однесување. Исто така, во нив не се 
третираат проблемите со кои младите се соочуваат внатре и надвор од 
домовите, кои се дел од индивидуалните фактори поврзани со нивната 
личност, со семејството, со потесната и поширока социјална средина. 
Притоа, се поставуваат повеќе прашања поврзани со положбата на 
младите во ВПД и во КПД. Каква е класната, етничката и социјалната 
припадност? Какви се нивните образовни можности, вклученоста во 
општествениот живот, состојбата во семејството, претходната 
виктимизираност и слично? Дали одредени карактеристики создаваат 
профил на домски деца1 и кој го создава тој профил: (1) системот за 
правда на децата низ неговите казнени процеси до изрекување на 
конечната пресуда, (2) заедницата преку процесите на 
маргинализација, исклучување и етикетирање или (3) самите осудени 
лица како резултат на наметнатите перцепции за нив? Освен системот 
за правда на децата, од големо значење е како јавноста ги доживува 
домските деца, односно како тие се доживуваат бидејќи јавната и 
личната перцепција за себе се пренесува како културен код низ 
генерациите.  

                                                           
1Терминот домски деца во овој контекст се однесува на младите сместени во 
воспитно-поправниот дом и во затворот за деца. 
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  Поврзано со положбата на младите во ВПД и во КПД, исто така, 
значајно прашање е дали процесите на маргинализација, социјално 
исклучување и криминализација во примарната средина (семејството, 
училиштето, друштвото) продолжуваат и во домовите? Односно, како 
прифатената култура (или супкултура) како систем на вредности, 
верувања и однесувања на младиот човек се пренесува, судира или 
наметнува во домовите каде што владее друга институционална2 
култура, која подразбира режим и посебни правила и куќен ред на 
однесување.  

Во тој дел, во литературата се препознаваат повеќе процеси на 
адаптација на новата затворска средина и на депривациите со кои се 
соочуваат. Според Сајкс (Sykes, 1958), со цел да се олеснат „болките на 
затворањето“, осудените лица развиваат социјална структура (или 
затвореничко општество), која има свои правила на однесување, улоги, 
вредности и норми. Тие се карактеризираат со солидарност и отпор, 
односно непријателство спрема затворскиот персонал. Тоа, според 
Клемер (Clemmer, 1940), претставува процес на призонизација, што 
претпоставува дека осудените лица се асимилираат во културата на 
затворот со цел да се олеснат „болките на затворањето“. Но, Клемер 
потврдува дека осудените лица демонстрираат различни реакции на 
затворскиот живот. Едни сакаат да избегаат, други се повлекуваат во 
себе, трети се обидуваат да го променат режимот за да ги олеснат 
фрустрациите и депривациите. Преку интеракцијата со формалниот и 
со неформалниот систем и преку т.н. дневни ритуали (или начин на 
живот) во установата се развива новото „јас”. Според Гофман (Goffman 
1961), моделите на адаптација може да варираат од активно учество до 
потполно повлекување.  

Прилагодувањето на новата институционална средина е 
поврзано со режимот и односот на персоналот спрема младите 
штитеници, како и со одредени карактеристики на самата средина. 
Пренатрупаноста, физичките околности, архитектурата на објектот и 
отсуството на надзор и безбедност, можат да предизвикаат депресивни 
состојби кај младите, фрустрација и агресивно однесување. 
Дополнително, соодветното адаптирање е условено и од посветеноста, 
третманските активности и активното учество на младите во процесот 
на ресоцијализација и рехабилитација.  

                                                           
2 Во рамките на истражувањето со терминот институционална култура сакаме да 
означиме култура што се наметнува од формалниот систем во домот. 
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          Имајќи го предвид наведеното, положбата на младите во судир 
со законот што се сместени во воспитно- и во казнено-поправни 
домови е од посебен интерес. Посебно се значајни истражувањата во 
казнените установи за да се согледаат повеќе аспекти поврзани со 
последиците од затворањето врз развојот на младите и врз нивното 
понатамошно однесување. Како резултат на тие рани студии и 
истражувања, се развиваат и препознаваат неколку значајни теории во 
пенолошката област. 

Според теоријата на депривација развиена од страна на Сајкс 
(1958) и Гофман (1961), депривациите предизвикани од лишување од 
слобода, од материјални добра, од хетеросексуални односи и губењето 
на сигурноста и автономијата на личноста предизвикуваат 
деперсонализација, стигматизација и оттуѓување на личноста и, сето 
тоа заедно, до умртвување на личноста. Теоријата на внесување 
(importation theory) ја истакнува важноста на  карактеристиките на 
младите (нивната претходна социјализација, маргинализација, 
девијантност, систем на вредности, образование, семејни 
карактеристики) и нивното влијание врз процесите на адаптација во 
казнените установи (Irwin & Cressey, 1962; Irwin, 1970). Покрај 
наведеното, теоријата на внесување го објаснува и влијанието на 
верувањата, ставовите и однесувањата кои младите осудени лица ги 
имаат стекнато надвор, а кои со себе ги носат во воспитниот и во 
казнениот дом. Со други зборови, во поправните домови создаваат 
култура, која е одраз на светот што го доживуваат пред затворањето. 
Тоа, за застапниците на теоријата на внесување, е спротивно на идејата 
дека домската (затворската) култура и однесување се диктирани од 
депривациите предизвикани од затворањето. Од друга страна, според 
теоријата на диференцијална асоцијација и на социјално учење на 
Сатерланд (Sutherland), е зголемена веројатноста за криминално 
однесување поради тоа што младите се во друштво со други лица што 
манифестираат такво однесување. Во воспитно и во казнено 
поправните домови процесите на криминализација и на прифаќање 
негативни модели на однесување, се позасилени, односно 
рехабилитациските програми не успеваат да наметнат позитивни 
примери на однесување. Според теоријата на супкултура, 
девијантното однесување во домовите може да се објасни како 
преземање одредени недозволени супкултурни форми, кои се израз на 
незадоволство од наметната институционална култура. Или, друго 
објаснување е дека девијантноста претставува начин на изразување, 
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како резултат на кризата на идентитетот и самоперцепцијата во 
домовите.  

Имајќи го предвид наведеното, како што наведуваат одредени 
автори, затворањето на младите, во друштво на лица со криминални 
склоности е најлошо решение за стекнување општественоприфатливи 
вредности на однесување (Томпсон, В.Е. и Бинам, 2014). 

 
Истражувачки резултати 
 

Пенолошката литература е богата со бројни истражувања и 
истражувачки резултати, кои во различни општествени контексти ги 
потврдуваат или отфрлаат поставените хипотези поврзани со теориите 
на внесување, на адаптација, на социјално учење или на генерален 
притисок. Дел од сознанијата говорат дека затворските услови ја 
зголемуваат веројатноста да се биде насилен во затворите или да се 
биде жртва на насилство. Во едно истражување (Blitz, Wolff, Shi, 2008), 
35 % од машките и 24 % од женските осудени затвореници биле жртва 
на насилство (Monteiro E. Carlos, 2015: 13). Исто така, голем број 
истражувања покажуваат јасна поврзаност меѓу затворањето и 
негативните психолошки и физички ефекти ((Adams, 1992; Bukstel & 
Kilmann, 1980; Lloyd & Richard, 1954; Peat & Winfree, 1992; Thomas & 
Petersen, 1981; Toch, 1977; Toch, Adams, & Grant, 1989). Некои од тие 
негативни ефекти вклучуваат знаци на социјално и емоционално 
повлекување, депресија или зголемено ниво на вознемиреност (Bukstel 
& Kilmann, 1980; Clements, 1979; H. H. A. Cooper, 1974; DeRosia, 1998; 
Flanagan, 1980; Greve, 2001; Walker, 1983; Zimring, 1984) (Monteiro E. 
Carlos, 2015: 15). Од друга страна, осудените лица со насилно 
однесување имаат историја на злоупотреба на дрога или биле дел од 
малолетнички банди. Оттука, зависноста од дрога, членството во 
криминални групи, како и менталните болести се меѓу најчестите 
фактори за несоодветно однесување во затворите. Во однос на 
последното, одредени истражувачки резултати (Glaze & James, 2006) 
покажуваат дека речиси половина од затворените лица имаат 
одредена форма на ментално нарушување. Исто така, 62 % од нив се 
сторители на насилнички однесувања или на други дисциплински 
престапи во установите (Monteiro E. Carlos, 2015: 50). Според друго 
истражување (1997), ситуациските фактори како што се: 
пренатрупаноста, нивото на безбедност, демографските 
карактеристики на осудените лица и односот со персоналот, се 
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најризични фактори за несоодветно однесување. Во однос на местата 
каде се извршуваат физичките пресметки меѓу осудените лица, 
истражувачките резултати покажуваат дека тие најчесто се случуваат во 
затворските соби и на местата каде  нема соодветен надзор и 
обезбедување. На прашањето кога се зголемуваат прекршувањата на 
куќниот ред, друго истражување покажува дека тие се зголемуваат во 
првите шест месеци од затворањето, а потоа постепено се намалуваат. 
За кризен период се смета третиот месец од затворањето бидејќи 
тогаш се случуваат потешките облици на несоодветно однесување 
(Cunca de Goncalves, 2014: 72).  
 Врз основа на наведеното и според поголемиот број 
истражувачки резултати за насилното однесување во затворите, 
генерални се заклучоците дека тоа е поврзано со помладата возраст, со 
ниското образовно ниво, со пократките казни, со учеството во банди, со 
криминалната историја, со агресивните тенденции, со менталните 
болести, со криминалниот систем на вредности, како и со ниското ниво 
на социјална поддршка (Cunca de Goncalves, 2014: 29). Тие се меѓусебно 
поврзани фактори бидејќи, на пример, слабата социјална поддршка ги 
зголемува менталните проблеми во затворите и обратно (Monahan, 
Goldweber & Cauffman, 2011). 

Оттука, како резултат на повеќе истражувања се потврдуваат 
следниве тези: 1. затворањето не ја намалува стапката на 
повторништво, 2. затворањето ги влече младите уште подлабоко во 
системот на кривична правда, 3. затворањето го зголемува 
девијантното однесување на младите, 4. има мала поврзаност меѓу 
затворањето и стапката на криминал во заедницата, 5. затворањето ги 
зголемува шансите за самоповредување и 6. младите во воспитно-
поправните домови се често виктимизирани од поагресивните 
штитеници. Оттука, меѓу големиот број пенолози, општа е 
констатацијата дека тие домови се антитерапевски, 
антирехабилитациски, експлоатирачки и нехумани институции 
(Inderbitzin, 2012: 446). 
          

 
 
 
 



11 
 

Состојби во македонските воспитно-поправни и казнено-поправни 
домови за деца 

 
Имајќи го предвид примарниот интерес на детето во сите 

постапки што се водат против него, вклучително и примената на 
мерките што значат упатување во специјални воспитно-поправни и 
казнено-поправни установи за деца, се поставуваат прашања дали тие 
мерки обезбедуваат заштита, воспитување, превоспитување и 
правилен развој на децата. Наведените прашања се однесуваат на 
репресивната природа на казнувањето, против која има мноштво 
аргументи, кои го негираат нејзиното превентивно влијание. Најсилен 
аргумент е самата противречност меѓу лишувањето од слобода и 
тенденцијата да се оспособат младите да живеат на слобода. Во таа 
смисла, дел од посетите на народниот правобранител, како и одредени 
истражувања, упатуваат на значајни показатели за лошите состојби во 
нашите казнени установи за млади, кои траат повеќе од 10 години. 

Во објавените информации и годишни извештаи на Народниот 
правобранител за состојбите во воспитно-поправниот дом, се 
наведуваат низа недоследности и предизвици со кои се соочува 
персоналот и самите деца, а кои го отежнуваат процесот на 
превоспитување. Во прилог ги наведуваме следниве: 

За време на посетата НПМ (Национален превентивен 
механизам) беше информиран дека не е започнат образовниот 
процес и дека истиот не се спроведувал за учебната 2011/2012 
година... Од разговорите со штитениците беше дадена 
информација дека образование не се спроведува во домот... 
При последователната посета Националниот превентивен 
механизам повторно доби поплаки за физичко малтретирање 
врз штитениците сместени во Одделението со засилено 
превоспитно влијание. 
Покрај поплаките и наводите во делот на остварувањето на 
своите права и во делот на погодностите, НПМ доби сериозни 
наводи и за можно физичко насилство и нечовечно 
постапување со малолетниците во ова одделение од еден 
вработен во Секторот за обезбедување. 

Информација на Народниот правобранител  
од посетата извршена на 14.9.2012 
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  Еден од суштествените проблеми со кои се соочува оваа 
установа е спроведувањето на образовниот процес. 
Воспитувачите спроведуваат неформално образование, но не 
постои редовно формално основно и средно образование кое е 
задолжително согласно законот. Во Домот недостасуваат и 
работилници во кои лицата ќе бидат работно ангажирани. 
Штитеницита се заведени дека се во работна група економија 
или молеро фарбарски услуги, но на денот на посетата беше 
констатирано дека во Домот нема економија и штитениците 
седат во дворот и на тој начин го исполнуваат своето 
слободно време.  
  При разговорот со штитениците најголем дел од 
поплаките се однесуваа за недостатокот на работни или други 
активности со кои би го исполнувале своето време, поголем дел 
од нив се без образование или со недооформено образование, 
имаат можност за посети, но Домот е одалечен и 
пристапноста е отежната. 

Годишен извештај за 2014, Народен правобранител 
 
Покрај наведеното, во рамките на проектот за Оценка на 

постигнувањата во реформите во сферата на малолетничката 
правда спроведено од УНИЦЕФ (2010), е анализиран третманот на 
малолетните престапници во установите од затворен тип.3  Според 
истражувачките резултати, „насилните изливи и реакции“ се 
вообичаени во установата, што е можен показател за неефикасноста на 
третманот или за инертноста кај децата да ги интернализираат 
вредностите и правилата што ги воспоставила установата. Она што 
загрижува е забелешката од вработените дека и покрај можноста за 
контакт со своето семејство, голем број од децата изгубиле контакт со 
семејството, што дополнително ја влошува психофизичката и 
социјалната состојба на младите.  

И во 2016 година, посетата на Народниот правобранител, исто 
така, негативно ја опишува состојбата во воспитно-поправниот дом.  

Добиени се информации од децата дека спортско- 
рекреативните активности најчесто се изведуваат во 
дворот на Домот кој со лимена ограда физички е одвоен од 
дворот кој го користат осудените малолетници. Инаку, 

                                                           
3 О’Донел, Д. Оценка на постигнувањата во реформите во сферата на 
малолетничката правда, Канцеларија на УНИЦЕФ – Скопје, 2010  
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дворот е со мали димензии и не ги задоволува основните 
потреби на децата по однос на целосна рекреативна 
активност. Воедно во дворот не е предвиден покриен дел кој 
би се користел во лоши временски услови.  
Во разговор со 11 од децата кои побара средба со Народниот 
правобранител, истите се пожалија на односот на 
персоналот од Секторот за обезбедување, поради физичко и 
психичко насилство, со омаловажување и навреди од страна 
на овој персонал. Воедно, се пожалија на неможноста да 
стапат во контакт со нивните родители и старатели, како и 
неможноста да користат погодност- излез во град и викенд 
отсуства, некои од нив дури и по една година дена, што 
според Народниот правобранител е индикативен показател, 
имајќи ја предвид информацијата од раководните структури 
на Затворот дека бегствата се намалени. 
Поголем дел од децата со кои е разговарано потенцираа дека 
не им се дозволува после 20,00 часот да ги користат 
тоалетите, односно доколку имаат потреба се принидени да 
користат звоно на кое дежурното лице не одговара 
навремено, поради што се принудени физиолошките потреби 
да ги вршат во пластични шишиња во просторијата каде 
што спијат. 

Посебен извештај на Народниот правобранител, 2016 
 
Наведените состојби и констатации се индикатори и ризик-

фактори, кои придонесуваат за продолжување на процесите на 
маргинализација и девијантност во ВПД. Во поширок општествен 
контекст, маргинализацијата на одредена група, како што се младите 
од ромската популација се пренесува и во системот на правда на деца, 
односно во казнените домови, што дополнително ја засилува нивната 
стигматизација и социјално исклучување.   
 
 
ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
 

Факторите на внесување и нивната поврзаност пред и за 
време на затворањето. При истражувањето се тргна од 
претпоставката дека врз однесувањето на младите во ВПД и во 
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затворот за деца влијаат внесените фактори поврзани со младите пред 
затворањето, односно дека младите со себе го носат своето минато, 
кое го детерминира нивното понатамошно девијантно однесување. 
Поради тоа, предмет на теоретска и емпириска разработка се: 
индивидуалните, семејните и училишните ризични фактори, како и 
факторите поврзани со нивното друштво и со нивната криминална 
историја. Дополнително, предмет на анализа се и вредностите, 
ставовите и склоностите што младите ги имаат стекнато надвор, како и 
нивното влијание врз криминалното однесување пред и за време на 
затворањето. Како дел од внесените фактори, посебен акцент се става и 
на структурните процеси на маргинализација, социјално исклучување и 
дискриминација пред упатувањето и нивното продолжување за време 
на издржувањето на воспитната заводска мерка.  

Факторите на депривација и нивната поврзаност пред и за 
време на затворањето. Дел од прашањата што се предмет на 
анализа во рамките на истражувањето се однесуваат на депривациите 
предизвикани од затворањето, на нивните причини, последици и 
модели на адаптација. Целта е да се идентификуваат (1) причините што 
влијаат врз „болките“ од затворањето, (2) психолошките и другите 
социјални последици врз младите и (3) начините на адаптација, 
односно на справување со предизвиканите „болки“ и негативните 
последици. Во тој дел, предмет на анализа се: институционалните, 
односно ситуациските фактори и услови поврзани со ВПД, односно со 
затворот за деца во Охрид, кои влијаат врз депривациите, режимот во 
домот и начинот на кој се спроведува редот и дисциплината.  

Моделите на адаптација. Предмет на истражување е да се 
идентификуваат специфичните начини на адаптација на младите во 
воспитно-поправниот дом и да се оцени нивната поврзаност со 
внесените и со институционалните, односно ситуациските фактори 
поврзани со затворската средина и третманот. Посебно ќе се 
анализираат облиците на физичко и психичко насилство, 
самоповредувањето и медицинската терапија.   
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ДЕФИНИРАЊЕ НА КЛУЧНИ ТЕРМИНИ 

 
 
 Млади во судир со законот. Според член 40/1 од Конвенцијата 
за правата на детето (1989): „Дете во судир со законот е секое дете за 
кое ќе се утврди или кое е обвинето или за кое ќе се потврди дека го 
прекршило кривичниот закон.” 

Социјално исклучување и маргинализација. Концептот на 
социјалното исклучување и маргинализација се поврзува и со 
концептот на граѓанство, како можност да се учествува, да се биде 
интегриран и да се биде дел од општеството. Можноста да се 
учествува, всушност, подразбира можност да се остварат и бранат 
специфичните интереси, да се развијат сопствените визии, да се градат 
социјални односи, да се стекне социоекономска сигурност и слично. Со 
други зборови, социјалното вклучување значи еднаков пристап до 
соодветни ресурси и форми на учество, кое ги прави луѓето 
интегрирани, независни, вмрежени и членови на општеството. Во 
криминолошката литература се издвојуваат, главно, три нивоа на 
социјално исклучување (или маргинализација). Првото ниво е 
економско и материјално исклучување поради проблемот на 
сиромаштија и невработеност. Второто е социјална изолација поради 
социјалната и физичката сегрегација во рамките на заедниците и, 
третото ниво, се јавува како резултат на зголемените политики и 
практики на исклучување на поединците (и групите) од страна на 
казнено-правниот систем (Levay, 2007: 8). Исто така, 
маргинализацијата значи и губење на значењето и на вредноста на 
одредена појава. Во тој контекст, за маргинализирани лица се сметаат 
оние кои не добиваат соодветна вредност, значење и положба во 
општеството. Поради тоа, стануваат маргинални и на „периферијата„ на 
скалата на вредност. 

Девијантност. Девијантноста е однесување со кое се 
прекршуваат како општоприфатените правила на однесување, 
моралните и културните вредности во едно општество, така и 
формалните правила на однесување кои предизвикуваат 
неодобрување и општествена формална и неформална реакција. 
Според тоа, девијантното однесување отстапува од просечното и 
нормално однесување во една социокултурна заедница, поради што се 
смета за непожелно и неприфатливо од страна на мнозинството 
членови од таа заедница.   
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Период на адолесценција. Периодот на адолесценција се 
дефинира како транзициски период, од детство во младост, кој 
предизвикува психолошки промени. Годините на транзиција кај 
момчињата и девојчињата варираат, но за момчињата се смета дека 
целосни физичките промени завршуваат до 21 години, за разлика од 
девојчињата, кои созреваат побрзо, односно со навршени 17 години. 
Во тој период, се намалуваат контактите со семејството, а се 
зголемуваат со врсниците. Нивото на ризични однесувања и на 
асоцијални, деликвентни и криминални однесувања нагло се зголемува 
(Crighton A. David & Towl J. Graham, 2008: 53-54).  

Призонизација. Призонизацијата претставува процес на 
прифаќање на културата и животот на затвореничкото општество. Се 
прифаќа затворскиот животен стил и криминалните вредности. 
Всушност, затворот го прави осуденото лице беспомошно да се справи 
со нормите, вредностите и културата што преовладуваат во затворите и 
така го обликува неговото однесување. Затоа, призонизацијата е 
адаптивен процес на осудените лице за да се справат со социјалните и 
физичките депривации на затворањето. Тие се обидуваат да ги решат 
проблемите колективно и затоа создаваат затвореничко општество со 
свои супкултурни вредности (Thomas W. Charles, 1977) 

Ресоцијализација. Ресоцијализацијата претставува основен 
конститутивен елемент на казната затвор. Според Зaконот за 
извршување на санкции (Службен весник на РМ, бр. 2/2006), основна 
цел на затворањето е „да се превоспита осуденото лице и оспособи за 
самостоен живот во согласност со општоприфатениот систем на 
правни и морални вредности на даденото општество.“ Оттука, 
ресоцијализацијата значи примена на современи средства и методи на 
влијание врз личноста на осуденото лице со цел да остварат соодветни 
промени во карактерот, темпераментот, системот на вредности, 
начинот на однесување, како и промени на социјалните услови на 
живот и работа. Но, гледано како поширок процес, ресоцијализацијата 
опфаќа повеќе елементи: пенитенцијарна индивидуализација, која се 
остварува преку проучување на личноста на осуденото лице; 
класификација на осудените лица, која обезбедува индивидуален 
третман според нивните лични карактеристики и категоризација на 
казнено-поправните установи, која обезбедува посебен режим и 
методи на постапување според потребите на различните групи осудени 
лица. Овие елементи, анализирани во нивното меѓусебно единство, 
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придонесуваат процесот на ресоцијализација да се постави на цврста 
основа (Арнаудовски & Груевска-Дракулевска, 2013).  

Идентитет. Идентитетот е централен концепт, кој ги дефинира 
индивидуите како единствени и може да се дефинира како тоа што го 
делиме со другите луѓе и тоа што не разликува од другите луѓе. Тоа 
значи дека идентитетот е комбинација на интерен психолошки и 
социјален развој. Затоа се прави разлика на персонален и социјален 
идентитет. Персоналниот идентитет ја разликува индивидуата од 
групата според нејзините индивидуални карактеристики, цели 
вредности и способности. Социјалниот идентитет се потпира на 
индивидуалната припадност во една или во повеќе групи и на улогата 
што индивидуата ја има во групата. Исто така, и Ериксон прави разлика 
на персонален идентитет (како збир на личните карактеристики и 
особености што една личност ја одвојуваат од друга) и социјален 
идентитет (како збир на социјалните улоги на личноста). Според него, 
формирањето на идентитетот, наречен и процес на индивидуализација, 
е развој на поединецот како посебна личност во одредена фаза од 
животот, во која индивидуалните карактеристики се постигнати и 
според кои лицето се препознава или се познава себеси како такво. 
Овој процес ги дефинира поединците и во однос на другите и во однос 
на себеси (Серафимовска и Марковска, 2014: 108).   

Афективна врзаност. Афективната врзаност се однесува на 
специфичен однос, кој во најраното детство се формира помеѓу мајката 
(или некој друг близок) и детето, и трае цел живот, како трајна врска 
воспоставена помеѓу двајца луѓе. Во понатамошниот тек на животот, 
квалитетот на приврзаноста ги одредува очекувањата од себеси и од 
другите, емоционалната регулација и социјалните интеракции. Лошиот 
квалитет на приврзаност претставува еден од ризичните фактори во 
развојот на нарушено однесување во детството и психопатологија и 
насилно криминално однесување во адолесценцијата и во возрасниот 
период. 

Траума. Траумата е искуство на насилство и виктимизација, 
вклучувајќи сексуална злоупотреба, физичко малтретирање, сериозно 
занемарување, загуба, семејно насилство и/или сведочење на 
насилство, тероризам или катастрофи (National Association of State 
Mental Health Program Directors, 2006). Се дефинира како настан во кој 
дете или адолесцент доживува интензивен ужас, страв или болка 
заедно со беспомошност (Krystal, 1989). Траумата во детството ја 
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зголемува веројатноста за насилство и трауми во зрелоста, што 
дополнително го компромитира здравјето и социјалната адаптација. 
 

 
ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
 
Во рамките на истражувањето се поставија следниве цели, 

односно истражувачки задачи:   

 Кои индивидуални фактори најчесто се внесуваат во установата? 
Дали влијанието на семејството како ризик, односно заштитен 
фактор продолжува во установата? Дали одредени 
карактеристики поврзани со нарушување на личноста имаат 
негативно влијание врз адаптацијата на младите во установата? 
Како влијанието на друштвото се пренесува и во установата? 
Дали криминалната кариера пред продолжува и по 
затворањето? 

 Дали во установата младите ги задржуваат истите ставови, 
склоности и вредности? Кои криминални склоности најчесто се 
манифестираат во установата? Што ги засилува, односно 
поттикнува? 

 Дали процесите на маргинализација, стигматизација, социјално 
исклучување и предрасуди се присутни и во домовите? Како се 
манифестираат? Каква е структурата на младите според класа, 
раса и етничко потекло? Дали постои диспропорционалност и 
селективен пристап спрема одредена категорија млади? Дали 
наведените процеси може да се разгледуваат и како последица 
од затворањето?  

 Кои се институционалните, односно ситуациските фактори и 
услови поврзани со затворот за деца во Охрид што влијаат врз 
депривациите? Колку режимот во домот е поврзан со „болките“ 
на затворањето? Како се спроведува редот и дисциплината во 
установата?  

 Кои се последиците од болките на затворањето? Дали младите 
се соочуваат со депресија, губење на апетит, несоница и 
анксиозност?  

 Какви модели на адаптација прифаќаат младите? Дали се 
присутни моделите на институционализација или формирање на 
супкултура? Кои форми на физичко и психичко насилство се 
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присутни? Дали се јавуваат форми на самоповредување на 
младите? 

 Како семејството влијае на емоционалноста на децата и младите 
и какво влијание има врз криминалното однесување? 

 Како трауматските настани во детството влијаат врз нивната 
афективност и криминално однесување во адолесценцијата? 

 Дали установата во која престојуваат дополнително ги 
трауматизира или ресоцијализира? 

 Дали и како факторите на ризик имаат кумулативно дејство врз 
младите што вршат кривични дела? Како сите овие фактори го 
обликуваат нивниот  идентитет?  
При испитувањето на наведените прашања во рамките на 

истражувањето се тргна од следниве претпоставки. 
Голем процент од младите што манифестираат насилно 

однесување пред затворањето ја пренесуваат супкултурата на 
насилство и во домот.  

Несоодветните услови во домот ги зголемуваат депривациите 
предизвикани од лишувањето од слобода и го отежнуваат процесот на 
прилагодување. Притоа, ограничените третмански и други активности 
наместо да ги ублажат, ги мултиплицираат негативните последици, така 
што младите се соочуваат со зголемен степен на насилство и 
виктимизација во домот.  

Маргинализацијата, социјалното исклучување и класната и 
расна нееднаквост продолжуваат и се пренесуваат од примарната 
средина во воспитно- и во казнено-поправниот дом.  

Повеќе фактори на ризик, на кои штитениците биле изложени 
како деца, дејствуваат кумулативно и влијаат врз криминалното 
однесување. 

 
 
МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
 
 Истражувањето опфати неколку фази: подготвителна фаза, 
собирање и анализа на податоците и подготовка на извештај.  

Подготвителната фаза се состоеше од преглед на значајни 
документи, релевантни законски и подзаконски акти и стратешки 
документи и извештаи, во кои се регулира третманот и постапувањето 
на младите што се сместени во ВПД и во КПД, и од развивање на 
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инструменти за собирање податоци. Подготвителната фаза заврши со 
преговарање на пристапот до податоците во релевантните институции. 
Активностите се спроведоа во периодот од 15 ноември 2017 до 1 март 
2018 година. 
 Собирање податоци. За собирање податоци беа применети 
неколку техники и постапки: 

(1) Интервју. За спроведувањето на интервјуата беа подготвени 
соодветни протоколи и прашалници за испитаниците. 
Примерокот е репрезентативен и вклучи 23 испитаници, 
односно речиси сите штитеници што беа сместени во ВПД и во 
затворот за деца во Охрид.  

(2) Разговор со службата за превоспитување. Поради 
ограничениот пристап да се направи увид и да се соберат 
податоци за одредени карактеристики на штитениците од 
нивните лични досиеа, собирањето податоци се направи преку 
непосреден разговор со превоспитната служба во домот.  

(3) Увид и анализа на содржината на соодветни статистички 
анализи и на други извештаи и документи поврзани со 
карактеристиките на младите сместени во воспитно-поправните 
и во казнените домови, со третманот и со постапувањето, како 
на затворскиот систем, така и на целиот систем за правда на 
деца.  

(4) Набљудување на опкружувањето и просторните капацитети на 
домот. 

 
Извор на податоци 

 документи: евиденции, статистички анализи, извештаи.   

 ставови на младите штитеници  

 податоци од опкружувањето 
 
Инструменти за собирање податоци 

За собирање на потребните податоци беа подготвени: (1) листа 
за кодирање на одредени карактеристики на штитениците и (2) 
протокол за интервју. 

Листата за кодирање содржи податоци за штитениците 
поврзани со возраста, националноста, образованието, местото на 
живеење, семејниот, материјалниот и образовниот статус на 
семејството, со социопатолошките појави во семејството и со 
криминалната кариера на штитениците (прилог 1). 
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Протоколот за интервју содржи структурирани прашања, кои се 
оделени во неколку тематски области: (1) за моделот на внесување 
(прашања поврзани со индивидуалните и семејните ризични фактори, 
со стигматизацијата и социјалното учење, со ставовите и нивниот 
систем на вредности), (2) за моделот на депривација (прашања 
поврзани со режимот, структурата и со одредени затворски услови, 
како и со односите меѓу формалниот и неформалниот систем), (3) за 
развојот на статусот и контролата во средината и (4) за адаптацијата, 
призонизацијата и културата на насилство  (прилог 2).  

При подготовката на протоколот беа користени, односно 
адаптирани, неколку скали и прашалници наменети за истражувања и 
мерења на ставовите на осудените и затворените лица во воспитно-
поправни и во казено-поправни установи. Конкретно, скалите беа 
целосно или делумно адаптирани за подготовка на протоколот за 
интервју со младите штитеници.  

(1) Прашалник за институционалниот живот (Institutional Life 
Questionnaire (ILQ)/179) кој е дизајниран да ги мери различните 
аспекти на институционалниот живот (Brodsky L. Stanley & 
Smitherman H. O’Neal, 1983: 179). 

(2) Скала на ставови поврзани со рехабилитацијата во поправни 
установи (Rehabilitation in Correctional Settings Attitude Scale 
(RICS)), која е дизајнирана да ги оценува ставовите на 
затвореници и работници во затворски установи во однос на 
други затвореници, третманот, општеството, правниот систем, 
правото и сопствените компетенции (Brodsky L. Stanley & 
Smitherman H. O’Neal, 1983: 164). 

(3) Скала за средината на поправните установи (The Correctional 
Institutions Environment Scale (CIES)) со која се мерат 
карактеристиките на средината во установата и како 
интеракцијата со младите придонесува кон нивното 
однесување. Таа е составена од повеќе групи прашања, кои 
опфаќаат теми поврзани со животот и режимот во установата. 
Тие се однесуваат на: 

Вклучување: мерки за тоа колку се активни штитениците, 
дали се вклучуваат во третманските активности, дали 
развиваат групна припадност во програмските активности 
и слично.  
Поддршка: мерки за степенот на кој штитениците се 
охрабруваат да им пружаат помош и поддршка на 
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другите штитеници и колку персоналот им пружа помош 
и поддршка на штитениците.  
Експресивност: мерки за степенот до кој програмата, 
односно третманот охрабрува отворено изразување на 
чувствата (вклучувајќи и лутина) од страна на 
штитениците.  
Автономија: мерки за степенот до кој штитениците се 
охрабрени да преземаат иницијативи за планирање на 
активности.  
Практична ориентација: Мерки за степенот до кој 
средината ги ориентира штитениците на подготовка за 
живот на слобода (помош, обука, вработување). 
Ориентација кон личните проблеми: мерки за степенот 
до кој штитениците се охрабрени да се грижат за нивните 
лични проблеми и чувства.  
Ред и организација: како се одржува редот во домот. 
Јасност: мерки за степенот до кој штитениците знаат што 
да очекуваат во текот на нивните дневни рутински 
активности и колку се јасни и експлицитни правилата и 
процедурите.  
Контрола од персоналот: мерки за степенот до кој 
персоналот користи мерки за да ги задржи штитениците 
под некаква контрола. На пример, преку поставување 
правила во нивните меѓусебни односи и слично (Brodsky 
L. Stanley & Smitherman H. O’Neal, 1983: 182). 

(4) Скала за профилот на затворската установа (Prison Profile 
Inventory (PPI)), која е дизајнирана да се согледа како 
затворениците ја доживуваат затворската средина во однос на 
приватноста, безбедноста, структурата, поддршката, одговорот, 
социјалната поддршка и стимулација, активностите и слободата  
(Brodsky L. Stanley & Smitherman H. O’Neal, 1983: 186). 

(5) Скала за организациската структура и призонизација 
(Organizational Structure and Prisonization Scale), која е составена 
од четири скали со цел да се согледа влијанието на 
организацијата и структурата на затворот врз затворениците. Тие 
се: (1) скала за немоќност, (2) скала за мерење на очекувањата 
по излегување од установата, (3) скала за мерење на 
призонизацијата и асимилацијата во супкултурата на младите и 
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(4) скала за призонизација или асимилација во затвореничката 
супкултура (Brodsky L. Stanley & Smitherman H. O’Neal, 1983: 211). 

(6) Скала за перцепцијата на затворениците во врска со 
влијанието (Inmate perception of impact, The Way I Look At 
Things) со која се мери степенот до кој малолетникот е под 
влијание на воспитните и на казнените домови. Се мерат шест 
фактори: (1) меѓусебен однос, (2) код на штитениците, (3) 
одбивање на институцијата, (4) притисок врз штитениците, (5) 
одбивање на позитивен пристап и (6) самоетикетирање (Brodsky 
L. Stanley & Smitherman H. O’Neal, 1983: 344).  

(7) Скала за ставовите за криминалот (CriminaL Attitude ScaLe 
(CAS)) наменета да се оценат ставовите за криминалот, како и 
нивните промени како резултат на третманот или 
„криминализацијата“ во казнени установи (Brodsky L. Stanley & 
Smitherman H. O’Neal, 1983: 452).  

(8) Скала за ставовите на осудените лица поврзани со 
ефикасноста на советувањето (The Public Offender Counseling 
Inventory (POCI)), а кои се поврзани со развојот на меѓусебните 
односи, со превоспитната служба и слично (Brodsky L. Stanley & 
Smitherman H. O’Neal, 1983: 215).  
Податоците се собираа во периодот од 15 март до 30 јуни 2018 

година во ВПД и во затворот за деца во Охрид. 
 
      
ПРИМЕРОК И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИМЕРОКОТ 

 
 

Со оглед на малиот број штитеници сместени во ВПД и во 
затворот за деца во Охрид, примерокот ја опфати целата популација. Во 
периодот на спроведување на интервјуто во ВПД беа сместени 19 
штитеници, а се спроведе интервју со 17 штитеници (еден од 
штитениците беше во бегство, а другиот не сакаше да учествува во 
истражувањето). Во однос на затворот за деца, во тој период беа 
сместени девет (9) осудени деца, а интервју се спроведе со шест (6) од 
нив (еден не сакаше да учествува, друг во меѓувреме ја издржа казната 
и со третиот штитеник, поради јазични бариери и отсуство на 
преведувач, не се спроведе интервјуто). 
 
 



24 
 

ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИ И ЕТИЧКИ ПРАШАЊА  

  
 
 Пристапот до податоци и предвидената временска рамка за 
спроведување на интервјуата е поддржан со писмена и усна согласност 
од раководните лица на соодветните служби при Министерството за 
правда (од директорот на Управата за извршување на санкции), од 
директорот на затворот за деца, како и од судијата за деца при 
Основниот суд Скопје. На тој начин е обезбеден непречен пристап до 
предвидените испитаници.  

Во текот на истражувањето е посветено должно внимание на 
одредени етички прашања поврзани со заштитата на идентитет на 
испитаниците како специфична категорија и со гаранциите за 
доброволно учество, информирана согласност, анонимност и 
доверливост на собраните податоци. Во таа смисла, сите испитаници 
изразија подготвеност да бидат интервјуирани и потпишаа изјава за 
учество и согласност нивните искази да бидат анализирани и да се 
користат во извештајот. Покрај согласноста од штитеникот, писмена 
согласност дадоа и надлежните лица од службата за превоспитување, 
имајќи предвид дека само четири од 23 испитани лица беа сè уште 
малолетни, односно имаа 16 или 17 години.  

Користењето на дадените искази во изворна форма е направено 
со претходна писмена согласност на испитаникот. Покрај тоа, 
истражувачите што го спроведоа истражувањето, исто така, дадоа 
изјави за доброволно учество во интервјуто дека се гарантира 
анонимноста на испитаникот и доверливоста на собраните податоци. 
Сите записи од спроведените интервјуа се доверливи и пристап до нив 
има само истражувачкиот тим.  

При собирањето на податоците се водеше сметка за најдобриот 
интерес на штитениците и за создавање безбедна и релаксирана 
атмосфера при спроведувањето на интервјуто. Истражувачкиот тим 
воспостави соодветен пријателски однос на доверба, при што 
нагласуваше дека учеството на штитениците во истражувањето е на 
доброволна основа, со почитување на доверливоста на податоците и 
на нивната анонимност. 
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ОПШТЕСТВЕНА И НАУЧНА ОПРАВДАНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 
 
 Истражувањата во воспитно-поправните и во казнено- 
поправните домови имаат голема општествена и научна оправданост. 
Општествената оправданост се гледа во стремежот на академската 
заедница да ги проучи и анализира и прашањата поврзани со 
состојбата, третманот и условите во казнените установи, кои се, 
најчесто, затворени установи под контрола и надлежност на 
доминантната владејачка структура. Во тој контекст, анализата за 
положбата на младите во тие установи и објавувањето на 
истражувачките резултати и сознанија претставува и критика и 
коректура на нивното функционирање. Второ, во услови кога младите 
со девијантно однесување се често етикетирани, јавно осудувани и 
заборавени, не само од системот, туку и од општеството, 
истражувањата за нивните карактеристики и за факторите на ризик што 
довеле до криминално однесување имаат посебна општествена 
оправданост. Општеството има значаен придонес за 
маргинализацијата, стигматизацијата и девијантното однесување на 
младиот човек и затоа се јавува потреба за запознавање, едукација и 
зголемување на свеста кај пошироката заедница за надминување на 
предрасудите, дискриминацијата и јавното осудување на сторителите. 
Од друга страна, не помало значење има и улогата на јавноста и на 
општеството во постпеналниот третман бидејќи е потребна нивна 
поддршка, вклучување и прифаќање. Оттука, предложеното 
истражување сака да ја запознае јавноста со истражувачките резултати 
и да поттикне општествена акција за подобрување на условите и за 
граѓанско вклучување во поширокиот процес на ресоцијализација на 
младите. 

Научната оправданост на истражувањето произлегува од фактот 
што криминологијата, пенологијата и психологијата, како пошироки 
научни области, може да се развиваат единствено преку научни 
истражувања. Добиените резултати се предмет на научни дебати и на 
продлабочени анализи, кои добиваат и научна апликативна вредност. 
Тоа значи дека препораките може да понудат соодветни решенија од 
страна на надлежните државни органи. Исто така, научниот интерес за 
проблемите поврзани со затворањето на младите во судир со законот 
подразбира познавања на најновите теоретски и практични сознанија 
во соодветните научни области, кои можат да бидат отфрлени или 
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проверени со вакви и слични истражувања во наш, специфичен 
политички и општествен контекст.  
 
 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 
  
 Ограничен пристап до индивидуални досиеја. Во рамките на 
истражувањето, собирањето на податоци се направи преку интервју со 
штитениците во домот, како и преку разговори со персоналот за 
одредени прашања поврзани со претходната осудуваност на младите, 
со нивната семејна, материјална и образовна состојба, како и со 
нивната историја на злоупотреба на дрога и на други социопатолошки 
состојби. Имајќи предвид дека индивидуалните досиеја содржат 
податоци што подлежат на тајност, истражувачкиот тим не направи 
увид во нив, поради што не можеа да се направат дополнителни 
проверки на валидноста на одредени искази на штитениците поврзани 
со нивната положба во домот.  
 Ограничен временски период за следење на влијанието на 
одредени процеси. Со цел да се согледа влијанието на одредени 
внесени фактори, да се согледаат негативните последици од 
депривациите, да се анализира процесот на адаптација низ неговите 
фази, како и на однесувањето на штитениците во домот, потребни се 
подолготрајни набљудувања, интервјуа и повеќекратни разговори со 
штитениците. Меѓутоа, таквиот пристап бара посебни ресурси, време, 
одобрение од надлежните служби и посветеност од истражувачкиот 
тим, кои во дадените околности при планирањето на истражувачките 
активности не можеа да се остварат.  

Ограничени статистички податоци. Управата за извршување на 
санкции при Министерството за правда во нејзините годишни извештаи 
објавува нецелосни и ограничени податоци поврзани со децата што се 
упатени во ВПД или што издржуваат казна затвор за деца. 
Недостасуваат податоци за нивната старосна, образовна и етничка 
структура, за видот на кривичното дело, за нивниот пол, националност 
и слично, така што ваквите податоци не можат статистички да се следат 
во текот на подолг временски период.  

Но, наведените ограничувања и слабости не ја намалуваат 
вредноста и квалитетот на добиените податоци врз основа на кои може 
да се направи значајна научна анализа.   
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ИСТРАЖУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 

 
 

Имајќи ја предвид повеќедимензионалноста на истражувањето 
и различните аспекти при анализата на предметот, за презентација и 
анализа на резултатите се определивме за тематскиот пристап, што 
подразбира анализа и одговор на неколку прашања и тематски 
области, кои произлегоа од предметот и поставените цели во рамките 
на истражувањето. Наведениот пристап го прифативме за да избегнеме 
конфузност на податоците и да ги елаборираме резултатите според 
одредени теми.  
 

За таа цел, теми за обработка и анализа се: 
1. Положбата на младите во воспитно-поравните и казнените 

домови. 
2. Карактеристиките на младите во воспитно-поправниот дом во 

Охрид. 
3. Индивидуалните фактори и нивната поврзаност со 

криминалното однесување пред и за време на затворањето. 
4. Улогата на афективноста и семејството во криминалното 

однесување кај младите сместени во ВПД и во затворот за деца.  
5. Ефектите на доживеаната траума врз малолетничкото 

престапништво. 
6. Ставовите, склоностите, вредностите и нивната поврзаност со 

криминалното однесување пред и за време на затворањето. 
7. Структурните процеси на маргинализација, стигматизација и 

социјално исклучување и нивната поврзаност со криминалното 
однесување пред и за време на затворањето.  

8. Поврзаноста на институционалните и ситуациските фактори со 
девијантноста и маргинализацијата на младите во воспитно–
поправните установи. 

 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ПОЛОЖБАТА НА МЛАДИТЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ И 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ 

 
 
ВОВЕД 

 
 

Малолетничкиот криминалитет, неговите причини и последици, 
системот на малолетничка правда, како и процесите на 
ресоцијализација и рехабилитација на младите во воспитно- и во 
казнено-поправните домови се предмет на интерес на голем број 
автори во кривично-правната, криминолошката и пенолошката научна 
заедница. Во целиот систем на малолетничка правда, положбата на 
младите во казнено-поправните установи претставува посебна област 
на анализа, внимание и истражување. Станува збор за малолетни 
сторители на кривични дела, кои се во судир со законот, кривично 
одговорни, кои дошле во допир со системот и влегле во казнените 
установи. Токму од третманот, постапувањето, заштитата на младите 
сместени во тие установи зависат и процесите на адаптација, 
ресоцијализација и рехабилитација. Затоа, на положбата на младите за 
време на престојот во воспитно- и во казнено-поправните домови 
треба да ѝ се посвети посебно внимание, не само од структурите што се 
надлежни да ги пишуваат правилата и политиките, туку уште повеќе, 
од оние што ги спроведуваат.   

Како што целите и вредностите на малолетничкото казнено 
законодавство се засноваат на принципите на постапување во најдобар 
интерес на младиот човек, на остварување на негова заштита, 
воспитување и правилен развој, на пружање помош и поддршка и на 
примена на мерки за одвраќање од казнено-правниот систем со цел 
успешна реинтеграција во заедницата, така се поставуваат низа 
прашања: 

 Дали воспитно- и казнено-поправните домови се соодветни 
установи за млади, имајќи ја предвид недоволната 
емоционална, когнитивна, социјална и морална зрелост? 

 Дали одвојувањето на младите од примарното семејство е 
соодветна мерка? 

                                                           
 проф. Весна Стефановска 



29 
 

 Дали може да се оствари успешна ресоцијализација и 
рехабилитација во услови на неслобода? 

 Како младите го доживуваат домот и кои се најчести начини на 
адаптација? Од што зависи успешната адаптација и 
ресоцијализација? 
Овие и слични прашања со децении се поставуваат од 

криминолозите, психолозите и пенолозите, кои настојуваат да 
предложат стратегии и третмани за намалување на болките од 
затворањето. Бидејќи, како што има теории што го објаснуваат 
девијантното и деликвентно однесување, така се јавуваат и 
дополнителни теории, кои ги објаснуваат процесите на адаптација во 
воспитно- и во казнено-поравните домови. Всушност, повеќето 
пенолошки теории даваат аргументи за нивниот нехуман, 
антитерапевски и деградирачки карактер, кои, наместо да влијаат 
позитивно, уште повеќе ја влошуваат менталната и социјалната 
состојба на младите. 

Но, при анализата на вакви и слични прашања секогаш треба да 
се има предвид влијанието на возраста, недоволната емоционална, 
когнитивна, социјална и морална зрелост бидејќи младите се лица во 
развој врз кои најмногу влијаат факторите на социјализација во тој 
период (семејството, друштвото и училиштето). Освен тоа, периодот на 
адолесценција е турбулентен период, кога младите сакаат да стекнат 
идентитет и пред другите да покажат машкост, гордост, его, 
доминација и контрола над себе и над средината.  
 
 
Одредени карактеристики на личноста во периодот на асолесценција  

 
 

Современата развојна психологија ја разбира адолесценцијата 
како период на одраснување, како физичко, така и психолошко. Во тој 
период свој придонес има и современиот општествен контекст во 
времето во кое растат младите, бидејки во 21 век, младите созреваат 
биолошки порано, а социјално побавно. Созревањето е побавно 
бидејќи треба да се прилагодат на брзите промени и да прифатат 
стратегии за надминување на новонастанатите проблеми во 
современиот свет. Притоа, според развојната психологија, 
адолесценцијата се дели на три периоди: рана адолесценција (од 14 до 
17 години), средна адолесценција (17–18) и доцна адолесценција (23–
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25 години). Според неа, секој развоен период во животот носи посебни 
развојни задачи4 и степени на зрелост, кои влијаат врз однесувањето 
на луѓето и врз општото адаптирање на предизвиците што ги носи 
животот. Поединецот треба да ги совлада за да може успешно да 
премине во следната фаза и да се соочи со новите предизвици и 
развојни задачи.  

Значи, во периодот на адолесценција доаѓа до значајни 
промени во сите области на социјалниот живот, во семејството и во 
контактите со пријателите. Од младите се очекува да се прилагодат на 
телесните промени, да изградат емоционална независност, да развијат 
интелектуална зрелост и да формираат нови и стабилни односи со 
врсниците. Исто така, во тој период тие стекнуваат вештини на 
комуникација и општествено одговорно однесување, професионално 
се определуваат и се подготвуваат за економска независност, за брак и 
за семејни обврски и формираат личен идентитет и сопствен поглед на 
светот (Brković, 2011: 311). Се намалуваат контактите со семејството, а 
се зголемуваат со врсниците, кои добиваат поцврсти и посложени 
форми (Brković, 2011: 316) бидејќи младите тежнеат кон поблиско и 
вистинско пријателство, посветеност и заемно почитување. Поради тоа, 
истражувањата покажуваат дека квалитетот на врсничките, 
пријателските односи се најдобра прогноза за поединечното 
прилагодување во подоцнежната возраст бидејќи во групата 
адолесцентот ги сознава своите цели, интереси, способности и 
карактеристики на личноста. Со припадноста, тој стекнува социјален 
статус и наоѓа врсници што имаат слични интереси, желби и верувања 
од кои добива емоционална поддршка (Brković, 2011: 317). Во областа 
на училиштето, истражувањата покажуваат дека оние што се 
прилагодуваат на училиштето без поголеми проблеми го прифаќаат 
светот на возрасните и постигнуваат поголема психолошка зрелост.  

Неуспешното совладување на наведените развојни задачи води 
кон неприлагодено однесување во друштвото, а на ниво на поединецот 
доаѓа до лично незадоволство. Тоа значи дека од нивното успешно 
совладување зависи како поединецот ќе ги совлада развојните задачи 
во следниот развоен период. 

                                                           
4 Поврзано со животните фази во развојот на личноста, развојната психологија 
разликува неколку фази: доенче (до 3 години), детство (рана, средна и доцна фаза на 
детство до 18 години), адолесценција (18–24 години), рана зрелост (25–40 години), 
средна зрелост (40–60 години) и доцна зрелост (60– 0 години) и возраст во постари 
години (над 70 години) (Brković, 2011). 
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Формирање идентитет. Во процесот на осамостојување, 
адолесцентот гради идентитет, кој ги опфаќа сите претходни искуства 
како основа за независност и индивидуалност. Моралното однесување 
на младиот човек зависи од сознајните емоционални, мотивациски, 
социјални и ситуациони околности, кои дејствуваат интерактивно. 
Токму затоа, една од основните психосоцијални задачи на развојот во 
адолесценцијата е формирањето на идентитетот. Тој процес вклучува 
развивање на особини, убедувања, ставови, мотиви, систем на 
вредности, стил на однесување, насоченост и желби. Идентитетот ги 
опфаќа и когнитивните и афективните компоненти, од кои клучни 
фактори се саморазбирањето и самопочитувањето. Колку што се 
развива структурата на идентитетот, толку личноста е свесна за својата 
единственост, но и за сличноста со другите. Личностите со слаб 
идентитет имаат потреба постојано да се „огледуваат“ на другите и врз 
основа на нивните реакции самите да се проценуваат и да стекнат 
слика за себе. Од друга страна, младите со формиран идентитет имаат 
висока самодоверба, отпорност на стрес, помалку се конформираат, 
имаат способност да ја изразат својата наклонетост, сигурни се во 
своите животни определби и имаат повеќе мотиви за лични 
остварувања.  

Наведувајќи ги основните карактеристики и развојни задачи во 
периодот на адолесценција, повторно се враќаме на претходните 
прашања:  

Како овие карактеристики на личноста на адолесцентот, 
неговите очекувања и развојни задачи што се очекуваат во тој 
период од животниот циклус можат да „преживеат“ во услови на 
неслобода, а притоа да не предизвикаат дополнителни нарушувања 
на нивната личност? Дали е воопшто тоа можно? 

Во одговор на овие прашања, прво што треба да кажеме е дека 
самото лишување од слобода и предизвиканите депривации ги 
„умртвуваат“ или ги „одлагаат“ очекуваните развојни задачи, кои или 
не почнале или се прекинале. Второ што треба да се има предвид е 
нивната возраст бидејќи младите се посебна ранлива категорија 
осудени лица и треба да се познаваат и разберат промените на 
индивидуален и социјален план, кои влијаат врз процесите на 
адаптација и ресоцијализација во воспитно- и во казнено-поправните 
домови. На пример, како основни разлики со повозрасните осудени 
лица се наведуваат нивната недоволна зрелост и разбирање на 
социјалните односи и зголеменото ниво на агресивност и 
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егоцентричност. Исто така, младите често ја користат способноста за 
физички напади, како и поседувањето на материјални добра, што им 
помага да го засилат статусот. Но, без разлика на нивните физички и 
материјални атрибути, безбедноста на младите зависи од заштитата 
што ја нуди персоналот, кој често го насочува однесувањето на младите 
според нивниот модел (на персоналот) на однесување (Finlay, 2003).  

Во однос на агресивната и емоционална состојба, поверојатно е 
младите сторители да имаат несоодветно однесување во затворите и 
нарушување на емоционалната состојба (Gendreau, Goggin, & Law, 
1997; Kuanliang, Sorensen, & Cunningham, 2008, Fazel, Doll, & Långström, 
2008; Murrie, Henderson, Vincent, Rockett, & Mundt, 2009). Тие, како 
осудени лица, се посебно ранлива категорија и затоа истражувањето за 
нивната положба во воспитно- и во казнено- поправните установи буди 
посебен интерес. 
 
 
Непосредни реакции и одредени модели на адаптација на 
затворските услови 

 
 

Затворањето за секој човек претставува стресно и трауматично 
искуство. Клемер (1940) е меѓу првите што, во неговиот класичен труд 
Затвореничко општество (The prison community), ги објаснува 
промените кај осудените лица во казнено-поправните установи. Тој, 
процесот на затворање и неговите ефекти врз однесувањето на 
осудените лица го опишува како призонизација (Monteiro E. Carlos, 
2015: 29). Конкретно, неговиот концепт на призонизација се однесува 
на асимилацијата, во поголем или помал степен, на обичаите и 
културата на установата и на развојот на затворенички код, кој го 
регулира однесувањето и воспоставува хиерархии во затвореничката 
супкултура (Goncalves C. Leonel, 2014: 7).  

Грешам Сајкс (Gresham Sykes, 1958), исто така, во неговиот труд 
Општество на затвореници (The Society of Captives) аргументира дека 
психолошките и социјалните рестрикции поврзани со затворањето ги 
принудуваaт сторителите да создадат социјален систем за адаптирање 
на затворскиот живот. Поради разните ограничувања и лишувања, 
осудените лица прифаќаат стратегии за адаптирање и справување, а 
една од нив е развојот на супкултура што се спротивставува на 
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конформизмот и на институционализацијата (Monteiro E. Carlos, 2015: 
29). 

За негативните последици од затворањето пишува и Гофман 
(1957), кој во пенолошката литература е препознатлив по неговата теза 
за затворите како тотални установи. Според него, осудените лица мора 
да се адаптираат на новата средина, која функционира независно од 
нивните индивидуални потреби и желби (Monteiro E. Carlos, 2015: 35). 
Тој истакнува дека затворите го контролираат секој аспект на живот во 
затворот, поради што осуденото лице го лишуваат од неговата 
индивидуалност. Во нив постојат голем број притисоци, кои 
предизвикуваат негативни емоционални одговори: лутина, 
вознемиреност или депресија, што ги принудува осудените лица да 
прифатат стратегии за прилагодување (Monteiro E. Carlos, 2015: 96). 
Дополнително, Гофман (1961) нотира дека процесот на призонизација 
ги лишува осудените лица од чувството на самоидентитет, ја спречува 
нивната автономија, го спречува остварувањето на семејните, 
работните или пријателските улоги што претходно ги имале и ја 
ограничува нивната комуникација со надворешниот свет. Тој процес го 
именува како деперсонализација или умртвување на самото „јас“ 
(Harvey, 2007: 30). 
 Покрај наведените автори и нивните рани класични студии, со 
првичните реакции или последици од затворањето се занимавале и 
други автори. Според Гибс (1982) на почетокот, кога младите ќе влезат 
во затвор се соочуваат со психолошко и физичко лимбо. Прва фаза е 
соочување со несигурноста (Harvey, 2007:30) бидејќи, поради губење на 
контролата и слободата, младите се преокупирани со мисли за нивната 
безбедност (Harvey, 2007:38). Во таа насока, истражувањата покажуваат 
дека осудените лица кога ќе влезат во затвор се плашат од насилство, 
небезбедност и, затоа, доминантно чувство е стравот. Тоа произлегува 
од губењето на контролата врз својот живот, која ја имаат пред 
затворањето. Конкретно, со лишувањето од слобода се ограничува 
способноста да се донесуваат одлуки, што значи се губи контролата врз 
резултатот. Втора загуба е правото на избор во домот, додека трета 
загуба е предвидливоста, односно можноста да се знае и очекува што 
би се случило во иднина (според Goodstein и др. (1984), наведено во 
Harvey, 2007:39). Последната загуба е поврзана со сигурноста и оттука 
чувството на страв. Значи, доколку индивидуите не можат да имаат 
контрола врз нивниот свет, можат да развијат „научена беспомошност“ 
и да станат зависни (Seligman, 1975, наведено во Harvey, 2007:39). 
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Покрај тоа, самото влегување во домот предизвикува стрес и 
води до криза на идентитетот, што, на почетокот, може да се 
манифестира со самоповредување, несоница или мисли за 
самоубиство (Harvey, 2007:27). Всушност, загубата на слободата, на 
личниот идентитет и на семејните врски е застрашувачки, 
дезориентирачки настан за секое лице. Институционалното сместување 
ги лишува од поддршка од семејството, пријателите, училиштето, од 
разни спортски и други активности,  кои им помагаат да се справат со 
анксиозноста и со несигурноста. Ги доведува до загуба на контролата и 
ги изложува на негативна врсничка култура. Во врска со тоа, во 
литературата се препознава истражувањето на Так (Toch, 1977) за 
психолошките последици предизвикани од интеракцијата меѓу 
индивидуата и нејзината средина (Harvey, 2007:52). Според него треба 
да има рамнотежа меѓу потребите на индивидуата и средината со цел 
индивидуата успешно да се адаптира. Наведува седум потреби: 
безбедност, приватност, структура, емоционална заштита, поддршка, 
активности и слобода. Тие треба да се компатибилни, односно 
средината треба да поседува капацитети за да ги задоволи бидејќи 
самото остварување на индивидуалните потреби го детерминира и 
прилагодувањето во установата.  

Справување во затвор. Под справување во затвор се 
подразбира начинот на кој осудените лица се справуваат со стресното 
искуство и се адаптираат на новата средина. Начините на справување 
можат да бидат различни: избегнување проблеми, создавање 
пријателски врски, работа, практикување молитви. Во литературата, 
доминантно се препознаваат три вида на адаптација (Matthews, 1999):  

1. Соработка. Тоа претставува конформистичко однесување на 
осудените лица што избегнуваат конфликтни ситуации и активно 
соработуваат со персоналот и во третманските активности.  

2. Повлекување. Осудените лица одбиваат да учествуваат во 
третманските активности и да комуницираат, се повлекуваат во себе и 
може да развијат депресија и обиди за самоубиство.  

3. Отпор и револт. Овој начин на адаптација вклучува 
непослушност, отпор, примена на агресија, физичко и психичко 
насилство спрема другите осудени лица и спрема персоналот. 

Значи, осудените лица присвојуваат стратегии за адаптација на 
затворскиот живот, едни на повлекување, други на грубо однесување 
(Hochstetler & DeLisi, 2005: 257). Што ќе присвојат зависи од средината 
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и од персоналните карактеристики, како и од сопственото чувство да се 
заштитат од виктимизација.  

Покрај наведените, Лазарус и Фолкмен (Lazarus, Folkman, 1984) 
зборуваат за два вида справување: првото е ориентирано кон 
соочување со проблемите, а второто кон соочување со емоциите 
(Harvey, 2007: 35). Во тој контекст, според едно истражување (Иреланд 
и други, 2005) се испитувале стиловите на соочување и психолошкиот 
стрес кај младите осудени лица на возраст од 15 до 17 години, како и 
кај помладите полнолетни осудени лица на возраст од 18 до 21 година. 
Резултатите покажале дека младите применуваат поемоционални 
стилови на соочување, што го зголемува нивото на стрес (Harvey, 2007: 
54).   

 
***** 

Наспроти процесите на адаптација, секој престој во установата 
мора да има содржина, суштина и цел. За младите, кои се 
карактеризираат со несоодветно однесување и со ризични фактори, 
престојот во установата треба да се искористи за примена на соодветни 
психосоцијални третмани, кои ќе им помогнат да го подобрат 
однесувањето, да се справат со проблемите, да се намалат ризичните 
фактори и да се оспособат за самостоен живот на слобода во 
согласност со општоприфатениот систем на морални вредности. Сето 
тоа се прави со примена на индивидуални и групни третмани, 
советувања, разговори, образование, остручување, помош и поддршка 
при справување со конкретни проблеми. Тие активности се дел од 
вкупниот процес на ресоцијализација и рехабилитација во казнено-
поправните установи. Но, за успешноста на наведените процеси има 
оптимистички и песимистички гледишта.  

Оптимистичката струја се врзува со примена на одредени 
стандарди во однос на формалните аспекти, како што се: соодветна 
категоризација на установите според видот на обезбедување, 
класификација на осудените лица според нивните карактеристики и 
степени на ризик и постоење соодветни услови за сместување, хигиена, 
контакти со надворешниот свет и третман. Под такви услови и со нивно 
доследно почитување, приврзаниците ја бранат тезата дека казната 
затвор е подобно средство за превоспитување, рехабилитација и 
успешна реинтеграција на осудените лица во општеството. На пример, 
анализите покажуваат дека рехабилитациските програми, кои се 
засновани на личните карактеристики на осуденото лице, може да 
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предизвикаат позитивни промени во неговото однесување бидејќи 
целта не е изолација, туку создавање услови за реинтеграција во 
заедницата во која живее. Во таа смисла, приврзаниците се повикуваат 
на пет принципи што треба да се почитуваат: ризик, потреба, 
соодветност, професионална дискреција и интегритет (Andrews & 
Bonta, 1998, наведено во Casey & Day, 2008: 21). 

Принципот на ризик значи сторителите (кај кои постои 
поголема опасност дека ќе го повторат делото) да бидат дел од 
рехабилитациските програми во казнените установи. Неопходно е да се 
идентификуваат ризичните фактори поврзани со нивната личност и со 
нивната потесна и поширока социјална средина (семејството, 
училиштето, соседството и пријателите). Соодветноста значи 
програмите да се адаптираат на специфичните карактеристики и 
потреби на сторителите и на нивните вештини и способности за 
промена. На пример, во литературата и во практиката се 
препознатливи програмите за обука и за подобрување на когнитивните 
и социјалните вештини. Програмата за рехабилитација (Reasoning and 
Rehabilitation Program, Ross & Fabiano, 1985), која се спроведува во 
британските затвори, посветува посебно внимание на когнитивните 
процеси и на криминалните мотиви на сторителите. Оцените и 
сознанијата од нивната примена покажуваат дека може да се подобри 
менталното здравје, посебно кај оние коишто се склони кон 
самоповредување (Casey & Day, 2008: 42).  

Покрај содржината и видовите програми, од големо значење за 
успешноста на рехабилитациските третмани е видот на казнено-
поправните установи, режимот и организацијата бидејќи најдобра 
казнено-поправна установа е онаа што најмногу се приближува кон 
условите за живот и работа на слобода. Конкретно, установите од 
отворен вид5, поради нивната внатрешна поставеност, либералниот 

                                                           
5Уште на Првиот конгрес на ООН за превенција на криминалитетот и третманот на 
престапниците одржан во Хаг во 1955 година, донесена е резолуција во која е 
дефиниран поимот и основните карактеристики на отворените установи: „Отворената 
установа се одликува со отсуство на материјални и физички пречки против бегство на 
осудениците (како што се ѕидови, брави, решетки, вооружени надзорници и други 
службеници специјално поставени заради обезбедување на установата), како и 
режим заснован на свесна дисциплина и на чувство на одговорност спрема 
заедницата во која живеат.” Значи, според оваа резолуција, во отворените установи 
нема посебни безбедносни мерки и вооружена стража и тие се карактеризираат со 
полиберален режим заснован врз принципите на доверба и доброволна дисциплина. 
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режим, а посебно поради поголемите можности за контакти со 
надворешниот свет, даваат најдобри изгледи за успех. Тие контакти го 
зацврстуваат чувството на припадност во општеството, така што 
осуденото лице сфаќа дека не ја прекинало секоја врска со него. Во 
такви услови, би можеле да се ублажат или, пак, во одредена мера, да 
се намалат штетните дејствија што ги предизвикува лишувањето од 
слобода. Исто така, во отворените установи, полесно се воспоставува 
односот на доверба со персоналот. Нивната поинтензивна интеракција 
ја ослабнува затвореничката контракултура, што го зголемува успехот 
на превоспитниот процес и можностите за поголема автономија на 
осудените лица.  
 
 
Недоверба во процесот на рехабилитација спрема осудените лица 

 
 

Најсилен аргумент против ефикасноста на процесот на 
рехабилитација е самата противречност помеѓу суштината 
(остварување на правда и ретрибуција, т.е. казнување според 
заслуженото) и целта на казната (специјална и генерална превенција). 
Не може да се превоспита човек изолиран од надворешниот свет во 
друштво со лица што еднаш или повеќе пати се судриле со законот. 
Осуденото лице, под институционален третман, учи како правилно да 
живее во општеството, слушајќи совети за основните морални 
вредности, за животот на слобода и како да ги почитува другите луѓе. 
Тоа искуство не може да се научи во затвор бидејќи институционалниот 
третман од осудениците, примарно, бара да се прилагодат на животот 
внатре во казнената установа. Примерот на некои земји во кои се 
вршени криминолошки истражувања покажува дека примената на 
рехабилитацискиот третман не дава подобри резултати од оние што ги 
давале класичните затвори (во кои не се применуваат никакви 
третмани), односно дека во затворите не може да се оствари успешна 
ресоцијализација и специјална превенција спрема осудените лица.  

Значи, неуспехот на казнено-поправните установи да го 
прекинат започнатиот процес на криминализација, криминолошките 
теории се обидуваат да го образложат со самите контрадикторни цели 
на казнувањето и на казнените установи. Тие се вештачки создадени 
институции, во кои осуденото лице привремено се изолира од 
надворешниот свет, со цел да се спречи повторно да изврши кривично 
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дело и да се оспособи за општественополезен живот. Во таа подготовка 
за живот на слобода, осуденикот се изолира од општеството и му се 
ограничува слободата на движење. Согледувајќи ја таа контрадикција, 
многумина автори сметаат дека затворот не е погоден инструмент за 
оспособување на осуденото лице за социјално живеење бидејќи не 
може да се учи на социјалноприфатливи норми на поведение во услови 
на неслобода. Во такви услови, се одвиваат два различни процеси:  

(1) процес на институционализација со усвојување на 
стандардизираниот режим во затворите и  

(2) процес на криминализација, што значи стекнување 
криминални ставови и однесувања како резултат на фактот што 
осудените лица поголемиот дел од своето слободно време го 
поминуваат заедно, во едно специфично затвореничко општество, со 
свои супкултурни норми на однесување, кои се спротивни на нормите 
на формалниот систем. Со прифаќање на девијантниот и криминален 
систем на вредности, осуденото лице одбива да го прифати системот 
што го нуди затворскиот персонал и на тој начин личноста постепено се 
криминализира во друштво со други престапници. 

Исто така, затворањето не значи само ограничување на 
слободата на движење, туку сторителите се ставаат во состојба на 
зависност и затоа, затворите, сами по себе, се контрадикторни (Sparks & 
McNeill, 2009). Тие, како институции на социјална контрола, влијаат врз 
индивидуалните чувства и перцепции и сторителите се доживуваат 
себеси на присилен и на негативен начин. Во тој контекст, врз основа на 
спроведени анализи за ефикасноста на заводските мерки и успешноста 
на рехабилитациските програми, како и за последиците од 
затворањето врз развојот на младите и врз нивното понатамошно 
однесување се потврдуваат повеќе тези (Inderbitzin, 2012: 446): 

(1) затворањето не ја намалува стапката на рецидивизам,  
(2) затворањето ги влече младите уште подлабоко во системот 
на кривична правда и го зголемува нивното девијантно 
однесување,  
(3) има мала поврзаност помеѓу затворањето и стапката на 
криминал во заедницата,  
(4) затворањето ги зголемува шансите за самоповредување и  
(5) младите во казнено- и во воспитно-поправните домови се 
често виктимизирани од страна на поагресивните сторители.   
Оттука, и покрај хуманистичката димензија на казната затвор, 

таа не успеала да ја оствари целта за која е наменета. И, на прашањето 
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зошто, одговорите може да се разгледуваат од повеќе аспекти: (1) од 
аспект на самата казнена политика на пресудување и затворање, (2) од 
аспект на поставеноста на самиот затворски систем, (3) од аспект на 
поставеноста на самиот режим и третман, (4) од аспект на самото 
осудено лице и (5) од аспект на самата осуденичка популација. 
Наведените аспекти се објаснуваат со помош на неколку теории во 
пенолошката област. 
 
 
Значајни пенолошки теории  

 
 
Во пенолошката литература можат да се најдат многу трудови, 

книги, истражувачки студии и извештаи поврзани со влијанието на 
затворската средина врз осудените лица, за нивното мегусебно 
влијание, за улогата и значењето на рехабилитациските третмани, за 
карактеристиките на осудените лица и за нивната поврзаност со 
процесите на адаптација, за „болките“ на затворањето итн. (Clemmer, 
1940, Irwin & Cressey, 1962, Sykes, 1958, Toch, 1977, Zamble & Porporino, 
1988). Тие истражувачки прашања се анализирани како дел од повеќе 
теории во областа на криминологијата и пенологијата. Меѓу нив, 
значајно место заземаат теориите на внесување и на депривација, 
теориите на социјално учење и на диференцијална асоцијација, 
теориите на социјална контрола, на генерален притисок, на социјална 
поддршка и на животен циклус. 
 
Теорија на депривација (ang. Deprivation theory)  

 
Теоријата на депривација се базира на класичната работа на 

Клемер (Clemmer, 1940), Сајкс (Sykes, 1958) Гофман (Goffman, 1961) 
според која несоодветната адаптација во затворите (насилство, 
агресија, анксиозност, депресија, стрес и самоубиства) се резултат на 
рестриктивниот затворски режим. Депривациите што ги произведува 
самиот затвор продуцираат агресивно и самодеструктивно однесување. 
Сајкс (1958) зборува за „болки за затворањето“ за да ги опише 
депривациите. Тој идентификува пет специфични болки и сугерира 
дека осудените лица успешно се адаптираат на нив, преку развој на 
затвореничка солидарност и систем на затворски улоги. Депривациите 
се предизвикани од губење на слободата, на материјалните добра и 
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услуги, на хетеросексуалните односи, на автономијата и на 
безбедноста. Според него (1958), во затворот се одржува целосна 
општествена контрола, што ја чини основата на „болките на 
затворањето“. Се ограничуваат движењата на осудените лица, се 
одвојуваат од нивните семејства, роднини и пријатели, се лишуваат од 
материјални добра и услуги и не можат активно да учествуваат во 
процесот на одлучување за одредени прашања поврзани со нив, како 
внатре, така и надвор од установата. Тие целосно зависат од одлуките 
на затворскиот персонал и, поради тоа, нивните животи се 
контролирани и регулирани со правилата поставени од затворската 
администрација. Депривацијата на безбедноста вклучува страв од 
физичка агресија и експлоатација, како и страв од психички закани и 
насилство.  

Гофман (1961) затворите ги опишува како „тотални институции“ 
во кои животот на осудените лица е администриран, односно 
контролиран и набљудуван од страна на персоналот. Тој формален 
круг на живот предизвикува неспособност кај осудените лица да се 
справат со одредени проблеми и доаѓа до умртвување на личноста. Од 
наведените депривации, најтешко се доживува прекинувањето на 
врските со надворешниот свет бидејќи животот внатре во казнените 
установи е интимно поврзан со животот надвор. Тие се две поврзани 
сфери. Осудените лица го земаат со себе надворешниот свет кога се 
затворени и посветуваат значајно време и енергија за да ги зачуваат, па 
дури и да ги засилат, врските со светот (Ogilvie & Lynch, 2001: 336). Од 
друга страна, депривациите бараат од осудените лица да се адаптираат 
на затворањето преку промена на однесувањето, мислите и 
самоидентитетот. Ваквите негативни процеси во казнените установи ги 
намалуваат шансите за позитивна промена во нивното однесување.  

Оттука, според теоријата на депривација, затворската средина, 
односно инстуционалните и ситуациските фактори ги предизвикуваат 
депривациите на затворањето. Тие се затворени институции, со 
посебен режим и правила на однесување, со ригидна хиерархија на 
управување и користат присила за контрола и дисциплина на 
осудените лица.  
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Теорија на внесување (анг. Importation theory) 
 
Теоријата на внесување ја истакнува важноста на 

карактеристиките на осудените лица (претходната социјализација, 
маргинализацијата, девијантноста, системот на вредности и 
образованието и нивното влијание врз процесите на адаптација во 
казнените установи (Irwin & Cressey, 1962; Irwin, 1970). Всушност, оваа 
теорија објаснува како верувањата, ставовите и однесувањата стекнати 
надвор, се одразуваат и во воспитно- и во казнено-поправните домови. 
Нејзина основна теза е дека во поправните домови се создава култура 
што е одраз на светот што се доживува пред затворањето. Тоа е 
спротивно на тезата дека домската (затворската) култура и 
однесувањето се диктирани од депривациите предизвикани од 
затворањето (Ogilvie & Lynch, 2001: 333). Покрај наведеното, според 
теоријата на внесувањеување, предмет на анализа е и поврзаноста 
меѓу затворањето и чувството на идентитет. Прашањето како 
осудените лица се доживуваат себеси во домовите, е поврзано со 
прашањето како тие се доживуваат себеси надвор, во заедницата и во 
општеството? Доколку, поради структуралната нееднаквост во 
општеството, сторителите се позиционираат себеси како немоќни, 
обесправени и со нееднакви шанси во животот, на сличен начин ќе се 
доживуваат и во домовите. Во тој контекст, осудените лица сметаат 
дека нивната положба и состојбата во домовите е предмет на заборав, 
нееднаквост и злоупотреба на моќ во општеството (Ogilvie & Lynch, 
2001: 330).  

Притоа, во пенолошката литература сè уште е отворена дебатата 
за тоа до кој степен процесите на адаптација се под влијание на: (1) 
факторите поврзани со затворската средина (според моделот на 
депривација) или на (2) факторите што се внесени од страна на самото 
осудено лице (односно на неговите индивидуални карактеристики, 
криминалната историја, влијанието на семејството, друштвото), според 
моделот на внесување (Dhami K. Mandeep, Ayton, P., Loewestein G., 
2007: 1085). Во рамките на таа дебата, меѓу научните работници сѐ 
почесто се застапува моделот на внесување (Irwin & Cressey, 1962), 
според кој врз адаптацијата на осудените лица поголемо влијание 
имаат индивидуалните фактори поврзани со криминалното 
однесување, кои што се внесуваат и во самата установа.  

Застапниците на овој модел го критикуваат моделот на 
депривација бидејќи ги игнорира карактеристиките на осудените лица, 
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кои во голем степен го одредуваат однесувањето во затворот. Според 
нив, однесувањето не може да се разбере само преку разгледување на 
„затворската“, односно „осуденичката култура“ како изолирани 
системи условени единствено од факторите поврзани со затворската 
средина. Како што аргументираат, „кодот на однесување“ може 
подобро да се разбере преку „кодот на улицата“. Се претпоставува 
дека оние ризични фактори што придонеле за извршување кривични 
дела надвор исто така се ризични фактори и за прилагодување во 
установата. Значи, претходниот живот, криминалната кариера и 
другите ризични фактори го моделираат начинот на кој осудените лица 
се прилагодуваат и се однесуваат во установата. Оттука, задача и цел на 
затворскиот систем е, со примена на одредени мерки за помош и 
заштита, да се отстрани, односно да се неутрализира негативното 
влијание на криминогените фактори бидејќи, во спротивно, осудените 
лица ги продолжуваат своите криминални патеки и во установите. 
Основната теза е дека осудените го носат со себе своето минато, 
што имплицира дека нивното криминално однесување се повторува 
(Jones D. Caitlin, 2012). Или, со други зборови, однесувањето на 
сторителите во установите е повеќе резултат на самата индивидуална 
патологија, отколку резултат на депривациите од затворањето и на 
другите негативни карактеристики на затворската средина (DeLisi, 
Trulson, Chad, Marguart W. James, Drury J. Alan & Kosloski, 2011: 1187). 
  Притоа, криминогените фактори поврзани со девијантното и 
криминално однесување, можат да се поделат во повеќе групи. Во 
литературата може да се сретне и следнава поделба:  

(1) основни ризични фактори, кои се делат на индивидуални, 
семејни и училишни фактори,  

(2) ставови, вредности и склоности,  
(3) самоперцепција и чувство на идентитет и  
(4) структурни процеси на маргинализација, стигматизација, 
социјално исклучување и предрасуди. 

  
Интеграција на двата модели: одредени истражувачки резултати 

 
Емпириските истражувања покажуваат дека депривациските и 

импортациските фактори можат да го објаснат прилагодувањето на 
затворскиот живот (Dhami, Ayton, & Loewenstein, 2007; Jiang & Fisher-
Giorlando, 2002; Tasca, Griffin, & Rodriguez, 2010). На пример, 
депривациските фактори како што се должината на казната, нивото на 
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безбедност, третманите, односот меѓу формалниот и неформалниот 
систем, пренатрупаноста и слично, се значајни фактори за 
прилагодување (Bierie, 2012; Dhami и др., 2007; Kuanliang, Sorensen, & 
Cunningham, 2008; Lahm, 2008; Morris & Worrall, 2010). Во дополнение, 
индивидуалните фактори (возраста, етничкото потекло, образованието, 
претходната виктимизација и злоупотреба, учеството во банди, 
злоупотребата на дрога, менталните болести и криминалната историја), 
исто така, го детерминираат прилагодувањето и однесувањето во 
новата затворска средина (Fernandez & Neiman, 1998; Griffin & Hepburn, 
2006; Morris, Longmire, Buffington-Vollum, & Vollum, 2010; Steadman и 
др., 1991; Steiner & Wooldredge, 2009) (Monteiro E. Carlos, 2015: 27). 

И покрај конкретни предности на едниот или на другиот модел, 
сè уште е отворено прашањето кој е подобар. Одговорот е дека ниту 
едниот, ниту другиот модел не може сам да го објасни однесувањето 
на осудените лица и затоа, во објаснувањето на факторите е потребна 
нивна синтеза и интеграција (Monteiro E. Carlos, 2015: 35). Двата 
пристапи се гледаат како компатибилни бидејќи животот надвор може 
да го обликува искуството во затворот и да одговори на депривациите 
(Dhami K. Mandeep, Ayton, Loewestein, 2007: 1088). Тоа значи, дека 
самото затворање и затворските услови влијаат негативно врз 
осудените лица и предизвикуваат несоодветно однесување. Но, од 
друга страна, таквото однесување е очекуван одговор бидејќи 
осудените лица имаат индивидуални карактеристики и антисоцијални 
тенденции, кои ги предиспонираат да се однесуваат насилно и 
девијантно во установата.  

 
 Покрај класичните (традиционални) модели, положбата, 
однесувањето, процесите на призонизација, криминализација и 
разните видови адаптација и справувања во затворите можат да се 
објаснат и со помош на други теории. 

 
Теорија на диференцијална асоцијација и на социјално учење 
 

Теориите на социјално учење сакаат да објаснат како 
криминалните вредности, идеи, техники и изрази се пренесуваат од 
едно лице на друго. Таква е теоријата на диференцијална 
асоцијација, развиена од страна на Сатерленд (1939), која се 
концентрира на врските меѓу лицата и на тоа како се учат нормативните 
дефиници меѓу себе. Основата на оваа теорија ја чини тезата дека 
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криминалното поведение се учи од оние со кои сторителот е во 
непосредна врска бидејќи индивидуата е подложна на влијанија на 
различни социјални вредности и модели на поведение. Оттука, 
криминалното поведение се јавува како резултат на врските со 
одделни групи и поединци, кои веќе го прифатиле моделот на 
престапничко однесување. Колку тие врски и влијанија се потрајни и 
посилни, толку шансите на индивидуата да стане престапник се 
поголеми.  

Во казнено-поправните установи, тоа значи дека процесите на 
криминализација и на прифаќање негативни модели на однесување се 
позасилени, споредено со позитивните модели, кои се дел од 
рехабилитациските програми.  

 
Теорија на генерален притисок (анг. General strain theory) 

 
Теоријата на генерален притисок се фокусира на негативните 

околности и интеракции со кои се соочува една индивидуа. Агни (1992) 
ја развива како одговор на ограничувањата на класичната теорија на 
притисок на Роберт Мертон. Тој, за разлика од Мертоновата теорија, 
притисокот го зема како социјално-психолошка, наместо како 
социјалноструктурна варијабла. Исто така, Агни го истражува стресот во 
областа на психологијата и социологијата, додека криминалот како 
механизам или начин за адаптација и за справување со стресот. Како 
што се акумулираат главните животни настани и хроничниот стрес, 
индивидуата ја губи спосообноста да се справува и да ги избегнува 
состојбите на притисок (Monteiro E. Carlos, 2015: 61-62). Значи, 
теоријата на генерален притисок примарно се фокусира на меѓусебните 
односи и влијанија, односно на видовите притисок што доаѓаат како 
резултат на негативните односи. Во однос на изворите на притисок, 
Агни идентификува три: неуспех да се постигнат позитивни вредносни 
цели, отстранување на позитивни вредносни стимули и конфронтација 
со негативни стимули. Наведените извори на притисок можат да се 
објаснат како: 

(1) неможност да се добие посакуваното, односно да се остварат 
поставените цели (неуспех да се постигнат позитивни вредносни цели), 

(2) губење на нешто добро, нешто што има значење (губење на 
позитивни вредносни цели и стимули), 

(3) доживување нешто лошо, односно негативен третман и 
однос (присуство на негативни цели и стимули). 
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Кога индивидуите се соочуваат со овие видови притисоци, тие 
доживуваат негативни емоции, вклучувајќи лутина, љубомора, 
фрустрација и депресија. Доколку индивидуата не може да ги намали 
или да ги одбегне тие негативни емоции со помош на соодветни 
механизми за справување, тогаш се впушта во девијантно и 
криминално однесување (Monteiro E. Carlos, 2015: 64). Оттука, 
притисокот е клучен за разбирање на криминалот, односно тој е 
одговор на социопсихолошкиот притисок, кој води до негативни 
емоционални состојби. Фактори што ја оневозможуваат или 
уназадуваат способноста на индивидуата успешно да одговори на 
наведените притисоци се: неразвиени вештини за справување, 
недостаток на социјална поддршка, негативни односи, диспозиција кон 
криминал, слаба самоконтрола, слабо развиено его и суперего 
(Monteiro E. Carlos, 2015: 72).  

Во последната декада, голем број истражувачи ја тестираат 
теоријата на генерален притисок врз маргинализирани популации како 
што се осудените лица (Blevins, Listwan, Cullen, and Jonson, 2010; 
Listwan, Sullivan, Agnew, Cullen, and Colvin, 2011; Stackman, 2011; Morris, 
Carriaga, Diamond, Piquero, and Piquero, 2012). На пример, како 
изложеноста на притисоци на затворањето влијае врз осудените лица 
(Monteiro E. Carlos, 2015: 91). Хипотезата е дека како што се 
зголемуваат затворските притисоци, така се зголемуваат и негативните 
емоции. Значи, покрај претходно доживеаните притисоци, кои довеле 
до криминално однесување, новите затворски притисоци: (1) 
неможноста да се постигнат одредени потреби и цели, недостатокот на 
соодветна поддршка и отсуството на соодветни третмански активности 
(како позитивни стимули) и (2) изложеноста на злоупотреба, на галама, 
на болка, на ризик и опасност од напад, на навреди, провокации и 
слично (како негативни стимули) се дополнително поврзани со лутина, 
вознемиреност и депресија, кои доведуваат до несоодветно 
однесување. Всушност, затворската средина не нуди избор на 
механизми за справување или ублажување на предизвиканите 
негативни емоции и затоа, несоодветното однесување се избира како 
најлесен механизам (Monteiro E. Carlos, 2015: 119). Притоа, генерален е 
заклучокот дека построгите затворски режими се карактеризираат со 
повеќе притисоци од средината и ја зголемуваат веројатноста за 
девијантно однесување (Morris и др, 2012, наведено во Monteiro E. 
Carlos, 2015: 163).   
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЛАДИТЕ ВО ВПД 

 
 
ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ  

 
 

Правна и институционална поставеност на мерките спрема деца 
што значат ограничување на слободата  

 
 
Кодификацијата на материјалното и процесното 

законодавство во еден закон во нашата земја, во кој се опфатени и 
категориите деца во ризик, заштитата на децата како жртви на 
кривични дела и превенцијата на детското престапништво, значи 
осовременување и следење на новите трендови во теоријата и 
практиката за положбата на децата во системот на правда. Низ 
целиот законски текст (на Законот за правда на деца, ЗПД, Службен 
весник на РМ бр. 148/2013) може да се забележи фокусираност на 
примарниот интерес за заштита, воспитување, превоспитување и 
правилен развој на децата. Како што е наведено во членот 15 од 
ЗПД, од мерките и санкциите коишто можат да се применат, 
секогаш треба да им се даде предност на превентивните, 
заштитните и на воспитните мерки. Тоа значи дека мерките со кои 
детето се лишува од слобода, односно му се ограничува слободата 
на движење треба рестриктивно да се применуваат, и само во 
случаи кога постои потреба од потрајни мерки на воспитување, 
превоспитување (или лекување) и негово целосно одвојување од 
дотогашната средина (член 37 од ЗПД). Доколку за делото што го 
сторил е утврдена казна затвор од минимум пет години, сторено е 
при висок степен на кривична одговорност и не е оправдано да се 
изрече заводска воспитна мерка, на детето над 16 години може да 
му се изрече казна затвор за деца (членот 51). Нивната цел е 
превоспитување и прифаќање на општоприфатените норми на 
однесување во согласност со закон.  

Одвраќањето од криминал се засилува преку процесот на 
превоспитување (оспособување за самостоен живот во 
согласност со закон), односно преку третманите што се извршуваат 

                                                           
 проф. Весна Стефановска 
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за време на извршувањето на кривичните санкции. Во таа насока, 
Управата за извршување на санкции (при Министерството за 
правда), во последните десетина години, донесе неколку значајни 
стратешки документи:  

(1) Стратегија за ресоцијализација и социјална адаптација на 
осудени лица што издржуваат казна затвор 2012–2015 година.  

(2) Стратегија за здравствена заштита во КПУ и во ВПУ 2012–
2014.  

(3) Национална стратегија за развој на пенитенцијарниот 
систем 2015–2019 година.  

И покрај критиките во пошироката пенолшка литература за 
ефикасноста на казната затвор во остварување на специјалната 
превенција, сепак, значаен е начинот на кој таа се извршува. Ако 
прифатиме дека криминалното однесување е израз на 
индивидуална патологија (според традиционалната 
криминологија), тогаш и рехабилитациските третмани треба да се 
насочат кон сторителот, кон неговите лични карактеристики и кон 
ублажувањето на објективните фактори поврзани со семејството, 
пријателите и со другите фактори од поблиската социјална 
заедница. Само на тој начин рехабилитацискиот третман може да 
даде позитивни резултати во остварување на целта на казната 
затвор. Имајќи го предвид наведеното, во Македонија во 
последните десетина години се воведени одредени реформи во 
програмските и третманските активности со осудените лица во КПУ 
и во ВПУ.  

Значајна новина претставува воведувањето на 
стандардизирани оперативни процедури за постапување при 
прием на осудени лица (2011)6 со кои се проценува ризикот на 
осудените лица пред да бидат класифицирани и распоредени во 
посебни одделенија и третмански групи.7  

Покрај таквата проценка, Стратегијата за ресоцијализација 
и социјална адаптација (2012–2015) отвори повеќе можности и 
третмани на конкретни категории осудени лица, што значи дека 
индивидуалниот третман е поставен врз начелата на познавање на 
секое осудено лице, на почитување и доверба, на активно и 

                                                           
6Управата во 2011 година донесе Прирачник за употреба на инструментот за 

проценка на ризик и потреби на осудени лица. 
7 Според таквата проценка на ризик, осудените лица се категоризираат во три 
групи: со висок, среден и низок степен на ризик. 
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доброволно вклучување во третманот, како и на развивање 
позитивни карактерни особини и способности за брзо и успешно 
враќање во општеството. 8  Изработени се осум програми за 
третман на ранливи категории, но од нив била спроведена само 
Програмата за психосоцијална поддршка на осудени лица – 
корисници на дрога во затвор. 

 Чекор напред за подобрување на третманот на осудените 
лица се прави со Националната стратегија за развој на 
пенитенцијарниот систем (2015–2019).9 Меѓутоа, иако третманот 
добива одредено место меѓу предвидените стратешки цели, сепак, 
поголемиот број приоритети се насочени кон надзор, контрола, 
подобрување на сместувачките капацитети, справување со 
насилството и обука на вработените. Во делот на подобрување на 
третманот и грижата на осудените полнолетни и малолетни лица е 
предвидено да се воведат: (2) општа когнитивна програма за 
третман и (2) специфични мерки за третман (на пример, програма 
за основни животни вештини за малолетни осудени лица).10 Покрај 
наведеното, во одделни КПУ и ВПУ со одредена категорија осудени 
                                                           
8 Упатство за определување на видовите и начините на третман на осудените 
лица, 2011, Управа за извршување на санкции. 
9Во неа се предвидени 13 стратешки цели: (1) подобрување на условите во КПУ и 

ВПУ, (2) зајакнување на системот на управување и надзор над работата на КПУ и 
ВПУ, (3) воспоставување и јакнење на одржлив систем за обука на целокупниот 
персонал во УИС, КПУ и ВПУ, (4) подобрување на третманот и грижата за 
осудените лица во КПУ: функционални одделенија, подобрени алатки за 
проценка, воведена општа когнитивна програма за третман, воведени 
специфични мерки за третман, (5) подобрување на третманот и грижата на 
малолетните лица во КПУ и ВПУ – нов куќен ред, стручно занимање, специфични 
програми за третман (програма за основни животни вештини), (6) поефикасни 
механизми за справување со насилство помеѓу осудени лица и други нереди во 
КПУ и ВПУ, (7) поефективни механизми за справување со случаи на несоодветно 
постапување со лицата лишени од слобода и случаи на корупција во КПУ и ВПУ, 
(8) обезбедување на квалитетна здравствена заштита во КПУ и ВПУ, (9) 
обезбедување на ефикасно функционирање на процесот на образование и учење 
во КПУ и ВПУ, (10) подобрување на подготовката за отпуст на осудените лица 
пред истекот на казната затвор, (11) подобрување на системот за водење на 
евиденција во затворскиот систем и мрежно поврзување на УИС со КПУ и ВПУ, 
(12) воведување пробациска служба и (13) усогласување на законската 
регулатива од областа на извршувањето на санкциите со стратешките цели. 
10 Како дел од програмата за психосоцијална поддршка на зависници од дрога, во 
период од 10 месеци, граѓанската организација ХОПС спроведе континуиран 
психосоцијален третман на осудени лица зависни од дрога во КПД Идризово 
(Годишен извештај за 2011, Управа за извршување санкции). 
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лица се спроведуваат краткорочни проекти, поддржани од странски 
фондации, но без нивна систематичност, долгорочност и 
одржливост.11 

Одредени карактеристики на воспитната мерка: упатување 
во ВПД. Наспроти образовниот и работниот процес, стручното 
усовршување и креативното користење на слободното време, 
значаен аспект се и контактите со надворешниот свет, особено со 
семејството, кои ги неутрализираат процесите на 
институционализација (призонизација) и негативните процеси 
предизвикани од депривациите. Во таа насока, законодавецот не 
предвидел ограничување на посетите12 од семејството, а, исто така, 
и другите права со кои се доближуваат условите за живот на 
слобода внатре во домот се полиберално поставени. За разлика од 
ВПД, контактите со надворешниот свет се порестриктивни во 
затворот за деца, односно за нив важат одредбите за полнолетни 
осудени лица.  

Друга карактеристика на заводската мерка упатување во 
воспитно-поправен дом е нејзиното траење, односно 
неопределување на должината на мерката при изрекувањето. 
Според Законот за правда на децата (Службен весник бр. 148 од 
2013 година), во ВПД детето останува најмалку една, а најмногу пет 

                                                           
11 На пример, кон крајот на 2013 и 2014 година бил спроведен проектот Патот 

кон сонцето, кој вклучил креативни работилници наречени себеизразување 
преку уметнички форми: музички работилници, работа со глина – вајарство и 
ликовна уметност. Дел од одредени проектни активности вклучуваат и примена 
на методи за зголемување на вештините на малолетните штитеници, за 
справување со гневот, за унапредување на социјалните вештини и вештините за 
решавање на моралните дилеми (Годишен извештај за 2014, Управа за 
извршување на санкции). Исто така, во 2013 година бил спроведен проект за 
ресоцијализација на децата од ВПД, според кој во период од неколку месеци во 
2013 година биле реализирани работилници за изработка на креативни 
ракотворби (Годишен извештај за 2013, Управа за извршување на санкции).  
12 Член 322 од ЗПД: Малолетните лица имаат право без ограничување да примаат 

посети на членовите на потесното семејство во границите на куќниот ред, а со 
одобрение на директорот на воспитно-поправниот дом можат да ги посетуваат и 
други лица. 
Член 323 од ЗПД: Малолетните лица можат без ограничување да се допишуваат 
со родителите и блиските роднини. 
Член 325 од ЗПД: На малолетните лица им се дозволува отуство во текот на 
годината до еден месец заради посета на родителите или на блиски роднини, по 
правило, за време на училишниот распуст и за време на празниции викенди. Исто 
така, може да се организира заедничко летување надвор од домот.  
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години, односно до наполнети 23 години. При нејзиното 
изрекување, судот не го определува нејзиното траење, туку за тоа 
дополнително одлучува секоја година (член 46). Тоа значи дека 
детето останува минимум една година, а потоа, по службена 
должност, по предлог на јавниот обвинител, на ВПД или на самиот 
старател на детето се преиспитува потребата од понатамошен 
престој. Доколку се утврди дека е постигнат успех во воспитувањето 
и превоспитувањето, мерката може да се запре од страна на судот. 
Во спротивно, таа се продолжува за шест месеци. Оттука, 
должината на престојот во воспитно-поправниот дом зависи од 
однесувањето на самото дете, а успешноста на процесот на 
ресоцијализација ја цени превоспитната служба во домот, која 
подготвува редовни шестмесечни извештаи и ги доставува до 
социјалните служби според местото на живеење на младите.  

 
 

Карактеристики на штитениците на кои им е изречена заводска 
мерка или казна затвор за деца  

 
 

За анализа на податоците поврзани со одредени 
карактеристики на децата на кои им е изречена заводска воспитна 
мерка или казна затвор се повикуваме на податоците објавени од 
Државниот завод за статистика и од Управата за извршување на 
санкции достапни на нивните официјални веб-страни 
(www.stat.gov.mk, www.pravda.gov.mk). Иако ограничени, без 
соодветно разграничување по критериуми, даваат одредена слика 
за бројот на децата сторители на кривични дела, кои ја издржуваат 
изречената заводска воспитна мерка, односно казна затвор за деца. 
 
Табела 1: Изречени заводски воспитни мерки и затвор за деца  
(2010–2017) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Затвор за деца 9 2 7 / 3 8 4 5 

ВПД 15 18 19 10 23 10 5 8 

 

Од наведените податоци за изречената казна затвор за деца 
не може да се утврди одредена закономерност во движењето, 
освен што може да се заклучи дека се применува како крајна мерка 
и во исклучителни ситуации. Во однос на воспитната заводска 

http://www.stat.gov.mk/
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мерка, податоците, споредбено со претходните години, покажуваат 
значително намалување во последните три години (2015–2017).  

Во однос на бројот на деца сместени во наведените домови, 
показателите од достапните Годишни извештаи на Управата за 
извршување на санкции ја покажуваат следната состојба: 
 
Табела 2: Број на млади штитеници сместени во ВПД и во затворот за 
деца на крајот на годината13  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201814 

Затвор Охрид  2115 20 916 8 8 8 8 

ВПД  42 40 36 43 22 9 (2517) 19 

 
           Наведените податоци покажуваат дека во последните пет 
години има константност во бројот на млади што издржуваат казна 
затвор (осум до девет осудени лица), иако тој број е значително 
намален од 2013 година. Таков тренд на опаѓање на бројот на 
штитеници сместени во ВПД се забележува во последните три 
години, односно од 2015 година. Намалувањето на млади сместени 
во установи можеби се должи на ограничените просторни 
капацитети на домот во кој се сместуваат и млади осудени на 
затвор и млади на кои им е изречен ВПД. Од друга страна, 
изрекувањето е рестриктивно бидејќи ВПД од септември 2015 (веќе 
3 години) е привремено сместен во затворот за деца во Охрид  и не 
е во согласност со стандардите поврзани со просторните услови, со 
режимот и обезбедувањето.  

Во периодот на спроведување на теренското истражување 
во ВПД (март–јуни, 2018) беа сместени 19 штитеници, од кои еден 
беше во бегство, додека друг одби разговор. Како дел од 
истражувањето предмет на интерес и анализа беа одредени 
карактеристики на младите поврзани со нивната националност, 
место на живеење, образование, семеен статус, присуство на 
одредени социопатолошки состојби, криминална кариера, 
претходна осудуваност и вид на извршено кривично дело. За таа 

                                                           
13 извор: Годишни извештаи за 2011, 2012, 2013 и 2014 година на Управата за 
извршување на санкции 
14 состојба во март, 2018 (во периодот на истражувањето) 
15 20 штитеници се првопрестапници 
16  сите се помлади полнолетни сторители од 19 до 23 години 
17 објавено на интернет 
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цел беше подготвена листа за кодирање, а собирањето на податоци 
се изврши преку разговори со персоналот за превоспитување.  

 
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
 

Националност/етничка припадност. Најголем процент од 
штитениците се од ромска етничка припадност (13), додека од 
останатите националности се со незначителна застапеност (тројца 
се од албанска националност и по еден од македонска, турска и 
бошњачка националност). Ваквата слика покажува 
диспропорционалност меѓу младите од ромската и албанската, 
наспроти младите од македонска националност, имајќи го предвид 
соодносот на младите од различна националност во вкупната 
популација. Тоа упатува на одредена селективост при изрекувањето 
на мерката упатување во ВПД, односно дека почесто се изрекува 
воспитно-заводската мерка на децата роми, отколку на децата од 
другите националности. 

Од друга страна, бројот и движењето на вкупниот број 
пријавени и осудени деца според националната припадност се 
прикажани на следнава табела: 
 
Табела 3: Број на пријавени и осудени деца според етничката 
припадност, Извор: Државен завод за статистика 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вкупно пријавени 1244 1163 1001 1005 972 774 587 578 

Македонци 522 
42% 

439 
37% 

389 
38% 

355 
35% 

347 
35% 

302 
39% 

194 
33% 

177 
30% 

Албанци 287 
23% 

311 
26% 

225 
22% 

284 
28% 

213 
21% 

134 
17% 

158 
26% 

201 
34% 

Роми  335 
26% 

327 
28% 

288 
28% 

257 
25% 

300 
30% 

237 
30% 

191 
32% 

169 
29% 

Турци 67 
5% 

45 
3% 

55 
5% 

39 
3% 

17 
1% 

18 
2% 

11 
1% 

10 
1% 

Осудени  547 
44% 

722 
62% 

556 
56% 

473 
47% 

461 
47% 

348 
45% 

468 
80% 

368 
64% 

Затвор за деца 9 2 7 / 3 8 4 5 

ВПД 15 18 19 10 23 10 5 8 

Македонци 324 268 198 172 206 110 208 87 
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59% 37% 36% 36% 45% 32% 44% 24% 

Албанци 67 
12% 

209 
29% 

101 
18% 

129 
27% 

121 
26% 

85 
24% 

96 
21% 

125 
34% 

Роми 102 
18% 

97 
13% 

96 
17% 

66 
14% 

85 
18% 

81 
23% 

89 
19% 

65 
18% 

Турци  39 
7% 

36 
5% 

36 
6% 

32 
7% 

26 
6% 

8 
2% 

19 
4% 

7 
2% 

 
Што покажуваат наведените бројки? 

 Има значително намалување на бројот на пријавени деца 
сторители. Во однос на националната структура, во 2017 
година статистиката покажува дека најголем број пријавени 
деца се од албанската етничка припадност (35 %), додека 
Македонците и Ромите сочинуваат по 30 % во вкупниот број. 

 Генерално, статистиката покажува намалување на бројот на 
пријавени деца од мнозинската македонска националност, а 
зголемување од албанската националност. Процентот на 
пријавени Роми покажува благи осцијалиции во текот на 
годините, но, генерално, околу 1/3 од пријавените деца 
сторители се Роми. 

 Во последните две години се зголемува и процентот на 
осудени деца сторители споредбено со претходните години 
кога на просечно 50 % од пријавените деца им се изрекуваат 
осудителни пресуди.  

 Според националната структура, во 2017 година, исто така, 
најголем број осудени деца се Албанци (34 %). Движењето 
на осудуваност покажува дека процентот на осудени 
Македонци е два и пол пати намален од 2010 (од 59 на 24 
%), додека на Албанците е два и пол пати зголемен (од 12 % 
на 34 %). Процентот на осудувани Роми покажува одредена 
константност и таа се движи од 17 до 23 % од вкупно 
осудените деца. 
Во однос на видот на изречените кривични санкции, 

позитивна страна е тоа што мал процент отпаѓа на затворот за деца 
и на ВПД (речиси 5 % заедно). Тоа укажува дека судиите за деца 
како крајна мерка ги изрекуваат, иако дел од причините за таквото 
рестриктивно изрекување се: несоодветната локација на ВПД и 
малиот сместувачки капацитет. 

Само во 8 до 20 случаи годишно се изрекува упатување во 
ВПД, а во установата просечно се сместени од 20 до 25 штитеници. 
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Од нив најголем процент (70 %) се Роми. Доколку се согласиме дека 
околу 18 % од сите осудени деца се Роми, а во ВПД се сместени 70 
% Роми, тогаш следува дека најлесно се изрекува заводска мерка и 
казна затвор на младите од ромската популација.  

Оттука, имајќи ја предвид процентуалната застапеност на 
граѓаните од албанска и од ромска етничка припадност во вкупната 
популација, присуството на осудени деца и посебно на оние на кои 
им е изречена ВПД и затвор за деца е диспропорционално. Тука, 
повторно го отвораме прашањето: дали затворските казни полесно 
се изрекуваат спрема малцинските сиромашни и маргинализирани 
групи во општеството?   

Место на живеење. Половина од штитениците се од Скопје 
(девет штитеници). Од Штип и Битола се по двајца штитеника, 
додека од Битола, Струмица, Тетово, Куманово, Кавадарци и 
Кичево има по еден штитеник.  

Образование. Сите штитеници имаат прекин во 
школувањето. Од 19, само двајца имаат завршено основно 
образование и се запишале во училиште за средно образование, но 
упатувањето во дом го прекинува образовниот процес. Останатите 
се со незавршено основно образование. Дел од нив, го прекинале 
во текот на првите години, додека останатите во подоцнежните 
години. Тројца од штитениците посетувале училиште за лица со 
посебни потреби. Поголемиот број од тие што го напуштиле 
училиштето се неписмени или базично описменети.  

Семеен статус. Поврзано со семејниот статус повеќе 
аспекти беа предмет на анализа: со кого живее, смрт во 
семејството, број на членови, материјален статус и осудуваност во 
семејството.  

Од 17 штитеници, 11 живеат со двајцата родители, еден со 
мајката, тројца со роднини и двајца штитеници живеат во домови за 
згрижување. Половина од штитениците имаат семеен дом 
(независно од семејните односи), додека во случаите на разведени 
родители, дел од штитениците живеат со едниот родител или со 
роднини. Во однос на материјалниот статус во семејството, помалку 
од една третина (пет штитеници) живеат во просечни материјални 
услови,18 седум во сиромашни19, скромни услови, додека тројца во 
крајна сиромаштија.20  

                                                           
18 Под просечни материјални услови, во овој контекст, подразбираме семејства 
што имаат редовни просечни приходи и во кои родителите работат. Во отсуство 
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Семеен криминалитет. Кај деветмина штитеници, член од 
нивното примарно семејство бил или е на издржување на казна 
затвор. Кај четворица од нив, обата родители се на издржување на 
казна затвор, а мајката е најчесто за кривичното дело „запуштање и 
малтретирање на малолетно лице“ (член 201 од Кривичниот закон 
на РМ). Тие деца се (или биле) подолготрајни корисници на дрога, а 
злоупотребата на дрога била присутна и во примарното семејство. 
Овие семејства, исто така, живеат во тешки материјални услови, а 
нивните деца се воспитно запуштени и имаат статус на улични деца. 
Кај неколкумина штитеници само таткото, кај неколкумина братот, 
додека кај други близок роднина бил или е на издржување на казна 
затвор. Значи, криминалот, казната затвор и осудуваноста се 
секојдневие кај поголемиот број штитеници (кај 70 %).  

Ваквиот семеен криминалитет покажува дека кај повеќето 
штитеници извршувањето на кривичните дела е начин на живот и 
претставува семеен криминален круг во кој тие се свесно или 
несвесно вовлечени. Оттука, се поставуваат прашањата: дали 
таквите штитеници опкружени со родители и браќа во затвор кои 
што биле отсутни во периодот на нивниот развој и социјализација 
можеле да научат други вредности? Или, дали ограничените 
работни можности, несоодветната здравствена заштита, 
несоодветното образование и домување се пренесуваат и кај нив? 

                                                                                                                                              
на параметри за материјалната состојба на семејствата, „просечните материјални 
услови“ не ги изедначуваме со параметрите за квалитетен живот, ниту за 
просечниот животен стандард во земјата.  
19Во овој контекст можеме да зборуваме за релативна сиромаштија. Таа  се 
однесува на начинот на живеење и примањата, кои за некои луѓе се многу 
полоши од општиот стандард во дадена земја, што доведува до потешкотии во 
секојдневниот живот и нивно исклучување од учество во економските, 
социјалните и културните активности. Во ЕУ има и друга дефиниција за релативна 
сиромаштија: Сиромашни се сметаат луѓе чии примања и ресурси се неадекватни 
во однос на стандардот што се смета за прифатлив во средината во која живеат. 
Поради сиромаштијата, тие се соочуваат и со други непријатности поради 
невработеноста, ниските примања, лошото станбено прашање, неадекватната 
здравствена заштита и ограничувањата во однос на учење, културен живот, спорт 
и рекреација.  
20 Според Светската банка, крајна сиромаштија е кога луѓето живеат со помалку 
од еден долар на ден. Се користи и терминот апсолутна или екстремна 
сиромаштија, што се однесува на недостиг на основните потреби за 
преживување. На пример, недостиг на храна, чиста вода и соодветно 
живеалиште, недостиг на облека или лекови и борба за опстанок (Македонска 
пратформа против сиромаштија).  
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Оние деца, кај кои едниот родител е осуден поради воспитна 
запуштеност, а другиот поради кражби, целосно се соочуваат со 
криминален свет и социјално исклучување. Привремено или трајно 
растени во домови, под нечие старателство, без семејна, па и 
соодветна институционална поддршка, животот на улица, крајната 
сиромаштија и кражбите како начин на заработување се 
карактеристики на нивниот млад живот. Кривичните дела ги гледаат 
како нужност или нормалност и поради тоа не ја разбираат нивната 
тежина и штетните последици што ѝ ги нанесуваат на жртвата. 

Вид на кривично дело и начин на извршување: 80 % од 
штитениците се сторители на кражби, тешки кражби и 
разбојништва, од кои најголем дел се повеќекратни сторители и 
професионалци. Поголемиот број од нив професионално ги 
извршуваат џепните и провалните кражби во станови и куќи, вешто 
ја бираат жртвата, односно метата, прават рационален избор и 
најчесто успеваат во нивната намера. Дел од кражбите ги вршат за 
да ги задоволат своите хедонистички потреби, додека други за да 
си ги задоволат основните потреби во услови на крајна 
сиромаштија на нивните семејства. Мал дел од штитеницита (тројца 
штитеници) кражбите ги вршат поради подводливост, наивност, 
односно непромисленост и кај нив се присутни одредени ментални 
или душтевни болести без рационално да размислат за 
последиците од нивното дело.  

Покрај наведените, според видот на извршеното кривично 
дело и криминалната историја, тројца штитеници може да добијат 
епитет на „залутани“ во домот бидејќи нивните карактеристики 
отстапуваат од оние на другите деца. Еден е осуден за 
„предизвикување општа опасност“ бидејќи при „играње“ со 
ескплозивна направа (бомба)  нанел тешка телесна повреда на лице 
што било во непосредна близина кога бомбата екплодирала. Во 
вториот случај, детето е осудено за „неовластено пуштање во 
промет наркотични дроги“ и тоа „свесно“ или „несвесно“ било 
вовлечено во организирана група што сакала да пренесе одредено 
количество наркотични дроги преку граница. Третиот штитеник, и 
покрај неговата лоша семејна состојба, е сторител на кривично дело 
„тешка телесна повреда“ бидејќи со безбол палка удрил друго лице 
по глава со што предизвикал трајни телесни повреди, односно 
инвалидитет.  
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Имајќи предвид дека 80 % се сторители на имотни деликти 
(тешки кражби и разбојништва) според начинот на извршување, 
мотивот и намерата, може да се издвојат три категории сторители 
на имотни деликти: 

(1) Ситни крадци „на мало“ (шестмина или 35 %); 
(2) Професионални крадци „на големо“ (петмина или 30 %); 
(3) Ситни лекомислени (наивни) крадци (тројца или 18 %);  
(4) залутани (тројца или 18 %). 

Криминално друштво на повеќекратните сторители: 80 % 
од штитениците (или 12 од 14) имаат криминално друштво. И 
покрај тоа што дел од нив делата ги вршат сами, сепак, тие имаат 
круг на пријатели со криминално однесување. Конкретно, 11 од 17 
штитеници, кривичните дела ги вршат со друг, односно со еден или 
со повеќе соизвршители.   

Злоупотреба на дрога и присуство на зависности. 
Злоупотребата на дрога што создала зависност била присутна кај 
шест штитеници. Двајца од нив, поради зависност од хероин се 
лечеле со метадонска терапија неколку години во здравствените 
служби. Другите, и покрај честото и долготрајно користење на 
марихуана или кокаин, немаат историја на регистрирани зависници. 

Претходна осудуваност. Освен двајца, другите штитеници 
се регистрирани во социјалните служби како деца со 
проблематично однесување, поради што, претходно, им се 
изречени воспитни мерки на засилен надзор од семејството. На две 
деца, им била изречена и воспитната заводска мерка упатување во 
воспитна установа. Но, и покрај тоа што биле сместени во 
воспитната установа, нивното криминално однесување 
продолжува, поради што, по изрекување на новата заводска мерка, 
тие се упатуваат во воспитно-поправниот дом сместен во затворот 
за деца во Охрид.  
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ОСНОВНИТЕ РИЗИЧНИ ФАКТОРИ И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ 
СО КРИМИНАЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА 

ЗАТВОРАЊЕТО 
 
 
ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 
 

Со оглед на тоа што нарушеното однесување претставува еден 
од најчестите проблеми во детството и младоста, посебно кај машките 
адолесценти, овој проблем привлекува големо внимание кај 
истражувачите. Последните  триесетина години постои напредок во 
однос на сознанијата за причините на нарушено и криминално 
однесување благодарение на развојни, проспективни и 
лонгитудинални  истражувања (Loeber, 1999; Farrington, 1995; Bender, 
Bliesener и Loesel, 1996). Веројатно најпотполно согледување на 
феноменот малолетничка деликвенција дава развојниот модел на 
објаснувањето на оваа појава, кој е поврзан со поимот развојна 
криминологија, кој првпат се појавил во почетокот на 90-тите (Loeber и 
Сор., 1993 според Ајдуковиќ, 2001). 

 
Што е развојна криминологија? 

 
Од 1990-тите години се појавуваат развојни или теории на 

животен циклус на криминалитетт. Спаѓаат во позитивистички теории, 
но, за разлика од теориите насочени на одредени околности што 
влијаат на настанување на криминалното однесување, развојните 
теории се насочени на целиот живот од раното детство до староста 
(Thornberry, 2005). Искуствата во детството, адолесценцијата и во 
возрасниот период вклучуваат континуирани промени, индивидуите 
напредуваат во улогите одредени културолошки и возрасно и преку 
социјалните премини. Овие теории се насочени кон три подрачја: 
развојот и текот на ризичното однесување не само во текот на 
детството и адолесценцијата, туку и во возрасниот период; се 
обидуваат да ја објаснат криминалната кариера во однос на возраста; 
проучување на ризичните фактори поврзани со тој развој (со нагласок 
на утврдувањето на разликите во тие односи со текот на растењето на 

                                                           
 проф. Весна Стефановска, проф. Драгана Батиќ 
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личноста). Различни фактори, како што се: индивидуални фактори, 
семејство, врсници и пошироката заедница, влијаат врз искуството на 
промена. Развојната криминологија го проучува влијанието на важните 
настани за понатамошниот развој на ризичното однесување. Се 
користат концепти на развоен пат и премини. 

Една од клучните цели во развојната криминологија е да 
идентификува ран ризик и заштитни фактори поврзани со криминално 
и антисоцијално однесување. Клучните ризични фактори типично се во 
корелација со индивидуата, семејството, врсниците, училиштето и 
општеството (Farrington & Welsh, 2007; Tanner-Smith, Wilson & Lipsey, 
2013). Секој од овие ризични домени може да се категоризираат во 
различни поддомени. Сите фактори на ризик не се исти. Важно е да се 
направи проценка дали определен ризик фактор може да се промени 
или не (статичен ризик фактор/фиксен маркер наспроти динамичен 
ризик фактор) (Kraemer, Lowe & Kupfer, 2005; Loeber & Le Blanc, 1990). 
Статичниот фактор на ризик  е важен во контекст на процедурите на 
идентификација (анг. screening procedures), на пр., да се 
идентификуваат ризични индивидуи, но не за превентивни 
интервенции бидејќи, како фактор, истиот не може да биде променет. 
На пример Крамер и други (Kraemer и др., 2005), сметаат дека е важно 
да се направи дистинкција помеѓу динамичен (или варијабилен) 
маркер21 и каузален фактор на ризик.22 Оваа дистинкција е основна 
бидејќи, во принцип, како основа за превентивни интервенции за 
намалување на ризиците за вклучување во деликвентно или 
криминално однесување треба да се користат само каузални фактори 
на ризик. Фарингтон и Велш (Farrington and Welsh, 2007) укажуваат 
декa, генерално, три критериуми треба да се употребуваат за да се 
утврди дали определен фактор на ризик е каузален:  

1. факторот да е поврзан со последицата (она што се очекува да се 
случи, на пр: преземање на кривично дејствие); 

2. да ја следи последицата и 
3. да го предвидува настанувањето на последицата по контрола за 

(или независно од) сите останати варијабли. 

                                                           
21 Фактор на ризик кој што се менува или може да се менува, но истражувачите сè 
уште не покажале дека неговата промена влијае, односно дека го менува ризикот од 
антисоцијално однесување. 
22 Фактор кој што се менува, и кога се менува исто така покажува дека го менува 
ризикот од антисоцијално однесување. 
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Ризичните и заштитните фактори може да влијаат едни на други 
на различни начини (Kraemer, Stice, Kazdin, Offord, & Kupfer, 2001). Ова, 
всушност, може да го комплицира процесот на идентификација на 
ризични фактори (Farrington & Welsh, 2007; Kraemer и др., 2005). 
Најпознатите процеси се процесот на модерација и медијација. Овие 
условени процеси водат кон други важни дистинкции помеѓу 
ризичните и заштитните фактори. На пример, ризичен или заштитен 
фактор се определува врз основа на тоа дали директно го врши своето 
влијание (пр: преку главен ефект) или преку интеракција со ефектот на 
друг фактор. Ризичните фактори може да бидат проксимални (блиски) 
или дистални (далечни), но исто така може да бидат поврзани и со 
различни развојни параметри или фази во криминалната кариера 
(активација, влошување и дестабилизација) (Le Blanc & Loeber, 1998; 
Piquero и др., 2003). Ризичните и заштитните фактори генерално имаат 
комулативен ефект (Loeber и др., 2006; Rutter, 1979; Sameroff, 2000; 
Sameroff, Gutman & Peck, 2003). Ова значи дека како што се зголемува 
бројот на ризични фактори, се зголемува веројатноста за криминално и 
антисоцијално однесување, а како што се зголемува бројот на заштитни 
фактори, така се намалува и веројатноста за криминално и 
антисоцијално однесување. 

Пристапот што ја нагласува индивидуата, се фокусира на 
разликите што постојат помеѓу индивидуите од аспект на различните 
варијабли. Овој принцип претпоставува дека популацијата е хетерогена 
и дека затоа релациите што постојат помеѓу варијаблите не се исти во 
рамките на различни подгрупи во рамките на популацијата. Односно, 
различни подгрупи од индивидуи потенцијално може да имаат 
различни комбинации на факторите на ризик, кои што се во корелација 
со криминални и антисоцијални однесувања на различен начин.  
Фарингтон и Велш (Farrington and Welsh, 2007) укажуваат дека 
поголемиот број истражувања за факторите на ризик и заштита се 
базираат на пристап што се фокусира на варијабли. На пример, 
факторот на ризик може да биде идентификуван како значаен во 
рамките на популацијата како целина, но како таков може да биде 
особено значаен само за определена подгрупа на индивидуи. Исто 
така, можно е еден фактор на ризик, кој што е определен како 
незначаен за популацијата како целина, всушност, да биде многу 
значаен во контекст на помала подгрупа на индивидуи. „До ден денес, 
има многу малку емпириски студии кои што го користат пристапот што 
се фокусира на индивидуата со цел да се идентификуваат различни 
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профили на ризични фактори... чисти дефиниции и детални анализи во 
врска со трендовите на различни подгрупи во рамките на популацијата 
во однос на интересот ќе ни овозможат да развиеме подобро 
разбирање за влијанието на факторите на ризик и заштита“. (Lanza, 
Cooper & Bray, 2014; Parra, DuBois & Sher, 2006) 
 Истражувачите идентификувале бројни ризични и заштитни 
фактори, кои се во релација со малолетничкото престапништво. Овие 
фактори можеме да ги поделиме на неколку нивоа: индивидуални, 
семејни, училишни, врснички и фактори на пошироката средина. 
 
 
Индивидуални фактори 

 
 
Престапништвото, како и сите други видови на однесување се 

резултат на интеракцијата помеѓу индивидуата и средината. 
Индивидуите се разликуваат меѓу себе според својот потенцијал за 
извршување на антисоцијални и криминални дејствија. Повеќето 
современи автори го користат поимот ,,потенцијал“ исто како и 
,,тенденција“, за разлика од ,,предиспозиција,“, која може да укажува 
на биолошки детерминизам. Важна претпоставка е дека 
индивидуалните разлики  во криминалниот потенцијал се релативно 
стабилни. Имено, голем број истражувања покажале континуитет и 
релативна стабилност во престапништвото низ времето. Криминалниот 
потенцијал може да се разложи на многу различни димензии. Така, 
термините антисоцијален, агресивен или непријателски, суштински се 
однесуваат на луѓе со висок криминален потенцијал. Факторите како 
што се отсуство на вина, слаба совест, ниска самоконтрола, висока 
импулсивност, недостаток на  емоционална топлина, ниска емпатија, 
бестрашност, егоцентризам (насоченост кон себе), намалена 
способност за одложување на задоволството и намалена способност за 
манипулирање со апстрактните концепти се причинители на висок 
криминален потенцијал (Farrington & Welsh, 2007: 38). Меѓу најважните 
индивидуални фактори врз основа на кои може да се предвиди 
престапничкото однесување се: ниската интелигенција и образование, 
личноста, темпераментот, емпатијата и импулсивноста. 
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Ниска интелигенција и  образование 
Ниската интелигенција е важен предуслов на престапништвото. 

Со оглед на тоа што интелигенцијата може да се мери во раното 
детство, проспективните студии покажуваат дека интелигенција 
измерена на возраст од 3 години е значаен предуслов за 
престапништвото на возраст од 30 години. На честите престапници (со 
четири или повеќе престапи) на возраст од 3 год просечната 
интелигенција им била 88 IQ во однос на непрестапниците чија 
просечна интелигенција била 101 IQ (Stattin, Klackenberg-Larsson, 1993, 
според Farrington, Welsh, 2007). 

И другите проспективни студии ширум светот покажуваат дека 
ниската интелигенција измерена во детството е предуслов на 
малолетничката деликвенција и силеџиството во периодот на 
адолесценцијата, како и на затворските казни поради насилно 
однесување во возрасниот период. Најдено е дека врската помеѓу 
ниската интелигенција и насилството е најцврста кај момчињата од 
пониската класа. Ниската невербална интелигенција е во корелација со 
ниската вербална интелигенција и училишниот успех, а сето ова заедно 
со малолетничко престапништво. Исто така, малолетните престапници 
го напуштаат училиштето најбрзо што можат, на пр. на возраст од 15 
години. Деликвентите најчесто имаат подобри резултати на 
невербалниот отколку на вербалниот дел од тестот на интелигенција 
затоа што им е полесно  да се занимаваат со конкретни објекти отколку 
со апстрактните концепти. Во основа, на поврзаноста помеѓу ниската 
интелигенција и деликвенцијата лежи ограничена способност на 
деликвентите за апстрактно мислење (ниска вербална интелигенција), 
која се одразува врз нивната способност да ги согледаат последиците 
од своето однесување, како и да ги претпостават чувствата на жртвата 
(ниска емпатија). Ниската вербална интелигенција е поврзана и со 
намалена способност за користење на вештини на решавање на 
проблеми, како и со недоволно разбирање на туѓите намери, емоции и 
интерперсонални релации. Ниската интелигенција може да биде 
елемент на когнитивен и неурофизиолошки дефицит. Во една 
новозеландска проспективна студија е најдено дека деликвенцијата е 
поврзана со интегративен дефицит на вербално, визуелно-моторно и 
ниво на памтење, независно од социјалната класа и функционалноста 
на семејството. Неврофизиолошките истражувања на мозокот би 
можеле да доведат до напредок во сознанијата за поврзаноста помеѓу 
функцијата на мозокот и престапништвото. Така на пример, во 
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фронталниот дел од мозочната кора се лоцирани функции како што се 
внимание и концентрација, апстрактното резонирање и планирање, 
самоконтрола на однесувањето и инхибиција на импулсивното 
однесување. ,,Во Монтрелската студија, Сегин (Seguin) покажал дека 
мерката на овие функции, која се базира на когнитивно-
невропсихолошки тест на возраст на 14 г., се покажала како најсилен 
невропсихолошки дискриминатор помеѓу насилните и ненасилните 
момчиња“ (Farrington &Welsh, 2007: 42). 

Како што ниската интлигенција е ризичен фактор за 
престапништво, така високата интелигенција може да биде заштитен 
фактор. Ова е тестирано на примерок од 7500 мажи – регрути во 
Стокхолм, при што освен интелигенцијата биле земени и други фактори 
на ризик како што се: академско постигнување, бегање од дома, 
злоупотреба на алкохол и дрога, ниски примања, еднородителско 
семејство, алкохолизам на таткото и психолошки проблеми. Статин 
(Statin) и неговите колеги нашле дека помеѓу сите овие фактори, 
високата интелигенција и емоционалната контрола предвидуваат ниска 
преваленција на престапништвото (Stattin, Romelsjo, Stenbaka, 1997, 
според Farrington, Welsh, 2007). 

 
Личност 

Антисоцијално однесување е нешто што е конзистентно кај една 
индивидуа. Психолозите сметаат дека конзистентноста на 
однесувањето зависи од присуството на тенденциите, кои 
претставуваат основа да се однесуваме на одреден начин во одредени 
ситуации. Таквите тенденции, како што се импулсивноста, трагањето по 
задоволство, умереноста и сл., се нарекуваат црти на личноста. 
Пошироките димензии на личноста, како што се екстравертност и 
интровертност, се состојат од повеќе црти на личноста. До 1990 г. 
најпознатото истражување за поврзаноста на типот на личноста и 
криминалното однесување е она на британскиот психолог Ајзенк. Тој  
на престапништвото гледа како на природно, па, дури и рационално, 
бидејќи луѓето се хедонисти, бараат задоволство и избегнуваат болка. 
За да објасни зошто сите луѓе не се криминалци, Ајзенк сугерира дека  
хедонистичките тенденции да се изврши престап се спротивни на 
совеста за која смета дека претставува одговор на страв, кој се јавува за 
време на детството, а како последица на процесот на условување. По 
Ајзенковата теорија, луѓе што вршат криминал се оние што не ја 
развиле совеста, како резултат на слабото условување. Бидејќи 
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екстровертните личности имаат слаба ексцитација, а јака кортикална 
инхибиција, условувањето (социјализирање) и внесувањето 
(интернализација) на општествените норми се мали. За разлика од нив, 
интровертните личности имаат јака ексцитација, а слаба кортикална 
инхибиција, така што повеќе се склони на условување (социјализација).  

Освен овие две диманзии на личноста, Ајзенковиот тест има 
уште две: неуротицизам (N) и психотицизам (P). Луѓе што имаат висок 
резултат на N-димензија, исто така, се условуваат тешко бидејќи 
нивната анксиозност интерферира со условувањето. Ајзенк предвидува 
дека луѓе со висок психотицизам (P-димензија) имаат тенденција да 
бидат престапници бидејќи оваа димензија на личноста вклучува 
емоционално студенило, ниска емпатија, непријателство, нехуманост. 
Од 1990 год., најшироко прифатен концепт на личност станува 
петфакторски модел или НЕО-ПИ-Р, развиен од страна на Меккри и Пол 
Коста (McCrae & Paul Costa, 1997, 2003). Овој модел сугерира пет клучни 
димензии на личноста: невротицизам, екстраверзија, отвореност, 
сложување и совесност. Факторот отвореност укажува на креативност и 
оригиналност, отвореност за нови идеи, сложувањето се однесува на 
емпатија, осетливост за другите, а совесноста на развиена совест,  
потреба од ред и сл. Бидејќи овој инструмент на личноста е релативно 
нов, малку е користен за истражување на криминалитетот. Сепак, 
најдено е дека психопатијата е во негативна корелација со 
сложувањето и совесноста, односно со емпатијата и со развиената 
совест (Hart, Hare, 1994, според Farrington, Welsh, 2007).  
 
Темперамент 

Темпераментот е биолошки одреден, така што, во раното 
детство, темпераментот е идентичен со личноста. Истражувањето на 
детскиот темперамент во Њујоршката лонгитудинална студија, каде 
темпераментот е поделен во три категории: лесен, тежок и успорен до 
топол, покажува дека децата што од родителите се ставени во 
категорија ,,тежок темперамент“ на возраст од 3–4 год, ќе имаат слаба 
адаптација на возраст од 17–24 години (Chess, Thomas, 1984, според 
Farrington, Welsh, 2007). Тежок темперамент се дефинира како често и 
интензивно покажување на негативни емоции уште од најрана возраст. 
И други истражувања покажуваат дека децата што се оценети со тежок 
темперамент на 6 месеци, покажуваат проблеми во однесувањето на 
возраст од 3–6 години и имаат тенденција да бидат агресивни на 6–7 
години. Исто така, децата кои од мајките се оценети со тежок 
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темперамент, од учителите подоцна се оценети како деца со 
антисоцијално поведение (Caspi, 2000), психолог од Лондонскиот 
универзитет, смета дека најважната димензија на детскиот 
темперамент надвор од контрола (немирност, импулсивност, слабо 
внимание) е тоа што претставува предуслов за агресија и 
престапништво на возраст од 18–21 година (Farrington &Welsh, 2007: 
47). 

 
 Емпатија 

Постои раширено верување дека ниската емпатија е значајна 
црта на личноста поврзана со  престапништвото, а се заснова на 
претпоставката дека луѓето што можат да се соживеат со чувствата на 
другите се помалку подготвени да ги повредат другите. Разликуваме 
когнитивна емпатија (разбирање и проценување на чувствата на 
другите) и емоционална емпатија (актуелно доживување на чувствата 
на другите). Мета анализа на 35 студии на споредување на оние што 
вршат кривични дела со нивните резултати на прашалници за емпатија 
покажала дека ниската когнитивна емпатија е цврсто поврзана со 
престапништвото, додека ниската афективна емпатија е слабо поврзана 
со вршењето на кривични дела (Jollife, Farrington, 2004, според 
Farrington, Welsh, 2007). 
        
Импулсивност 

Импулсивноста е најважната димензија на личноста врз основа 
на која може да се предвиди деликвентното однесување. Постојат 
голем број на особини што се однесуваат на слабата способност за 
контрола на однесувањето. Тука спаѓаат: импулсивност, 
хиперактивност, немир, намалена способност за расудување за 
последиците на делото, намалена способност за планирање, 
ограниченост, ниска самоконтрола, барање на возбуда, ризично 
однесување, слаба способност за одложување на задоволството. Многу 
студии покажуваат дека хиперактивноста во детството е поврзана со 
деликвентното однесување. ,,Така, истражувањето на психолозите 
Бренан и Мендик (Brennan & Mendick) открива дека хиперактивноста 
(немир и слаба концентрација) на возраст од 11–13 г. значајно 
предвидува затворска казна поради насилство на возраст до 22 години, 
посебно кај момчињата (Farrington & Welsh, 2007: 49). Повеќе теории се 
обидувале да ја најдат поврзаноста помеѓу импулсивноста и 
криминалитетот. Една од најпопуларните сугерира дека импулсивноста 
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се јавува како резултат на дефицит на функциите на мозокот, лоцирани 
во фронталната регија (Moffitt, 1990). Личности со таков 
невропсихолошки дефицит ќе имаат тенденција да вршат кривични 
дела поради слабата контрола на своето однесување, слабата 
способност за разбирање на можните последици на своето однесување 
и поради неможноста за одложување на задоволувањето на потребите. 
Импулсивноста е поврзана со неспособност да се предвидат 
последиците, што, пак, е поврзано и со интелигенцијата. Некои автори 
како клучна, ја истакнуваат ,,слабата самоконтрола“, која се однесува 
на степенот до кој индивидуата може да се контролира во моментот. 
Луѓе со ниската самоконтрола се импулсивни, влегуваат во ризични 
ситуации, имаат ниски когнитивни и академски способности, насочени 
се кон себе, имаат ниска емпатија и способност за предвидување.  

 
Социјално-когнитивни вештини 

Повеќето истражувачи се согласуваат дека престапниците имаат 
слаба способност за решавање на проблеми во интерперсонални 
ситуации. Ова е поврзано со нивната ниска емпатија, односно со 
неможноста да се разберат другите и да се предвиди како нивното 
однесување ќе влијае врз другите луѓе. Престапниците се склони да 
имаат надворешен локус на контрола: тие сметаат дека она што им се 
случува зависи од судбината, од шансите или среќата, а помалку од 
нивната активност. Поради тоа, тие за своите неуспеси ги обвинуваат 
другите наместо да преземат одговорност за своето однесување. 
Ваквиот дефицит во социјално-когнитивните вештини кај 
престапниците е поврзан со конкретното, наспроти апстрактното 
мислење и нивната намалена способност за манипулирање со 
апстрактните концепти (Ross, Ross, 1995). Од сите индивидуални 
фактори, најважните за престапништвото се ниската интелигенција, 
ниската емпатија и импулсивностa.  

 
 

Семејството како фактор на ризик и заштитен фактор 

 
 
 Семејние фактори клучни за антисоцијалното однесување на  
малолетните престапници се: занемарување /злоупотреба на деца; 
ниско ниво на вклученост на родителите; високо ниво на конфликт, 
непријателство и агресија во семејството; криминалитетот на 
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родителите; семеен конфликт; неадекватно надгледување од 
родителите; рана загуба на родителите и емоционално лишување. Од 
семејните фактори на ризик најголемо значење за малолетничка 
деликвенција имаат семејното насилство, слабото надгледување од 
родителите и родители со антисоцијално поведение. Во неколку 
студии, овие три фактори се постојано поврзани со идно антисоцијално 
однесување на малолетниците (Hawkins, 2000). Значаен број 
истражувања биле посветени на агресивното однесување на младите. 
Според Петерсен (Pattersen, 1982), агресивните деца ги имитираат 
агресивните родители, а агресивните родители на агресивното 
однесување на децата одговараат со внимание и одобрување. 
Петерсен сугерира дека агресијата помеѓу адолесцентите е резултат на  
слабо родителско надгледување, неконзистентно однесување кон 
децата, како и силно физичко казнување (Patterson, 1982). Другите 
автори како Хузинга (Huzinga) и соработниците нагласуваат дека 
деликвентното однесување е мултидетерминирачки феномен. 
Всушност, тоа е резултат на интеракцијата помеѓу различни фактори на 
ризик.  

Повеќечлено семејство  (голем број на децата во семејството) е 
релативно силен предиктор на деликвенција (Ellis, 1988; Fisher, 1984). 

Поголемиот број на децата е поврзан со намалено внимание 
што родителите можат да им го посветат на децата, како и со 
сиромаштија и лоши услови на живеење. Методите на одгледување на 
децата влијаат врз деликвентно однесување. Тука спаѓаат: 
родителското надгледување, дисциплинирањето на децата, како и 
вклученоста на родителите во активностите на децата. Родителското 
надгледување се однесува на степенот на надгледување на 
активностите на детето. Така, слабото надгледување е најсилен 
предиктор на деликвенцијата (Farrington, Loeber, 1999; Smit, Stern, 
1997). Многу студии покажуваат дека родителите што не знаат каде им 
се децата кога се надвор од домот, како и родителите што ги пуштааат 
своите деца на улица без придружба од мала возраст имаат често деца 
деликвенти. Родителското дисциплинирање се однесува на тоа како 
родителите реагираат на однесувањето на децата. Истражувањата 
покажале дека казнувањето на децата (особено физичко) и 
неконзистентната дисциплина се предуслови за деликвенција. Тоа 
значи дека родителите на лошо однесување некогаш се индиферентни, 
а друг пат, истото поведение остро го казнуваат. Неконзистентноста се 
однесува и на различниот однос на двајца родители кон 
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дисциплинирањето: едниот родител е попустлив, другиот родител е 
склон кон казнување. Емоционално ладни, отфрлувачки родители 
често имаат деца деликвенти. Родителската топлина делува како 
заштитен фактор. Недоволната вклученост во детските активности, 
сиромашната комуникација помеѓу родителите и децата, како и 
нискиот степен на семејната кохезија претставуваат фактори на ризик. 
Децата што се физички злоупотребувани или занемарувани од страна 
на родителите имаат тенденција да станат престапници во 
подоцнежниот живот. Во познатата перспективна студија спроведена 
од страна на Кети Видом (Cathy Widom, 1989) се опфатени  900 деца 
кои биле злоставени или занемарени до 11-та година и биле споредени 
со контролната група изедначена по возраст, пол, образование и место 
на живеење. Следењето за време на период од 20 години покажало 
дека децата што биле злоставени и занемарени многу почесто биле 
осудувани како деликвенти или возрасни во споредба со контролната 
група, и почесто биле осудувани поради насилството (Maxfield, Widom, 
1996). Слични резултати се добиени и во другите студии. Така, најдено 
е дека околу половина од злоупотребените или занемарените деца 
извршиле сериозен криминал, станале алкохоличари или ментално 
болни, или починале на возраст под 35 години (McCord, 1983). Неколку 
теории ја објаснуваат врската помеѓу злоупотребата/занемарувањето 
на децата и криминалитетот. Теоријата на социјално учење сугерира 
дека децата учат да го прифатат однесувањето на возрасните 
(родителите) преку имитација и моделирање. Теоријата на врзување 
(attachment) тргнува од претпоставката дека децата не постигнуваат 
емоционална врзаност за родителите што ги злоупотребуваат и имаат 
ниска самоконтрола. Теоријата на фрустрација претпоставува дека 
негативното третирање од другите резултира со негативни емоции и 
фрустрација, што создава желба за освета и ја зголемува агресивноста. 
Оние што биле сведоци на насилството помеѓу родителите, се повеќе 
склони да вршат кривични  дела на насилство и против имот. Тешко е 
да се одреди кој од семејните фактори е клучен за појавата на 
деликвенцијата, не само заради интеракцијата помеѓу нив, туку и 
заради интеракцијата со други ризични фактори како што се ниски 
примања, лоши услови на живеење, импулсивност, ниска 
интелигенција, ниско образование. Сепак, се смета дека најсилни 
предуслови се криминални и антисоцијални родители, многучлено 
семејство, слабо родителско надгледување и родителскиот конфликт. 
Злоупотребата на деца е релативно слаб фактор.    
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 Кои се заштитни семејни фактори? Пред сè, се нагласува 
отсуството на сериозни семејни вознемирувања. Поновите 
истражувања покажале дека унапредувањето на топли семејни односи, 
неагресивните семејни модели, воспоставувањето на цврста врска 
помеѓу родителите и децата, засилувањето на родителското 
надгледување и воспоставувањето на јасни и постојани норми на 
однесување можат да помогнат да се спречи малолетничката 
деликвенција (Melton, 1997). Еден од најсилните заштитни фактори е 
блиската релација со барем еден возрасен поддржувач. Исто така, 
истражувањата покажуваат дека безусловната љубов е најважниот 
фактор што придонесува за отпорноста на детето, наспроти 
повеќекратните фактори на ризик (Werner, 2000). Овој заштитен фактор 
е генерално ефективен, без оглед на тоа дали се работи за родител, 
учител или дури и волонтер.  
 
 
Влијанието на врсниците  

 
 
За време на адолесценцијата, врсниците  често имаат поголемо 

влијание од семејството. Како врсниците влијаат врз престапништвото? 
Дали припадноста на деликвентната група е причина за престапништво 
или едноставно оди паралелно со деликвенцијата? Забележано е дека 
адолесцентите до 17 години вршат престапи во групи, додека оние над 
17 години почесто сами. Момчињата имаат тенденција да вршат 
кривични дела со други момчиња на иста возраст и од соседството. 
Дали врсниците го потикнуваат вршењето на кривичните дела или, во 
овој период, сите активности  се случуваат во група и надвор од домот 
(што е карактеристично и за деликвентите и за неделиквентите).  Една 
од можностите е дека младите престапници се групираат поради 
сличноста, но и поради стигматизирањето и изолацијата од страна на 
институциите. Дружењето со другари-деликвенти до 14 години 
претставува важен предуслов на криминалитетот во периодот на 
младата возраст (Farrington, 1986). Продолженото дружење со другари 
деликвенти може да биде клучен фактор во одредувањето дали 
малолетниот престапник ќе продолжи да врши кривични дела и како 
млад возрасен. Некои истражувања велат дека адолесцентите со 
деликвентни другари имаат 10 пати повеќе шанси да бидат вовлечени 



70 
 

во сериозно деликвентно поведение отколку нивните врсници што не 
се дружат со деликвентни врсници (Bilchik, 1999).  
 Истражувањата покажале дека адолесцентите со негативни 
односи со врсниците се повеќе склони кон деликвентно и 
антисоцијално поведение (Hawkins, 2000). Исто така, адолесцентите 
што се социјално изолирани или отфрлени и што не се вклучени во 
традиционални социјални активности се во зголемен ризик да се 
однесуваат насилно. Агресивните деца имаат тенденција да бидат 
отфрлени од своите врсници. Во една  студија најдено е дека 
отфрленоста од врсниците на возраст од 9–10 години значајно го 
предвидува антисоцијалното поведение на возраст од 23–24 години 
(Nelson, Dishion, 2004). Агресивноста и отфрленоста од врсниците е 
фактор за вршење на кривични дела и издржување на затворска казна 
во возрасниот период (Coie, Miller-Johnson, 2001). Од друга страна, 
врсниците можат да бидат значаен заштитен фактор. Имено, во 
интеракцијата со врсниците децата учат да делат, да помагаат, да бидат 
во емпатија со другите, што се многу важни компетенции за нивен 
когнитивен и социјален развој. Исто така, во друштвото на врсници се 
учи контрола на импулсите, комуникациски вештини, креативно и 
критичко мислење. Авторите наведуваат дека недостигот на овие 
вештини е моќен и докажан ран предиктор на деликвенција, 
злоупотреба на супстанци и психички тешкотии. Позитивните релации 
со врсниците се поврзани со позитивен став кон училиштето, 
посетување на училиште и подобар успех (Ladd, 1990; Bukowski, Hoza, 
1989). Врсниците придонесуваат за развојот на моралноста бидејќи 
децата имаат можност да се сретнат со правилата на општеството, но 
не диктирани од авторитети, туку како продукт што произлегува од 
групното согласување (Demon, Phelps, 1989). Накратко, односите со 
врсниците имаат моќно влијание на развојот на детскиот идентитет и 
автономијата (Ladd, 1990; Bukowski, Hoza, 1989). 
 
 
Фактори на средината (соседството и училиштето) 

 
 
Појавата на криминалитетот е поврзана и со местото на 

живеење. Повеќе студии покажале дека во Америка малолетничката 
деликвенција е најголема во оние делови на градот што се 
карактеризираат со дезорганизација на соседството и почесто 
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менување на местото на живеење. Голем дел од криминалитетот 
потекнува од најдепривираните урбани населби. Најважните 
предиктори на средината се повеќе концентрирани неповолни фактори 
како што се: сиромаштија, еднородителско семејство, концентрација на 
имигранти, често менување на местото на живеење, ниско ниво на 
социјална контрола и социјална кохезија. Од друга страна, 
,,колективната ефикасност,“ на соседството може да дејствува како 
заштитен фактор против криминалитетот.  

Присуството на криминалитетот е поврзано и со училиштето, 
особено средното. Поедини училишта имаат повисока стапка на 
криминалитет и насилство меѓу децата. Тоа се обично училишта каде 
што довербата помеѓу учениците и наставниците е ниска, отсуствата се 
почести и постојат нејасни и неконзистентни правила. Исто така, 
училиштата во кои има повеќе деликвенција се поврзани и со пониска 
социјална класа на семејствата од кои потекнуваат учениците. Рутер 
(Rutter) во своето истражување заклучил дека училишните фактори 
поврзани со деликвенцијата се често казнување и ретко пофалување од 
наставниците во класот. Рутер (1983) смета дека доброто управување 
со класот, внимателното користење на наградата и казната и учеството 
на средношколците се важни фактори за успешно училиште. Ризичните 
и заштитните фактори може да влијаат едни на други на различни 
начини (Kraemer, Stice, Kazdin, Offord & Kupfer, 2001). Ова, всушност, 
може да го комплицира процесот на идентификација на ризичните 
фактори (Farrington & Welsh, 2007; Kraemer и др.,  2005).  
 
 
По затворањето 
 Наведените фактори, според моделот на внесување, го 
детерминираат и однесувањето внатре во установата. Односно, сè 
додека ризичните фактори не се судрат со спротивни, заштитни 
фактори, тие ќе влијаат негативно и врз адаптацијата и врз 
однесувањето внатре во казнените домови со што и понатаму ќе го 
отежнуваат успехот на рехабилитациските програми и третмани. Затоа, 
често поставувано прашање е: како одредени индивидуални фактори 
влијаат врз однесувањето на младите во воспитно- и во казнено- 
поправните домови?  

Најчести одговори се дека импулсивноста, агресијата или 
нискиот праг на толеранција влијаат врз способноста на младите да 
се прилагодат и да се справат со затворските услови бидејќи тие ја 
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определуваат веројатноста да учествуваат во насилно однесување 
(Hochstetler & DeLisi, 2005: 257). Со други зборови, доколку насилството 
и другите облици на девијантно однесување се начини за добивање 
одредени цели, тие. како научени поведенија, се пренесуваат и во 
затворот или се користат за задоволување одредени потреби. Или, 
доколку на одредени провокации се реагира насилно, истите насилни 
реакции се пренесуваат внатре, во новата затворска средина. Значи, 
институционалното насилство е директен одговор на оние штитеници 
чии животи се карактеризираат со дисфункционалност и насилство и 
пред затворањето (Tasca, Griffin L. Marie & Rodriquez, 2010). Тие ги 
„внесуваат“ антисоцијалните норми во домовите и, како резултат на 
фрустрациите што произлегуваат од затворскиот живот, продолжуваат 
со слично девијантно однесување (Tasca, Griffin L. Marie & Rodriquez, 
2010).  

Покрај насилното однесување, исто така, се испитува и 
влијанието на менталните болести кај младите пред затворањето и 
нивната поврзаност со виктимизацијата во воспитно- и во казнено- 
поправните домови. Одредени истражувања за присуството на 
менталните болести кај осудените лица покажуваат дека 90 % од нив 
имаат одредени ментални болести, меѓу кои нарушување на личноста 
(66 %), депресија, вознемиреност (45 %), психози (8 %) (наведено во 
Cherie, 2012: 887). Исто така, според истражувачките резултати, 
штитениците со ментални болести пријавиле повисоки стапки на 
физичка виктимизација, што значи дека е поголема веројатноста да 
бидат жртви на физичко насилство во споредба со другите осудени 
лица. Покрај наведените, и други показатели ја поддржуваат 
поврзаноста меѓу злоупотребата во воспитно- и во казнено-поправните 
домови и менталните болести во детството. На пример, во рамките на 
едно истражување се поставува прашањето: дали осудените лице 
имаат веќе одредени ментални болести или затворските услови 
придонесуваат да се развиваат и уште повеќе да се влошуваат 
(Edvards & Potter, 2004). Според моделот внесување, менталните 
болести предизвикуваат девијантно и насилно однесување во 
затворите, додека според моделот на депривација, поради болките на 
затворањето, се развиваат ментални болести како начин на адаптација. 
Но, резултатите покажуваат дека објаснувањата на двата модели се 
еднострани и затоа, однесувањето и стратегиите на прилагодување се 
објаснуваат со помош на двата модели. Тоа значи дека „болките на 
затворањето“ ги засилуваат и ги продлабочуваат ментални болести што 
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осудените лица ги носат со себе (Cherie, 2012: 890). Оттука, 
затворањето ја зголемува ранливоста, ја засилува менталната болест и 
го зголемува ризикот од самоубиство и самоповредувања. 

Другите ризични фактори поврзани со семејството (слабиот 
родителски надзор или напуштањето од семејството), исто така, се 
пренесуваат и во домовите и негативно влијаат врз понатамошното 
однесување. Младите со слаба социјална контрола, без соодветна 
семејна поддршка и грижа се „напуштени“ и во домовите, само што таа 
негрижа во затворски услови многу потешко се доживува. Ретките 
посети и контакти со семејството го засилуваат чувството дека се 
напуштени и таквата состојба ја засилува безнадежноста, осаменоста и 
фрустрациите што доведуваат и до агресивно однесување. 

Образовното ниво на осудените лица, исто така, се поврзува со 
прилагодувањето во домовите. Според Рајт (Wright, 1989) оние осудени 
лица што немаат средно образование имаат повеќе дисциплински 
престапи. Покрај со проблематично однесување, образовното ниво е 
негативно поврзано и со депресијата и со анксиозноста. Во однос на 
процентуалната застапеност на осудените лица според степенот на 
образование, истражувањата покажуваат дека половина од младите 
стoрители имаат ниски вештини за читање, пишување, броење, се 
соочуваат со исклучување или напуштање од училиште и со 
бездомништво (Cherie, 2012). 

Врз основа на наведеното, може да се заклучи дека различни 
карактеристики на индивидуалниот живот пред затворот влијаат врз 
прилагодувањето на затворањето. Или, со други зборови, оној што 
тешко се прилагодува и справува со проблемите надвор, исто така, 
тешко може да се прилагоди на затворскиот живот и да се справи со 
новите проблеми и предизвици со кои се соочува во установата (Dhami 
K. Mandeep, Ayton & Loewestein, 2007: 1087). 
 
 
МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП 

 
 
Дел од прашањата што се предмет на анализа во рамките на 

истражувањето се однесуваат на факторите што влијаеле врз 
девијантното и криминално однесување и на нивното влијание врз 
однесувањето и адаптирањето на затворската средина. 
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Целта е да се идентификуваат (1) причините што влијаат врз 
однесувањето во затворите и (2) начините на адаптација, односно на 
справување со проблемите со кои се соочуваат во установата.  

Притоа, се поставија следниве истражувачки прашања:  

 Кои индивидуални фактори на внесување најчесто се внесуваат 
во установата?  

 Дали влијанието на семејството како ризик, односно заштитен 
фактор продолжува во установата?  

 Дали одредени карактеристики поврзани со нарушување на 
личноста имаат негативно влијание врз адаптацијата на младите 
во установата?   

 Како влијанието на друштвото се пренесува и во установата? 

 Дали криминалната кариера пред, продолжува и по 
затворањето? 

 Кои се најчести модели на адаптација на штитениците во ВПД? 
Наведените прашања беа анализирани преку квалитативна 

анализа на содржината на добиените искази при спроведените 
интервјуа со младите штитеници во ВПД. Во тој процес беа преземени 
повеќе методолошки чекори. 
Прв чекор: Дефиниранирање на категории и супкатегории, со можност 
за создавање дополнителни врз основа на добиените искази (тематски 
единици/категории).  
Втор чекор: Издвојување на теми и збир на поими (единици за 
анализа) и нивно категоризирање. 
Трет чекор: Систематизација и анализа на податоците. 
Четврти чекор: Интерпретација на податоците. 

При анализата на содржина, податоците ги поделивме во пет  
категории и повеќе супкатегории. 

1. Индивидуални карактеристики на штитениците пред и по 
затворањето: низок праг на толеранција, слаба самоконтрола, 
агресивно однесување, злоупотреба во детството, злоупотреба 
на дрога и алкохол.  

2. Начини на адаптирање и справување во затворските услови: 
повлекување и одбегнување конфликтни ситуации, развој на 
култура на насилство, самоповредување, удирање и кршење 
предмети, медицинска терапија и справување со никотинска 
криза. 
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3. Семејни ризични фактори: сиромаштија во семејството, семеен 
криминалитет, слаб родителски надзор, напуштеност од 
семејството 

4. Училишни ризични фактори: напуштање на училиштето, 
училишно насилство и слаб успех во училиштето. 

5. Друштво: криминално друштво и групно вршење на кривичните 
дела. 

6. Криминална историја: рано девијантно однесување, присуство 
на социопатолошки појави и насилство. 

 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
 

А. Индивидуални карактеристики на штитениците  
 
Пред затворањето 

 
Имајќи предвид дека врз однесувањето на поединецот влијаат 

различни фактори поврзани со неговата личност, се поставува 
прашањето: Кои се тие индивидуални ризични фактори што 
придонесуваат младите штитеници да се однесуваат девијантно и 
криминално, како пред, така и по затворањето?  

Од непосредните одговори на штитениците и од нивните 
основни карактеристики, може да се наведат повеќе индивидуални 
фактори: импулсивноста, агресивноста, нискиот праг на толеранција, 
слабата самоконтрола, менталните нарушувања, нарушувањето на 
личноста, злоупотребата на дрога, злоупотребата во детството, раната 
криминална кариера и криминалното друштво. Наведените 
констатации се во согласност и со наодите од Посебниот извештај на 
Народниот правобранител од посетата во 2016 година, каде што е 
наведено: во најголем број од досијеата на децата кои се сместени 
во домот е евидентирано дека станува збор за деца со „растројство 
на личноста, со низок праг на толеранција, нагла импулсивност и 
фрустрации, проследени со девијатно однесување, како и низок 
социјален и едукативен статус (Народен правобранител, Посебен 
извештај, 2016: 25).  
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Низок праг на толеранција / слаба самоконтрола 
Голем дел од штитениците имаат низок праг на толеранција на 

вербални напади и провокации од страна на другите штитеници, на кои 
одговараат со физичкото насилство. Всушност, штитениците се 
чувствителни и ранливи на напади и навреди на нивната личност без 
разлика што таквите напади доаѓаат од лица кои, исто така, се во судир 
со законот. Бидејќи немаат изградено соодветни механизми за 
одбрана и справување во такви ситуации, физичкото насилство е 
најчесто користен механизам. Тоа истовремено укажува дека имаат 
ниско ниво на самодоверба и самоконтрола, како што наведуваат дел 
од  нив:  

(1) Надвор со комшиските деца... Пцујат и за тоа се 
расправав... Ќе се изнервирам и тепам.  

(исказ од интервјуирано лице) 
Исто така, на групните напади, кои се почесто мотивирани од 

предрасуда поради етничката припадност, нападнатите, исто така, 
враќаат со групно насилство. Таквите настани кај младите Роми може 
да го засили чувството на отфрленост, маргинализација и 
стигматизација, што ги прави дополнително чувствителни на физичките 
и вербалните напади на нивната личност. Следниов пример укажува на 
тоа:   

(1) Ја на пример, си седам во дискотека со другарчиња и они 
доаѓаат, те закачкаат и ја... се собираме другарчиња, бам 
бум бам бум, ќе го начукам... ама и они се група и ние сме 
група... на пример, ние сме 5-6, они се 5-6. 

(исказ од интервјуирано лице) 
На прашањето али биле избувливи во одредени ситуации, 

поголемиот број од штитениците потврдуваат: 
(1) Сум бил агресивен, нервозен, не можев да трпам никој да 

ми прави финти, да ми дава сила, да ми дава контрола, 
тоа не можам да го истрпам. И дома не можев да трпам 
такви работи. 

(2) Сум бил вулгарен, нервозен, премногу бев нервозен.  
(3) Порано сум бил избувлив, кога сум бил во тие години. 

 (искази од интервјуирани лица) 
Ваквите искази потврдуваат дека слободата, односно ниската 

контрола врз нивното однесување од страна на семејството 
истовремено ја ослабнува и внатрешната самоконтрола. Тоа е како 
затворен круг бидејќи преголемата слобода на однесувањето не 



77 
 

дозволува потоа да биде ограничена. Затоа, секој напад или обид да се 
ограничи слободата или нивното однесување се доживува како напад 
на личноста и се реагира импулсивно и агресивно. А, причините за 
таквите реакции се разни: личното незадоволство, неможноста за 
самореализација, притисокот што го создава општеството во однос на 
наметнатата потрошувачка култура и неможноста да се остварат 
одредени материјални потреби, како и неизвесноста во однос на 
иднината, домувањето и материјалната сигурност.  

 
Агресивно однесување  

Покрај нетрпеливоста и импулсивноста како карактеристики на 
личноста, дел од штитениците често биле агресивни и насилни, вршеле 
физички напади, тепачки и други нарушувања на јавниот ред и мир. 
Таквите облици на однесување биле почеток на посериозните облици 
на криминално однесување, односно на тешки кражби и на 
разбојништва, кои се дел од нивната криминална историја. Како што 
велат самите испитаници: прво почнав да правам тепачки во град. 

Бидејќи насилното однесување е карактеристика на поголемиот 
број штитеници, се поставува прашањето што се крие зад таквото 
насилство. Кај дел, тоа е резултат на желбата да покажат сила, машкост, 
гордост, супериорност над другите, сличност со насилниот татко или 
незадоволство. Како што наведуваат: 

(1) Бев агресивен, зошто тие изиграваа нешто, а кој се, па ги 
тепав.  

(2) Се нервирам, он имал, а јас немам, тогаш кога сум бил мал.  
(искази од интервјуирани лица) 

Исто така, дел од штитениците, кај кои насилното однесување и 
физичките напади се почеста појава, фактот што понекогаш се тепани 
не го доживуваат толку како личен пораз, колку како дел од борбата во 
која некогаш се победува, а некогаш се губи. Таквите сфаќања ги прават 
поотпорни на загуби и порази во меѓусебните физички пресметки и 
порешителни во обидот да вратат на нападите. Во прилог, го 
наведуваме следниов исказ: 

(1) Еве на пример, окото ми беше надувано, поголеми ме 
тепаа, надвор бев, беа 5 души, после ги фатив еден по 
еден, сите ги истепав, ама 5 души не може... 10 раце и две 
раце не се исти. 

Ваквото прифаќање на насилното однесување, всушност, значи 
одобрување на насилството и подготвеност да се врати со иста (или 
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поголема) мера. Со други зборови, дозволено е правдата (или 
одмаздата) да се земе во свои раце. Или, некои штитеници, особено 
оние што растеле во домови за згрижување, во низа ситуации 
покажуваат поголема агресивност и физичка сила кога треба да се 
бранат од напади. Тие животот повеќе го гледаат како борба за 
преживување и за стекнување статус. Како што наведуваат: 

(2) Надвор да, со камења сум мавал по деца... сум ги мавал 
вака тука, по глава му имам направено дупка со камен ... да 
ги повредам, што ако ги заплашам, има некој не се плаши  
(зошто го направил тоа, м.з.) 

(исказ од интервјуирани лица) 
Наведениот исказ покажува дека дел од штитениците сакаат да 

повредат, односно чувството на физичка болка да го пренесат и кај 
другите. Не е доволно да се исплашат, туку само преку физичка 
повреда неговата правда и желба за одмазда ќе бидат задоволени. 
Ваквиот став упатува на заклучок дека таквите штитеници биле често 
подложни на физички повреди и затоа нивната болка или траума 
сакаат да биде рефлектирана и кај другите.  

Врз основа на претходно наведеното може да се заклучи дека 
агресивното однесување  е својствено за голем број штитеници пред да 
дојдат во установата. Тоа е научено во процесот на социјализација како 
начин на одбрана, напад или прилагодување, како на проблемите со 
кои се соочуваат, така и на јавните реакции од граѓаните и од страна на 
казнено-правниот систем.  
 
Злоупотреба во детството 
 Ризичен фактор што ја зголемува веројатноста за подоцнежно 
девијантно и криминално однесување е злоупотребата во детството. 
Таа појава е карактеристична за децата растени во домови за воспитно 
запуштени деца бидејќи се често злоупотребени од другите повозрасни 
домски деца. Доколку злоупотребеното дете на почетокот нема 
развиено одбранбен механизам, тоа често ги трпи злоупотребите. 
Според исказите на дел од испитаниците: 

(1) Да, малтретиран сум кога сум бил по дом од други деца 
кои биле повозрасни од мене јас сум бил помал тогаш кога 
сум бил во 25 мај 

(2) Кога влегов во 25 мај 2009 година имаше повозрасни деца 
од мене. Ме тепаа, ме малтретираа, ме затвораа по 
шкафови, ми даваа по 50, 100 денари да им купам цигари, 
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сокче, да им вратам 2000 денари. Тоа ми го правеа, ако не 
го направам тоа... Ќе ги земев парите и ќе избегав по 
градот, ќе шетав. Кога ќе се вратев, ќе изедев пак по некој 
ќотек... И јас сум враќал понекад, ќе земев камења, нож. 

(исказ од интервјуирано лице)  
Ваквиот исказ укажува дека домот за воспитно запуштени деца е 

место каде што се присутни одредени девијантни и криминални појави, 
каде повозрасните ги наведуваат помалите деца да крадат. Во тој 
девијантен свет, насилството и меѓусебните тепачки се нормална 
појава, обид за одбрана и обид за напад. Всушност, не само што ги 
наведуваат на кражби, туку истовремено вршат психичко и физичко 
насилство, заплашување и закани. Таквото секојдневие, кај одредени 
штитеници, освен длабоки психолошки трауми, предизвикува отпор, 
револт, лутина, желба, не само да заплашат, туку и да повредат. Затоа, 
тоа искуство не сакаат повторно да го доживуваат или да се потсетуваат 
на лошите спомени, како што изјавуваат дел од штитениците што се 
растени во домови:  

(1) Па кога излегов од 11 Октовмри не ни стапнав више таму, 
не ни отидов... не, не дека имам лошо искуство од таму, 
туку нејќам да идам таму, има некои деца што ги 
познавам таму, што ме знаат, не можам да ги поднесам. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Исто така, околноста дека во домовите за згрижување се 

сместени деца со различна семејна историја и различни ризик фактори 
ги прави посвесни за нивните „добри“ и „лоши“ карактеристики или 
лични особини. Во услови кога недостасува поголема контрола, надзор 
и заштита од персоналот, децата во тие домови побрзо ги развиваат 
механизмите на отпорност, но и истовремено да примаат и да 
нанесуваат удари. Покрај злоупотребата од другите штитеници во 
домовите за воспитно запуштени деца, одредени штитеници имале 
негативни искуства и во дом-семејствата во кои биле привремено 
сместени. На пример:  

(1) Лоши работи кога сме биле малтретирани јас и сестра 
ми од страна на дом семејство. Сум бил во Лисиче, во..., 
па нè малтретираа... Не ни даваа јадење, пиење, нè 
заклучуваа по цел ден во спална, не нè пуштаа надвор...  
Сме биле тепани. Кога ќе идеа од ЦСР да дојдат да видат 
каде живееме и... ние бевме под присила да кажеме дека 
сме добро, дека нè чуваат, дека не јадеме ќотек, дека нè 
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чуваат убаво... Па, она безвезе, иживљување (на 
прашањето зошто ги тепале, м.з.)  
(има убави спомени од друго дом-семејство, м.з.) Не чуваа, 
не носеа во кино, во парк, значи, ни даваа љувов, тоа е 
најважното. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Наведениот исказ укажува на одредени предизвици со кои се 

соочуваат социјалните служби во нашата земја: прашањето за избор, 
следење и контрола на дом-семејствата на кои им се доверени 
штитениците за згрижување и воспитување. Од друга страна, интересна 
е констатацијата дека другото дом семејство им давало љубов. Ваквиот 
став може да се препознае преку отсуството на грижа, заштита и 
поддршка не само од примарното семејство, туку и од другите 
законски старатели. Бидејќи не добиваат доволно љубов и внимание, 
кога некој ќе им покаже лесно ги препознаваат и, како што наведуваат 
„ни даваа љубов, тоа е најважното“. Овој исказ го открива тешкиот 
живот кај одредени штитеници, односно свесноста и распознавањето 
дека љубовта олицетворена преку грижа, заштита и добар однос е 
најважната работа во животот на секој човек.  

 
Злоупотреба на дрога и алкохол 
 Злоупотребата на дрога е најприсутна кај штитениците од 
ромската популација, кои се без соодветна родителска грижа, растени 
на улица и во сиромашни семејни услови. Дел од нив имаат историја на 
злоупотреба на дрога во примарното семејство бидејќи родителите или 
браќата, исто така, злоупотребувале дрога. Како што наведуваат: Јас го 
знам татко ми... И тој е на хероин... И мајка ми... Таа сега се лечи со 
метадон многу време. Во некои семејства, кај одредени членови 
поради предозираност, настапила смрт.  

Седуммина или 40 % од штитениците се неколкугодишни 
корисници на различни видови дрога (марихуана, хероин, кокаин). 
Нивниот почеток во конзумирањето се поврзува со претходната 
злоупотреба во семејството, во домовите каде што растеле или во 
друштвото. Како што изјавуваат: 

(1) Не, па јас надвор не сакам ништо друго..., освен марихуана 
да пушам... Не знам, ми влезе, влезена ми е у крв... Ме 
смирува, главата како повеќе ми работува, мозокот без 
тоа не ми работе... така ми работе, ама со марихуаната 
уште повеќе. 
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(2) Сум користел марихуана... често... многу често... 4 месеци 
и дував во фолија, хероин... Не станав зависен... Се 
извлеков... Не бев на метадон зошто продолжив со 
травата. (Престанал со хероин, м.з.) Зошто гледам дека за 
син ми не можам да му купам тие работи што треба, на 
дрогата ги давам и сега гледам не можам јас така да 
правам, син ми гладен да стои, а јас само себеси да си 
правам добро.  

(3) ЛСД ми го носеа од Франција, исто и тие беа во дом и 
правеа шверц...   

(4) Сакав кокаини да влечам... Имаше еден роденден, влечеа 
таму и викам, ај и јас ќе го правам. 13 години имав кога 
првпат влечев, се чувствував силен... После почнав да 
крадам, да шмркам со нив, да пушам марихуана... Тромадол 
примав година, не те боли ништо, после кога не ги земав 
(тука во установата, м.з.) имав кризи, коските ме болеа, ама 
со терапија помина.  

(5) Земав и дрога едно време, земав и хероин и ЛЦД, па го 
прекинав, сега сум на марихуана. 

(6) Не сум го земал многу хероинот, 2 години, толку сум го 
земал и на фолија и на нос.  

(7) Другарите ми дадов марихуана, тие беа повеќе на тие 
дејства, со алкохол, да се прават мангупи, да се прават 
нешто, ние сме посебни од тие што не знаат, ако тие 
учеле школо. Сум престанал ете поради овие работи, 
поради дрогата, пошто не сум имал мир. Дрогата не те 
остава на мир, те тера. Моите не ме приметуваа зошто 
нонстоп земав, кокаин. Марихуаната како кафе, како сок, 
морав да го имам. 

(искази од интервјуирани лица) 
Но, приказната „како почнав со дрога?“ кај одреден штитеник 

укажува на застрашувачки сознанија: 
(1) Под присила бев за хероинот, кога бев во Ранка имаше едно 

дете, тој се викаше... тој ми рече да земам на нос да 
влечам една линија, јас нејќев, тој ми рече пробај да видиш 
колку е убаво, јас нејќев. Е тогаш, кога јас нејќев, тој ме 
фати за глава и ме тресна од ѕид (бил поголем помоќен, 
м.з.) јас не му можев ништо и влечев еднаш два пати и...  
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Како да ви кажам, се навлеков и потоа почнав да крадам за 
него да носам, па тој да купи и така... 

(исказ од интервјуирано лице) 
Што укажува ваквиот исказ:  

 Одредени помоќни штитеници манифестираат моќ, контрола и 
супериорност врз послабите штитеници. Ги потчинуваат 
правејќи ги зависници од дрога и на тој начин лесно 
подводливи, сугестибилни и немоќни сами да се изборат со 
зависноста. Значи, одредени штитеници свесно се навлечени за 
да станат зависни поради што ќе бидат принудени да крадат, не 
само за себе, туку и за другите. 

 Дрогата е достапна во воспитната установа Ранка Милановиќ, 
што значи дека установите ги мултиплицираат проблемите и 
„продуцираат“ поголеми зависници и криминалци. 

 Отсуствува навремено спречување на ваквите појави од страна 
на стручните служби, што значи дека не се врши рана 
идентификација и превенција на проблемите што постојат во 
воспитните установи. 

 Младите со девијантно и криминално однесување негативно 
влијаат врз другите штитеници. 

Наведените искази, исто така, покажуваат дека употребата на 
дрога, на почетокот, е начин да се покаже супериорност и сила. 
Немоќта, нереализираноста и маргинализираноста бараат начин да се 
изразат и, во услови кога тоа не може да се постигне на легален начин, 
се прибегнува кон недозволени, односно девијантни појави. Поради 
тоа, користењето дрога може да се разбере како одбранбен механизам 
за неостварените цели и потреби на младите. Но, подоцна, зависноста 
се поврзува со апстиненцијални (физички и психички) кризи, 
придружени со агресивно однесување, што е својствено за 
подолготрајните корисници. Кога се зема, на почетокот, дрогата минува 
низ рецепторите на мозокот што предизвикуваат задоволство. Но,при 
повторното земање нова доза, бројот на тие рецептори се намалува и 
потребно е да се земе поголема доза за да се постигне истото чувство. 
Притоа, доаѓа до оштетувања на мозокот, што предизвикува 
намалување на меморијата, губење на рамнотежата, појава на 
параноја, депресија, итн.  Како што наведуваат штитениците:  

(1) Од травата пред да влезам во домови ме фаќаа нервози, ја 
земав жена ми да ја тепам, да ја малтретирам. 
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(2) Вртоглавици, болење коски, мачење, повраќање и агресија... 
Да, и тоа многу... До убиство сакав да направам, сам на 
себе кога немав... Зошто во Македонија ЛСД не се наоѓа 
многу... 

(3) Агресивен ме прави тоа што немаш алкохол, дрога. 
Дрогата ти е како нешто, многу создава проблеми, 
нервози. Кога ќе земе човек од таа дрога, вие се 
чувствувате дека сте посебен, дека никој не може да те 
кутне на земја, вие така се чувствувате. Чувствувате 
во главата како да немате од никој страв, ама после 
кога ќе те пушти тоа, прво се на убаво те тера, кога 
имаш дрога не правиш проблем, дали ќе ти трае 
половина час, час, не се знае, зависи до прашакот, потоа 
кога ќе те пушти, после 15 мин или 1 час, те фаќаат 
нервози, не гледаш пред себе, го гледаш телефонот или 
новчаник и го земаш. Макар ако треба и ќе убиеш, доаѓа 
таков момент, го удираш, а не размислуваш дали ќе го 
оставиш на место човекот или ќе се случи некој поголем 
инцидент. 

(искази од интервјуирани лица) 
Многу поретко, но кај одредени штитеници е присутна и 

злоупотребата на алкохол: „Многу пиев алкохол, јас додека пиев не 
осеќав проблем, како да ти кажам да... не си свесен... Епа траело 
година ипол траело.“ 
 
По затворањето 
 
Анксиозност, депресија, вознемиреност 

Анксиозноста, депресијата и вознемиреноста се чести состојби 
кај повеќето штитеници. Тие се позасилени и повеќе се манифестираат 
како резултат на затворањето во ВПД и на губењето на контактите со 
надворешниот свет, на материјалните добра, на хетеросексуалните 
односи, на автономијата и на чувството на безбедност во установата. 
Најчесто се јавуваат поради тоа што немаат контрола над ситуацијата, 
не можат да учествуваат во процесите на одлучување и се соочуваат со 
одредени злоупотреби или стресни ситуации. Значи, наведените 
депривации, во корелација со предзатворските фактори, кај одредени 
штитеници го интензивираат чувството на тага, на безнадежност, 
незадоволство и разочараност. Засилени со ниска самодоверба и ниско 
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ниво на енергија, одредени анксиозни и депресивни состојби се 
карактеризираат и со губење на апетитот, со несоница или со 
претерано спиење, како и со мисли за самоубиство. 

Чести се исказите на штитениците дека се нервираат, дека имаат 
„мисли“, „психи“, не можат да спијат, им доаѓа да кршат. Како што 
наведуваат: 

(1) Имам депресија значи... Се депресирам, не знам како да ви 
објаснам, ми пречат, сакам да направам во тој момент 
многу работи, сакам да се смирам, да не ги направам тие 
работи, зашто ќе има последици... Не дека не можам да ги 
направам, ама нејќам да имам последици. 

(2) Ме мавнаа сихи... и ме фатила буда... ми доаѓа да се 
обесам, да праам глупости бе глупости.  

(3) Не спијам добро. Понекогаш знам да се забавувам, ама 
плачам многу за браќата и сестра ми.  

(4) Психи ме јадат во главата. 
(5) Не можам да спијам добро, имам сихи големи.  
(6) Така, се нервирам, ми идат живци.  
(7) Понекогаш, по цел ден лежам.  

(искази од интервјуирани лица) 
Што покажуваат наведените искази? 

Наведените искази укажуваат дека мерката нема позитивно 
влијание врз анксиозните и врз другите стресни состојби што 
штитениците ги носат со себе, но и ги доживуваат во домот. Проблемот 
за ваквите состојби не е во самото затворање, бидејќи тие се 
„внесени“, туку во нивното интензивирање и во допуштеноста од 
страна на персоналот негативните психички состојби, односно 
нарушувањата на редот и дисциплината во домот, да се ублажат со 
одредена медицинска терапија и/или да се казнат со предвидените 
дисциплински мерки.  

Доколку веќе „мора“ да се согласиме со тезата дека ВПД и КПД, 
по својата природа, се антитерапевски, антихумани и деградирачки 
установи, тогаш не мора да се согласиме дека затворскиот систем 
единствено служи да го контролира однесувањето на осудените лица 
за да ги намали можните ризици за нивната безбедност. Исто така, 
доколку ја занемариме социјалната и хуманистичката компонента на 
системот на извршување на санкции, тогаш, проблемот со криминалот 
не само што не може да биде намален, туку ќе се мултиплицира 
поради карактеристиките на младите во периодот на адолесценција и 
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нивната зависност од поддршката, грижата и заштитата на социјалните 
служби.  

 
 

Низок праг на толеранција и ниска самоконтрола 
Кај одредени штитеници, исто така, доаѓаат до израз нискиот 

праг на толеранција, избувливоста и агресивноста кога се соочуваат со 
состојби на напад, прилагодување или привлекување внимание. Тие, 
како индивидуални ризични фактори, се позасилени во воспитно-
поправниот дом поради:   

(1) Ограничениот простор на движење (како што велат: ми фали 
слободата; слободата пари чини тој што ја цени),  

(2) Ограниченото право на приватност (во таа смисла, 
штитениците се жалат: Најмногу ми фали да немам провокации, да 
имам мир, зошто има деца намерно те провоцираат; не можам да 
читам не можам да се сконцентрирам, да ја сфатам... Многу 
викаат; Доаѓаат, пушат, ќе земеш некогаш да пишуваш или гледаш 
некој филм, не те оставаат на раат.) 

(3) Несаканото друштво (штитениците често се жалат на другите 
и изјавуваат: Поубаво ми е кога сум сам... Сакам само тишина; ме 
нервираат децата овде... Има лоши деца тука; Тука децата те 
нервираат, љубоморни се за нешто, те нервираат многу). 

(4) Несигурноста и небезбедноста (иако поголемиот број се 
чувствуваат сигурно, неколкумина штитеници чувствуваат страв, како 
што велат: Страв ми е да... Од децата... Се плашам да понекогаш.) 

(5) Неможноста да се заштитат од провокативни однесувања 
(најголем проблем во ВПД претставува неможноста да се избегнат 
провокативните однесувања, кои продуцираат физички и други 
вербални пресметки меѓу штитениците. Чести се исказите: Го губам 
тука трпението, има моменти, зошто некој ти провоцира, ти ги 
спомнува твоите мили.) 

(6) Неможноста да учествуваат во одлучувањето за одредени 
прашања поврзани со нив (поради неможноста да учествуваат во 
одлучувањето за одредени прашања, младите се чувствуваат 
демотивирано и разочарано, велат: Знам дека ако одам таму, ако го 
побарам нешто што го сакам, јас нема да го добијам џабе, што ќе се 
мучам). 

(7) Ограничени третмански активности. 
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(8) Немањето доволно материјални средства и добра (цигари, 
пари за телефонска картичка), итн. Лошата материјална состојба, како 
поради скромниот буџет на домот, така и поради материјалната 
состојба на самите штитеници, оневозможува условите во домот да ги 
одразуваат што е можно повеќе условите на слобода. Дел од нив ја 
чувствуваат таа депривација и велат: Би сакал да имам свои лични 
работи со кои би можел, како да ви кажам, да биде интересно, да 
губам време, како на пример, систем за музика, ДВД). 
 Имајќи го предвид наведеното, може да се заклучи дека 
нискиот праг на толеранција, поради честите провокации, кои не можат 
да се избегнат во ограничениот простор, преминува во агресивно 
однесување. Или, слободното време, во отсуство на третмански и други 
културни и спортски активности, кај младите создава досада и нервоза, 
коишто можат да преминат во агресивно однесување. На крај, 
неможноста да се биде сам и непречено да се размислува создава 
немир, анксиозност, проблеми со спиењето и фрустрација. Како што 
наведуваат: 

(1) Ако ме фатат нервите, ме фаќа бес и агресија (свесен за 
својата импулсивност и неконтрола) 

(2) Да, кога се нервирам... (крши нешто, м.з.) што најдам 
телевизор мелевизор... Па, се нервирам не знам што, ме 
фатиле тие будалите.  

(3) Оти, ако повредам некој друг... На пример, ова ми се 
случува најчесто секој ден од 12 попладне до 6–7 час, многу 
сум депресивен, нервозен.  

    (искази од интервјуирани лица) 
Значи, како што ќе рече еден штитеник, затворот не сакаат да 

ти го олеснат тука, што претпоставува дека, внесените криминогени 
фактори се влошуваат поради несоодветните ситуациски, односно 
институционални фактори. Најчесто, кај дел од штитениците се јавува 
зголемена вознемиреност, која, во услови на неслобода, тешко можат 
да ја контролираат. Овие состојби бараат соодветен начин (механизам) 
на справување со нив. Самите штитеници се свесни за нивната 
положба, свесни за последиците кога „влегуваат“ во конфликт со 
другите штитеници или со персоналот, но развиваат различни 
одбранбени механизми. Едни се трудат да се држат на страна и да не 
влегуваат во чести конфликти, други често провоцираат и влегуваат во 
физички пресметки, трети се самоповредуваат, додека четврти 
манифестираат контрола и супериорност.  
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Начини на адаптирање и справување во затворски услови 

 
Начините на адаптирање и справување во затворски услови 

може да се поделат во неколку групи: (а) повлекување и одбегнување 
конфликтни ситуации, (б) развој на култура на насилство и (в) 
медицинска терапија.  

 
(а) Повлекување и одбегнување конфликтни систуации 

 Мал дел од штитениците, особено оние што растеле во домови 
за деца без родителска грижа и што се научени на поголема слобода, 
но и на повеќе конфликтни ситуации, се обидуваат да се воздржуваат 
од понатамошни испади и физички пресметки.  

 (1) Пред да влезам тука, јас не сум бил вака депресивен, 
нервозен, значи тука, што се овие децата од ВПД, значи како 
да ви кажам, не знам, се вадам од кожа, не можам да 
поднесам, ама се трудам да не правам проблеми, да гледам ТВ. 
(2) Не, нервозен сум и си се тргам на страна.  
(3) Си седам на страна, си ќутам. 
(4) Бегам во спална и под ќебе (кога се нервира, м.з.) 

(искази од интервјуирани лица) 
Наведените искази покажуваат дека одбегнувањето конфликтни 

ситуации претставуваа „напор“, да се воздржат, да останат мирни и 
покрај искушенијата со кои се соочуваат. Во тој дел, превоспитната 
служба во домот не успева на корисен начин да ја олесни и онака 
тензичната атмосфера што владее во домот. Придобивки имаат само 
неколкумина, бидејќи поголемиот дел од слободното време се работно 
ангажирани (во кујна, надвор од домот, по набавки и слично), што ги 
штити од меѓусебни провокации и пресметки. Тоа значи дека 
работниот третман го зачувува нивното ментално здравје, ја насочува 
енергијата и ги зголемува надворешните контакти, што го засилува 
чувството дека можат да бидат корисни и дека не ги прекинале врските 
со надворешниот свет. За разлика од нив, поголемиот број штитеници, 
освен одржување на хигиената, немаат дополнителни работни 
ангажмани, што претпоставува дека поради отсуството на корисни 
активности, слободното време е исполнето со чести конфликтни 
ситуации.  
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(б) Развој на култура на насилство 
Во казнено- и во воспитно-поправните домови, генерално се 

развива супкултура на насилство поттикната од повеќе фактори. 
(1) Прво, дехуманизираните затворски услови ги присилуваат 

осудените лица да се однесуваат на насилен начин за да ги ублажат 
„болките на призонизацијата“ и за да здобијат контрола врз 
нивната социјална средина (Finlay, 2003). 

(2) Второ, факторите на внесување, како што се ниската самоконтрола, 
агресивноста, импулсивноста, анксиозноста и апстиненцијалните 
кризи продуцираат насилство. 

(3) Трето, со цел да стекнат контрола и доминација врз состојбата во 
која се наоѓаат, осудените лица често прибегнуваат кон насилно 
однесување (DeRosia, 1998; Flanagan, 1981; Johnson & Dobrzanska, 
2005; Morris, 2008; Zamble & Porporino, 1988). 

(4) Четврто, желбата да стекнат почит и да покажат идентитет често се 
постигнуваат преку насилното однесување (Einat & Einat, 2000; 
Jewkes, 2005; Lindegaard & Gear, 2013). Така, Џјукс (Jewkes, 2005) ја 
истакнува машкоста како главна стратегија за справување меѓу 
мажите во британските затвори. Тоа значи дека хиерархиите на моќ 
се организирани според способноста да се одржи машкоста и да се 
стекне личен код на однесување со примена на конфронтација и 
сила (Cunca de Goncalves, 2014: 84).  

Врз основа на наведеното, основната теза е дека внесените 
ризични лични и семејни фактори, во корелација со депривациските 
фактори предизвикани од самата затворска средина продуцираат 
насилство меѓу осудените лица во казнено-поправните установи, со цел 
да стекнат статус и контрола врз нивната социјална средина. Колку што 
е поголемо нивото на депривација, толку е поголемо нивото на 
насилство. Оттука, нивото на депривациските фактори го определува 
нивото на манифестација на индивидуалните ризични фактори и, 
последователно на тоа, и на нивото на насилство.  
 
Облици на насилство во домот 

 
Во воспитно-поправниот дом се присутни повеќе облици на 

насилно однесување: чести вербални провокации, физички пресметки, 
самоповредување и кршење предмети.  
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Провокативни однесувања и физички пресметки 
Наведените примери укажуваат на следното:  
(1) Многу се нервирам, ако не се смири, ќе го тепам (м.з некое 

дете навечер прави проблеми, што не дава да се гледа ТВ). 
(2) По некојпат тепачки, се закачав, некои деца ме нервираа. 
(3) Со многу деца (се има степано, м.з.) се чепкаат со мене, 

понекогаш јас се чепкам. 
(4) Нонстоп го има тоа, нон стоп (тепачки, м.з.), може денес 

утре (некој да го нападне м.з.), тоа нонстоп го има. 
(5) Зошто со другите деца кога сум, ќе ме изнервира, со 

нешто ќе го удрам, такво дете сум јас, ме изнервира, 
одма се нервирам да... оти вакви се децата тука, оти 
овие деца не ги познавам јас.  

(6) Ме тепаа, зошто не седам мирен, правам проблем, се 
закачам со децата.  

(7) Го истепав, и него и брат му го истепав.  
(8) Досега да, се имам истепано едно 5 – 6 пати... Значи, да, во 

дуел сум влегол, сум јадел ќотек, па јаделе ќотек. 
(9) Во група тука, се имам истепано еднашка, тие беа двајца, 

јас бев сам... Се имам истепано така. 
(10) Јас кога се нервирам, или ќе се тргам од него или ќе се 

истепам со него. 
(11) Тој..., еднаш у глава го тепав... Удирање у глава, еднаш у 

несвест падна... Жими се. 
(12) Порано еден ми се закануваше, ме тепаа двајца против 

мене, ме малтретираа, да бришам прозорите, шкафовите, 
дај цигари. 

(13) Да, сум прекршил правило, сум се тепал, него го тепале, 
а мене не, знаат дека 10 месеци сум мирен, ги почитувам, а 
тој е бељаџија, тој ако не се тепа секој ден не може да 
заспие. 

(14) Сум се чепкал тука со деца, се тепаме, се караме, се 
гураме. 

(15) Ако иде со контра муабети, јас му враќам. 
(16) Се правело да (некого да нападнат на спиење, м.з), ама 

кај мене тоа не пали, зашто јас сум мирен, мирен ама... 
станувам и не гледам ништо пред мене... ќе земам... 
нешто... по глава и на лице место го оставам. 
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(17) Понашањето на децата ме нервира, на повеќе деца. 
Многу знаат да провоцираат, да се караме, да настане 
тепачка, дали било за цигара или за кафето или зошто си 
ми го растурил тука ѓубре, доаѓа до случај, да удира со 
шлаканици, тупаници или пак шипки.  

(18) Сум се степал, еднаш. Он ќе те провоцира, јас му викам 
ќе го изгасиме светлото, он нема до 12 до 1 часот нема да 
го гасне. Јас си легнувам во 10 часот после сериите. Другите 
деца има некои што се добри со мене и ќе ти кажат нешто 
што не очекуваш. На пример ќе ти опцуе, види каков си, 
применил сила спрема мене, иако јас имам повеќе можност 
да му направам нешто отколку тој. Јас сум нападнал зошто  
ме провоцирал.  

(19) Понекојпат го губам (дали лесно губи трпение м.з.) 
децата понекојпат се закачат... Сега, на пример, ќе дојде, на 
мојата спална ќе седиме, ќе зборуваме за девојки, за нешто 
друго, а тој ќе почне тука да се провоцира и таму настанува 
проблем, а не смееме ние тие проблеми да ги правиме.  

 (искази од интервјуирани лица) 
Наведените искази покажуваат дека речиси сите штитеници се 

намерно или ненамерно вовлечени во кругот на насилство од кој не 
можат да излезат. Насилството, како појава, станува карактеристика на 
домот, како да е недделива „нормална“ состојба. Дури и да се 
согласиме дека лишувањето од слобода, самото по себе, предизвикува 
насилно однесување, сепак, не можеме да се согласиме со неговата 
„нормалност“. Или, со други зборови, поагресивните штитеници не 
смеат да го „шират“ насилното однесување, додека затворските услови 
не смеат да го „овозможуваат“ и да го игнорираат бидејќи, физичките 
пресметки, како што претходно беше наведено, се предизвикани од 
повеќе фактори: 

(2) Ќе те погледне на криво, па јас зошто ме гледаш. 
(3) Најмногу ми фали да немам провокации, да имам мир, 

зошто има деца намерно те провоцираат, да му станеш 
да му завртиш една. Јас не провоцирам, можеби некој 
нервирам, ама јас се шалам. Јас само со неколку деца тука 
се шалам. Го губам тука трпението тука, има моменти, 
зошто некој ти провоцира, ти ги спомнува твоите мили.  

(4) Да, само кога ќе бидам испровоциран, предизвикан, 
маловажуван тогаш, иначе овака не (да нападне, м.з.). 
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(5) Да, на пример ако не ми го дадеш тоа, ќе те тепам (дали 
некој ми се заканува м.з.). 

(искази од интервјуирани лица) 
Значи, поради отсуството на мир, приватност, чести провокации, 

галама, младите се жалат на персоналот, но, често, нивните гласови 
остануваат пригушени. Во отсуство на соодветна заштита, штитениците 
се справуваат сами, како што наведуваат:  

(1) Сум зборувал и за тоа (дека има галама, не може да читам, м.з.). 
Тие ми викаат тие се условите во затвор, што да правиме. 

(2) Сум се пожалил многу (на галамата, м.з.). Џабе. 
(3) Одам кај психологот..., психолог, ова дете се чепка со мене, 

ако не преземете мерки, јас ќе го тепам... Така, ако не 
преземат они мерки, децата сами си преземаат мерки... Сите. 

(4) И имам отидено кај психологот: преместете ги, ми пречат и 
ништо. 

(5) Не се чепкај со мене или не се провоцирај со мене... Прво одам 
кај психологот, кажувам – психолог, вака вака вака вака, он се 
чепка со мене многу, ако не преземе мерки, му кажувам на 
командирот три пати. Ако не, и после ќе си преземам јас 
мерки. 

(искази од интервјуирани лица) 
Отсуството на реакција од персоналот може да значи (1) 

заситеност од постојани жалби и поплаки од страна на штитениците, (2) 
недоволно посветување внимание на сериозноста на укажувањата или 
(3) ограничени капацитети на домот и на персоналот ефикасно да се 
справат со причините за таквото однесување. Поради тоа, понекогаш 
остaваат самите штитеници да се справат со провокациите. 

Но, честите провокативни однесувања и физички пресметки 
дополнително ја влошуваат положбата на младите. Тие реагираат 
насилно бидејќи не знаат, не умеат и/или немаат изградено друг начин 
на одбрана. Други се однесуваат насилно бидејќи, исто така, не знаат, 
не умеат и/или немаат каде на друго место да ја канализираат 
негативната енергија. Трети, се однесуваат насилно поради 
анксиозноста, внатрешниот немир и другите психички кризи, кои не 
можат да ги надминат. Сите наведени аспекти го создаваат кругот на 
насилство, кој постојано се врти и се зголемува. Најчестите начини на 
решавање на проблемите од страна на персоналот се примена на 
медицинска терапија или на дисциплински мерки. Во отсуство на други 
третмански активности, наведените решенија не успеваат да го намалат 
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насилството, туку само привремено и краткорочно ја лечат 
последицата. 
 
(г) Самоповредување, удирање и кршење предмети 
 Самоповредувањето, удирањето и кршењето предмети, исто 
така, е присутна појава меѓу одредени штитеници во домот, од кои дел 
биле повеќегодишни зависници од дрога. Тие, во себе, чувствуваат 
агресивност, која, бидејќи немаат каде да ја истрошат, ја насочуваат 
кон себеси, односно преку мавање во ѕидови или кршење одредени 
предмети сакаат да се ослободат од внатрешната напнатост и бес. Како 
што наведуваат: 

(1) Мавам по ѕидови, се сечам, се правам, у ѕидови мавам... 
Повеќе на ѕидови кога се нервирам, на ѕидови да..., зашто 
видиш каква ми е раката надувана? таму мавам, не знам, 
понекојпат ми се потечува..., пијам амоксиклав... Имаме ама 
не ни ја даваат (боксеркса вреќа м.з.). Ќе побараме кога ќе 
доаѓа директорот. ...затоа тука се сечев, гркланот еве 
(покажува м.з.), па, многу психи имав..,. пред две години (се 
сечел м.з.). 

(2) Не сум сакал сам да се повредам, освен еднаш, дека 
сестра ми беше болна, и се исеков, имам конци, и уште 
еднаш со жилет..., ама кога ќе се налутам, еднаш 
скршив кревет и плачев.  

(3) Па правев, се тепав... Крши прозори, шолји, ова она... Не 
знам ни јас зошто (зошто ги кршел шолјите, м.з.). 

(4) Значи вака, кога сум бесен, почнувам да кршам, да мавам со 
тупаници, значи, по ѕидови, имам рака шинато и нога... Јас 
не можам да мавам во перница, зашто јас сакам да ја 
скинам таа перница... Ама така јас ја вадам мојата 
нервоза, ќе осетам болка и..., да, ..врз тоа ја вадам цела 
нервоза (да крши, м.з.), да, овдека понегад кршам ама без 
знаење на командирите зошто ќе ме пријават ќе ме пикнат 
во самица. 

(5) Си наштетувам сам, на пример, се сечам, досега два–три 
пати. 

(6) Ми доаѓале (помисли м.з.) да се обесам да се праам во 
почетокот, сега не. 

 (искази од интервјуирани лица) 
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Со наведените самоповредувања, односно со мавањето по 
ѕидови, со сечењето или со кршењето, младите чувствуваат 
ослободување од моменталната напнатост. Во стручната литература се 
сретнува ставот дека самиот чин е начин да се надминат интензивните 
чувства на болка, напуштеност и чувство на помала вредност. Се 
наведува и дека самоповредувањето може да биде поради 
самопрезир, особено кај оние лица што имаат историја на емотивна, 
физичка и сексуална злоупотреба во детството. Всушност, физичката 
болка е полесна замена на психичката болка. Како што објаснува 
Темелковска (2013), преплавеноста со интензивни негативни емоции се 
прекинува со тоа што се предизвикува физичка болка на себе, која во 
тој момент личноста ја доживува како решение и олеснување од 
напнатоста.  

Интересно е што, кај одредени штитеници, постои свест за таа 
агресивност и се плашат да ја насочат кон други. Затоа ја насочуваат кон 
себе или кон предмети. Како што еден од штитениците ќе наведе: 

(1)  Да, енергија имам многу, ама немам каде да ја истрошам. Се 
воздружувам, неќам да правам беља, ќе удрам... да ја 
извадам таа агресија што е во мене. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Физичката болка е веќе доживеана и познато е чувството. 

Честите и силни удари на физичка болка во детството го креваат прагот 
на издржливост. Ваквите искази, исто така, покажуваат дека 
затворскиот систем е свесен за таквите појави и причини (позадината за 
самоповредувањето, за мавањето по ѕидови и за кршењето предмети), 
но многу повеќе се обидува да ја лечи последицата, наместо 
причината. Или, подобро кажано, го става под контрола ризик-
факторот со помош на одредени средства за смирување и спречување 
на агресијата.  
 
(в) Медицинска терапија 
 Освен тројца, останатите штитеници  во ВПД користеле и/или сè 
уште користат медицинска терапија за смирување, лечење, спиење или 
ублажување болки предизвикани од состојби на криза, вознемиреност, 
несоница, депресија, анксиозност или други ментални болести и 
нарушувања. Всушност, користењето на медицинската терапија 
претставува начин (механизам) за справување со негативните состојби 
кои се засилени и уште повеќе се манифестираат поради „болките“ на 
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затворањето. Медицинската терапија може да се анализира од неколку 
аспекти:  

(1) Справување со апстиненцијални и други кризи поради 
долготрајно користење на дрога. 

(2) Справување со агресивноста, анксиозноста и други 
психолошки состојби што го нарушуваат однесувањето.  

(3) Справување со првично доживеаниот стрес и ограничување 
на слободата.  

(4) Справување со психичките и менталните болести или со 
тешките трауми во детството. 

Како што наведуваат самите штитеници:  
(1) Тука со апчиња, сега апчињата ме смируваат... Тригтол, 

санвал, диазепам и респиридон... Па, морам, така ми е 
мозокот... Сабајле и вечер... Диазепамот го земам навечер а 
овие респиридон и тригетол сабајле го земам... Пред да се 
сечам не земав терапија... Кога се исечев ме носеа на 
психијатар... Па, пред две 2015/2016..., многу јака психа. ... како 
нервозен ова она... и таму пред вецето го скршив парчето, 
земав и се сечев, еве, тука, девет конци имам... За малце ќе 
умрев, ама...  Добро се чувствувам... Ако не земам терапија, 
како да сум нервозен, ми доаѓа со некое дете да се карам, кога 
ја земам оваа терапијата ме смирува, добар сум. 
Командирката дава терапија... Јас две апчиња земав (сабајле 
мз.), навечер 4 земав... Јас повеќе земав, сега прекинав, земав 
заласта23, жолти, за спиење се, те смируваат. 

(2) Тука примам санвал 10 и хелекс. Порано земав 3 хелекси и сега 
ги поднамалувам зошто почнав да вежбам. Сабајле пијам 
хелекс, а навечер санвал и хелекс. 

(3) Примам терапија 12 мг. Пред тоа земав 6 апчиња за 
смирување. Санвал за спиење, зошто многу галама се прави и 
менделикс, за да ми ја смири главата. Пиев и диезапам, 
заласта едно време пиев, ама сега веќе не.  

                                                           
23 Лекот Заласта и припаѓа на групата лекови наречени антипсихитици и се користи за 
лекување на шизофренија, заболување кое се карактеризира со симптоми како што се 
слушање, гледање или чувствување на работи кои не постојат, погрешни верувања, 
невообичаена сомничавост и повлеченост. Исто така, луѓето со оваа болест може да 
се чувствуваат и депресивно, вознемирено или напнато (извадок од Упатството за 
употреба на лекот) 
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(4) Јас сум психички болен, имам депресија, многу сум нервозен, 
земам тука хелекс, диазепами, секакви апчиња, али не ми 
помагаат, јас ги пијам, од време на време сум добар, понекад 
не сум добар, па, се воздржувам. ...два дневно, сабајле и 
навечер...-...јас барам, бидејќи не можам да спијам имам психи 
големи. 

(5) Санвал, репсиридон, празине – две години скоро... Сакам да ги 
прекинам ама не можам да спијам навечер... Нема да ги 
примам, ќе пробам да не ги земам. 

(6) Понекогаш земам понекогаш не, санвал и 10-ка диезепам, само 
вечер, сега одамна не земам, само вчера земав санвал... Вчера 
цел ден спиев и сега вечер за да спијам... Што да правиш. 

(7) Помагаат, ова, тоа, за некои лекови, пијам тука санвал, 
дијазепам, да ме смири, зошто имам многу нервози овде. 

 (искази од интервјуирани лица) 
Што покажуваат наведените искази? 

 Повеќегодишните корисници на дрога поминуваат низ различни 
степени на апстиненцијална криза поради што имаат потреба од 
средства за смирување. Тие примаат долгогодишна терапија, која за 
одредени штитеници е неопходна бидејќи, како што наведуваат, 
ако не земам терапија, како да сум нервозен.  

 Поголемиот број од штитениците поради проблеми со спиење на 
почетокот имаат потреба од соодветна терапија. Тоа може да се 
пролонгира и поради несоодветните сместувачки капацитети, 
бидејќи во една просторија се сместени 10 штитеници.  

 Одредени штитеници во текот на престојот користат лекови за 
лекување на одредени болести.  

Затоа примаат диазепам24 за смирување, санвал25 за спиење, 
хелекс заради смирувачките и антидепресивни дејства 26  или 
антипсихотици заради нарушени психички состојби.  

                                                           
24 Диазепам таблети се употребуваат за лекување на голем број состојби вклучувајќи 
краткотрајно олеснување (2 – 4 недели) на тешка анксиозност (од  внатрешното 
упатство за употреба). 
25 Санвал се користи при привремени проблеми со спиењето кај возрасни, кои 
предизвикуваат сериозна вознемиреност или влијаат на секојдневниот живот. Ова ги 
вклучува проблемите со спиењето кај возрасни, како што се: потешкотии при 
заспивање, будење ноќе, прерано будење (извадок од Упатството за употреба на 
лекот).  
26 Лекот Хелекс СР е наменет за лекување на анксиозност, стрес и панични 
нарушувања. Исто така, наменет е за спречување и третман на панични напади и 
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Меѓутоа, како што е претходно наведено, дел од штитениците се 
во воспитно-поправниот дом повеќе од три ипол години (некои и над 
четири години),27 а сè уште примаат секојдневна терапија. Тоа укажува 
дека изворот на тие состојби е присутен, а лековите ја лечат 
последицата. Времето поминато во установата кај нив не влијае врз 
процесот на адаптација, ниту ги ублажува првично доживеаните 
стресни состојби. Како што наведуваат:  

(1) Ако не земам терапија, како да сум нервозен. 
(2) Сакам да ги прекинам, ама не можам. 
(3) Сега вечер, за да спијам, што да правиш.  
(4) Јас сум психички болен, имам депресија, секакви апчиња, 

ама не ми помагаат. 
(5) Санвал за спиење, зошто многу галама се прави и 

менделикс, за да ми ја смири главата. 
(искази од интервјуирани лица) 

Дополнителен проблем е терапијата на оние штитеници кои 
имаат историја на потешки ментални болести и трауми во детството. 
Карактеристично е што, и покрај тоа што примаат терапија за 
смирување, таа не помага бидејќи се и едни од најпроблематичните 
штитеници, кои често манифестираат несоодветно однесување. Од 
друга страна, тие се и често виктимизирани од другите штитеници. Како 
што еден штитеник изјавува: 

(1) Апчињата кои ги примам не ми помагаат, барам нешто 
појако да ми препишат, ама не ми препишуваат. Сакам да 
кажам, само да ми препишат други апчиња, тие што ми ги 
даваат не ми помагаат. Друго ништо не сакам. 

(искази од интервјуирани лица) 
Што укажуваат претходно наведените искази? 

 Штитениците долготрајно користат средства за смирување, кои се 
замена за дрога и можат да станат зависни од нив. Домот, наместо 
да влијае на намалување или укинување на терапијата, пасивно се 
согласува со неа, без да се спроведуваат и применуваат други 
начини за справување со стресот и анксиозноста, како што се: 

                                                                                                                                                     
фобии кај пациенти со агорофобија (страв од отворен простор) поврзана со панични 
напади (според внатрешното упатство на лекот: информации за пациенти). Во 
упатството за внатрешна употреба посебно се нагласува опасноста и ризикот на 
земање санвал со други лекови, посебно антидепресиви. „Додека земате Санвал со 
антидепресиви може да гледате работи кои реално не постојат“ (Упатство за 
употреба) 
27 освен еден штитеник кој е една година. 
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третмански активности, вежби за намалување на анксиозноста, 
искуствени работилници за справување со стрес, организирани 
физички активности и слично.  

 Персоналот (заедно со лекарскиот) се грижи да се намали, односно 
да се контролира агресијата и анксиозноста за време на 
затворањето. 

 Проблемите со спиење поради низа фактори (првичен стрес, 
пренатрупаност во собите за ноќевање, галама) се решаваат со 
таблети, а не со намалување на причините. 

 Упатувањето во домот успева да ја прекине злоупотребата на дрога, 
иако недостасува понатамошен соодветен третман за 
повеќегодишните корисници кои имаат негативни психолошки 
последици.  

 Покрај наведената категорија, речиси сите штитеници (14 од 17) 
на почетокот имаат потреба од средства за смирување или за полесно 
заспивање. Но, со текот на времето и како што младите се навикнуваат 
на ограничувањето на слободата и како што ги учат правилата и 
куќниот ред во домот, персоналот и другите штитеници, така се 
намалуваат и стресните ситуации поради што се намалува и потребата 
за  соодветна медицинска терапија. Во прилог се и редовните викенд 
отсуства за поголемиот број штитеници, кои ги олеснуваат 
депривациите од затворањето. Затоа, кај одредени штитеници, 
терапијата со текот на времето е прекината. За поткрепа ги наведуваме 
следниве искази:  

(1) Кога дојдов тука, двапати само земав терапија.  
(2) Земам тоа едно апче земам хелекс, ама не го земам веќе, 

земав тоа за спиење, ама не ги земав веќе, земав 1 месец 
две и веќе не ги земам... Немам потреба, некојпат си 
спијам, добро си спијам... Кога имам потреба си кажувам, 
доаѓа докторка, си кажувам... Докторката и кажав, ми 
пиша, го земав две-три недели и повеќе не го земав... Ако 
има потреба го земам на два-три дена еднашка, го земам 
хелекс, тоа е за смирување..., за смирување ми рече. 

(3) Јас земав пред 3 месеци терапија ама сега не земам, ја 
прекинав....  зошто се осеќам, станувам од спиење и се 
осеќам како на овој свет да не живеам, подобро ми е (без 
терапија), сега си пијам витамински апчиња Б-комплес, ... па 
претходно земав респиридон, многу апчиња за смирување, 
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диазепам земав, други апчиња... Година две ги земав (веќе 4 
години е во домот, м.з.).  

(искази од интервјуирани лица) 
***** 

Значи, нервозата, анксиозноста, стресот, траумата и 
агресивноста, коишто се зголемуваат во услови на неслобода, се 
„лечат“, односно се контролираат со помош на пропишана медицинска 
терапија од страна на овластен стручен доктор. Таквиот начин на 
справување е проблематичен од аспект на тоа што е долготраен и што 
може да создаде зависност,  како и поради тоа што е единствено 
решение за справување со притисоците и проблемите предизвикани од 
нарушувањето на личноста. Примената на терапијата не би била 
дискутабилна доколку се користи кога е потребна во соодветно 
пропишана форма и начин. Клиничката слика на одреден број 
штитеници претпоставува дека бара соодветна медицинска терапија и 
во такви случаи не се впуштаме во понатамошна елаборација за 
потребата од неа. Она што можеме да го дискутираме е дали 
соодветната терапија има ефект, колку таа се зголемува во услови на 
неслобода, кои се дополнителни, комплементарни начини на лечење и 
намалување на психолошките проблеми и другите ментални болести 
кај штитениците и дали ВПД е соодветна установа за млади со 
одредени ментални нарушувања?  
 
 Справување со никотинска криза 

Сите штитеници во домот пушат цигари, но, сите немаат за 
секојдневно користење. Затоа, значајно за анализа е начинот на 
справување со никотинската криза, којашто кај штитениците создава 
нервоза и немир, а се манифестира во чести провокации, тепачки, па 
дури и кражби и други нарушувања на правилата во домот. Како што 
наведуваат дел од штитениците:  

(1) Кога има цигари, тој ми дава, тој ме смирува. 
(2) Некои деца се обидуваат да земат со сила. 
(3) Јас сум во затворено одделение, скршив еден кревет, 

зошто бев нервозен, зошто немав цигари. Во затворено 
одделение сум три месеци.  

(4) (За цигари) ми се заканувале... Џабе, не му давам, не се 
плашам... Не се плашам од никого.  

(5) Тој сам си призна дека го скршил шкафот... Него го 
натерал... Немале цигари и го натерал да зема. 
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(6) Не крадат децата многу, ама она што им е потребно, 
цигари една штека или 50 цигари. 

(7) А кршев зошто ме фаќаа нервите, зошто немав цигари и 
ќе го скршам прозорот. Ама, ако ме фатат нервите, не ги 
удирав другите деца, немам сила. 

(8) Никој не ми дава цигари и земам апчиња. 
(9) Да, се караме, да настане тепачка, дали било за цираги или 

за кафето. 
(10) Најмногу ме фаќа нервоза, ќе ми дојде и цело време 

цигари, цигари, цигари... и им давам, ама често не можам 
да дадам зошто и јас немам и тоа ме нервира.  

(искази од интервјуирани лица) 
Ваквите искази укажуваат дека немањето цигари (1) е извор на 

провокации и кражби, (2) создава нервоза и вознемиреност и (3) 
повлекува примена на дисциплински казни. Токму затоа се потребни 
одредени третмански активности, советувања и поддршка на оние 
штитеници што се соочуваат со никотинска криза. Повеќе физичка 
активност и работни ангажмани се еден од начините за отргнување на 
мислите, иако е потребен соодветен психолошки, бихејвиорален или 
фармакалошки третман за зависноста од никотин. Имајќи ги предвид 
претходно наведените искази, сè додека не се посвети сериозен 
пристап и внимание на овој проблем од страна на затворскиот систем, 
еден дел од физичките пресметки, кражбите и, последователно на тоа, 
и примената на дисциплинските мерки ќе продолжат да бидат 
моттивирани од зависноста. Иако откажувањето од цигари е 
најпосакувано решение, сепак, во услови кога тој процес е 
подолготраен и бара значаен напор и волја од страна на самите 
штитеници,  треба да се најдат системски и трајни решенија, особено 
кон онаа категорија штитеници којашто поради финансиски причини не 
може да купи цигари во домот.  

 
***** 

Младите во домовите имаат низок праг на толеранција и 
продолжуваат да бидат осетливи на надворешни дразби. Таа 
нетрпеливост е позасилена поради неможноста да се излезе од 
двојната затвореност. Прво, од кругот во кој се наоѓаат со другите 
штитеници и, второ, од ограничениот физички простор. Тоа е затворен 
процес во кој младите не можат да ја потрошат енергијата и желбата за 
лутање, шетање и за други хедонистички потреби. Не можат да 
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избегаат од близината на оние штитеници до кои не сакаат да бидат, 
поради што настанува притисок. Затоа се присутни секојдневни 
провокации и тепачки, дури и за банални работи. Тие се предизвикани 
повеќе од затворските услови, од затворските депривации, како и од 
ограничениот затворски простор. Иако начинот на кој штитениците 
реагираат во домот е научен надвор, сепак, на одредени вербални и 
физички напади се реагира многу поагресивно од силината на 
добиениот напад. Ова ја потврдува тезата дека иако нискиот праг на 
толеранција се пренесува во воспитно-поправниот дом, тој уште повеќе 
се засилува поради честите провокации и другите услови во домот.  

Исто така, според исказите на штитениците, тие се свесни дека 
имаат негативна енергија, којашто немаат каде да ја истрошат. Затоа се 
чувствуваат како заробени животни, како што ќе речат: абе бетер од 
кафез е тука, на кои не им преостанува ништо освен да напаѓаат други, 
да се воздржуваат или да се самоповредуваат. 
 
 
Б. Семејни ризични фактори и нивното манифестирање во установата 
 

Ризичните семејни фактори се присутни кај сите штитеници. Тие 
се поврзани со семеен криминалитет, напуштање од семејството, слаб 
родителски надзор, многудетни семејства, сиромаштија и 
социопатолошки појави во семејството. 

Семеен криминалитет. Кај 95 % од децата, член од потесното 
(татко, мајка, брат) или од поширокото семејство (вујко, братучед) биле 
осудени на затворска казна, најчесто за имотни, но и за насилнички 
кривични дела. Дел од осудените членови ја издржале казната или, во 
периодот на спроведување на истражувањето се наоѓаат во КПД. Кај 
неколку штитеници, осудена е и мајката за кривично дело „запуштање 
и малтретирање на малолетно лице“ (член 201 од КЗ). Ваквата состојба 
покажува дека криминалното однесување станува научено поведение 
кај децата во семејството, а осудувањето нормална и неизбежна 
последица. Стигмата „криминалец“, „осуденик“ ставена на родителите, 
браќата или роднините лесно се прифаќа и прилепува за децата, како 
да немаат други модели и примери на однесување во животот. 
Веројатно, не можат да се спротивстават на тој криминален модел на 
нивните родители и роднини или, пак, не знаат дека има и друг 
некриминален пат.  
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Воспитна запуштеност. Во однос на воспитувањето, грижата и 
семејниот надзор, штитениците може да се поделат во три групи: 

а) Млади коишто се целосно воспитно запуштени: 35–40 % од 
младите (или седумина) немаат никаква семејна контрола и надзор. 
Поради таквата негрижа, дел од мајките се осудени на ефективни казни 
затвор за воспитна запуштеност на нивните деца. Тие, и покрај 
присуството на еден или на двајцата родители, растат на улица и го 
прифаќаат уличниот начин на живот. Извршуваат чести кражби и 
стануваат независни од родителите. Препуштени сами на себе, за нив 
улицата е дом, немаат постојано живеалиште, спијат кај пријатели, под 
кирија, во други градови. Таквиот слаб родителски надзор се чувствува 
и во воспитно-поправниот дом бидејќи семејството на поголемиот број 
штитеници покажува незаинтересираност за третманот и за процесите 
на ресоцијализација на нивните деца. Ретко ги посетуваат и ретко 
контактираат со нив. Како што изјавуваат дел од штитениците: 

(1) Не ми доаѓаат ич на посета, ѝ се јавувам, ама не крева 
телефон (м.з. нема контакти со мајка му). 

(исказ од интервјуирано лице) 
Таквата отфрленост и заборавеност од семејството треба да 

биде заменета со алтернативна поддршка од страна на социјалните 
служби, други роднини или пријатели бидејќи поддршката, чувството 
дека не е сам, дека не ги прекинал сите врски со надворешниот свет, 
дека има некој надвор што се грижи за него и го чека, е дополнителен 
мотив и инспирација за позитивно однесување во установата. Во 
спротивно, негрижата и заборавеноста од блиските создава чувство на 
отфрленост и осаменост, што го отежнува процесот на 
ресоцијализација.  

б) Млади кај кои отсуствува соодветен надзор и контрола од 
семејството (или од друг старателски орган): Кај 55 % од младите 
(кај деветмина) отсуствува соодветна контрола од страна на 
семејството поради различни причини, така што дел од семејствата не  
знаат за богатата криминална кариера на нивните деца, а дознаваат 
кога ќе се соочат со изречената воспитнозаводска мерка. Во оваа група 
се вбројуваат и младите што растеле во домови. Имено, кај оние 
штитеници коишто од мала возраст се напуштени и растени без мајка, 
отсуството на мајчинска љубов во детството, кога била најпотребна, 
оставило одредена траума. Отсуството на љубов и поддршка ги прави 
емоционално нестабилни и го засилува чувството на несаканост и 
отфрленост. Како што наведуваат:  
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(6) Се зборува дека сите ме мразат... Сестра ми постарата... 
од 9 години, па како да ви објаснам, оставен бев сам од 
себе, си викав, ќе крадам, па и тие (другарите, м.з.) со мене 
заедно... па... како го доживувам? (се мисли) како и секогаш, 
не ме сака, не го сакам... со сестра ми имам убава 
комуникација (и таа била во 11 октомври и во 25 мај, м.з.)... 
да ви кажам, татко ми ме остави, мајка ми почина, со 
сестра ми, кај и да е... понекогаш и со неа се расправам и 
затоа јас и да излезам од тука, кај ќе одам...па... 

(7) Лут да, ама тоа го осеќам кон моите, кон блиските 
затоа што, како да ви кажам, не сум пораснал со нив, 
не ми дадоа доволно љубов, не се грижеа за мене, не ме 
посетува, тука никој и ... ете тоа. 

(искази од интервјуирани лица) 
Што кажуваат наведените искази? 
- Кај напуштените деца се развива чувството „сеедно ми е“ за 

понатамошниот тек од животот. Криминалното однесување го 
разбираат како компензација поради отсуството на семејна поддршка и 
љубов. 

- Кај напуштените деца се развива чувство на лутина, омраза кон 
блиските бидејќи ги напуштиле, не само како мали, туку и во периодот 
на рана и средна адолесценција, кога градат идентитет. Проблемот кај 
овие деца е што отфрленоста и заборавеноста од примарното 
семејство уште повеќе се чувствува во установата. Зошто? Бидејќи нема 
кој да ги посетува, да им носи пратки, да им се јавува за да 
почувствуваат дека некој мисли за нив. Дури и социјалните служби, кои 
имаат старателство врз нив, не пружаат соодветна заштита и поддршка. 
И тие се дел од процесите на маргинализација и социјално 
исклучување бидејќи во отсуство на родителска поддршка и грижа во 
воспитно-поправниот дом не покажуваат интерес да ги посетат. Како 
што наведуваат дел од штитениците: 

(1) Јас им се јавувам, па им се јавувам на 10 месеци... па ако 
не ѕвонам дома, ако не ѝ кажам на сестра ми, испрати 
пари, никој... сега чекам да се вратат, ќе им ѕвонам, ќе ми 
испратат пари. 

(2) Па нема кој да ме прифати, имам еден вујко од сестра, 
ама тие не знам, не сакаат да потпишат, па сега ќе 
видиме, со татко ми нешто. 

(искази од интервјуирани лица) 
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***** 

Ваквата состојба, односно неприфаќање им го ограничува правото 
на отсуства за викенд, кои се порестриктивни бидејќи немаат сопствен 
семеен дом. Дополнителен фактор е злоупотребата на дневните 
отсуства од нивна страна бидејќи дел од штитениците не се враќаат 
доброволно во воспитно-поправниот дом и по неколку месеци. Тоа 
повлекува неколку негативни последици: им се забрануваат викенд-
отсуства и има негативно влијание врз можноста да се прекине 
должината на мерката.   

Во овој контекст, интересни се ставовите на одредени штитеници 
спрема децата без родителска грижа. Тие спрема таквите деца имаат 
веќе изградено ставови  дека се „малтретирани“, „напуштени“, „без 
поддршка“ и тоа прави да се сметаат подобри од нив, погорди, дека не 
се сами. Таквата состојба, наместо да развива чувство на емпатија, 
развива чувство на одбивност, сметајќи дека тие се „другите“, 
„домските улични деца“. Како што наведуваат: 

(1) Јас не јадев котеќ, зошто сум добар, јас не сум како 
другите деца, имам родители, не сум сам. Мене да ме 
тепаат и малтретираат така... Има деца кои ги 
малтретирааат (тие што немаат родители, што 
спијат на улица), јас да се јавам кај мајка ми, да им речам 
дојдете имам проблем, ќе доаѓаат. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Ваквиот исказ укажува на тоа дека младите ги прифаќаат 

ставовите дека оние деца што се воспитно запуштени или што немаат 
родители се оставени сами на себе, за нив никој не се грижи и поради 
тоа се „полоши“ од нив. 

Сиромаштија во семејството. Половина од семејствата се 
соочуваат со крајна сиромаштија, а дел од нив и питачат.  

(1) Имам стара куќа во која живееме, две соби имам, сите 
живееме во нив.  

(2) Комшиите даваат пари. Татко ми работеше во комунално и 
го избркаа од работа. Крадев зошто немавме парче леб да 
јадеме. Од кога сум тука нема никакви промени во 
семејството, нема пари, сиромаштија, голема 
сиромаштија. 

(3) Сакам да се слушам со моите, ама немам пари за телефон. 
 (искази од интервјуирани лица) 
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Оттука, сиромаштијата во семејството е дополнителен ризик-
фактор не само за девијантното и криминалното однесување надвор, 
туку и ризик-фактор што влијае врз однесувањето на младите во 
установата. Сиромашните штитеници не добиваат пратки, пари за 
цигари или за телефонска картичка, поради што се принудени 
постојано да бараат. Како што наведуваат дел од штитениците: 

(1) Ми даваат децата, ми даваат, пушам... нема... пикавци ќе 
собирам, не можеш со сила... не може (да им зема цигари). 

(2) Другите не ми даваат алишта и цигари, ама командирите 
ми даваат кога е ладно од Црвен крст. Немам јас пари. Ама 
некои деца ми даваат, има добри деца. Најмногу од 
психолозите барам моите да ми дојдат на посета, да ми 
донесат алишта, јадење и пиење. 

(3) Ќе му дадам, ќе му помогнам, сега секој ден не можам 
стално да му дадам цигари. 

 (искази од интервјуирани лица) 
Покрај депривацијата од материјални добра, за одредени 

штитеници немањето материјални средства се пречка за почести 
излези, односно отсуства дома. Еден од штитениците ќе изјави: немам 
пари да отидам дома, не ме пуштаат заради тоа што немам пари, 
тие не помагаат да ти дават пари сега да имам пари сега ќе идам, 
ако може, како да ви кажам, ако може вие да ми помогнете. 
Наведениот исказ покажува длабока разочараност, но, истовремено, и 
покорност поради немоќта да се сменат работите. Барањето помош од 
истражувачите, значи дека системот нема соодветно системско 
решение кога дел од штитениците се соочуваат со тој проблем. Во 
услови кога значаен процент од младите потекнува од сиромашни 
семејства, ограничувањето на посетите поради финансиски тешкотии 
не смее да биде на нивна штета бидејќи отуството на семејна 
поддршка го загрозува вкупниот процес на ресоцијализација.  

Обратно, оние деца што се растени во семејства со 
пофункционални семејни односи (1/4), кои имале помош и поддршка 
во процесите на социјализација, имаат исто така поддршка и во 
установата. Таа е позитивен, заштитен фактор, кој го олеснува процесот 
на ресоцијализација и влијае на побрзо прекинување на престојот во 
домот. Спротивно, оние штитеници за кои семејството не покажува 
заинтересираност или оние што немаат семејство, им се заканува 
подолг престој, па дури и до 5 години доколку нема кој надвор да ги 
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прифати. Затоа се поставува прашањето: дали отфрленоста од 
семејството нужно го зголемува престојот во установата?  

Исто така, уште позагрижувачко прашање е: по домот каде?, 
особено за  штитениците без сопствен семеен дом, бидејќи, а имајќи 
предвид дека системот нема обврска да се грижи за нив, тие повторно 
се оставаат сами на себе, на улица, без дополнителни работни 
квалификации и со ограничени можности за вработување.  

 
В. Училишни ризични фактори и нивното влијание 
 
 Девијантното и криминалното однесување кај штитениците се 
поврзува и со ризичните училишни фактори, како што се: незавршено 
основно образование, неписменост, напуштање на училиштето, слаб 
успех и училишно насилство. Само четири штитеника имаат завршено 
основно образование, а средното им е прекинато своеволно или 
поради „влезот“ во ВПД. Четири од штитениците оделе во специјални 
основни училишта за лица со посебни потреби. Останатите или не 
почнале или рано го напуштиле школувањето, така што голем дел од 
нив се неписмени.  
 Во однос на проблематичното однесување, дел од штитениците 
изјавуваат дека правеле проблеми, но поголемиот број го напуштаат 
поради незаинтересираност и поради немање свест за значењето и за 
улогата на образованието и стекнатата диплома во понатамошниот 
живот. Кај штитениците, особено од ромската припадност, неодењето 
во училиште има семејна традиција, но дел го напуштаат и поради 
влегувањето во криминалниот круг. Во прилог ги наведуваме следниве 
искази:  

(1) Во училиште јас сум правел проблеми. Не они да ми прават 
проблеми. Не ме избркале од училиште. Јас правев едно време 
проблеми во школо, во Крсте Мисирков. И ќе видев некое дете 
со неко другар, ќе се скара и ќе се прави посилен од него, а јас 
па да се покажам дека не може со секого, не може да се прави 
нешто, ќе се пуштев и ќе го исчукам, ќе го тепам и он после ќе 
оди тој кај педаготот и ќе каже.  

(2) Прекинав зошто не сакав да седам, многу галама имаше, 
тепачки имаше... Проблеми  правев, со други деца се тепав, 
многу проблеми правев и затоа отидов кај татко ми во 
Штип... Сега имам очув. 
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(3) Проблеми, толку толку, не правев, додека сум учел, кога го 
оставив школото, тогаш почнав да крадам... Се дружев со 
некакви деца. 

(4) Тие деца крадат уште, тие не учеле школо. 
(искази од интервјуирани лица) 

 Од наведените искази може да се заклучи дека 
проблематичното и насилното однесување во училиштето е претходник 
на подоцнежното криминално однесување и дека напуштањето на 
образованието е ризик-фактор што доведува до девијантно 
однесување. Исто така, општата перцепција е дека децата што не одат 
во училиште се проблематични и обратно, децата што имаат проблеми 
во однесувањето надвор имаат проблеми и внатре, во училишната 
средина. Оттука, следува дека основното образование, покрај 
образовна, врши и воспитна функција, што недостасува кај поголемиот 
број штитеници. Меѓутоа, меѓу штитениците, иако ретко, има и такви 
што редовно оделе во училиште, но истовремено вршеле кривични 
дела, како што еден ќе рече – „ова ми беше надокнадно“. Тоа покажува 
дека вешто се прикривал, односно давал впечаток на примерно дете, а 
всушност рационално ги планирал делата и објектот на напад.  
 
Г. Криминално друштво: пред и за време на затворањето 
 

Освен двајца, останатите 15 штитеници растеле, се дружеле и 
учеле криминални дефиниции од лица што имале судир со законот, 
што значи дека дружењето со нив претставува еден од клучните 
фактори на ризик. Всушност, дел од нив, кривичните дела ги вршеле во 
група, што е карактеристично за малолетничкиот криминалитет. Како 
што наведуваат штитениците: 

(1) Сам не крадев, се плашев сам, во друштво вака, земавме и 
ги делевме парите на три четири души ги делевме... Значи 
јас ако крадам, делам фер, ако не, ќе те истепам.  

(2) Со..., јас само го гушнам човекот, му ги ваѓа парите и 
бегаме... на плоштад..., јас ќе го фаќам, ќе му просам него, 
ќе го гушкам, а тој другиот ќе му стави раката во џеб, ќе 
му ги земе парите... ама повеќе на германци му правиме 
вака... кога ќе доагаат кај нас туристи. 

(3) Си бевме ние 4–5 души. 
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(4) Имам другарчиња, заедно си ги вршевме делата. Не 
секогаш заедно, некогаш и сам, повеќе сум вршел сам, 
џебни кражби, ланче сум кинел. 

(5) Ама дојдов во Скопје... со други деца што крадат што 
прават... некои од Шуто Оризари се, некои од Ѓорче 
Петров, не знам и така завршив со оваа установа. Знам 
многу другари вака што ги знам што краделе по куќи, што 
излегувале. 

 (искази од интервјуирани лица) 
Штитениците кои делата ги вршат заедно или во поголема група 

се најчесто воспитно запуштени и домски деца, кои почесто прават 
џепни кражби, кражби на точаци, кражби по продавници или кражби 
од возила. Исто така, во домот, поголемиот број од штитениците 
меѓусебно се познаваат, односно биле од исто друштво. Дел од нив се 
од иста населба или се запознале и заедно растеле во Домот за 
воспитно запуштени деца „25 Мај“ или во воспитната установа „Ранка 
Милановиќ“ од Скопје. Како што претходно беше наведено, повеќе 
штитеници заедно ги вршеле кражбите и заедно се упатуваат во ВПД. 
На пример, шестмина од нив што се дружеле надвор, се дружат и 
внатре, така што меѓусебно си помагаат и се штитат. Според одредени 
искази, поради продолжување на криминалната кариера, еден 
пријател од нивното друштво преминал во затворот за деца, додека 
друг пријател во затворот за возрасни. Според тоа, и врз основа на 
искуството на нивните пријатели, воспитно-поправниот дом 
претставува неизбежна казна за големиот број извршени кражби. 
Според исказите на штитениците: 

(1) Сите се здруживме у дом ... 25 Мај, од 12 години се до вамо. 
(2) Со НН се знаев од надвор, па со него сум правел работи, 

заедно со НН. Парите ги трошевме, дома дававме, моите 
не знаеја од кај се.  

(3) Многу пати сме краделе, ќе ги трошиме парите и пак ќе 
одиме да крадеме... зошто за нас не било доста на пример 
700–800 евра, за нас не е доволно, па крадци сме.  

(4) Сум имал пријател, тој сега е во затвор во Струмица, НН, 
ако го знаете и тој бил тука (постар е, м.з.). 

(5) Имам еден уште еден што бил во дом. Ако го закачка некој, 
јас се вмешувам бидејќи е мој другар и си го штитам. 
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(6) Имам другарчиња тука што ми се од надвор, на исто 
место растевме... ги познавам од надвор затоа се 
почитуваме ние. 

(искази од интервјуирани лица) 
И во однос на начинот на извршување и нивниот интензитет, 

младите се разликуваат. Поголемиот дел од штитениците (70 %) речиси 
секојдневно извршуваат кражби, дел вршат улични кражби (крадат 
велосипеди, чанти, крадат од коли или по продавници). Друг дел се 
професионализирани и повремено вршат тешки кражби во куќи и во 
станови. Рационално ја бираат жртвата за да стекнат поголема 
материјална добивка (поголема сума пари, злато и друг накит). Свесни 
се дека и покрај сомневањето за нив како сторители, не можат да ги 
осудат сè додека полицијата не обезбеди докази. Затоа, делото го 
вршат вешто, професионално и се трудат да не остават траги на местото 
на настанот. За нив, исто така, е карактеристично што делата ги вршат 
сами.  

(1) Кривичните дела сум ги вршел во група, покасно кога 
сфатив дека не можам со нив, продолжив сам. Постари се 
тие од мене.  

(2) Почнав сам да правам сè што знам, сам да крадам. Четири 
години сам крадев. 

(искази од интервјуирани лица) 
Сепак, тие не размислувале да го прекинат крадењето, што 

значи дека криминалната кариера им е прекината со упатувањето во 
домот. Останатите штитеници крадат почесто, речиси секојдневно и 
помали суми пари.  

 
По затворањето 

Имајќи предвид дека половина од штитениците кривичните 
дела ги вршат во друштво, во кое повеќето се пријатели, тие исто така 
негуваат пријателски односи и внатре во домот. Иако таквите 
групирања имаат лабава врска, сепак, според исказите на штитениците, 
се јавува одредена нетрпеливост и тензични односи меѓу оние што 
претходно не се знаеле, особено меѓу штитениците од различни 
градови. Голем дел од штитениците изјавуваат:  

(1) Такви се тука децата... лоши се... не ти помагаат ич.  
(2) Од овие деца ништо добро не можеш да научиш на добро. 
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(3) Тука не учам ништо позитивно... тука се што гледам е лошо, 
се што зборуваат е лошо. И да сакаш да му кажеш нешто 
добро, ти го зема тоа за лошо.  

(4) Некои деца добри се, а некои те вадат од контакт. 
(5) Да, со неколку деца не сакам (да се дружи ги избегнува м.з) 

зошто се опасни, кога имаат се прават важни, а кога немаат 
ти се пикаат, јас такви луѓе ги мрзам. 

(6) Неколку има подобри деца, неколку полоши.  
(7) Другите деца има некои добри, некои лоши.  
(8) Има повеќе лица што не ми се допаѓаат, има подмукли, 

курнази се прават, ќе ти земат нешто, еве види ништо не ми 
можеш. Ако ептен се заинатам, тогаш ќе ги викнам 
командирите.  

(9) Јас и не зборувам со нив, не ме  интересираат. 
(10) Има некои деца лоши, има некои добри.  
(11) Некои деца кога се тепаш и шпиун одма те пријавува 

кај командирот... Такви се децата тука веднаш пријавуваат... 
Јас си ќутам, зошто да му се мешам (кога некој се тепа, м.з.)... 
не се мешам, се тргам од него. 

(искази од интервјуирани лица) 
Ваквите искази покажуваат дека младите имаат свои кодови на 

однесување проткаени со различни ставови и вредности, така што 
ретко наоѓаат разбирање и „заеднички јазик“ за време на престојот. 
Присутни се чести физички и вербални напади и, и покрај сличната 
криминогенеза, младите не покажуваат меѓусебно почитување, 
поддршка и заштита. Единствено оние што имаат претходни 
пријателски врски се штитат меѓу себе од останатите, кои за нив се 
„другите“. Слично како и во надворешниот свет. Таквата осуденичка 
структура и внатрешни односи покажува дека, не само поради малиот 
број, туку и воопшто, во ВПД нема развиено осуденичка супкултура. 
Напротив, постои групирање според претходно познанство и 
меѓусебните конфликти се често поради индивидуални недоразбирања 
и нетрпеливост. 

Исто така, дел од штитениците изјавуваат дека се случуваат 
местенки меѓу нив, што е резултат на длабока фрустрација и љубомора. 
На пример, во ситуација кога треба некој да оди на викенд, намерно се 
предизвикува тепачка поради која штитениците се казнуваат со 
ограничени излези. Како што наведуваат: 



110 
 

(1) Увек гледаат да ти направат проблем, на пример денес треба 
да си одиш дома, они ќе ти прават да не си одиш дома. Да, 
често се прави, не знам зошто... децата прават, на пример 
мене пред неколку дена ми го скршија шкафот. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Ограничените можности за почести излези поради нарушеното 

однесување во домот создава фрустрација, љубомора и желба да се 
напакости. 
 
 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 
 

Младите штитеници ги внесуваат своите индивидуални и 
семејни ризични фактори и во ВПД, односно тие влијаат и врз 
однесувањето во домот. Најсилни ризични фактори се: етничката 
припадност, нискиот степен на образование, напуштањето на 
училиштето, криминалното друштво, несоодветниот систем на 
вредности, криминалните склоности, несоодветната семејна контрола 
и семејниот криминалитет. Покрај наведените, дополнителни ризични 
фактори кај одредени штитеници се сиромаштијата во семејството, 
злоупотребата на дрога, менталните нарушувања и растењето во 
домови за деца без родителска грижа.  

Ромска етничка припадност. 70 % од младите штитеници се 
од ромска етничка заедница што укажува дека тие се најризична 
категорија млади сторители на кои им се изрекува заводска воспитна 
мерка од страна на надлежниот суд. Всушност, етничката припадност 
во корелација со другите ризични фактори ги прави младите од таа 
категорија најранливи на криминал и, со тоа, дел од казненоправните 
процедури. Оттука, од аспект на тоа како општеството реагира на 
наведената категорија штитеници може да се констатира дека казнено-
правниот систем почесто изрекува воспитнозаводска мерка спрема 
малолетните сторители од ромската етничка припадност. 

Низок степен на образование. 80 % од младите немаат 
завршено основно образование, односно се неписмени. Иако кај 
поголем број од младите штитеници напуштањето на училиштето 
претходи на криминалното однесување, сепак, дел од нив го напуштаат 
поради проблеми во училиштето или поради вршење кривични дела. И 
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во двата случаи, нискиот степен на образование е карактеристика на 
младите штитеници во ВПД. 

Криминално друштво. 95 % од младите штитеници имаат 
пријатели со криминално однесување, со кои се дружат или заедно ги 
извршуваат кривичните дела. Тој криминален круг влијае врз процесот 
на криминализација и врз учењето позитивни ставови и склоности за 
криминалот. Во таа насока, штитениците во текот на нивниот социјален 
развој се соочуваат со негативни модели на однесување од страна на 
нивните пријатели. Групното извршување кривични дела е 
карактеристика за дел од нив, а одреден број се карактеризираат и со 
професионалност при извршувањето, што значи дека повеќегодишното 
криминално искуство ги прави вешти, спретни и успешни во кражбите.   

Несоодветна семејна контрола. Кај 85 % од штитениците 
отуствува соодветна семејна контрола и надзор над нивното 
однесување. Едни имаат статус на улични деца, други растат во домови 
за воспитнозапуштени деца, додека трети, и покрај тоа што живеат со 
родителите, поголемиот дел од времето го поминуваат без соодветен 
родителски надзор. Оттука, семејното воспитание, внимание, заштита и 
грижа се значајни ризични фактори, кои го детерминираат 
девијантното и криминално однесување на децата. Од друга страна, 
социјалната поддршка е важен фактор што помага да се намали стресот 
во ВПД. Имајќи предвид дека младите штитеници се соочуваат со низа 
депривации поради затворањето (губење на приватноста, 
автономијата, материјалните добра, контактите со надворешниот свет 
и слично), оние што имаат семејна поддршка и почести контакти 
полесно ги надминуваат депривациите, за разлика од другите, кај кои 
тие отсуствуваат. Дополнително, младите штитеници што добиваат 
поддршка, грижа и внимание од семејството поактивно учествуваат во 
превоспитниот третман, што позитивно влијае врз процесот на 
ресоцијализација и врз должината на престојот. 

Семеен криминалитет. Семејниот криминалитет е присутен кај 
90 % од штитениците, односно член од нивното потесно (мајка, татко, 
брат) или од поширокото семејство (роднина, братучед) биле или се на 
издржување на казна затвор. Оттука, присуството на криминал, 
полиција, судски процеси и казни се проблеми со кои младите 
штитеници се сретнувале во нивните секојдневија кои директно или 
индирекно се рефлектираат и врз нивното однесување. Всушност, 
криминалните склоности на нивните блиски претставуваат модел на 
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однесување, кое младите, во фазата на стекнување идентитет, се 
обидуваат да го следат. 

Сиромаштија во семејството. Половината од штитениците се 
соочуваат со крајна сиромаштија и нивните семејства не се во состојба 
да ги задоволат основните потреби. Младите, препуштени сами на 
себе, се обидуваат тие потреби да ги задоволат со недозволени 
средства и, преку противправно присвојување, да стекнат економска 
независност од нивните родители. 

Злоупотреба на дрога. Една третина од децата се 
долгогодишни корисници на лесни или на тешки дроги (марихуана, 
кокаин, хероин, ЛСД), поради што дел од нив се и регистрирани во 
здравствените служби како зависници. Злоупотребата на дрога може 
да се поврзе и со извршувањето кривични дела бидејќи повеќето се 
соочувале со психички и со физички апстиненцијални кризи. ВПД, 
односно персоналот, успева да ги одврати младите корисници од 
користење на дрога и ги имаат надминато почетните апситенцијални 
кризи во домот. Сепак, за младите преостанува дополнително да се 
борат со евентуалните искушенија повторно да земат дрога по 
излегувањето од ВПД, за што е потребна посебна поддршка и заштита, 
не само од семејството, туку и од пријателите и пошироката заедница. 

Ментални болести. Дел од младите се соочуваат со одредени 
потешки или полесни облици на ментални болести (анксиозност, 
депресија) кои се манифестираат во суицидни мисли, 
самоповредување, избувливост и агресивно однесување. Неколкумина 
од штитениците се карактеризираат и со одредени растројства на 
личноста за кои лишувањето од слобода и упатувањето во ВПД е 
несоодветна мерка, пред сè поради неуспехот да се оствари 
ресоцијализицијата, односно активно да учествуваат во својот 
превоспитен процес. Оттука, може да се заклучи дека петгодишниот 
престој во ВПД привремено ги онеспособува да вршат кривични дела, 
додека психичката состојба им се влошува поради несоодветен 
лекарски третман. Оттука, доколку се утврди дека процесот на 
превоспитување е однапред осуден на неуспех, тогаш секој ден во 
домот е дополнителна казна бидејќи ја влошува нивната ментална 
состојба. Во таков случај, со мерката не само што се казнува делото, 
туку многу повеќе сторителот, бидејќи однапред се знае дека таа не 
може да оствари позитивен ефект. Во тој контекст, слободно може да 
се каже дека подобро е 100 виновни на слобода, отколку еден сторител 
со ментални растројства во затвор без соодветен третман, кој не го 
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сфаќа ниту значењето на делото, а ниту значењето на мерката. 
Отсуството на посебни специјализирани установи или одделенија за 
лица со ментални болести не смее да биде изговор за упатувањето во 
ВПД бидејќи тие домови, без соодветен третман, не се подобни за 
таква ранлива категорија млади сторители. 

Напуштање од семејството. Кај дел од штитениците 
напуштањето од семејството и растењето во домови оставило длабоки 
негативни последици, што се манифестира со девијантно и криминално 
однесување. Отсуството на семејна грижа, особено мајчинска љубов, 
предизвикува траума и духовна празнина, која се пополнува со 
криминал. Всушност, грижата од старателскиот орган, од домскиот 
персонал, кај одредени деца не успева да ја замени семејната грижа и 
љубов и, таквите деца, во криминално друштво, почнуваат да се 
криминализираат, односно тргнуваат по криминален пат. 

Вознемиреност, агресивност и низок праг на толеранција. 
Вознемиреноста, агресивноста, нискиот праг на толеранција и 
избувливоста кај штитениците се многу позасилени во домот, што 
значи дека во домските услови, односно во услови на неслобода, 
индивидуалните ризични фактори се позасилени и се влошуваат. 
Домот, наместо да ги ублажи наведените карактеристики, кои се 
својствени кај поголемиот дел од штитениците, ги влошува и го 
засилува нивното негативно влијание.  

Развој на култура на насилство во домот. Супкултурата на 
насилство во ВПД претставува начин на адаптирање во затворската 
средина, односно затворањето често резултира со насилство, 
самоповредување, па дури и со обиди за самоубиство. Всушност, 
насилното и несоодветно однесување е резултат на депривациите, како 
начин полесно да ги совладаат (на пример, при депривација на услуги и 
добра се вршат кражби) или да изразат револт поради неможноста да 
учествуваат во одредени одлуки, поради немањето одредени 
третмански активности или поради строгиот режим и намалената лична 
безбедност. Генерално, колку што е поголемо нивото на депривација, 
толку е поголемо нивото на насилство. Во ВПД постои висок степен на 
депривација (поради ограничениот простор на движење, ограниченото 
право на приватност, несаканото друштво, неможноста да се заштитат 
од провокативни однесувања, немањето третмански активности и 
немањето доволно материјални средства и добра), што резултура со 
секојдневни провокации, физички или други вербални пресметки.   
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Но, од друга страна, младите ја внесуваат културата на насилство 
во домот, што значи дека младите со агресивно однесување надвор 
продолжуваат да бидат агресивни и во домот. Врз основа на исказите 
на мнозинството штитеници, насилното однесување може да биде:  

(1) одговор на чести провокации од другите штитеници, кога на 
навреди, провоцирања, вознемирувања или на други напади се 
реагира насилно,  

(2) одговор на одредена апститенцијална криза поради 
злоупотреба на дрога или на зависноста од никотин,  

(3) одговор на внатрешен немир, анксиозност, нервоза поради 
губење на приватноста и фрустрација,  

(4) одговор на одредени присихички проблеми поради трауми 
во детството или ментални нарушувања на личноста или 

(5) начин да се покаже сила, статус и идентитет.  
Всушност, насилното однесување кај 70 % од штитениците во 

домот е повеќе начин на одбрана, отколку начин на однесување, што 
значи дека повеќе се манифестира поради отсуството на други начини 
на справување со стресот, кризите, провокациите и нападите. Друг 
одговор е дека внесувањето на ризичните лични и семејни фактори, во 
корелација со депривацијата во домот предизвикува насилство меѓу 
штитениците со цел да стекнат моќ и контрола врз нивната социјална 
средина. Ниската самоконтрола, ниското ниво на социјална поддршка, 
ниската поврзаност со семејството, дополнети со институционалните 
притисоци, се поврзани со зголемен ризик за несоодветно однесување. 
Дехуманизираните затворски услови ги присилуваат затворениците да 
се однесуваат на насилен начин за да ги ублажат „болките на 
призонизација“ и за да стекнат контрола врз нивната социјална 
средина. 

Тоа значи дека ВПД, според сегашните ситуациски и други 
институционални услови не обезбедува и не нуди други алтернативни 
начини на справување со стресот и со другите депривации 
предизвикани од затворањето. Оттука, сè додека персоналот и домот 
не изградат соодветни механизми (третмански и други активности) за 
ублажување на депривациите, насилството ќе се случува бидејќи тоа е 
непосреден одговор и нивна составна компонента.   

Насилството во домот, освен од аспект на факторите на ризик и 
факторите на депривација, може да се анализира и од аспект на 
функцинирањето на системот. Имено, како што новата критичка 
криминологија етиологијата на криминалот ја набљудува и анализира 
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низ призмата на функционирањето на општеството, на злоупотребата 
на моќ, на структурните нееднаквости и селективен пристап на 
казнено-правниот систем, така и новата критичка пенологија, 
насилството во затвор го набљудува и анализира низ призмата на 
насилниот казнено-правен систем. Се тргнува од тезата дека 
насилната јавност (која е повеќе наклонета кон одмазда, осуда и 
казнување наместо кон рехабилитација), насилниот и репресивен 
казнено-правен систем (кој применува кривични санкции коишто по 
својата природа се насилни) и насилната затворска администрација 
(чија основна грижа е да го конролира однесувањето на штитениците и 
да го намали ризикот од бегство и ризикот од насилство) го 
детерминира или условува и насилното однесување на младите 
сторители. Оттука, според тезите на новата пенологија, насилството на 
штитениците е поврзано со репресивното однесување на самиот 
систем, на затворскиот персонал и на генералната јавност (Arrigo A. 
Bruce & Milovanovic, 2009: 102–104 ).  

Медицинска терапија. ВПД нема изградено соодветни 
механизми за ублажување на негативните последици од затворањето. 
Последиците се лечат со медицинска терапија, којашто е дискутабилна 
од аспект на нејзиното траење и ефектите. Во однос на траењето, 
одредени штитеници секојдневно и подолг временски период примаат 
одредени средства за смирување, што значи дека тие, на некој начин, 
„го контролираат однесувањето“, без да се понудат други алтернативни 
или комплементарни начини за ублажување на анксиозноста, на 
агресивноста или на другите психички кризи. Во однос на ефектите, 
како што и самите штитеници изјавуваат, имаат потреба од секојдневна 
терапија или таа не им помага. Токму затоа, ВПД мора да најде 
соодветни механизми и други начини на ублажување на причинителот 
на состојбите, кои неопходно бараат медицинска терапија. 
Секојдневното земање диазепам кај младиот човек може да 
предизвика физичка и психичка зависност, така што обидот да се 
намали „ризикот„ во домот, може да предизвика дополнителни уште 
потрајни последици кај младиот човек по излегувањето на слобода 
(https://hops.org.mk/diazepam/). Во таа насока, обидот да се постигнат 
позитивни краткорочни ефекти може да предизвика негативни 
долгорочни ефекти. 

Повлекување. Мал дел од штитениците присвојуваат стратегии 
на повлекување што претпоставува пасивно и конформистичко 
однесување во домот. Таквото однесување е повеќе израз на немоќ, 

https://hops.org.mk/diazepam/
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рамнодушност, на  губење на оптимизмот и на вербата во подобро 
утре, отколку израз на послушност и согласност со правилата што ги 
наметнува затворскиот персонал.  
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УЛОГАТА НА АФЕКТИВНОСТА И СЕМЕЈСТВОТО ВО 
КРИМИНАЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ МЛАДИТЕ СМЕСТЕНИ 

ВО ВПД И ВО ЗАТВОРОТ ЗА ДЕЦА 
 

 
ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 
 
Како дел од предметот на истражување, покрај моделот на 

внесување и моделот на депривација, беа и факторите што 
придонесуваат младите луѓе да се најдат во установите од овој тип. 
Притоа, се поставија повеќе истражувачки прашања поврзани со 
етиологијата на девијантното и криминално однесување на децата и 
младите воопшто: Што е она што ја одржува таа состојба и што треба да 
се направи за да се спречи однесувањето на други млади луѓе, кои 
поради истите услови би се нашле во слична ситуација? Што е тоа што 
придонело за ваков развој на настаните? Која е улогата на семејството 
и државните институции како што се социјалните служби? Каква е 
улогата на  установата во која сега се наоѓаат во нивната тн. 
„ресоцијализација“, односно колку таа навистина им помага да 
направат промени во своите ставови и вредности и да го сменат своето 
однесување? 

Во однос на метолошкиот пристап, за собирање и анализа на 
податоците поврзани со наведената тема беа опфатени речиси сите 
штитеници сместени во ВПД и во затворот за деца.28 Малиот број на 
испитаници е уште една причина поради која се одлучивме за 
квалитативно истражување. Се користеше длабинско интервју не само 
затоа што имавме мал бројот на испитаници, туку и поради тоа што 
тестирањето се чинеше слабо изводливо: дел од испитаниците се 
неписмени или полуписмени. Сметавме дека со едно продлабочено 
интервју, во кое младите слободно ќе можат да размислуваат и да 
разговараат за важните аспекти на својот живот, ќе се добие многу 
подобра слика за нивната психолошка состојба пред и по затворањето 
во установата. Притоа, за подготовка на протоколот за интервју, се 
користеа групи на прашања што потекнуваа од повеќе прашалници и 

                                                           
 проф. Драгана Батиќ 
28 Напоменуваме дека за анализа на овој дел од истражувањето беше спроведено 
интервју со штитениците од двете установи и се спроведе интервју со 20 од нив.  
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скали, како што се: (1) Структурирано интервју за функционалноста/ 
дисфункционалноста на семејството, користен во докторската 
дисертација (Батиќ, 2009), а прилагоден за штитениците во домот; (2) 
Прашалник за емоционални вештини и компетенции (УФК 15); (3) Скала 
за емоционална состојба на адолесцентот, (4) Скала за резилиентност; 
(5) Карактеристични индикатори за насилничко-агресивно однесување 
(Стакиќ, Неки нови клинци: Нове карактеристике, нови закон, стари 
поремеќаји) и (5) Бирлесонов инвентар за депресија. 

Покрај протоколот за интервју објаснет во методолошкиот 
пристап (прилог 2 од Извештајот), беа подготвени посебни прашања и 
скали за собирање податоци за следниве теми (прилог 3):  

1. Индивидуални карактеристики: опис на себеси во детството, 
сеќавања и доживување на детството; доживување на себеси;  
со што се гордее; емоционална состојба; емоционална 
интелигенција; присуство на лични сили (отпорност); трауматски 
настан и справување со стресот. 

2. Семејни карактеристики: дали родителите се разведувале или 
разделувале, проблеми како што се душевни и други болести, 
зависност од алкохол и дрога, обид за суицид, начинот на 
решавање на проблемите во семејството, односите со 
бабата/дедото; функционалноста на семејството; односот и 
доживувањето на таткото; односот и доживувањето на мајката; 
односите со браќата/сестрите; присуство на социопатолошки 
појави во семејството; злоупотреба од страна на родителите 
или/и браќата/сестрите или други; доживувањето на себеси во 
семејството; воспитните постапки и правила во семејството; 
доживувањето на семејството како целина;  

3. Доживување во установата и како се гледа себеси кога ќе 
излезе. 
Интервјуирањето се одвиваше во просториите на затворот за 

деца, каде што најчесто ја користевме просторијата на лекарот и 
просторијата на една од психолозите. Затворот е сместен во една 
зграда во центарот на градот Охрид (покрај полициската станица). 
Двете установи (ВПД и затворот за деца) се оделени само со еден ѕид. 
Единствено место, освен собите каде што престојуваат децата, е еден 
простор ограден со жица, кој потсетува на кафез. Во него обично 
имаше по неколку штитеници, кои разговараа помеѓу себе или се 
довикуваа. Нашето присуство им будеше интерес и често нѐ прашуваа 
зошто сме тука и кога тие ќе дојдат на ред за разговор. Само еден 
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штитеник одби да разговара, а со другиот комуникацијата беше 
невозможна затоа што не го знаеше македонскиот јазик. За секој од 
испитаниците е изработена студија на случај. Анализата на овој 
материјал е прикажана по прегледот на теоретските ставови и модели, 
како и истражувањата што ги потврдуваат.  

Со испитаниците воспоставивме однос на доверба. Во 
разговорите повеќето сакаа да учествуваат, дури беа нетрпеливи да 
дојде нивниот ред. Впечатокот што го стекнавме е дека овие млади 
луѓе сакаат да зборуваат за себе, да ги споделуваат своите интимни 
потреби, проблеми, мислења и ставови. Не беше лесно секогаш да се 
слушаат нивните животни приказни, кои често беа тешки и без 
перспектива, без опција на која можат да се потпрат, особено кога ќе 
излезат од тука. Во интервјуто се обидувавме да ги нагласиме нивните 
сили и да им дадеме перспектива на оптимизам и можност за промена, 
поради што интервјуто  понекогаш  имаше и елементи на терапевтско 
интервју. Се обидувавме секогаш да излезат подобро расположени 
отколку кога влегуваа.  

Анализата на продлабочено интервју со испитаниците укажува 
на психосоцијалните фактори што придонеле да се вовлечат во 
криминалот. Податоците што ги добивме зборуваат за тоа дека постојат 
поголем број на фактори на ризик присутни во нивните животи, кои 
дејствуваат кумулативно и кои ќе се обидеме да ги објасниме со 
развојната теорија.  

Кај повеќето од децата се покажува дека афективната врзаност 
за родителите не е „сигурна“, дека родителите имале лоши родителски 
практики или ги отфрлале своите деца, што ќе се обидеме да го 
објасниме користејќи ја теоријата на афективно врзување. Кај дел од 
младите сместени во овие две установи присутна е историја на 
занемарување и злоставување од страна на родителите или некој друг 
вид на траума (загуба на родителите, брат, сестра) и тие, освен 
криминалното, покажуваат повеќе други симптоми на нарушено 
однесување, како што се насилство кон другите, зависност од 
психотропни супстанци, пироманија, самоповредување и сл. 
Истражувањата покажуваат дека траумата има значајно место во 
објаснувањето на деликвентното однесување, како и за превенција и 
третман во установите во кои престојуваат. 
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ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ЛИЧНОСТА ОД АСПЕКТ НА ТЕОРИЈАТА НА 
АФЕКТИВНО ВРЗУВАЊЕ И КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА И 
АДОЛЕСЦЕНТИТЕ 

 
 
Квалитетот на семејните релации и афективната приврзаност на 

децата со родителите се заемно поврзани и влијаат врз  
емоционалниот развој во детството и младоста. Односите во 
семејството кај овие деца и на родителите кон детето се често такви 
што предизвикуваат трауматизирање кај детето, што од своја страна 
може да доведе до криминално однесување.  

Дел од интервјуто се однесуваше на односите на детето со 
родителите и на нивната афективна врзаност за нив. Истражувачките 
прашања на кои се обидовме да дадеме одговор се: Дали кај овие 
млади постои сигурна афективна врзаност? Како квалитетот на 
афективната врзаност влијае врз нивниот развој и однесување? Дали 
постојат и кои се формите на неадекватно родителство? Дали 
потешкотиите во афективната врзаност се поврзани со емоционалната 
дерегулација? Дали емоционалната дерегулација е поврзана со 
криминалното однесување?  

Теоријата на афективната врзаност е теорија за потеклото и 
природата на човековата емоционалност. Таа претставува една од 
најдобро докажаните теории на социоемоционалниот развој. Според 
нејзиниот творец, психијатарот Џон Болби, „афективната врзаност е кој 
било облик на однесување  што води кон остварување или одржување 
на блискоста на една особа со друга, јасно препознаена особа, за која 
се смета дека подобро се носи со животот“ (Болби,  2011).  

Афективната врзаност се смета за карактеристика на човековата 
природа затоа што е заедничка за сите луѓе, со оглед на тоа што 
претставува фундаментален облик на однесување, различен од 
исхраната и сексуалното однесување, со сопствена внатрешна 
мотивација, а со подеднакво значење за опстанокот. По оваа теорија, 
афективната врзаност има биолошка функција на заштита и 
карактеристична е не само за периодот на раното детство, туку и за 
целиот животен циклус на човекот. Болби го прифаќа 
психоаналитичкото стојалиште дека раното детство има значајно 
влијание врз однесувањето на возрасниот, а концептот на зависност го 
заменува со концептот на афективна врзаност од повеќе причини, пред 
сè сметајќи дека таа има подеднакво важна биолошка функција како и 
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хранењето и сексуалноста. Оваа теорија зборува за човекот како за 
примарно социјално битие, односно дека афективната врска (прво со 
мајка) за новороденчето е примарна, а не секундарна појава. Според 
Болби, афективната врзаност се однесува на специфичен однос кој во 
најраното детство се формира помеѓу мајката и детето и трае цел 
живот, како трајна врска воспоставена помеѓу двајца луѓе.  

 Во понатамошниот тек на животот, квалитетот на приврзаноста 
ги одредува очекувањата од себеси и од другите, емоционалната 
регулација и социјалните интеракции. Лошиот квалитет на приврзаност 
претставува еден од ризичните фактори во развојот на нарушено 
однесување во детството и психопатологијата и насилно криминално 
однесување во адолесценцијата и возрасниот период. Кога го 
употребуваме терминот „приврзаност", всушност, зборуваме за  
квалитетот на двојниот однос помеѓу новороденчето и примарниот 
старател (ова обично е и продолжува да биде мајка на новороденчето). 
Овој однос се гради во текот на првата година од животот, а квалитетот 
на приврзаноста, која се развива, е првенствено зависна од 
однесувањето на мајката, односно, од оној доминантно се грижи за 
детето.  

Иако афективното врзување е проучувано како релациска 
карактеристика, денес, истото емприски и теоретски се третира како 
индивидуална карактеристика. Теоријата на афективното врзување од 
теорија што се занимавала со природата и потеклото на човековата 
емоционалност, прераснува во теорија на емоционален развој на 
човекот. Концептот што придонел за ваквиот напредок е поимот на 
внатрешен работен модел. Според теоретичарите на афективната 
врзаност, преведување од релациско до индивидуално својство 
претставува процес. Тие воведуваат поим на работен модел на себе и 
работен модел на родители. Во првите неколку години на животот, 
детето ги гради работните модели на мајката, нејзиниот начин на 
однесување и комуникација, како и соодветен модел на таткото. Врз 
основа на реалниот однос на родителите, како и врз основа на тоа што 
му кажуваат, детето гради работен модел за себеси, кој ја рефлектира 
сликата која родителите ја имаат за него, а која се пренесува по пат на 
родителските постапки кон детето. Овие модели управуваат со тоа што 
детето чувствува кон секого од родителите. Тие се релативно трајни, 
ретко се преиспитуваат и почнуваат да дејствуваат на несвесно ниво. 
„Значи, внатрешниот модел на себеси и на светот настанува низ 
интеракцијата со мајката и другите блиски фигури на детето, а како 
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одговор на примарната потреба за афективното врзување“ (Стефановиќ 
Станојевиќ, 2015). 

Моделите на себеси и другите очекувано се комплементарни. 
Во однос на реагирањето на мајката на сигналите што детето и ги 
праќа, нејзината достапност за него, детето гради внатрешна претстава 
за себе како за битие достојно за вниманието на мајката и за мајката 
како особа која е тука кога му е потребна. Внатрешните модели ги 
рефлектираат очекувањата на детето за сопственото однесување и 
веројатното однесување на родителите во различните ситуации, а врз 
основа на историјата на заедничките односи. Со мајката што е топла, 
сигурна и достапна и детето ќе биде сигурно и опуштено и ќе биде 
слободно да го истражува светот околу себе. Доколку мајката не 
реагира во ситуации кога му е потребна на детето, тоа ќе престане да 
праќа сигнали и ќе стане затворено, претпазливо и недоверливо. 
„Моделот на себеси претставува збир на очекувања и верувања на 
детето за самото себе до кои доаѓа врз основа на квалитетот на 
односот на родителите кон него. Моделот на другите претставува збир 
на верувања и очекувања на детето во однос на другите, исто така, врз 
основа на перципираното однесување на родителите кон него“. 
(Стефановиќ Станојевиќ, 2015). 

По сфаќањето на Болби, и двата родители на детето треба да му 
обезбедат „сигурна база од која детето и адолесцентот ќе се оттргнат 
во надворешниот свет и во која можат да се вратат, имајќи на ум дека 
ќе бидат добредојдени, физички и емоционално нахранети, дека ќе 
добијат утеха кога се вознемирени и охрабрување кога се исплашени“ 
(Болби, Сигурна база).  

Децата чии родители се нечувствителни, не одговараат брзо и на 
позитивен начин на барањата на детето, ги занемаруваат или ги 
отфрлаат, веројатно ќе се развиваат во девијантен правец, кој во некој 
степен е некомпатибилен со менталното здравје и кој ги прави 
поподложни на неадекватно реагирање на животните ризици. Сепак, 
текот на понатамошниот развој не е фиксиран: доколку се смени 
начинот на однесување кон детето, може да се помести и неговиот пат 
во поповолен или понеповолен правец.  
 
Видови на афективната врзаност кај децата 

 
Дали постојат индивидуални разлики помеѓу децата во однос на 

афективната врзаност? Првата класификација на индивидуалните 
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разлики во рамките на оваа теорија ја дала соработничката на Болби, 
Мери,  (Meri Ejnsvort, 1913–1999), користејќи се во своите истражувања 
со дотогаш неприменуван метод: методот на опсервација на дијадата 
мајка – дете во домашни, но и во експериментални услови. Во проектот 
Балтимор, конципирана е, денес веќе, класична техника за анализа на 
афективната врзаност, техниката „непозната ситуација“. Имено, се 
работи за експериментална процедура во која учествуваат детето, 
мајката, странец и набљудувач. Според однапред направеното 
сценарио, мајката и детето се наоѓаат во лабораторија, мајката 
излегува и го остава детето само или со странец, потоа се враќа и 
повторно си оди. Целта на ситуацијата осмислена на ваков начин е 
провоцирање на однесувањето коешто е типично за одредено дете во 
ситуација на стрес. Со оглед на тоа што однесувањето во ваквата 
ситуација  е вродено, а тоа е барањето на мајката кога е отсутна и 
смирување кога таа ќе се врати, се смета дека реагирање со плачење,  
негодување и барање на мајката е очекувано однесување, односно 
примарна стратегија. Но, децата реагираат и со секундарна стратегија, 
што значи адаптирање, кое е резултат на неговиот секојдневен контакт 
со мајката (на пр., детето иако е исплашено нема да реагира со 
плачење бидејќи нема очекување дека мајката ќе го заштити. Врз 
основа на своето истражување, Мери Е. дефинира три типа на 
афективно врзување: тип А несигурна / избегнувачка врзаност, тип Б 
сигурна /  афективна врзаност, тип Ц несигурна / амбивалентна 
врзаност, додека четвртиот, тип Д несигурна / дезориентирана 
врзаност е додаден подоцна. 
 
Тип А несигурна / избегнувачка врзаност  

Во ситуации кога е присутно непознато лице, кога мајката ќе го 
остави, ова дете не плаче, не ја бара мајката и не покажува знаци на 
тага. Во играта нема љубопитност, а кога мајката ќе се врати, не 
реагира, посебно ја игнорира после подогло раздвојување, кога стресот 
е поголем. Не реагира ниту на одење, ниту на враќање на мајката, со 
оглед дека неговите очекувања не се исполнуваат, тоа со своите 
реакции ги исполнува очекувањата на мајката (секундарна стратегија). 
Овие деца развиваат работен модел на мајки како доследно 
отфрлувачки. Мајката доследно не реагира на потребите на детето. Врз 
основа на ваквото однесување на мајката, детето развива 
карактеристичен внатрешен модел, односно слика за себе како за некој 
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што не вреди доволно, а слика за светот како место што не е сигурно, 
ни наклонето кон него.  
 
Тип Б сигурна афективна врзаност  

Во ситуација во која мајката ќе излезе, детето е вознемирено, ја 
бара, плаче или ја вика, но, по нејзиното враќање ја гушка и се смирува 
(примарна стратегија). Во присуство на мајката, овие деца поенергично 
ја истражуваат средината, отколку во присуство на странец. Овие мајки 
за децата претставуваат оаза на сигурност од која одат во истражување, 
како и утеха по одвојувањето. Тие развиваат работен модел на мајка 
како доследно сигурна и респонзивна, која ги задоволува потребите на 
детето, а себе се доживуваат како некој што е достоен за љубов и 
внимание. Светот го доживуваат како место кое е сигурно, удобно и во 
кое за него има место.  
 
Тип Ц несигурна / амбивалентна врзаност 

Во ситуација кога мајката оди, овие деца плачат, но, нејзиното 
враќање не ги смирува. Кога мајката ќе отиде, тие плачат, панично ја 
бараат, а кога ќе се врати, се лутат на неа, ја удираат, плачат. 
Амбивалетни се, бараат контакт, но, кога ќе го постигнат не можат да се 
смират и опуштат (секундарна стратегија). Особено се вознемирени во 
присуството на непознато лице, се закачуваат за мајката, инсистираат 
да гледа во нив, да си игра со нив, вртат глава во спротивна насока од 
местото на кое се наоѓа непознато лице. Несигурни, амбивалентни 
бебиња развиваат работен модел на мајка како недоследно достапна. 
Бебето е несигурно во достапноста на мајката бидејќи таа селективно 
реагира на нејзините сигнали. Внатрешен работен модел се заснова на 
борба на која детето мора да се согласи за да обезбеди минимум 
внимание и наклонетост на мајката. Детето развива поизразено 
емоционално врзување за мајката (емоционално зависни, „лепливи 
деца“). Со оглед што целото внимание е насочено кон мајката 
интересирањето за надворешниот свет е намалено, дури се покажало 
дека постои поврзаност помеѓу несигурно амбивалентна емоционална 
врзаност и понискиот степен на интелектуални способности (Cassisdy, 
Berlin, 1994). 

 
Тип Д несигура дезориентирана врзаност  

Во истражувањето на Мери Е.  еден број на деца не можеле да 
се стават ниту во една од понудените категории. Нивната основна 
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карактеристика е необично, бизарно однесување, кое не се појавува во 
сите епизоди, туку само во ситуација на повторна средба со мајката. На 
пр., во тие ситуации се случува децата да се укочат, како да немаат 
стратегија за справување со стресот. Детето од лицето на мајката чита 
страв и тоа го парализира. Или, доколку старателот е агресивен, детето 
се плаши од оној што треба да му биде сигурна база. Родителот е извор 
на вознемиреност кај детето, а би требало да му биде извор на 
сигурност. Децата што се злоставувани имаат ваков вид на афективна 
врзаност.     

 
Дали родителите на нашите испитаници се сигурна база на овие 
деца? 

Истражувањето покажа дека во голем број случаи на нашите 
испитаници, тие немале сигурна афективна врзаност со родителите. 
Имено, запоставување на потребите на детето било најчесто присутно 
(заради многудетноста на семејството, болести на зависност на 
родителите, психичка болест, отсуството од различни причини), поради 
што децата биле оставени сами на себе. Несигурно афективно врзани 
деца себеси се доживуваат како невредни за љубов и позитивно 
внимание, а другите ги гледаат како непредвидливи и непријателски 
настроени. Со страв од отфрлање и антиципација на непријателство, на 
овие деца им е тешко да развијат позитивни релации и да развиваат 
добри социјални вештини. Сето ова влијае врз формирање на 
идентитетот во периодот на адолесценција и продолжува во периодот 
на возрасна личност.    

Зборувајќи за идентитетот на човекот, познатиот 
психоаналитичар Ериксон го разработил моделот на развојните фази на 
животниот циклус на човекот, сметајќи дека секоја индивидуа 
поминува низ различни животни циклуси, кои се јасно дефинирани, 
што се означува како епигенетски принцип. Секое од овие нивоа има 
специфична задача,  со која индивидуата мора да се справи, и секое 
ниво претставува надградба на претходното. Секоја фаза мора да се 
разреши поволно за понатамошниот развој да може несметано да се 
одвива, а секој чекор во развојот претставува потенцијална криза, 
период на зголемена ранливост, но и период на зголемени 
потенцијали и можности. Идентитетот не е еден единствен процес, туку 
кумулација на многу настани, кои водат кон: свесно доживување на 
сопствениот индивидуален идентитет; несвесен стремеж кон 
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континуитет на личен карактер; критериум за егосинтеза; одржување 
на внатрешна солидарност со идеалот на групата (Erikson, 1968). 

Развојот на личноста се одвива низ осум фази, од кои првата е 
фаза на стекнување на основна доверба. Во оваа фаза  главна задача е 
изградување на основната доверба, која е основата на самоприфаќање, 
љубов кон другите и основата за надеж. Ова чувство се формира под 
влијание на  „топол и однос на прифаќање со мајката, или со мајчински 
грижни родители вредни за доверба“(Erikson, 1976). Затоа, теоријата на 
Ериксон се смета за претходница на теоријата на афективно врзување. 
Доколку овој однос не е задоволителен, смета тој, наместо основната 
доверба се гради основна недоверба. Главната порака којашто детето, 
во вид на чувство, треба да ја понесе од оваа фаза е – јас сум надеж, 
која ја имам и која ја давам. За жал, наместо тоа, детето може да 
излезе со пораката – јас сум очајување, кое го носам и кое го давам“. 

 И наредните фази (фаза на автономија, фаза на иницијатива, 
фаза на работливост) мора да се совладаат за да биде успешна фазата 
на формирање на идентитетот во адолесценцијата. „Доколку не дојде 
до успешно разрешување на некоја фаза, во сите наредни фази се 
рефлектираат овие пропусти преку соматски, когнитивни, социјални и 
дисфункционални релации“ (Ралева, 2006). 

Неадекватно разрешување на претходните развојни фази е 
присутно во животот на нашите испитаници. Имено, кај нив, со оглед на 
тоа што во најраниот период не е воспоставено чувство на доверба во 
оној што се грижи за него, детето расте со неадекватно чувство за себе  
и станува ранливо на негативните животни настани, кои, за жал, кај нив 
ги има многу. Соочен со неопходноста за градење на својот живот и 
заземање на сопствената позиција во општеството, во развојната фаза 
на адолесценција, може да се дојде и често се доаѓа во конфликт со 
нормите и вредностите на општеството, со сопствените родители и, 
воопшто, со возрасните, кај повеќето млади. За нашите испитаници, 
поради тешките животни околности, невоспоставување на основната 
доверба и нерешените претходни развојни фази во формирањето на 
идентитетот, овие барања стануват уште покомплицирани. Грижата за 
моралните вредности се смета за суштинска за формирање на 
идентитетот во адолесценцијата.  

Веројатно поради сето ова, овие млади во адолесценцијата го 
градат т.н. „негативен идентитет“, чувство дека поседуваат 
потенцијално лоши или невредни карактеристики, дека се „лоши 
деца“. Најчестиот пат, вели Ериксон, да се излезе на крај со 
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негативниот идентитет е проектирање на лошите особини на други: 
„Тие се лошите, не јас“, што, кај нив, во крајна линија, довело до 
криминал. Или, ако ја примениме теоријата на Марсија (Marcia), кој 
разликува четири вида на идентитет, за нашите испитаници може да се 
каже дека се во фаза на рано затворање на идентитетот (Marcia, 1966), 
кога задари бројните причини, се прифаќа најблизок систем на 
верувања и норми без истражување и алтернативни можности 
(најчесто се прифаќа моделот од најблиското семејство). Ова може да 
се поткрепи со тоа што повеќето од штитениците многу рано го 
напушатат училиштето и ја започнуваат криминалната кариера на рана 
возраст.  

 
Афективна врзаност кај возрасните  
 

Претпоставката на Болби е дека раноформираните модели на 
афективната врзаност претставуваат трајна карактеристика на личноста, 
стабилни се и отпорни на промени, опстојуваат за време на целиот 
животен век и влијаат врз формирањето на релации во возрасниот 
период. Афективните врски се присутни во целиот човечки живот, а 
раниот образец на афективното врзување се пренесува на врсниците и 
љубовните партнери. Ова значи дека внатрешниот модел на афективно 
врзување стекнат во раното детство претставува дел од нашата 
емоционалност и потенцијално влијае врз сите наши идни однесувања, 
очекувања, емоции, па и разочарувања.  

Да видиме како одредени типови на афективно врзување 
стекнати во детството опстојуваат и кај возрасните. Возрасните што 
имаат несигурна/избегнувачка врзаност стануваат ригидни, 
одбранбено фиксирани личности. Она што не го добиле како деца 
(капацитет за емоционално реагирање) не умеат ни да го дадат. 
Затворени се затоа што не стекнале доверба во другите: другите ги 
гледаат со недоверба и потценување и инвестираат само во себе и во 
делот од реалноста за кој сметаат дека нема да ги изневери, а тоа се, 
пред сè, материјалните постигнувања. Доколку успеат на материјален 
план, сметаат дека нивното определување е подобро од другите. 
Децата со сигурна афективна врзаност се формираат во сигурни луѓе. 
Тие имаат доверба во себеси и во другите, врз основа на довербата што 
ја стекнале во наклонетоста и достапноста на мајката. Израснуваат во 
самодоверливи, автономни личности, подготвени за животните ризици 
и животните радости. Нивните капацитети да се справат со животните 
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тешкотии се големи и неоптоварени со проблемите од детството. На 
своите деца им пренесуваат топлина, сигурност и доверба, а во 
партнерските односи негуваат доверба и почитување. Децата што се со 
несигурна/преокупирана афективна врзаност, остануваат преокупирани 
со фигурата на афективно врзување. Овие деца остануваат незрели и 
несамостојни. Како возрасни луѓе блокирани се со бесот, 
неразрешените конфликти, тежнеат кон претерано вклучување во 
афективен однос. Преокупирани се со сопствените очекувања и 
разочарувања и не ја проценуваат секогаш добро реалноста, односно 
ситуациите на „овде и сега“. Сето ова го пренесуваат на блиските луѓе, 
на партнерите, децата, пријателите. На притисок ги изложуваат особено 
нивните деца и ги присилуваат да ги исполнуваат нивните очекувања.  

Децата со несигурна/дезорганизирана афективна врзаност, 
растејќи со психички болни или физички злоставувани од родителите, 
израснуваат во луѓе склони на претерана контрола на другите како 
обид да се осигураат од ирационалните стравови, обично без 
адекватен повод. Во возрасниот период, овие луѓе обично ќе 
функционираат како да припаѓаат на некој од преостанатите обрасци 
на афективното врзување (отфрлувачки, сигурен или преокупиран), а 
нивната дезорганизираност и конфузија ќе дојдат до израз само во 
стресните ситуации за кои и понатаму немаат стратегија за 
надминување.   
 
Квалитетот на афективната врзаност и односите со другите 

Слабиот квалитет на афективната врзаност е идентификуван 
како фактор на ризик во развојот на проблемите на однесувањето во 
детството, како и за психопатологија и насилен криминалитет во 
адолесценцијата и возрасниот период. Нарушената афективна 
врзаност, слично како и болестите на зависности, кај родителите 
претставуваат невроразвојни токсини, кои дејствуваат и на биолошкото 
ниво кај детето.  

Кога детето има искуство на позитивен однос со мајката, која ги 
задоволува неговите потреби, тоа го генерализира и на односите со 
другите луѓе и се здобива со позитивни социјални вештини. Постои 
сериозна поврзаност помеѓу видот на афективната врзаност и развојот 
на емоционалната регулација кај детето. Имено, сигурно врзано дете 
може да ја регулира близината на оној што го негува кога му е 
потребно, учи дека може ефективно да управува со чувствата на страв, 
анксиозност или стрес. Со тек на време учи кога да го изрази, а кога да 
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го инхибира стресот. Ситуацијата кај несигурно врзано дете е сосема 
различна. Кога мајката или оној што се грижи за детето не одговара на 
стресот на детето, не го забележува, не го теши и не му дава утеха, кај 
детето се создаваат негативни емоции не само од стресната ситуација, 
туку и од однесувањето (не одговара брзо и на позитивен начин на 
барањата на детето) на мајката. Дете со несигурно/избегнувачко 
афективно врзување учи да ги потисне своите емоции, што го покажува 
со своето однесување во ситуација кога мајката се враќа во 
експериментална „непозната ситуација“, што се рефлектира во 
зголемено чукање на срце и повисоко ниво на кортизол и покрај тоа 
што детето навидум покажува смиреност. Тоа е затоа што детето учи 
дека доколку го покаже стресот ќе биде игнорирано. Овие тешкотии во 
емоционалната регулација подоцна се појавуваат и во 
интерперсоналното функционирање и во интерперсоналното 
насилство.  

Во последните две декади знаењето за невролошките основи на 
афективното врзување станува многу повеќе од спекулативно. Се знае 
за улогата на хормонот окситоцин и неговата интеракција со нивоата на 
серотонинот, допаминот, кортизолот и другите хормони. Окситоцинот е 
идентификуван како критичен хормон за интерперсонална поврзаност, 
и „се смета дека има влијание и на антисоцијално однесување“. 
Лошото искуство со мајката (старателот) во раното детство се чини дека 
предизвикува биохемиски промени, чии ефекти се гледаат во 
социјалните и релациските потешкотии од раното детство до 
возрасниот период“ (Covell, Howe, 2009). 
  Студиите покажуваат дека на биолошко ниво, хормонот 
окситоцин, кој делува  на либичката структура во мозокот, силно влијае 
врз нервните механизми за кои се верува дека се во основа на 
афективната врзаност на детето. На пр., децата без родители што растат 
во домови, како и социјално депривираните деца, покажуваат многу 
ниско ниво на окситоцин (Carter, 2005,  според Covell, Howe, 2009). Тие 
имаат проблеми со довербата во другите и низок квалитет на 
афективната врзаност. Капацитетот да се формираат социјалните врски 
или да се управува со стресна ситуација (два клучни аспекти на раното 
родителство) е редуцирано со ниско ниво на окситицин (Carter, 2005). 

Споредувањето на децата со сигурна и несигурна афективна 
врзаност покажало дека овие првите манифестираат  поголема 
социјабилност, подобра емоционална регулација и поголема 
усогласеност со барањата на мајката (Bretherton, 1985; Richters, Waters, 
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1991; Thompson 1999). Децата со несигурно афективно врзување имаат 
помалку ефективна емоционална регулација, имаат тенденција да се 
лутат и имаат тешкотии во социјалните релации (Thompson 1999), 
агресивни се, непријателски и импулсивни и надвор од семејството 
(Greenberg, 1999). Тоа е веројатно затоа што овие деца усвојуваат 
одбранбен став и принудни обрасци на однесување за да се справат со 
социјалната средина, која ја гледаат како непријателска, на која не 
можат да ѝ веруваат или, пак, е непредвидлива.  
 
 
Несигурно афективно врзување како фактор на ризик за 
малолетничко престапништво 
 

Уште во предучилишна возраст, се покажало дека постои 
врската помеѓу квалитетот на афективната врзаност и односите со 
врсниците. Децата со сигурна врзаност се повеќе просоцијални и имаат 
повеќе успех помеѓу врсниците. За разлика од нив, децата со несигурна 
афективна врзаност се отфрлени од врсниците и покажуваат високо 
ниво на агресија и нарушување на поведението (Disruptive behaviouor 
disorder). (Greenberg и др., 1991; Shaw и др., 1996; Speltz, DeKlyen и 
Greenberg 1999; Wood и др., 2004). Всушност, отфрлањето од врсниците 
во комбинација со антисоцијалното однесување го поттикнува 
отфрлањето од врсниците. Квалитетот на афективното врзување 
продолжува да влијае врз проблемите на однесувањето и во средното 
детство. Постои општ консензус за поврзаноста помеѓу афективното 
врзување и антисоцијално однесување (Moss, 2006). 

Се смета дека несигурното афективно врзување има примарна 
улога во проблемите на однесување и малолетничка деликвенција кај 
адолесцентите (Allen, Moore и Kuperminc 1997; Keiley 2002; McElhaney и 
др., 2006; Rosenstein и Horowitz 1996). Со историјата на бунтување и 
непријателство, со ниската усогласеност со родителските барања, 
несигурно врзаниот адолесцент има тешкотии во развивањето на 
позитивно чувство за себе и автономија, кои се две клучни задачи на 
адолесцентниот период. Исто така, овие адолесценти имаат 
потешкотии во создавање на здрава интимна врска. Во својата 26-
годишна перспективна студија Ројзмен (Roisman) и неговите колеги 
потврдиле дека квалитетот на сегашните врски е силно поврзан со 
квалитетот на афективната врзаност со мајката измерена во детството 
(Roisman, 2005). Кога постојат сериозни тешкотии во односите, 
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теоритичарите сугерираат постоење на врска помеѓу квалитетот на 
афективната врзаност и малолетничката психопатија, насилството во 
интимните релации и сексуалното престапништво во возрасниот 
период. Несигурната афективна врзаност е идентификувана како 
претходник на емоционалното одвојување и интерперсоналната 
нечувствителност на психопатите (Saltaris, 2002). Психопатските 
адолесценти значајно се разликуваат од непсихопатските на возраст 
кога почнуваат со проблемите во однесувањето, сериозноста на делата, 
насилството и рецидивизмот, што се покажа и во ова истражување. Тие 
започнуваат со неприлагодено однесување и кражби мошне рано, во 
детството, некои и од 7, 9, или 10 години, како и со пушење и 
марихуана, а во раната адолесценција и со тешки дроги.  

 
Поврзаноста на квалитетот на афективната приврзаност со недостиг 
на емпатија 

 
Квалитетот на афективната врзаност се користи за да се објасни 

отсуството на грижа за другите, која типично се јавува кај малолетните 
престапници. Внатрешен работен модел кај адолесцентите со 
несигурна афективна врзаност кажува дека другите, како и тие самите 
се недостојни, незаинтересирани,  дека не треба да им се верува и дека 
не може да се потпреш на нив, што резултира во емоционална грубост. 
Развоен резултат е дека имаат недостиг на афективни врски со 
врсниците, родителите или со фигури од авторитет, а тоа води кон 
недостиг на идентификација, што, пак, води до отфрлање на 
социјалните и моралните норми. Емпириската поддршка за ова 
тврдење е дадена во поврзаноста помеѓу екстремно несигурно 
врзување и насилен интерперсонален криминалитет како силување и 
убиство; нарушувања на личноста како нарцизам и садизам; 
неспособност да ги разбере или да се грижи за своето насилство врз 
жртвата (Saltaris, 2002). Несигурното афективно врзување претставува 
еден од многуте фактори на ризик кои се основа на престапништвото 
кај младите. Можно е да се претпостави дека квалитетот на 
афективната врзаност претставува предиспозиција за агресивно или 
насилно однесување независно од другите фактори на ризик поради 
неговиот ефект врз развојот на нервниот систем. Но, исто така, 
квалитетот на афективната врзаност е во интеракција со другите 
фактори на детскиот развој, од што зависи дали агресивноста или 
насилноста ќе се манифестираат. Несигурното врзување е најчесто 
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присутно кај децата што растат во стресни околности: семејства во кои 
е присутно домашно насилство (Dankoski и др., 2006; Starzyk и Marshall 
2003), каде мајките страдаат од ментални нарушувања и депресија и во 
семејства што живеат во сиромаштија (McCartney и др., 2004). Познато 
е дека стресните животни околности го отежнуваат родителството 
(голем број на деца, сиромаштија).  

Моделот на кумулативен ризик сугерира дека секој од 
факторите, како и сите тие во интеракција, може да доведат до 
криминално однесување кај младите, за што подоцна ќе стане збор. Кај 
нашите испитаници присутен е кумулативен ризик, односно повеќе 
ризични фактори, кои делуваат негативно на нивниот развој.    
 
 
Стилови на родителство: Какви се родителските стилови кај овие 
деца? 

 
 
Според Американска психолошка асоцијација, родителската 

практика ширум светот има три главни цели: осигурување на здравјето 
и сигурност на децата, подготовка на децата за живот како продуктивни 
возрасни и пренесување на културните вредности (АPA, 2018). 
Влијанијата врз децата од кои зависи остварувањето на овие цели се 
бројни, од средински до биолошки. Богатата литература од оваа област 
укажува дека родителските практики играат голема улога во нивното 
постигнување. 

Позитивното родителство се состои од високо ниво на 
емоционална топлина и прифаќање, позитивни стратегии на 
социјализација и претставува силен заштитен фактор воопшто, 
вклучувајќи ги и децата што живеат во тешки околности, како што се 
низок економски стандард, еднородителско семејство, сиромашно 
соседство, воени околности. Децата коишто и покрај други ризични 
околности, имаат близок однос со родителите, кои покажуваат 
поддршка и љубов кон детето, се карактеризираат со поголема 
социјална компетентност, социјална зрелост, успех во училиште и, што 
е многу важно за нашата тема, значајно понизок степен на проблеми во 
однесувањето отколку децата чии родители не практикуваат позитивно 
родителство.  

Стилот на родителство се однесува на комбинација на стратегии 
што се користат во воспитувањето на сопствените деца. Постојат 
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големи варијации, но и сличности во тоа на кој начин родителите ги 
подигнуваат своите деца. Некои научници се обиделе да ги забележат 
сличностите и разликите и да ги групираат родителите во однос на 
родителскиот стил. Најпознати и најмногу истражувани стилови на 
родителство се оние што ги опишала Дajaна Баумрајнд (Diana Baumrind) 
уште во 1967 година. Таа опишува три основни стила: авторитативен, 
авторитарен и допустлив, а покасно Мекоби и Мартин (Maccoby & 
Мartin), ги прошируваат со уште еден стил – занемарувачки. 
Родителските стилови на Baumrind се засноваат на два важни аспекти: 
родителските одговори, кои подразбираат одговарање на потребите на 
детето и родителските барања, кои ги означуваат родителските барања 
за зрело и одговорно однесување на детето. Единствениот правилен и 
пожелен родителски стил е авторитативен или демократски 
родителски стил. Се карактеризира со поставување на очекувања и 
ограничувања, кои се во согласност со возраста на детето. 
Демократските родители се одликуваат со чувствителност и поддршка, 
ги препознаваат потребите и постигнувањата на детето и го 
охрабруваат да ги изрази своите ставови слободно. Ова е пример за 
позитивно родителство. Овие родители ја почитуваат посебноста на 
детето, се грижат за потребите на детето, но и му поставуваат јасни 
граници на однесување. Казнувањето е одмерено и конзистентно, а не 
произволно и насилно. Родителите обично простуваат за грешките, но 
кога ќе казнат, го објаснуваат мотивот за казната. Останатите три 
родителски стила (авторитарен, допустлив и занемарувачки) се 
помалку позитивни стилови на родителство и можат да доведат до 
последици по детскиот развој, што покажуваат истражувања за кои ќе 
зборуваме подоцна. Особено авторитативниот родителски стил 
неретко претставува пат кон агресивното, дури и кон насилното 
однесување на детето, кое продолжува и во адолесценцијата и во 
возрасниот период.  
 Пермисивниот (попустлив родителски) стил се одликува со 
чувствителност на детските потреби и ниски барања од детето. Во 
нивниот однос не се дефинирани правилата и ограничувањата, 
односно на детето му е дозволено повеќе отколку што треба. Поради 
таа попустливост, овие деца се размазени и не учат да го контролираат 
своето однесување, по што се слични на децата на авторитарните 
родители (импулсивни и незрели).  
 Занемарувачкиот родителски стил не е чувствителен за 
потребите на детето и не е ограничувачки. Овој стил се нарекува и 
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бесчувствителен, отфрлувачки и рамнодушен. Родителите не даваат 
емоционална поддршка, но сè уште ги обезбедуваат потребите на 
детето. Во адолесценцијата децата можат да покажат модели на 
деликвентно однесување. Кај родителите на нашите испитаници е 
најмногу присутен овој родителски стил.   

Авторитарниот родителски стил е мошне важен за развојот на 
проблемите во однесувањето и деликвентото однесување. 
Авторитарниот родител се одликува со високи барања, кои не се 
проследени со објаснување и генерална нечувствителност на потребите 
на детето. Родителите користат сила и авторитет, а лутењето и 
незадоволството кон детето се чести емоции. Авторитарен родител е 
ригиден, остар и поставува високи барања кон детето. Тој казнува 
доколку детето не ги следи неговите упатства. Од друга страна, малку е 
чувствителен за потребите на детето, бара послушност без 
објаснување. Склони се кон грубо дисциплинирање на децата, често 
користејќи физичко казнување. Не се почитува автономијата на детето: 
неговите таленти, интереси, сили и слабости се занемаруваат во корист 
на почитувањето на правилата и конформизмот на родителите. 
Авторитарните родители, со користење на методите на воспитување со 
кои ја демонстрираат својата моќ, ги учат децата на прифатливост на 
агресивноста, посебно како начин на справување со конфликтите. Во 
основа на авторитарното родителство е недостигот на топлина и 
поддршка од една страна, и барањата за постигнување на некаков 
стандард, што претставува отфлање на детето како индивидуа. Две 
димензии што се основа на авторитарното родителство се 
родителското отфрлање и родителското непријателство (Casas, 2006).  

Родителското отфрлање е главен предуслов не само за 
агресивноста кај детето, туку и за интензитетот на агресивноста 
(Roelofs, 2006, Rohner и Britner, 2002). За разлика од ова, родителското 
прифаќање е поврзано со просоцијално однесување и позитивни 
релации со врсниците (Rohner и Britner, 2002). Роналд Ронер (Ronald 
Rohner) своите истражуавња на родителското прифаќање и отфрлање 
ги проширил на повеќе земји: Бехреин, Кина, Хрватска, Индија, Англија, 
Јапонија, Норвешка, Пакстан и Америка и покажал дека потребата од 
родителска љубов и прифаќање е универзална (Khaleque, Roner, 2002). 
Од друга страна, родителското отфрлање било значајно поврзано со 
различни проблеми во однесувањето на децата, вклучително и 
нарушување во однесувањето и малолетничката деликвенција. Овие 
истражувања покажале дека во различни земји родителското 



135 
 

отфрлање е клучен фактор, кој им претходи на проблемите на 
однесување како што се: непослушност, непријателство, агресија и 
суровост, и тоа во различни култури. Меѓу последиците на 
незадоволена потреба на детето за родителско прифаќање се: 
непријателство, агресија, ниско самопочитување, како и негативно 
видување на светот (Khaleque, Roner, 2002). Овие наоди се 
конзистентни со наодите на теоријата на потребите на Маслов (1970) 
како и со Болбиевата теорија на афективно врзување (1982).  

Изразувањето на родителското отфрлање често се манифестира 
преку непријателското родителство (hostile parenting). Ваквото 
родителство се карактеризира со однесување што е грубо, луто, 
контролирачко, неодобрувачко и отфрлувачко (Brannigan и др., 2002; 
Scaramella и Conger 2003). Во една  голема студија за етиологија на 
малолетничко престапништво, каде се испитувани 13000 испитаници, 
деца од 4 до 11 години, се покажало дека непријателското родителство 
е значаен фактор на ризик, кој придонесува кон нарушено и 
деликвентно однесување (уништување на имот, крадење, лажење, 
измами и вандализам), како и за агресија (пркосeње, борба, удирање, 
гризење)(Scaramella и Conger, 2003). Слично како и несигурното 
врзување и непријателското родителство создава претстава кај детето 
дека надворешниот свет е непријателски настроен. Истражувањата 
покажале дека присилно родителство е силен фактор за антисоцијално 
агресивно однесување меѓу децата и адолесцентите (Bor и Sanders 
2004; George, Herman и Ostrander, 2006). Раното присилно родителство 
претставува далечна причина за психолошко злоставување и семејно 
насилство кај возрасните (Schwartz и др., 2006). 

Кај нашите испитаници е присутен и овој стил на воспитување, 
било да го применуваат родителите или роднините и установите во кои 
престојувале (кај деца без родителска грижа). Суштинската 
карактеристика на непријателското однесување е присилна контрола. 
Претставува карактеристика на релацијата родител – дете, во која 
родителот се обидува да го контролира однесувањето на детето со 
помош на присилни тактики: заплашување, лутење или непријателски 
стратегии како барања и закани. Присилноконтролирачки циклус се 
развива низ заемното засилување на ваквото однесување помеѓу 
родителот и детето. Детето учи од родителот дека агресијата, барањата 
и застрашувањето се начини за справување со конфликти. 

Кога зборуваме за родителските стилови на Баумрајнд, вреди да 
се напомене дека поврзаноста помеѓу родитeлските стилови и 
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однесувањето на децата постојано се потврдува во истражувањата во 
различни култури, и кај машките и кај женските деца (Covell и Howe, 
2001a). Така, демократското родителство е поврзано со позитивни 
резултати во различно време и во различни култури и кај женските и кај 
машките деца. Децата и адолесцентите и во колективните и во 
индивидуалистичките култури, авторитарното родителство го 
интерпретираат на ист начин, како: недостиг на топлина, недостиг на 
автономија и поддршка со високо ниво на контрола, односно,како 
непожелнo и непријателскo  родителство (Covell, Howe, 2007).  

 
Физичко казнување 

Може да се каже дека авторитарното родителство во секоја 
култура создава агресивни деца. Главната причина за тоа е 
користењето на физичко казнување на авторитарните родители. 
„Физичкото казнување претставува користење на физичка сила со 
намера детето да искуси болка, но да не се повреди, со цел да го 
коригира или контролира детското однесување“ (Straus, 1994: 4). 
Последниве години се води жолчна дискусија околу тоа дали 
физичкото казнување, всушност, претставува злоставување на детето. 
Во овој труд го прифаќаме ставот дека физичкото казнување се наоѓа на 
континиумот помеѓу користење на физичка сила чиј друг крај е 
злоставување. Кога се користи физичко казнување, резултатот е 
спротивен од очекуваниот бидејќи на тој начин однесувањето на 
детето ниту се коригира, ниту се контролира. Напротив, детето учи 
агресија и насилство. На кој начин тоа учење се случува? 

Постојат четири начини: првиот, всушност, дава модел на 
агресија како начин за решавање на проблеми; вториот е со 
фокусирање на вниманието на детето на последиците на однесувањето 
повеќе отколку на самото однесување; третата се базира на теоријата 
на социјална контрола и четвртата произлегува од ефектите на 
физичкото казнување на односот помеѓу родителот и детето.  

Првиот начин се објаснува со теоријата на Бандура (1973) за 
учење по модел, според кој, кога детето физички се казнува, 
родителите го учат дека агресијата е адекватен начин за покажување на 
незадоволството и начинот за контролирање на другите луѓе. 
Родителската агресија децата ја имитираат затоа што сите деца се 
склони да ги имитираат своите родители. „Иронично е што најчестата 
причина поради која родителите го користат физичкото казнување е да 
се стопира агресивното однесување на децата.“(Gershoff, 2002) 
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Вториот начин на кој се учи агресивното однесување преку 
физичкото казнување е што тоа не ги учи децата како да се однесуваат,  
и не прави децата да ги интернализираат моралните и социјалните 
прифатливи стандарди на однесување. Физичкото казнување ги учи 
дека одредено однесување предизвикува казнување. Агресијата е 
добра доколку казнувачот е отсутен.  

Третиот начин се заснова на теоријата за социјална контрола, 
според која се претпоставува дека стратегиите на социјализација се 
главните детерминанти за развојот на социјалната контрола. Децата 
што не ги интернализираат вредностите и стандардите на однесување 
имаат тенденција на слаба самоконтрола. Ниската самоконтрола е 
предиспонирачка за агресивно и криминално однесување кај 
постарите деца.  

И, четвртиот начин се однесува на односот помеѓу детето и 
родителот. Имено, физичкото казнување предизвикува болка, бес, 
страв и стрес (Gershoff, 2002). Овие негативни емоции водат кон 
игнорирање или избегнување на родителот или предизвикуваат 
одмаздничка агресија (Berkowitz, 1983; Snyder и Patterson 1986). 
Поради нарушениот однос помеѓу детето и родителот предизвикан од 
постапките на родителот и негативните емоции кај детето, детето му 
откажува послушност на родителот, нема доверба во него, така што, 
всушност, физичкото казнување има влијание врз создавањето и 
одржувањето на агресивното однесување кај детето.   

Има многу истражувања што ги испитуваат развојните ефекти од 
користењето на физичкото казнување, а најмногу се оние што се 
фокусирани на агресијата кај децата и младите. Се покажало дека 
физичкото казнување е поврзано со зголемена агресија во детството, 
пред сè кон браќата/сестрите и кон врсниците, со зголемена агресија во 
адолесценцијата и со агресија во романтичните врски во 
адолесценцијата и во возрасниот период (Durrant и др., 2004; Gershoff, 
2002). Студиите што ја истражуваат етиологијата на криминалното и 
насилното однесување го идентификуваат физичкото казнување во 
детството како предуслов на подоцнежно вршење на кривични дела. 
Еве некои илустративни студии. Во 16-годишна лонгитудинална студија, 
во која биле вклучени околу 400 деца од предучилишна возраст, се 
покажало дека физичкото казнување на мајката на предучилишна 
возраст е предуслов на агресивното поведение во адолесценција, па, 
авторите наведуваат дека има и силни докази дека физчкото 
казнување е причина за агресијата. Колку е физичкото казнување 
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посилно, и подоцнежната агресија ќе биде посилна  (Herrenkohl, Egolf, 
Herrenkohl, 1997). Во едно друго истражување, испитувани се децата во 
Америка, од латиноамериканско потекло, од 10–14  години. Децата 
растеле вод слична социоекономска средина во однос на 
социодемографските варијабли. Се покажало дека децата со слични 
социоекономски проблеми (сиромаштија, еднородителско семејство и 
др.), чии мајки физички ги казнувале, покажале три пати повеќе 
антисоцијално однесување (суровост, силеџиство, непослушност, лоши 
односи со наставниците, недостиг на грижа за другите и уништување на 
имот), од децата што не искусиле физичко казнување (Eamon и Mulder, 
2005). 

Лонгитудинална студија на репрезентативен примерок од 942 
адолесценти помеѓу 12 и 19 години, покажала дека грубото физичко 
казнување има директни ефекти врз проблемите на однесување, кое се 
одразува врз вршење на насилството врз партнерот. Се претпоставува 
дека децата што се жртви на физичко насилство го генерализираат она 
што го научиле за агресивното однесување и развиваат генерален 
образец на антисоцијално однесување, чија карактеристика е 
насилството врз другите (Swinford и др., 2000). 

Интересно е дека физичкото казнување има сличен ефект во 
различни култури, односно е поврзано со агресивното однесување кај 
детето. Во едно истражување се вршени интервјуа со 336 дијади  мајка-
дете. Биле вклучени деца од 6–17 години во Кина, Индија, Италија, 
Кенија, Филипини и Тајланд. Се покажало дека, во сите земји,  
физичкото казнување на детето доведува до агресија на детето 
(Lansford и др., 2005). Овие наоди се во согласност со оние на Ронер 
(Rohner, 1986) и на Sorkabi (Sorkhabi, 2005).  
 
Злоставување на деца     

Светската здравствена организација (СЗО) ја дефинира  
злоупотребата и занемарувањето на децата на следниот начин: 
„Злоупотреба и занемарување претставува која било форма на физичко 
и/или емоционално злоупотребување, сексуална злоупотреба, 
занемарување или занемарувачки третман или комерцијална или друг 
вид експлоатација, која потенцијално или реално предизвикува закана 
или штети по здравјето на детето, опстанокот, развојот или дигнитетот, 
во контекст на меѓусебен однос на одговорност, доверба или моќ. Се 
смета дека физичкото казнување е неразделно од физичкото 
злоставување на деца (Durrant и др., 2004, според Covell и Howe, 2007). 
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Физичкото казнување на дете генерално се однесува на тресење, 
удирање, шутирање, фрлање низ прозор или врата, горење со цигари 
или пегла. Сексуалното злоставување на дете вклучува акти во кои се 
комплетира или прави обид за сексуална активност, а може да вклучи и 
сексуална експлоатација, како што се подвeдување на проституција и 
користење на деца во порнографија (Covell, 2005). Емоционалното 
злоставување на деца има широка дефиниција. Вклучува вербалнa 
злоупотреба, закани, понижување и запоставување. Исто така, може да 
вклучи отфрлање, изолација, корупција и вршење на притисок врз 
детето. Во емоционално злоставување спаѓа и изложувањето на детето 
на семејно насилство, кое, од своја страна, е исто така, широко 
дефинирано. На пример, изложување на семејно насилство при кое 
детето е сведок на повредите од насилството, исто така, спаѓа во оваа 
категорија, без оглед дали детето било сведок на семејно насилство 
или не. Неуспехот на родителите да ги обезбедат физичките, 
емоционалните, медицинските, образовните и психолошките потреби 
на детето, неуспехот да го надгледуваат, што резултира со повреда или 
дозвола за криминално однесување и напуштање се чинови на 
пропусти, кои се опишуваат како занемарување (Hildyard и Wolfe, 2002). 
Истражувањата покажуваат дека сите видови на злоупотреба на детето 
(вклучувајќи еден вид, два или сите заедно) се поврзани со 
подоцнежно насилно однесување. При категоризирање на лошите 
постапки на родителите кон децата, мора да се земе предвид дека во 
секоја категорија се наоѓаат различни поттипови. Така, физичкото 
злоставување може да резултира во помали телесни повреди или со 
тешки кршења на коски, повреди на глава и сл. Сексуалното 
злоставување може да варира од милување до силување. 
Занемарувањето може да се изразува во однос на биолошките потреби 
на детето, но и во однос на емоционалните, образовните и културните 
потреби. Занемарувањето, недостигот на родителска грижа и нега, 
обично започнува рано, хронично е и силно е поврзано со развојните 
дефицити во сите подрачја на растењето (Hildyard и Wolfe, 2002). 
Систематските истражувања на овој проблем започнуваат во средината 
на 20 век. Раните студии на децата во институциите дале драматични 
податоци за ефектите на занемарувањето. Овие деца, освен сериозни 
здравствени проблеми, имаат пробеми со социјалната интеракција, 
емоционалната регулација и однесувањето (Spitz, 1945). Уште од 
раните истражувања на Шпиц, истражувањата на ефектите на 
занемарување на деца давале слични резултати. Децата што се 
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занемарени покажуваат слаба контрола на импулсите, проблеми со 
емоционална регулација, ниско самовреднување, непослушност и 
агресивно однесување, како и лоши односи со врсниците. Во доцната 
адолесценција и во раниот возрасен период, децата со историја на 
занемарување се во ризик од бегање, криминално однесување и 
насилно криминално однесување (Hildyard и Wolfe, 2002). 
Занемарувањето во детството е најдено како ризичен фактор за 
рецидивизмот (Kingree, Phan и Thompson, 2003). Резултатите зависат од 
возраста на детето, траењето и сериозноста на занемарувањето.  

 Студиите за децата посвоени од романските домови за деца без 
родителска грижа, за време на диктаторот Чаушеску, говорат за тоа. 
Времето поминато во домот, каде сите видови на занемарување биле 
екстремни, го одредуваат степенот на последователни социјални, 
емоционални и бихејвиорални дефицити  кај детето (De Bellis, 2005). Де 
Белис  е лидер на новата област на развојната трауматологија, област 
што ги синтетизира знаењата од развојната психопатологија, развојната 
невронаука и истражувањата на стресот и траумата. Тој сугерира дека 
ефектите од занемарувањето на детскиот развој се резултат на 
неадекватен развој на  мозокот.  
 Во однос на физичката злоупотреба, истражувањата покажуваат 
дека таа е константно поврзана со агресивно и антисоцијално 
однесување. Од предучилишна возраст до доцна адолесценција, 
децата што биле физички злоупотребувани имаат тенденција да 
манифестираат високо ниво на агресија, некооперативност, 
спротивставувачко однесување, зголемен ризик од деликвенција и 
насилно криминално однесување во возрасниот период (Egeland и др., 
2002; Hildyard и Wolfe 2002; Jaffee и др., 2004; Kolko 2002). 
 Во едно истражување, во кое учествувале 1116 пара на 
близнаци, се покажала каузалната поврзаност помеѓу физичко 
злоставување и развојот на агресија (Jaffee и др., 2004). Многу е ретко 
децата да се жртви само на еден тип на злоупотреба, најчесто имаат 
искуство на злоупотреба од повеќе видови  (Walrath и др., 2006). 
Терминот „малтретирање на дете“ се користи во истражувањата кога се 
испитуваат ефектите на повеќе од еден тип на злоупотреба. Најчесто 
одат заедно физичко злоставување и занемарување (Chaffin, 2006). 
Децата што се злоставени и занемарени имаат поголем ризик од 
сериозни оштетувања на психолошкиот, социјалниот и 
бихејвиоралниот развој (Zielinski и Bradshaw). Се покажало дека 
антисоцијално и агресивно однесување, криминално однесување и 
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партнерско насилство се меѓу резултатите на малтретирање на дете 
(Huefner и др., 2007; Kingree и др., 2003; Wolfe и др., 2004; Zielinski и 
Bradshaw, 2006). 
 Клучот за негативните резултати од малтретирањето е 
хроницитетот. Ова е особено важно затоа што најчесто и најмногу 
малтретирањето се случува во раниот период на животот на детето. 
Хроницитет се дефинира како малтретирање што трае од една до 14-
годишна возраст. Постојат индикатори дека доколку се интервенира за 
намалување на малтретирањето, тоа значително ја намалува и 
агресивноста во детството. Без интервенции, хроничното 
малтретирање на дете е патот кон насилното однесување во 
адолесценција и возрасниот период (Katherine Covell и R. Brian Howe). 
Малтретирањето на дете е идентификувано како силен предуслов за 
подоцнежно интерперсонално насилство. Жртвите на малтретирање во 
детството се посебно во ризик да станат адолесценти и возрасни 
извршители на насилство на интимниот партнер (Huefner и др., 2007; 
Wolfe и др., 2004). 

Екстремна манифестација на историјата на малтретирање има 
кај децата кои извршиле убиство. Фарингтон и Вест (Farrington и West) 
уште во далечната 1981 година даваат податоци за поврзаноста помеѓу 
тешкото малтретирање во детството и вршењето на насилен 
криминалитет во адолесценцијата и во возрасниот период. Децата што 
имаат извршено убиство, особено на своите родители, имаат историја 
на тешко и повеќекратно малтретирање. Според зборовите на Волш 
(Walsh), историјата на тешко и повеќекратно малтретирање од страна 
на родителите е „дијагностички маркер за опасност“ (Walsh). 

 
Дел од нашите испитаници како деца живееле со родители, 

старатели или во институции, кои ги занемарувале нивните физички и 
емоционални потреби, а некои деца биле изложени на физичко 
казнување и трпеле физичко и економско, поретко сексуално 
злоставување. Дел од нив спаѓаат во група на малтретирани деца 
(постоеле повеќе видови на злоупотреба) и тоа траело континуирано, 
што е поврзано со дефицит во социјалните вештини и вештините за 
решавање на проблеми, така што, овие млади луѓе, уште како деца, 
имаат тенденција да манифестираат физичка агресија кон другите, која 
ги нарушува или спречува здравите односи со врсниците, со интимниот 
партнер, со постарите и, веројатно, ќе влијаат врз нивното родителско 
однесување. Овие дефицити ги одвеле и кон насилно и криминално 



142 
 

однесување. И светските истражувања потврдуваат дека хроничното 
малтретирање е предуслов за високото ниво на агресија за која 
зборуваат врсниците и наставниците, а често и самите деца (Bolger и 
Patterson 2001; Ethier и др., 2004; Manly, Cicchetti и Barnett, 1994). 
  
 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА  

 
 

Ако зборуваме за квалитетот на родителството на нашите 
испитаници и неговата поврзаност со нивниот подоцнежен психички 
развој и однесување, особено со тешкотии во однесувањето, каде што 
спаѓа антисоцијалното однесување и криминалитетот, пред сè во 
адолесценцијата, можеме да го извлечеме следниов заклучок: 

 Податоците од нашето истражување јасно покажуваат дека  
еден голем дел од децата живееле со родители со слаби родителски 
компетенции. Тоа се децата коишто во раното детство се стекнале со 
несигурно афективно врзување; коишто живеат со авторитарни 
родители, коишто се отфрлени или непријателски третирани; децата 
што се физички казнувани, децата што се злоставени: сексуално, 
физички, емоционално или што се занемарувани. Сите тие покажуваат 
слабо развиени социјални вештини и вештини за решавање на 
проблеми, како и емоционална дерегулација.  

Конзистентноста на наодите што се однесуваат на типовите на 
нарушено родителство и малтретирање на деца, укажуваат дека тие 
имаат влијание на невролошкиот систем на детето, па, преку него 
влијаат врз капацитетот за емоционална и бихејвиорална регулација, 
како и за обработка на социјални информации (social information 
processing).  

Во текот на изминатите две децении важноста на раната возраст 
е докажана во невронауката, особено негативните ефекти во 
пренаталниот и во постнаталниот период, односно во првите години на 
животот на детето. Развојот на технологијата во голема мера го 
овозможило и олеснило истражувањето на функционирањето на 
невролошките структури. Во најраниот период на животот на детето, 
растот на мозокот и организацијата се високо чувствителни на 
негативните влијанија, а ефектите можат да бидат трајни. Мозoкот брзо 
се развива во текот на првите години од животот и за неговиот развој е 
особено важна раната родителска грижа, која се карактеризира со 
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позитивни чувства кон детето и неговите потреби, кои придонесуваат 
кон развивање на сигурна афективна приврзаност. Со исклучок на 
генетските проблеми, се смета дека средината најмногу влијае врз  
мозокот на селективно внимание, обработка на соодветни 
информации, емоции и регулација на однесувањето (Joseph, 1999). 

Во текот на првите четири години од животот, созревањето на 
мозокот се карактеризира и со регресивни и со прогресивни процеси 
(De Bellis, 2005). Првично, во утерусот, мозокот произведува голем број 
на нервни клетки, кои меѓусебно се поврзани на комплексни начини. 
De Bellis (2005; De Bellis и др., 2002) верува дека абнормалности во 
развојот на мозокот се случуваат како одговор на стрес во еден или во 
повеќе од следниве процеси: (1) забрзана загуба на неврони, (2) 
одложувања во миелинизацијата, (3) абнормалности во соодветното 
развојно чистење и (4) инхибиција на неврогенезата (раст на нови 
неврони). Длабоки и трајни последици од однесувањето на невроните 
се јавуваат како резултат на овие промени во мозочите кола и системи 
(Anda и др.,2006). На пример, се верува дека забрзана загуба на 
невроните го оштетува развојот на когнитивното (интуинтивното) 
функционирање и способноста да се интегрираат информации (Watts 
English и др., 2006); Некои абнормалности при чистењето на невроните 
можат да ја намалат способноста на детето за регулација на емоциите 
(Creeden 2004) и нарушената неврогенеза е поврзана со дефицити во 
меморијата и во учењето, како и со депресија (Dawson et al.2003; Watts 
English и др., 2006). Истражувањата за раниот стрес на 
невробиолошките системи на клиничката популација на деца (van 
Goozen и др., 2007), возрасни извршители на насилен криминал и 
агресивни психијатриски пациенти (Buffkin and Luttrell 2005; Retz et al. 
2004) oбезбедуваат информации што се во согласност со предвидувања 
од истражувањата вршени на животни.  

Психобиолошките основи за кои зборувавме ги надминуваат 
рамките на овој труд. Намерата ни беше само да укажеме на важноста 
на промените што се случуваат на биолошко ниво, во мозокот на 
детето, под влијание на срединските фактори, кои имаат штетно 
влијание, односно да укажеме на важноста  на раната нега на деца со 
оглед на тоа што некои промени предизвикани од штетните влијанија 
на средината оставаат трајни последици.   
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Криминалитетот на родителите 

 
 
Криминалитетот во семејството влијае врз криминалитетот на 

адолесцентите. Да се има мајка, татко, брат, сестра што вршат кривични 
дела, претставува фактор за предвидување на криминалитетот и на 
децата, особено машките. Меѓу првите истражувачи што го покажале 
тоа бил Фергусон (Ferguson, 1952). Во Британската студија тој ги 
испитувал можните предуслови на криминално однесување кај 1359 
машки адолесценти. Испитувајќи повеќе фактори, како што се лоши 
социоекономски услови, ниско образование на родителите, развод на 
родителите и дали некој од семејството (и кој) врши кривични дела, 
нашол силна поврзаност помеѓу криминалитетот на момчињата и 
нивните членови на семејството, особено на таткото или браќата. 
Процентот на децата што влегуваат во криминал бил 
правопропорционален со бројот на членовите на семејството што 
вршат кривични дела (кога никој од семејството не бил вклучен во 
криминал, 9 % од децата извршиле некое кривично дело; кога имало 
еден член, овој процент е 15 %, со два члена процентот се качува на 30 
%, а во семејствата каде што има три или повеќе извршители, овој 
процент достигнал до дури 44 %.    

Од ова рано истражување до сега, постојат конзистентни наоди 
кои потврдуваат дека криминалитетот на родителите е силен 
предиктор на агресивното и антисоцијалното однесување, кое ја 
зголемува можноста за влегување во судир со закон за време на 
адолесценција. Меѓутоа, тешкотија претставувало да се осознае дали 
оваа поврзаност произлегува само од криминалитетот на родителите 
или и од лошото родителство и злоставувањето на детето, кои имаат 
тенденција да се појавуваат заедно, или, пак, од влијанието на 
ситуационите фактори придружени со родителското одење во затвор. 
Со овој проблем се занимавал Дејвид Фарингтон (Farrington 1995; 
Farrington, Barnes и Lambert 1996; Farrington, Gundry и West 1975; 
Farrington, Lambert и West 1998; Farrington и др., 2001; West и 
Farrington, 1977). Во познатата Студија на Кембриџ за развојот на 
деликвенцијата (Cambridge Study in Delinquent Development), 
перспективна лонгитудинална студија, Фарингтон и колегите следеле 
411 машки деца од Лондон, на возраст од 8 сѐ до нивната 46-та  година. 

Издвојуваме три  значајни наоди: 
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1) Еден од многуте наоди на студијата е дека, да се има член од 
најблиската фамилија (мајка, татко, брат, сестра), кој извршил кривично 
дело, е значаен предуслов на тоа дека и момче од тоа семејство ќе 
изврши кривично дело. Засновано на теоријата на социјално учење, 
децата од ист пол ќе ги имитираат постарите браќа. Согласно на ова, 
роднини од ист пол и постарите браќа се најдени како најсилен 
предуслови на криминалитетот кај машките деца.  

2) Второ, да се има родител што е осуден пред десетиот 
роденден на детето, предвидува антисоцијално и криминално 
однесување независно од сите други можни предуслови, вклучувајќи и 
лошо родителство и одвојување од родителите.   

3) Трето, постои силна тенденција сопругот и сопругата 
(мајка/татко) да имаат сличен став кон криминалот. 61 % од татковците 
што биле осудувани за криминал, имале сопруги што, исто така, биле 
во затвор, додека, кога мајките на момчињата немаат криминално 
досие, само 23 % биле во судир со законот. Овој тренд продолжил и во 
генерацијата на момчињата кога бираат партнерка и засноваат 
семејство. 83 % од момчињата имаа сопруги што извршиле кривично 
дело во споредба со 35 %, кои имале сопруги што не извршиле 
кривично дело.  

Слични наоди се добиени во Американската перспективна 
лонгитудинална студија (Farrington и др., 2001) за развојот на агресијата 
и криминалното однесување кај машките адолесценти, иако периодот 
на истражувањето бил доста пократок. Во студијата учествувале 500 
училишни машки деца, од 6, 7 и 12 години, а однесувањето на децата е 
проценувано секои шест месеци. Имено, криминалитетот е 
концентриран во семејствата во кои  имало уапсени роднини, 
вклучително и баба, дедо, татко, мајка, вујко, тетка, брат и сестра на 
момчињата. И овде, како и во претходната студија, криминалитетот на 
таткото е најзначајниот предуслов на проблемите на однесувањето и 
криминалитетот на момчињата.  

Од друга страна, антисоцијалното однесување на мајката, исто 
така, е поврзано со развојот на проблематично однесување на 
адолесцентите, со тоа што определени студии сугерираат дека овој 
ефект може да биде уште поизразен доколку станува збор за 
агресивни, односно непријателско расположени родители (Sellers и др., 
2014). Други истражувачи констатираат дека постои злоупотреба на 
супстанци и други тешки околности во семејствата каде што мајката 
била во затвор (Myers и др., 1999; Poehlmann, 2005). 
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Овие лонгитудинални студии покажуваат дека криминалитетот 
се пренесува трансгенерациски. Кое е објаснувањето? Тие не даваат  
едно објаснување, меѓутоа констатираат дека криминалитетот на 
родителите не може да се одвои од другите фактори како што се 
злоставување на интимниот партнер и малтретирање на дете, кои, исто 
така, се поврзани со проблемите на однесувањето и криминалитетот на 
децата. Лошото родителство и дисфункционалноста на семејството 
претставуваат мост помеѓу криминалитетот на родителите и 
агресивноста и криминалитетот на адолесцентите (Brendgen и др., 
2002). 

Кога криминалното однесување на родителите резултира со 
одење во затвор или притвор, очигледно е дека тоа има определувачко 
влијание во однос на однесувањето на децата. На пример, една студија 
покажала дека постои тенденција за ескалирање на однесувањето на 
адолесцентите во годината по одењето во затвор, односно притвор на 
родителот, што може да биде резултат на делумното зголемување на 
несоодветното однесување на родителот што останал (тој што не е во 
затвор/притвор) или, пак, како резултат на приклучување кон група на 
врсници со девијантно однесување (Murray, Loeber & Pardini, 2012). 
Истражувањата на деца чии родители се во затвор покажуваат дека 
повеќе од 70 % покажуваат агресивно антисоцијално однесување, а 
повеќе од 60 % криминално однесување  (Phillips и др., 2002).  

Фарингтон и Мури (Farrington & Murray, 2005), истражувајќи го 
овој проблем, констатирале дека родител во затвор може да се третира 
како маркер на ризик и како механизам на ризик. Како маркер на 
ризик, може да биде одраз на генетскиот ризик за криминалитет или 
постоење на малтретирање на детето, проблеми со менталното здравје 
и насилствоо во семејството. Во суштина, факторите на ризик што се 
среќаваат кај децата чии родители се во затвор се познати ризик 
фактори за агресивно и антисоцијално однесување кај децата. 

Постојат повеќе начини кога родителот што е во затвор може да 
се третира како механизам на ризик. Најчесто се споменува 
одвојувањето на детето од родителот затоа што децата често го губат 
контакот со него. Трауматски може да дејствува тоа што на детето не му 
се кажува вистината каде е родителот од страна на другиот родител. 
Потоа, моделот на преземање на криминалното однесување (ова е 
поткрепено со претходноспоменатите наоди дека највисокото 
поклопување на криминалитетот е кај таткото и синовите). Семејните 
промени што настануваат како резултат на отсуството на еден родител 
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поради одењето во затвор, исто така, претставуваат можен фактор на 
ризик. Најчести промени се финансиските потешкотии, прекинувањето 
на врските со родителот што е во затвор и проблемите со децата.  

Споредувајќи ги децата што се раздвоени од родителот поради 
затворската казна со деца што се раздвоени од своите родители од 
други причини, во Студијата на Кембриџ, Фарингтон и Мури (Farrington 
& Murray, 2005) дошле до заклучок дека одвојувањето на децата од 
родителите поради затворска казна е предуслов за полоши резултати 
кај детето од другите видови на раздвојување и дека е силен 
предуслов за антисоцијално и деликвентно однесување, кое може да 
трае дури до 40- тата година на овие деца.  

Дел од нашите испитаници имале татко/мајка, брат или некој 
друг од семејството во затвор, а едновремено биле изложени на 
повеќе придружни фактори на ризик. Сметаме дека, кај нив, 
разделувањето од родителот поради затворската казна на родителот е 
поврзано со слаб социоемотивен развој, акутни трауматски стресни 
реакции, лошо себепоимање, намалена способност за надминување на 
идни трауми, одбивање на ограничувањата во однесувањето и 
бунтовно однесување како реакција на траума. Во некои случаи, 
отсуството на родителите поради затворска казна, резултирало со 
сместување на детето во установите на социјална заштита, што 
претставува уште една траума. 

 
  
Злоупотреба на супстанци на родителите 

 
 
Децата кои што се одгледувани од страна на родители кај кои 

постојат нарушувања поврзани со употреба, злоупотреба или зависност 
од психотропни супстанци, всушност, покажуваат постоење на ризик за 
зголемена изложеност на различни фактори кои што се во тесна врска 
со развивање на деликвентно однесување, како што се физичка 
злоупотреба и занемарување, семејни конфликти, семејно насилство и 
дисфункционално родителство (Park & Schepp, 2014). Уште во 1992 
година, Дембо (Dembo) и колегите заклучиле дека злоупотребата на 
дрога и деликвентното однесуваање кај младите се резултат на 
злоупотребата на супстанци и криминалитет, како и на лична историја 
на малтретирање кога биле деца. Од тогаш до денес, истражувањата ги 
потврдуваат овие наоди. Родителите што злоупотребуваат супстанци 



148 
 

имаат слични карактеристики со оние родители што ги малтретираат 
децата, а не користат супстанци. Од родителите што злоупотребуваат 
супстанци може да се очекува да бидат лоши родители, што ќе 
резултира со негативни резултати кај децата, како и со 
трансгенерациско пренесување на злоупотребата на супстанци. Кај 
родители што злоупотребуваат супстанци има тенденција оваа појава 
да е присутна и во нивното примарно семејство. Тие бираат партнери 
што злоупотребуваат супстанци и самите страдаат од 
неврофармаколошките ефекти од супстанците кои ги користат  (Dunn и 
др., 2002; Ravndal и др., 2001). 

Студиите за татковците што злоупотребуваат супстанци, 
сугерираат дека, во споредба со оние што злоупотребуваат алкохол, 
татковците што злоупотребуваат дрога почесто живеат во сиромаштија 
и се вклучени во криминални активности, имаат помала социјална 
поддршка (Cooke и др., 2004). Мајките што злоупотребуваат супстанци 
се обично самохрани мајки, без образование, со историја на 
злоупотреба како дете, со лоши вештини за решавање на проблемите и 
недостиг на социјална поддршка. Имаат тенденција да се невработени, 
во лоша материјална состојба се и живеат во лоши станбени услови. Не 
изненадува што родителите што злоупотребуваат супстанци 
покажуваат недоволни родителски способности. Нивната сопствена 
историја ги прави лоши кандидати за ефикасно родителство бидејќи 
зависноста им ги менува приоритетите. Со оглед на тоа што и самите 
живеат со тешкотии, и со ефектите од супстанците, многу е тешко да им 
ја пружат на децата сигурноста, негата и љубовта што им треба и на која 
имаат право. „Родителите што злоупотребуваат супстанци генерално не 
ги задоволуваат потребите на децата, и се неконзистентни, не ги 
надгледуваат децата, имаат тенденција да бидат или попустливи или 
наредувачки во своите стратегии на социјализација“ (Locke и Newcomb, 
2004). 

Постои висок коморбидитет помеѓу злоупотребата на супстанци 
од страна на родителите и малтретирање на детето, особено 
занемарување, што е често причина за сместување на децата во други 
семејства (социјална заштита). Истражувањата покажуваат дека повеќе 
од 50 % од родителите што злоупотребуваат супстанци (алкохол, дрога 
или и двете) ги занемаруваат своите деца, а занемарувањето има 
тенденција да биде грубо и хронично (Dunn и др., 2002; Tyler и др., 
2006). Некои извештаи велат дека над 70 % од случаите на 
малтретирање на деца се под дејство на родителско злоупотребување 
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на супстанци (Locke и Newcomb, 2003). Најчестите супстанци се: 
алкохол, хероин, кокаин, опијати; а значителен е бројот на оние што се 
повеќекратни зависници. Многу од децата се под старателство на 
социјалните служби од рана возраст (English, Marshall и Orme 1999; 
Semidei и др., 2001). Насилство на интимниот партнер, исто така, се 
јавува често како проблем кај зависниците. Токму од овие причини, 
присуството на сериозни проблеми во однесувањето на деца што 
доаѓаат од семејства каде што се изложени на различни нарушување 
поврзани со употреба, злоупотреба или зависност од психотропни 
супстанци, е концептуирано како среднофеноменолошка 
манифестација на генетски ризик за развивање на вакви нарушувања 
(Hill, Shen, Lowers & Locke, 2000). Ова посебно се однесува на децата 
што растат со родители – зависници од алкохол, коишто се особено 
подложни да го следат антисоцијалниот пат на алкохолизмот (Hussong 
и др., 2007). 

Од сето ова, можеме да заклучиме дека децата чии родители се 
зависници од супстанци (дрога и алкохол) се во повисок ризик да имаат 
проблеми во однесувањето, пред се агресивно и антисоцијално 
однесување, како и злоупотреба на супстанци. Ситуацијата станува 
уште посложена доколку мајката е зависник уште во бременост.   

Дел од нашите испитаници, чии родители, но и браќата биле 
зависници, и самите станале зависници на рана возраст. 
Претпоставуваме дека тоа е поврзано со неефективно родителство, кое 
најчесто ги следи болестите на зависност (семејно насилство, 
занемарување и злоупотреба на деца и е прифатено од децата како 
модел на однесување. Ова е во согласност со светските истражувања во 
кои е потврдено дека семејната историја на употреба на психотропни 
супстанци е во тесна корелација со развојот на рано деликвентно 
однесување, во детството, и континуирано, понатаму низ годините  
(Blackson, Tarter, Martin & Moss, 1994; Odgers и др., 2007) и со 
проблемите со употреба на психотропни супстанции (Masten, Faden, 
Zucker & Spear, 2008). 
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ЕФЕКТИТЕ НА ДОЖИВЕАНАТА ТРАУМА ВРЗ 

МАЛОЛЕТНИЧКОТО ПРЕСТАПНИШТВО 
 

 
 
Младите што беа наши испитаници, многу ретко се соочуваат со 

еден фактор на ризик, напротив, кај нив се присутни повеќе фактори на 
ризик кои се преклопуваат. Присуството на еден или на два фактори на 
ризик е генерално подносливо за децата, но, присуството на три или 
повеќе фактори е поврзано со сериозни развојни оштетувања (Sameroff 
и др., 989, според Garbarino, 2002).  

Истражуавањата покажуваат дека колку повеќе несакани 
настани, толку е полош резултатот. Ризикот се акумулира преку повеќе 
трауматски настани и покренува можност за причинско-последична 
врска. Сите категории на тешки животни настани во детството  (adverse 
childhood experiences -ACE) имаат слично влијание и појавата на еден 
несакан настан ја зголемува веројатноста за појава на друг. Овие 
„синџири на ризик" ја зголемуваат важноста за превенција бидејќи 
секој спречен несакан настан го намалува ризикот од 
последователните несакани дејства. 

Фактори на ризик, кои се среќаваат кај нашите испитаници, 
особено во најраниот период на детството, како што се сиромаштија, 
односот на родителите кон нив (несигурно афективно врзување, 
занемарување, злоставување, физичко казнување), како и 
карактеристиките на родителите што влијаат негативно врз нивниот 
однос кон децата (болести на зависност, психопатологија, затворски 
казни) се трауматски настани, кои обично се хронични и интензивни и 
предизвикуваат траума кај децата. Гарбарино (Garbarino), психијатар и 
истражувач, со искуство на вештак на малолетници што извршиле 
убиство, во својата книга Изгубени момчиња: Зошто нашите момчиња 
стануваат насилни и како можеме да ги вратиме, вели: „Централна 
улога во нивните животи игра траумата… Внатре, во буквално секој 
опасен малолетник се наоѓа нетретирано трауматизирано дете, дете со 
искуство на насилна виктимизација, од семејството во кое е присутен 
трансгенерациски континуитет на насилство“ (Garbarino, 1999).  

 
 

                                                           
 проф. д-р Драгана Батиќ 
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Што е траума? 
 

  Траумата медицински се дефинира како тешка телесна повреда 
или шок од насилство или од несреќa (The American Heritage Medical 
Dictionary, 2007). Психолозите траумата ја дефинираат како одговор 
што вклучува интензивен страв, ужас и беспомошност; екстремен стрес 
што ја надминува способноста на лицето да се справи (American 
Psychological Association, 2000). Траума е искуство на насилство и 
виктимизација, вклучувајќи сексуална злоупотреба, физичко 
малтретирање, сериозно занемарување, загуба, семејно насилство и / 
или сведочење на насилство, тероризам или катастрофи (National 
Association of State Mental Health Program Directors, 2006). 

Траумата се дефинира како настан во кој дете или адолесцент 
доживува интензивен ужас, страв или болка заедно со беспомошност 
(Krystal, 1989). Типични примери се сообраќајна несреќа, физички или 
сексуален напад и учество во насилство. Реакцијата на тој настан е 
искуство кое е застрашувачко, ужасно, болно и не може да се толерира. 
Меѓутоа, секое трауматско искуство не мора да води кон 
посттрауматско стресно пореметување (ПТСП), иако може да ја зголеми 
ранливоста на идните трауматски настани. Реакциите на детето можат 
да варираат во однос на сериозноста и опсегот на симптоматологијата. 
Тие зависат од бројните фактори, кои вклучуваат темперамент, 
личност/стил на справување, сериозност на изложеност, зачестеност на 
изложеноста и посттрауматски ситуациски фактори. Пајнос (Paynos), 
светскиот авторитет во оваа област, нашол дека трауматскиот настан 
може да влијае врз препознавање и толеранција на афект на страв, што 
придонесува однесувањето да биде инхибирано или контрафобично. 
Исто така, детските рани одговори на траума влијаат врз когницијата 
(вклучувајќи ја меморијата и школското учење), афектот, 
интерперсоналните односи, импулсите на контролата на однесувањето, 
вегетативните функции и формирањето на симптоми.  

Стресните пореметувања кај децата не можат да се разберат 
доколку не се земе предвид развојната фаза во која детето се наоѓа, 
т.е. неговите когнитивни капацитети и психосоцијалните потреби. Секој 
стадиум на когнитивен и морален развој на детето е поврзан со 
различен степен на соочување и одбранбени механизми кои тоа ги 
користи. Иако постојат разлики во одговорот на траумата, според 
возраста, за потребите на овој труд, ќе сумираме дека, за децата од 
сите возрасни групи важи следното: 
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1. Презентацијата на симптомите и содржината на 
посттрауматското стресно пореметување (ПТСП) може да варира во 
зависност од возраста, иако општата феноменологија е често слична. 

2. Силите на детето да управува со трауматската анксиозност и 
беспомошност зависат од неговата зрелост. Тоа може јасно да се види 
во неговиот развоен капацитет, да се носи со интензивен афект и да 
формулира когнитивно повторно проценување, како што е „внатрешен 
план за акција“. 

3. Развојното ниво на кое детето се наоѓа може да го зголеми 
или намали разрешувањето на траумата. Децата без оглед на возраста, 
повеќе или помалку, се чувствителни на ефектите на интрапсихичките, 
семејните и социјалните притисоци. Секоја претходна психопатологија 
ќе го комплицира надминувањето на траумата.  

4. Она што загрижува во развојот на трауматизираното дете е 
заемното влијание на процесот на разрешување на траумата и другите 
развојни задачи. По стресниот настан, особено кога се работи за 
насилството, одеднаш, училишните задачи, играта и 
интерперсоналните односи стануваат попречени. Способноста за 
растење и развој, односно преземање на активна улога на детето во 
сопствениот живот, може да биде сериозно попречена со трауматската 
анксиозност поради промената на тековните животни околности. 

5. Детското напредување низ индивидуалниот развој може со 
време да покажува модификации во форма на нагласување, каснење 
или фиксација во одредените области. На пр., еден адолесцент може 
да го напушти домот прерано, а друг подоцна. Континуираната 
окупираност со трауматските сеќавања често предизвикува долготрајни 
ефекти на когниција и учење. Постојаните промени во афективниот 
живот на детето можат да ја менуваат перцепцијата, како и природата 
и стабилноста на односите со другите. Стресниот настан може да има 
моќно влијание врз ориентацијата кон иднината, која се одразува на 
значајни животни одлуки, како што е изборот на партнер или на 
професија (Paynos, 1993). 

Влијанието на трауматскиот настан во кој било период на 
детството остава последици на  развојот на личноста на детето. Притоа, 
трауматизираноста на детето и брзината на неговото психичко 
опоравување зависи од возраста, степенот на трауматизираност, од 
реакциите на возрасните што се грижат за детето, од стручната помош, 
како и од понатамошниот тек на неговиот живот. Истражувачите се 
согласуваат дека најсилната траума се случува кога детето е во блиско 
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сродство со злоставувачот, кога злоставувањето трае долго или кога е 
зачестено. 

Резултатите од истражувањата на подрачјето на 
невробиологијата, откриваат дека траумата кај многу мали деца, под 
третата година, кога мозокот уште не е потполно развиен, може трајно 
да ја оштети нервната структура и функцијата на мозокот во развој, што 
остава неизбришлива трага. Доколку злоставувањето се случи во 
критичното време на развојот, кога мозокот се обликува, предизвикува 
низа молекуларни и невробиолошки последици, кои неизбежно го 
менуваат нервниот развој (Teicher, 2002). 

Траумата може да вклучува различни искуства, од случајни 
повреди до сериозна болест или до малтретирање на детето. Во 
функција на ова истражување, разгледувањето на детската траума ќе 
биде ограничено на траумата што е дефинирана како тешко животно 
искуство кај детето (adverse childhood experiences – ACE). Овие 
трауматски искуства може да вклучат, но не се ограничени на: 
малтретирање на дете, изложување на семејно насилство, живеење со 
родител што не ги задоволува неговите потреби поради проблеми со 
менталното здравје или зависности, како и екстремна сиромаштија. 
Поконкретно, децата што трпат тешки животни искуства се изложени на 
емоционално, физичко, сексуално злоставување, емоционално 
занемарување, физичко занемарување, семејно насилство, 
злоупотреба на супстанци во домот, присуство на ментална болест во 
семејството, разделување и развод на родителите, како и член на 
семејство што се занимава со криминални активности (Dong и др., 
2004). Тешкото животно искуство кај детето, Калмакис и Чендлер 
(Kalmakis & Chandler, 2014) го дефинираат како настани во детството, 
кои се сериозни, најчесто хронични, се случуваат во семејството и во 
социјалното опкружување на детето, предизвикуваат штета или 
вознемиреност и со тоа го нарушуваат неговото физичко или 
психолошко здравје и развој.  

Со оглед на тоа што децата немаат моќ и контрола, кога 
трауматскиот настан ќе се случи, чувствата на беспомошност и губење 
на контрола, се генерираат заедно со поголема количина на стрес, што 
резултира во токсичен стрес. Изложувањето на токсичен стрес во 
детството е поврзано со физиолошка дисрегулација преку 
повеќекратни биолошки системи: имуни, метаболички и нервен 
(Slopen, McLaughlin & Shonkoff, 2014). 
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Која е разликата помеѓу стрес и токсичен стрес? 
 

Стресот е неизбежен дел од животот на човекот. Позитивниот 
одговор на стресот е нормален и суштински дел од здравиот развој, кој 
се карактеризира со кратко зголемување на срцевиот ритам и благо 
покачување на нивоата на хормоните. Одговорот на стресот што може 
да се толерира ги активира системите за тревога на телото во поголем 
степен како резултат на потешки, долготрајни тешкотии, како што се 
губење на некој близок, природна катастрофа или застрашувачка 
повреда. Ако активирањето е временски ограничено и ако детето 
покрај себе ги има возрасните, кои му помагаат да се прилагоди, 
мозокот и другите органи се опоравуваат од она што инаку би можело 
да биде штетно. 

Кога зборуваме за токсичен стрес, тој секогаш се јавува како 
последица на трауматска виктимизација, која се однесува на искуството 
да се биде загрозен или повреден намерно од друго лице (на пр., 
сексуално или физичко злоставување; насилен напад или силување) и 
може да вклучи изложување на насилство од блиските и како сведок 
(дете што е изложено на семејно насилство или насилство во 
заедницата, каде што се жртви или извршители постарите членови на 
семејството, врсниците, соседите), а притоа изостанува соодветна 
поддршка од возрасните.  

Дел од нашите испитаници биле изложени на трауматска 
виктимизација, со оглед на занемарување и злоставување што им се 
случувало во семејството или установата во коja биле сместени. 
Ваквото искуство на постојан конфликт и насилно однесување, 
индиректно го учат детето дека злоставувањето, занемарувањето и 
семејното насилство се нормални, прифатливи, дури и пожелни начини 
на однесување. „Ваквото моделирање во семејството и заедницата ги 
води децата кон имитирање или толерирање на виктимизирачкото 
однесување не само во семејството, туку и меѓу врсниците или 
односите во заедницата“  (Cauffman, 1998). 

Овој вид продолжено активирање на системите за одговор на 
стрес може да го наруши развојот на мозочната архитектура и другите 
системи на органите и да го зголеми ризикот за болести поврзани со 
стрес и когнитивно оштетување, дури и во возрасните години. Кога 
токсичниот одговор на стресот се јавува постојано или е предизвикан 
од повеќе извори, тој може да има кумулативен ефект врз физичкото и 



155 
 

менталното здравје на поединецот за цел живот. Притоа, 
подржувачките врски со возрасните што се грижат за детето  можат да 
ги спречат или да ги редуцираат штетните ефекти од токсичниот 
одговор на стресот. Затоа е важно да се интервенира, односно децата 
што трпат насилство да се извлечат од таквата средина и да се стават во 
услови што би придонеле за нивното опоравување.  

 
 

Како делува токсичниот стрес на биолошко, психолошко и социјално 
ниво? 
 

Системот за реакција на стрес се развил во текот на еволуцијата 
на човековиот вид во ситуации на опасност. Тоа вклучува физички 
одговори како што се зголемениот пулс и зголеменото ослободување 
на енергија, за да се овозможи „борбата или бегството", при што се 
вклучени различни делови на нервниот и ендокриниот систем. Тие се 
ефикасни во одржувањето на сигурност кога реагираме на акутна 
опасност.  

Меѓутоа, кога сме изложени на продолжен и/или на токсичен 
стрес, постојаното активирање на стресниот одговор и 
последователната изложеност влијае врз оштетувањето на  мозочните 
структури и на енергетскиот метаболизам, предизвикувајќи 
„дисрегулација" на системот. Промените во овие биолошки системи им 
предизвикуваат долгорочни проблеми на здравјето и на човекот. Во 
раните фази на развојот, нервниот систем расте и структурата на 
мозокот се гради. Продолжената активација на реакцијата на стрес, во 
отсуство на заштита, предизвикува долгорочни промени во структурата 
на мозокот. Овој процес се нарекува „биолошко вградување" на 
искуството (Shonkoff, 2012; Hertzman, 2013). Овие промени го 
нарушуваат развојот на префронталниот кортекс, кој е одговорен за 
когнитивните процеси и контролата на емоциите, така што доведуваат 
до емоционални проблеми и негативно влијаат врз работната 
меморија, вниманието и контролата на емоциите (Shonkoff, 2012). 
Пролонгираната изложеност на токсичен стрес во текот на животот исто 
така може да го оштети организмот и може да резултира со 
оштетување на клетките и хромозомите, предизвикувајќи пократок 
животен век, како и развој на хронични болести и хендикеп. 
Долготрајните ефекти на токсичниот стрес зависат од фазата на 
развојот на мозокот кога стресот се случува. Пренаталниот и раниот 
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животен стрес има најголемо влијание бидејќи сите аспекти на мозокот 
се подложни на брз развој. Стресот на почетокот на животот е поврзан 
со меморијата и може негативно да влијае врз индивидуалната 
способност за учење. Стресот подоцна во детството и адолесценцијата 
има повеќе специфични ефекти бидејќи неколку области на мозокот се 
развиваат во таа возраст и се помалку ранливи на штетните ефекти од 
стресот. Изложеноста на токсичен стрес во овој период може да 
резултира со тешкотии во вниманието, врз импулсивноста и 
емоционалната контрола. Изложеноста во доцната адолесценција или 
раната зрелост резултира со зголемен одговор на стравот и 
хиперреактивност на стресни стимулации.  

Постои силна врска меѓу детската траума и развојот на 
емоционалните проблеми и проблемите во однесувањето кај децата. 
Истражувањата покажуваат дека малтретирањето влијае врз развојот 
на нарушувањата на расположението и анксиозноста, врз агресивноста, 
врз недостигот на социјални вештини, врз врсничките односи и врз 
злоупотребата на супстанции кај децата и младите (Romano, Babchishin, 
Marquis & Frechette, 2014). Децата изложени на траумата почнуваат 
рано да користат психоактивни супстанции.  

Децата што се малтретирани или злоупотребени се со три пати 
поголеми шанси да имаат психотични симптоми отколку оние што не 
се. Децата што го имаат искуството на двете форми на детско насилство 
се речиси со шест пати поголема веројатност да имаат психотични 
симптоми (Arsenault, Cannon и др., 2011: 75). Овие резултати се 
конзистентни во сите студии. Метаанализата покажа дека изложеноста 
на траума во детството речиси го удвојува ризикот од развивање на 
психоза (Varese, Smeets и др., 2012).  
 Искуството во кое дете трпи насилство е значајно поврзано со 
зголемен ризик од вршење на насилни кривични дела. Истражувањата 
покажуваат силна поврзаност меѓу злоупотребата на деца (вклучително 
и како сведок на семејно насилство како дете) и извршување на 
интерперсонални насилства (Anda, R.F., Felitti, V.J., Bremner, J.D., Walker, 
J.D., Whitfield, C., Perry, B.D., Dube, S.R., & Giles, W.H., 2005).  
  Разбирањето на неврофизиолошкото влијание на траумата и 
токсичниот стрес може да ни помогне да развиеме подобри модели за 
спречување на насилно однесување. Истражувањата што ги 
комбинираат физиолошките и психолошките методи би биле корисни 
во идентификувањето на патеките преку кои биолошкото 
функционирање придонесува за насилно однесување. Од сето ова е 
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јасно дека и за возрасните и за децата, изложеноста на токсичеи стрес 
има штетни влијанија врз сите важни аспекти од животот. За децата, 
токсичниот стрес доведува до развојни проблеми во учењето и 
говорот, по што следат предвидливи проблеми во училиштето. 
Неуспехот во училиште, заедно со проблемите во  емоционалната 
регулација, го зголемува ризикот од нарушувања во однесувањето, 
вклучително и злоупотребата на супстанции. Кај повеќето од нашите 
испитаници, присутни се проблемите во учењето, незаинтересираноста 
за училиште и рано напуштање на училиштето, што, пак, е поврзано со 
занемарувањето од родителите, кои не се ангажираат да ги вратат во 
образовниот процес. Кога ќе пораснат, покрај образовните тешкотии, ги 
нагласуваат и професионалните тешкотии, кои влијаат на 
социоекономски статус и го зголемуваат стресот кај возрасните и кај 
нивните деца. Ако не се прекине, оваа развојна каскада продолжува до 
зрелоста. Траумата во детството ја зголемува веројатноста за насилство 
и трауми во зрелоста, што дополнително го компромитира здравјето и 
социјалната адаптација. Лошата здравствена и социјална положба, пак, 
создават услови, кои ја ставаат и следната генерација во ризик.  
 Кај дел од нашите испитаници е очигледен трансгенерациски 
пренос на животниот стил, кој во себе вклучува сиромаштија, просење, 
живот на улица, неообразованост. Така, во семејствата што просат, 
отсуството на образование, злоупотребата на супстанци, 
малолетничките бракови, криминалот, запоставувањето и 
злоставувањето на децата се пренесуваат од генерација во генерација. 
Фактите поврзани со децата на улица, чии мајки питаат додека се 
децата мали (дури на бебешка возраст), и во сред зима, изложувајќи ги 
на неповолни временски услови за да предизвикаат внимание и 
жалење, поради што и самите, кога малку ќе пораснат, почнуваат да 
питаат, доведуваат до нарушување на физичкото и психичкото здравје. 
Во таа смисла, не е за изненадување што овие деца рано го напуштаат 
училиштето, поради когнитивни недостатоци како резултат на 
злоупотребата. Емоционалната дисрегулација, која кај децата се 
манифестира преку изливи на бес, самоповредување, земање на 
наркотици и други облици на нарушено однесување е, исто така, 
последица на неадекватен третман на детето во семејството, односно 
на доживеаната траума.  
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Стратегии на преживување кај децата што трпат насилство 

 
 
  Сите деца имаат потреба да владеат со својата околина. Во 
ситуации на злоставување децата се немоќни, збунети и исполнети со 
грижа како да преживеат. Стратегиите на преживување се начините на 
кои децата се носат и се соочуваат со заканувачката ситуации и зависат 
од темпераментот на детето, неговиот физичкиот развој, виталност, 
чувствителнот, креативност и од интелектуалните можности. 
Стратегиите можат да бидат повеќе или помалку конструктивни или 
деструктивни во однос на понатамошниот развој на детето и неговите 
односи со другите. 

Доџ, Петит и Бејтс (Dodge, Pettit, Bates, 1997) покажале дека 
искуството на насилството во раното детство е поврзано со агресивно и 
антисоцијално однесување во основно училиште. Тие дошле до 
заклучок дека проблемот се јавува кога злоставеното дете развива 4 
начини на психолошка адаптација: хиперсензитивност на негативни 
социјални знаци; незабележување на позитивни социјални знаци; 
достапен репертоар на агресивно однесување и верување дека 
агресивноста е успешна стратегија во социјалните релации.  

Бентовим (Bentovim, 2002) наведува две различни реакции: 
интернализација и екстернализација. Детето што ја интернализира 
својата реакција на траумата, има тешкотии при регулирањето на 
емоциите, доживува дисоцијација или исклучување на емоциите, што 
доведува до укоченост, покорност и помиреност со улогата на жртва. 
Овие деца често сами себе се казнуваат, а автодеструктивното 
однесување е честа појава, било да се работи за злоупотреба на 
супстанци или за самоповредување.  

Од друга страна, децата што на траумата реагираат со 
екстернализација на реакции, покажуваат претерана возбуденост, 
агресивни испади и настојуваат да ги заплашат другите. Овие деца 
имаат длабоко негативна и сериозно фрагментирана претстава за себе. 
Со развивање на лажен идентитет тие се поистоветуваат со 
злоставувачот изразувајќи агресивност, со која ги обвинуваат и ги 
казнуваат другите. Со ова е донекаде можно да се објасни динамиката 
на однесувањето на оние деца што почнуваат да ги злоставуваат 
другите деца и да вршат кривични дела, што е присутно и кај нашите 
испитаници. Тие покажуваат неспособност да ги регулираат 
сопствените емоции, воспоставуваат несигурни врски и немаат сигурна 
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ментална претстава за себе. Греј и Кемпе (Grey и Kempe) опишуваат две 
стратегии на преживување со кои се служат злоупотребените деца: 
„претерано добра прилагоденост“ и „хиперактивност и деструктивност“ 
(Grey и Kempe, 1976 по Killen, 2001). 
 Првата група деца се однесува така што им удоволува на 
барањата на возрасните. Овие деца рано развиваат способност за 
одгатнување на однесувањето на другите, за да го избегнат бесот на 
возрасните, поради што се трудат да им угодуваат. Кај нив вербалната 
способност е мошне развиена така што можат да зборуваат многу, за да 
го задржат вниманието на возрасните. 
 Деца со стратегија на хиперактивност и деструктивност 
покажуваат однесување кое е постојано провоцирачко, агресивно, 
деструктивно и хиперактивно. Оваа стратегија се манифестира низ 
агресијата и самодеструктивно однесување, а често е поврзана со 
силен немир. Наставниците во училиштата и негувателките во 
градинките веднаш ги забележуваат овие деца во класот и во групата. 
Иако опишаните стратегии се најчести, децата обично не користат 
исклучиво една стратегија,  туку ги менуваат во зависност од ситуација. 
Некои деца по повеќе години користење една стратегија, преминуваат 
на друга.  
 Опишаните стратегии на преживување на различни начини 
дејствуваат на интеракцијата помеѓу родителите и детето, како и 
помеѓу детето и социјалната средина. Стратегијата на хиперактивност и 
деструктивност често доведува до понатамошно отфрлање и 
потврдување на безвредноста, како во случај со нашите испитаници. Во 
основата на различните стратегии на преживување, чувствата на 
беспомошност, збунетост, вина, анксиозност, тага, празнина, 
потиштеност и агресивност можат да се разликуваат по интензитет. 

 
Влијанието на траумата на криминално однесување 
  
 Препознавањето на значењето на траумата за развојот и 
одржувањето на антисоцијално поведение придонело да се развијат 
модели на објаснување на проблемите на однесување преку траумата, 
која се смета дека е во основа на динамиката на ваквото однесување. 
Моделот на засилување на принудното однесување (The reinforcement 
for Coersive Behaviouor Model) опишува неефективен модел, кој, со 
наизменично експлозивна дисциплина го засилува принудното, но не и 
позитивното однесување, бидејќи антисоцијалното однесување на 
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детето води кон позитивен резултат, како што е прекин на 
непријателското однесување на родителот и/или добивање на 
посакувани добра или привилегии (Patterson, 1986). Колку повеќе 
детето се потпира на непослушно однесување, толку  повеќе тоа го 
води кон отфрлање од родителите, врсниците, проблеми со 
дисциплината во училиштето, училишен неуспех и неможност да стекне 
емпатија кај родителите и врсниците. Како резултат на неможноста да 
стекне компетенции во просоцијални интерперсонални вештини, 
ваквото дете станува изолирано и депресивно. Приклучувањето на 
криминални групи на врсници подоцна, им обезбедува прифаќање, 
заедно со учење од другарите на антисоцијално однесување 
(Pattrerson, De Baryshe и Ramsey, 1989, според Greenwald, 2002). 
 Овој модел значајна улога им припишува на афективната 
дисрегулација и последователен acting-оut 29  кај детето (кои се 
среќаваат кај повеќето трауматизирани индивидуи) и родителското 
присилување на послушност. Се претпоставува дека постои синергиски 
ефект на заемно засилување помеѓу овие два фактори, кај децата што 
се емоционално преосетливи и се повеќе склони да покажуваат 
конфронтирачко и непослушно однесување, што, пак, кај родителите 
предизвикува негативни реакции и грубост. Антисоцијалното 
однесување на детето најчесто води кон негативни последици, како 
што е вербално и физичко злоставување, отфрлање или загуба на 
привилегии. Она што понекогаш го засилува однесувањето на детето е 
барање внимание. Во услови на хаос, во средината во која живее, 
детето го бира „предвидливото казнувачко однесување на родителот, 
кое е попожелно од непредвидливиот хаос (Wahler&Dumas, 1986, 
според Greenwald, 2002). 
 Некои од нашите испитаници имаат потреба за т.н. „боцкаво 
внимание“. Во услови кога немаат никакво, чувствуваат дека е подобро 
да имаат и неадекватно  (казнувањето е потврда дека постојат. 
Животите на овие деца покажуваат дека тие имаат потреба од 
идентификација, макар и негативна, со врсниците што се криминални и 
што ги прифаќаат. Траумата игра централна улога во одржувањето на 
нарушеното однесување. Хиперсензитивноста како резултат на 

                                                           
29 Acting aut (aнглиски: делување кон надвор) e психолошко-психијатриски термин за 
регресивно однесување и непримерена реакција. Означува облик на агресивно 
однесување во кое личноста реагира во согласност со некои претходни ситуации во 
животот, а не во однос на моменталната ситуација. 
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траумата е поврзана со заканата и може да доведе до погрешно 
толкување на социјалните знаци, до зголемена возбуденост и лутина, и 
непримерена агресија во функција на самозаштита бидејќи 
трауматизираното дете/адолесцент има склоноста кон припишување 
на негативност (hostile attribution bias), која често се среќава кај 
адолесцентите со антисоцијално однесување, а се јавува како резултат 
на зголемено чувство на ранливост и закана (Dodge, 1987, според 
Greenwald, 2002). Овој стил на когнитивна обработка на информациите, 
при која перцепцијата на заканата ја зголемува можноста за агресија, 
доведува до веројатност за непријателство кај другите, што само ја 
потврдува перцепцијата на другите луѓе како опасни, а бесот кај 
трауматизираното дете често е во функција на амортизирање на 
стравот. Афективната дисрегулација може да биде предизвикана во 
бројни ситуации тематски поврзани со траумата. Иако acting-оut 
однесување може моментално да доведе до олеснување од мислите и 
чувствата поврзани со траумата, последиците од ова однесување често 
служат да ги потврдат негативните лекции научени од траумата, што, од 
своја страна, ја засилува реактивноста и доведува до повторување на 
ова однесување. Во ситуацијата што предизвикува сеќавање на 
траумата, на пр., непочитување од другарите, когнитивниот одговор е: 
чувство на опасност, бес и чувство на беспомошност. Однесувањето 
коешто брзо доведува до олеснување е физички напад на другарите, 
што има негативни последици, на пр., казнување од авторитети 
(училиште, установата во која е сместен). Ова повторно доведува до 
трауматизираност и така во круг.  
 Тој круг е применлив на нашите испитаници и нивното 
однесување со врсниците. Тие често известуваат за тепачки и насилни 
изливи кон другарите и пред да дојдат во установата и за време на 
престојот. Трауматизираните деца, кај кои постои дисрегулација на 
емоции, влегуваат во тепачки со други деца и на мала провокација. На 
пример, еден наш испитаник, реагирал кога другото дете ја опцуло 
неговата мајка. Со оглед на тоа дека неговата мајка се премажила и 
отишла во странство, каде што ги однела другите деца, а само него го 
оставила со баба, ова го доживува како навреда, која ја активира 
траумата, на што реагира несразмерно импулсивно и насилно. За таков 
престап казната во оваа установа е самица, но и тоа не е доволно да го 
задржи кога ќе влезе во acting-aut однесување. Ваквите изливи на бес 
го комплицираат и отежнуваат излегувањето од установата.  
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Да сумираме. Траумата претставува напад на чувството на 
сигурност на жртвата и на верувањето дека светот е безбедно место. 
Ова го доведува детето во дефанзивна позиција. Така, децата што се 
хронично трауматизирани, како што се нашите испитаници, стануваат 
сензитивни на можна опасност, па се склони, неутрален или 
минимално опасен стимул, погрешно да го интерпретираат, што 
доведува до претерана и дефанзивна реакција, каква што се 
избегнување, повлекување или агресија. Тоа, пак, води до засилување 
на перцепцијата на светот како опасно место, што го спречува 
опоравувањето од траумата. 

Иако ефектите од траумата можат да се манифестираат на многу 
начини, во комбинација со другите факторите на ризик, за кои веќе 
зборувавме, траумата може да ја остави жртвата во постојана состојба 
на алармирање; таа сензитивност на закана може да доведе до 
непријаталски став, кој, пак, води кон нарушување на социјалната 
компетенција и зголемено агресивно однесување (Chemtob, 1988, 
Hartman&Burgess, 1993, според Greenwald, 2002). Неретко се случува, 
адолесцентите, поради емоциите што не можат да ги толерираат, како 
што се страв или тага, да станат зависници од психотропни супстанци. 
Децата што живеат во услови во кои се изложени на поголем број 
фактори на ризик, сметаат дека возрасните не можат да ги заштитат и 
развиваат „бдеење (јuvenile vigintalism), како импулс да се заштитат 
самите себеси, што е карактеристично за децата во воените подрачја, 
кои често носат оружје како супститут за родителската заштита или, пак, 
се приклучуваат на криминални врснички групи (Garbarino, 2002).  

Не случајно, нашите испитаници што живееле во установи од 
различен вид и во кои се чувствувале незаштитено, имаат потреба од 
меѓусебно здружување и вршење на криминални активности како 
своевидна заштита од светот, кој го доживуваат како противник.  

 
 

Траумата во затворските услови 

 
 
За време на интервјуата, дознавме дека дел од испитаниците, 

особено оние со потешки кривични дела, престојувале во притвор, во 
истражниот затвор – Скопје. Престојувајќи таму, тие трпеле посебен 
вид на траума, пред сè поради времето поминато таму (од неколку 
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месеци до две години). Еве како штитениците го доживеале овој 
период:  

(1) Казната  е превисока, сметам дека притворот од 2 години е 
доволен. Ми помогнаа постарите, тие коректно се однесуваа 
кон нас децата. 

(2) Во Шутка бев 8,5 месеци. Беше лошо во затворот. Доста ми 
помогнаа возрасните осуденици , особено оние судени за „Диво 
насеље“.  

(3) За ова сум бил во притвор, во самица, 7 месеци. Имав 16 
години. Во притворот ми беше многу тешко, гледав како ги 
тепаат осудените, како тие се тепаат меѓу себе. Видов како 
еден осуденик сакаше да се самоубие... Од тогаш не можам да 
заспијам, имав страшни соништа. Имам страв, ми се тресат 
нозете и рацете. Мислев дека го губам разумот, на никого не 
кажував. Кога дојдов тука, ѝ кажав на психологот, со неа 
разговарам, ама уште ми е страв. Не сакам да земем лекови, 
спијам кога ќе се изморам. Мислам дека со помош на 
психологот ќе ми биде подобро.  

(искази на испитаниците) 
Престојот во притвор, во самица, во кој некои наши испитаници 

(со потешки кривични дела) поминале подолго време (од 7 месеци до 
две години) е недозволиво од психолошки и од човечки аспект. Во 
притвор малолетниците се држат предолго, во исклучително лоши 
услови. Кај еден од штитениците престојот во притвор довело до 
развивање на посттрауматско стресно растројство (PTSD), кое долго 
време останало непрепознаено и не се третирало во притворот. На 
нашето прашање дали кога разговарал со стручниот тим од Центар за 
социјална работа им спомнал за стравовите, тој вели: „Не те 
прашуваат вака, не можев да им кажам“. Дури во оваа установа, 
веројатно, затоа што се почувствувал прифатен од страна на 
психологот, се осмелил да разговара за својата психичка состојба.  

Семејствата на овие деца немаат пари да платат адвокат и тоа ја 
отежнува ситуацијата. Веројатно и тој факт има големо влијание врз 
должината на престојот бидејќи за нив нема кој да се заложи, поради 
што произлегува  дека ромските и сиромашни деца се дискриминирани 
по ова прашање.  

Сметаме дека притворот не би смеел да трае долго, повеќе од 
еден месец, и не семее да биде во притворот за возрасни, во лоши 
услови. Ваквите услови не се хумани ни за возрасните, а камоли за 
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малолетниците, кои треба да имаат посебен третман како ранлива 
категорија на лица за која во повеќето современи законодавства се 
води посебна сметка. Како што гледаме, стресот од притворот остава 
трајни последици по менталното здравје на децата и системот за 
правда на деца под итно мора да преземе соодветни законски и други 
решенија како за намалување на примената на притворот, така и за 
ублажување на негативните последици.    

Кога разгледуваме дали престојот во ВПД и во затворот за деца 
има ефект, со оглед на трауматизираноста на децата, со престојот во 
оваа установа не се постигнува саканиот ефект. Имено, младите се 
ставаат во услови што се лоши од повеќе аспекти: основни хигиенски 
услови, држење на мал простор, незадоволување на потребите за 
забава и спорт (иако се прават обиди, но тоа не е доволно), недоволно 
структурирано време). Поради ограничен број на професионалци (само 
два психолога), кои работат во врска со ресоцијализацијата, не се 
обрнува внимание на третманот на траумата, која е основа на 
целокупното криминално однесување на штитениците. Психолозите 
работат во групи, со што штитениците се задоволни, но тоа е релативно 
ретко, односно, недоволно за да се предизвика саканата промена кај 
штитениците.  

Нашата држава мора да работи на тоа установите, во кои поради 
кривичните дела престојуваат малолетници со цел да бидат 
рехабилитирани, да бидат така конципирани за да се избегне повторна 
трауматизација на децата, а од друга страна, да им понуди вистински 
третман, а не само престој во установата.  
 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
 
Во овој дел на трудот ќе се обидеме добиените резултати да ги 

прикажеме интегрирано, во светло на претходно елаборираните 
теории. Кај скоро сите испитаници присутни се повеќе фактори на 
ризик. Како резултат на квалитативна анализа на податоците, се покажа 
дека испитаниците имаат сличности помеѓу себе, но и разлики. Затоа, 
се обидовме да издвоивме некои типични карактеристики на 
испитаниците и ги групиравме во повеќе типови. За секој тип е даден 
приказ на студија на случај на конкретен испитаник. 
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Деца на улица 

 
Дел од испитаниците спаѓаат во категоријата  „деца на улица“ 

(околу 25 %).  Тоа се оние деца што живеат и/или просат по улиците на 
големите   градови: најчесто престојуваат на улица надвор од семејна 
грижа и контрола, поради неодговорност, немоќ или отсуство на 
родителите, манифестирајќи притоа различни асоцијални поведенија, 
со што го загрозуваат своето психо-физичко здравје. 

Овие млади имаат семејства, но нивните активности се одвиваат 
на улица, каде што просат и работат. Во времето по осамостојувањето 
на Македонија, кога „деца на улица“ започнаа помасовно да се 
појавуваат во поголемите градови, во Скопје беше спроведено 
теренско истражување со цел да се согледа обемот и социјално-
демографските карактеристики на децата на улица, степенот на 
нивната (дез)интеграција во општеството, начинот и квалитетот на 
секојдневниот живот, факторите на ризик и заштитните фактори што 
влијаат на нивната адаптација. Резултатите покажаа дека скоро сите 
деца се од ромските семејства, а фактори на ризик се сиромаштијата, 
неадекватните услови за живот, необразованоста на родителите 
коишто рано стапиле во брак, многудетните семејства, 
незадоволувањето на основните потреби на децата, што се одразува на 
остварување на други, повисоки потреби, како што е потребата за 
образование, неостварувањето на основните човекови права (не се 
запишани во матична книга на родените, немаат здравствена заштита), 
дефициентноста на семејството, дисфункционалноста на семејството, 
изолираноста од пошироката општествена заедница (Батиќ и 
соработници, 2001). За жал, ситуацијата ни сега не е многу подобра 
(бројот на децата е поголем, иако државата успеала делумно да реши 
некои проблеми, на пр., да им обезбеди изводи од матична книга на 
родените, или, преку дневните центри, да им обезбеди некои потреби 
итн.).  

Младите штитеници од ВПД и од затворот за деца, кои беа наши 
испитаници, а потекнуваат од вакви семејства, се карактеризираат со 
тоа што живеат од питање, скоро цел ден се на улица, економски се 
злоупотребени од родителите (ги издаваат на другите да просат за 
пари или да просат за нив), живеат во крајно супстандардни услови. 
Како резултат на ваквото грубо занемарување и злоупотреба на децата, 
родителите во неколку случаи биле осудени на затворска казна, а 
децата се сместувале кај роднини и во „згрижувачко“ семејство каде 
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што, неретко, исто така, биле лошо третирани. Кај еден од штитениците 
постоела и сексуална злоупотреба (таткото го  давал на проституција).  
 
Кои се заеднички карактеристики на семејствата на „деца на 
улица“?  

Во некои случаи, кај децата се присутни буквално сите четири 
вида на злоупотреба. Најчесто, родителите на децата што се 
злоупотребени имаат психопатолошки симптоми или се зависници од 
алкохол. Присуството на децата на семејно насилство е често. 
Родителите се најчесто зависници од алкохол и дроги и, како такви, ги 
занемаруваат своите деца. Кај „децата на улица“ постои 
тренсгенерациско пренесување на ваквиот начин на живот, кој во себе 
ги вклучува сите претходно споменати ризици.  

Животната ситуација на таквите штитеници содржи повеќе 
фактори на ризик над кои децата немаат контрола. Според моделот на 
кумулативен ризик (The Cumulative Risk Model), што повеќе фактори на 
ризик се присутни во животот на детето, толку поголем е ризикот да се 
развие пореметување во однесувањето, што го покажува и ова 
истражување. Поновите истражувања покажуваат дека, во споредба со 
лицата што немале тешки искуства во детството, лицата со 4 и повеќе 
фактори на ризик се 10,3 пати повеќе во ризик дека ќе инјектираат 
дрога, 7,4 пати се почесто зависници од алкохол, а 4 пати  повеќе вршат 
кривични дела (Baglivio и др., 2014). 

 
Пример бр.1:  

Кај Н.Н. родителите се без образование, без никакви приходи и 
се занимаат со просење. Децата ги принудувале да просат. Во ВПД е 
поради голем број на кражби: крадел точаци, паричници од џеб. 
Кражбите ги вршел заедно со браќата, а откога тие починале 
продолжил да краде со група на деца.  

Семејството е крајно дисфункционално, односите помеѓу 
родителите се одликуваат со кавги и физичка пресметка, а односот кон 
децата е занемарувачки (не одат во училиште) и злоставувачки 
(економски ги злоупотребувале, ги терале да просат и сексуално го 
принудувале на проституција). Вели: „Родителите барале од мене да 
просам, ако не, ќе јадам ќотек„.  

Како сеќавања од детството споменува славење на Ѓурѓовден, 
кога татко му купувал алишта и се возеле на рингишпил. Често бегал од 
дома поради ситуацијата и крадел. „Татко ми ме тепаше да не крадам“. 
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Мајка му го издвојувала од сите деца, вели дека „најмногу ме сака 
зошто личам на неа“. И покрај дисфункционалноста, вели дека си го 
сака семејството и му недостасува тука. Овде не го посетуваат затоа 
што немаат пари.  

Н.Н. е зависник од марихуана, пушел во големи количини, но 
други наркотици не земал. Со украдените пари купувал марихуана, 
пушел по 10-15 џоинта дневно, тоа го смирувало кога бил нервозен. 
Сега, кога не конзумира марихуана, пие лекови за смирување.  

За себе вели дека до 10 години бил добро дете, но од 11 години 
почнал да краде. „Сакам да бидам нов Н., односно, да бидам како што 
бев порано“. Себеси физички се опишува ни грд, ни убав, мисли дека е 
паметен и дека знае да разговара со другите. Се потпира на себеси и 
смета дека добро се носи со тешките животни ситуации. Се чини дека 
емоционално е добро, со оглед на сè што преживеал, може да ги 
изрази емоциите, вели дека се расплакува (на песните), ги препознава 
емоциите кај блиските луѓе. Понекогаш тука се чувствува осамено, 
„плачам на песни, како да сум заљубен“. Има девока, која ја гледа кога 
ќе оди на викенд дома. Се чувствува прифатен од другите деца во 
установата.  

Кога е под стрес, порано земал марихуана, сега се обидува да 
размислува за да го реши проблемот. „Си мислам што ќе биде со мене, 
се кајам, со Господ напред, сакам да си го средам животот“. За делата 
што ги направил смета дека не се во ред и дека се кае. „Порано бев 
мал, не знаев, но, сега знам, зошто влегов во затвор, сакам да си го 
средам животот“. Кон своето неприфатливо однесување има негативен 
став со желба за промена на однесувањето.  

Кај Н.Н. се присутни повеќе видови на нарушено однесување:  
тепачки со врсниците, изливи на бес, склоност да удри во нешто кога е 
нервозен (да скрши чаша, на пример), викање, пцуење кога е 
фрустриран и под стрес; кршење на правила; крадење; просење, 
склоност кон лажење, животен стил на сега и овде без оглед на цена. 
Бегал од дома и спиел по улици за да избегне злоставување во 
семејството.  

Живеењето на улица и питачењето се израз на продолжената 
злоупотреба од страна на родителите, злоупотребата на марихуана и 
самоповредувањето. Во почетокот тешко се адаптирал во установата, 
за тепачка со еден од штитениците бил во самица. Избегал, го вратиле 
по четири месеци. Слободно време поминува во дружење, одење на 
училиште (се описменил), слушање музика, гледање телевизија и 
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рапување. Планира кога ќе излезе од тука да работи и да живее од 
својот труд, „да бидам човек, да не правам глупости, да влезам во 
Комуналец, а ако не, да носам песок, тоа веќе го работев. Ако имаш 
памет, можеш да правиш се“. Смета дека установата му помогнала да 
се поправи. 

Факторите на ризик што влијаеле на криминалното 
оденсување на Н.Н. се многубројни: социоекономската положба на 
семејството (неписмени и невработени родители), многудетното 
семејство, дисфункционалноста на семејството (семејно насилство, 
запоставување и злоставување на децата), просењето на целото 
семејство (кое трансгенерециски се пренесува), затворските казни на 
родителите поради запоставување на деца, злоупотребата на дрога на 
браќата, смрт на членови од семејството поради предозираност, 
непосетување на училиште, злоупотреба на марихуана, скитање и 
бегање од дома, татко и мајка со одредени болести, склоност кон 
самоповредување. Koга ќе излезе, нема никаква поддршка. Би требало 
да се работи на обезбедување на некаква работа, домување и 
поддршка од институциите.  

Фактори на заштита. Интересно е дека, и покрај сите фактори 
на ризик, се чини дека Н.Н. има елементи на отпорност: лични 
способности, уверение дека ќе може да си го подобри животот, 
емоционална интелигенција (ги препознава своите и туѓите чувства) и 
има добра комуникација со другите. Потребна е поддршката што 
недостасува од семејството да ја пружат државните институции (кои 
засега, претпоставувавме  дека нема да ја пружат зашто недостасуваат 
ресурси и постпенална заштита, воопшто, па, и за овие деца.  
 
Деца без родителска грижа 

 
Друга категорија се децата без родителска грижа поради развод 

на родителите, смрт на еден или двајца родители, затворски казни на 
родителите (околу 25 % од испитаниците). За децата од оваа категорија 
ВПД или затворот за деца се последна истанца во низата, која 
започнува од домот-семејство, домот за деца без родителска грижа „11 
октомври“, домот  „25 мај“, установата „Ранка Милановиќ.  

Овие деца се згрижуваат во установи поради отсуството на 
родителот или родителската грижа. Понекогаш, причина за сместување 
претставува, всушност, занемарувањето и злоставувањето од 
родителите или старателите. За жал, во некои случаи, злоупотребата 
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продолжува и во дом-семејствата и установите каде што детето е 
сместено. Дека злоупотребата се случувала и во дом-семејствата 
сведочи еден од испитаниците: „Јас и сестра ми во едно дом-семејство, 
бевме малтретирани, не ни даваа да јадеме, не заклучуваа по цел ден и 
не нè пуштаа надвор. Кога ќе доаѓаа од Центарот да проверат дали сме 
добро чувани, ние бевме под присила да кажеме дека сме добро, дека 
нè чуваат убаво и дека не јадеме ќотек.“  

Децата, најверојатно поради трауматизираност, која не е 
третирана, стануваат тешки за одгледување и воспитување, што 
резултира со постојано менување на дом-семејства, установи и 
училишта. Така, еден од испитаниците, за време на своето детство, 
поради проблемите во однесувањето, сменил пет дом-семејства, 
четири основни и две средни училишта. Со менувањето на дом-
семејства, на луѓе што се грижат за нив, тие немаат можност афективно 
да се врзат за возрасните, што е неопходно во овој период ода 
животот. Тоа се одразува и врз нивната способност да го прифатат 
персоналот тука (не се врзуваат, не ги сакаат, имаат отпор кон нив), за 
разлика од другите штитеници, кои полесно се врзуваат за возрасните 
во установата, поради своето претходно позитивно искуство во 
детството (со родителите, роднините, старателите). 

Во нашите установи се случува злоставување и од постарите 
деца, без доволна поддршка од вработените, така што децата се 
чувствуваат напуштени и оставени сами на себе. Еве што му се 
случувало на еден наш испитаник: „Кога влегов во установата,  2009 
година, имаше повозрасни деца од мене, ме тепаа, ме малтретираа, ме 
затвораа по шкафови и ми даваа по 50, 100 денари да им купам цигари, 
сокче, и да им вратам 2000 денари, ако не го направам тоа... ќе ги 
земев парите и ќе избегав по градот, ќе шетав, кога ќе се вратев, ќе 
изедев пак по некој ќотек... и јас сум враќал понекад, ќе земев камења, 
нож...“ За персоналот во оваа установа вели дека не им дава никаква 
поддршка, дека се оставени сами на себе бидејќи „персоналот се 
плашеше од децата“.  

Како резултат на сето ова, децата се чувствуваат беспомошни и 
се обидуваат да воспостават контрола над својот живот, така што од 
рана возраст започнуваат со вршење на кривични дела, најчесто со 
кражби, со што стекнуваат материјална независност и можност да 
опстанат. Еден испитаник вели: „Од тоа време започнав да влегувам во 
куќи заедно со другарите каде крадевме пари и злато. Парите ги 
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трошевме за облека,  дрога, шетање, секое лето одевме во Охрид, три 
години по ред, по 10 луѓе, со девојки изнајмувавме стан“.  

Во својот стремеж да преживеат, се врзуваат за врсниците во 
установата, од кои имаат поддршка и, заедно со нив, навлегуваат во 
криминал. Во отсуството на семејството, тие им стануваат семејство. 
Некои штитеници се заедно и овде (во установата) и се поддржуваат 
помеѓу себе, сметајќи се за браќа („лудо се сакаме“). Започнуваат да 
крадат и учат дека тоа е единствениот начин да се преживее. 
Злоставувани како деца, напуштени од родителите, со историја на 
престој во установите, од кои не излегуваат подобри, го учат занаетот 
од децата слични на себе. Негрижата во установите во кои престојуваат, 
прави децата да се здружуваат и крадат и така прават нешто за себе: си 
подаруваат понешто од убавината на животот што им фали, заедно се 
(си обезбедуваат некој вид на семејство) и се здружуваат против светот 
што не ги прифаќа. Тоа, како што вели еден испитаник им станува 
„судбина“.  

И злоупотребата на супстанци се учи во установите. Така, еден 
од штитениците (кој од 15 години консумира хероин, ЛСД и марихуана) 
вели: „Хероинот почнав да земам во Ранка, кога едно од децата ме 
натера да пробам, кога не сакав ме тресна од ѕид... Беше посилен од 
мене, така што започнавме да крадеме заедно за да купиме хероин, 
излегувавме од установата и се враќавме, за тоа знаеле и 
воспитувачите.“ 

Освен хероин, земав и ЛСД, кое има многу посилно дејство. Кога 
не можев да го најдам, помислував на самоубиство. Се лекувал со 
метадон и земал лекарства за смирување. 

Фактори на ризик со кои овие деца живеат се: недостиг на  
родителска грижа, престојот во дом-семејства и нивно менување, 
одење од установа до установа: 11 Октомври, 25 Мај, Ранка 
Милановиќ, менување на училиштата, злоупотреба од страна на 
вработените и врсниците во установите, затворски казни на 
родителите, болести на зависност на родителите, зависност од 
психотропни супстанци, недостиг на емпатија, промискуитетно 
однесување, животен стил насочен кон „тука и сега“. Факторите на 
ризик со кои се соочуваат овие деца имаат трауматизирачки ефект на 
нив. Освен овие, понекогаш се соочуваат со загуба  на близок (мајка, 
татко, брат, близок другар) што доведува до повторна трауматизација. 
Кај одредени деца се јавува недостиг на емпатија бидејќи пропуштиле 
афективно да се врзат во детството. Истражувањата покажале дека, 
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кога постојат сериозни тешкотии на односите, се создава врската 
помеѓу квалитетот на афективните врски и малолетничката психопатија. 
Ова може да се поткрепи со наодот дека несигурната афективна 
врзаност е идентификувана како претходник на интерперсоналната 
нечувствителност кај психопатите (Saltaris, 2002). Имено, внатрешниот 
работен модел кај овие деца со несигурна афективна врзаност кажува 
дека другите, како и тие самите се недостојни, незаинтересирани,  дека 
не треба да им се верува и дека не може да се потпреш на нив, што 
води до неможност за идентификација, а понатаму и до отфрлање на 
социјалните и моралните норми. Сето ова резултира со негрижа за 
другите и емоционална грубост, па и насилно однесување без тронка 
емпатија. 

За овие деца е карактеристично што никој не им доаѓа во посета, 
а и тие најчесто немаат кај кого да одат на викенд и затоа се постојано 
тука. Тоа што немаат семејство значи дека нема кој да ги прифати ни по 
издржувањето на казната. Без поддршка од семејството, тие имаат 
потреба од поддршката од државата. Така, еден штитеник вели: „Се 
надевам на помош од невладините организации и Центар (за социјална 
работа, м.з.), ќе барам стипендија за школување и стан“, а доколку 
нема да има помош вели: „Ако немам помош од никаде, јас ќе крадам, 
ќе собирам тие пари што се од крадењето ќе направам куќа, ќе се  
школувам со тие пари, иначе вака пари од кај ќе најдам, од небо не 
паѓаат пари“. Со оглед на тоа дека во нашата држава таква можност 
нема, можеме да претпоставиме како понатаму ќе се одвива животот 
на ова дете. 

 
Пример бр.2. 

Родителите на Н.Н. се разведени кога тој бил многу мал. Има 
потреба да ги претстави родителите дека се грижеле за него, иако е 
очигледно дека бил дете без родитеска грижа.  

Неговиот однос кон родителите е позитивен, идеализирачки и 
оправдувачки. Не си дозволува да го осуди нивниот однос кон него, кој 
во суштина е негрижлив. За бабата вели дека доаѓа тука и плаче, иако 
кон неа не искажува љубов. Има потреба да го идеализира периодот 
кога живеел со татко му. Наведува дека татко му купувал точак, кола, 
дека на периодот кога живеел со него се сеќава на шетање и уживање. 
Ова не е во согласност со неговата изјава дека за детството може да 
каже дека било „тешко, болно, тажно детство“. 
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Како мал бил склон на тепачки со врсници, особено во 
училиштето. На 12 годишна возраст удрил со столица еден другар 
поради што момчето се здобило со сериозни повреди, а него го 
преместиле во друго училиште. Кога зборува за тоа воопшто не 
покажува каење. Вели: „Тој требаше да размислува“. 

За себе вели дека почнал да краде на многу рана возраст, од 6,5 
години. Од кладилница украл 50 евра, а потоа почнал да врши џебни 
кражби и провални кражби во куќи. Сето тоа го прави во група. Кога се 
работи за куќи, влегува кога е сигурен дека нема никој, а потоа вратата 
ја крши со хебла и зема злато и пари. Има човек што постојано му го 
откупува златото. Кога него го уапсиле, не го кажал. Како џепчија вршел 
разбојништво: одземал чанти од рака, ланци од врат и, притоа, вели: 
„мора да ги турнеш“. Имал ментор, а за себе вели дека е водач, главен, 
и дека сите што се во негова група мора да го слушаат кога ќе каже да 
се краде. 

Во установата тешко се адаптира. Двапати избегал (нема кражби 
во тој период) и се тепал со деца поради што му била изречена самица. 
Вработените ги доживува дека се незаинтересирани и дека  
непријателски се однесуваат кон него. Сепак, смета дека установата му 
помогнала да се поправи. За себе мисли дека е добар во дружењето и 
дека луѓето „го ценат како човек“. Со стресот се справува така што трча,  
разговара со другарот (кој му е како брат), размислува како да го реши 
проблемот, дури и си дозволува да се исплаче кога е сам.   

Кон своето неприфатливо однесување има позитивен став без 
увид. На прашањето:  Кој е одговорен за тоа што крадеш? вели дека 
„Јас сум тој што сакам... јас сум одговорен... имам желба да го сменам... 
ама да направам две, три, ако ме фатат, чао пријатно“. Се чини дека 
сите овие планови се декларативни и немаат основа во реалноста. 

За себе вели дека е многу агресивен и како дете и сега, дека 
многу сака да биде главен. „Кога некој ќе ме изнервира, додека не му 
ја скршам фацата не го пуштам“. Има изливи на бес и потреба да им се 
одмазди на „тие што ми згрешиле“. 

 Фактори на ризик: дете без родителска грижа, родителите 
разведени на рана возраст, не се грижеле за него, се грижела бабата. 
Од индивидуалните се јавува агресивност, импулсивност, кражби на 
рана возраст, недостиг на емпатија; со вработените не може да 
воспостави однос на прифаќање. 

Фактори на заштита: врзување за пријател; добар е во 
спортот; сака да учи. 
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Деца со психопатски карактеристики 

 
Група штитеници, кои не спаѓаат во „деца на улица“, ниту се 

деца без родителска грижа, се одликуваат со психопатски 
карактеристики (околу 15 %): лажат за очигледни работи (на пр. дека 
вонбрачната жена на еден испитаник е ќерката на министер на 
Франција или дека мајка му е судијка или, иако го напуштил 
училиштето, знае четири јазици), манипулатори, имаат промискуитетно 
однесување, со кривични дела започнуваат од рана возраст (7, 8 
години), го напуштиле училиштето, импулсивни се, насилни, 
малтретирале животни како деца, имаат пироманско однесување; 
зависници од хероин и кокаин, двајца од нив едвај останале живи од 
предозираност. Во установата, еден сака да се наметне како лидер, но 
децата не го прифаќаат. 

Овие штитеници не известуваат за злоставување во детството 
или за некоја очигледна траума. Повеќе биле без контрола до 
занемарување, во смисла на неможноста на семејството да им постави 
граници во однесувањето. За некои од нив е заедничко што 
потекнуваат од семејствата што се занимаваат со крупен криминал 
(најчесто продаваат дрога и оружје), а членовите на семејството биле 
или се на издржување на затворска казна и тоа не само татковците, 
туку и браќата, вујковците и другите блиски роднини, а на едниот и 
мајката. Семејствата не се одликуваат со топли и поддржувачки 
односи, често постои конфликт помеѓу родителите, многудетни се, но 
некои од нив се добро материјално ситуирани. Овие штитеници и како 
деца и сега се горди на своите семејства и се идентификуваат со 
таткото и со машките претставници. Така, Н.Н. вели (со насмевка): „Не 
знам што работи, само дома секогаш имало пари... Татко ми е со 
мафија... психопат..., да му го спомнеш името,... знаат. Јас кога бев мал, 
одам во продавница, он ми вика, ќе кажеш, татко ми ќе дојде, ќе 
плати... Јас зимам и викам татко ми ќе плати... и они ми даваат.“ 

Кај друг испитаник, неговата потреба од идентификација, чиј 
татко во време на неговата рана адолесценција бил во затвор, 
доведува до влегување во криминални активности. Му импонирало да 
биде дел од тој круг на луѓе, како замена за таткото: „Се запознаваш со 
многу луѓе што се попрофесионални во тие работи, влегуваш во тие 
кругови, во длабоки води што се вика.“ 

Се знае дека ова е фактор којшто најмногу придонесува за 
криминалитет кај децата. Имено, постои голем број на докази од 
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различни студии, кои покажуваат дека децата што се одгледани од 
родители, коишто имаат историја на криминално однесување, имаат 
изразен степен и тие самите да манифестираат сериозно деликвентно 
однесување (Farrington, Barnes, & Lambert, 1996; Farrington, Jolliffe, 
Loeber, Stouthamer-Loeber & Kalb, 2001; McCord, 1979; Robins & Ratcliff, 
1979). Дополнително, младите што се изложени на деликвентно 
однесување помеѓу роднините (браќа и сестри) имаат изразен ризик за 
вклученост во идни антисоцијални однесувања, особено ако тие 
роднини што служат како модел за однесување се постари и се од ист 
пол (Farrington и др., 1996).  

Во нашето истражување децата често потекнуваат од семејства 
во кои таткото, браќата, братучедите и вујковците се осудени на 
затворски казни. Сепак, сè уште останува нејасно до кој степен 
семејната трансмисија на криминално однесување е посредувана од 
фактори како што се модели за однесување, зацврстување на 
девијантни верувања/сфаќања, стигма, дисфункционално родителство 
или отсуството поради затворската казна, која, кај некои наши 
испитаници, се случувала во периодот на адолесценцијата.  

Овие деца биле занемарени во смисла на тоа дека родителите 
не го надгледувале нивното однесување, сè им било дозволено, 
немало граници или, пак, поради затворската казна која што таткото ја 
одлежувал, мајката не можела да воспостави адекватна контрола. 
Едниот од нив, поради занемареноста и немањето контрола, како и 
поради потребата да биде како татко му, а со менторство на 
братучедите, започнува со криминално однесување мошне рано, дури 
на 8 години. Од 10 години пуши марихуана, а од 12 до 16 е зависник од 
хероин и кокаин. 

Другиот штитеник од оваа категорија, на прашањето како тоа,  
на толку мала возраст, родителите немале контрола над него, вели 
дека многу ги лажел: „Јас ќе отидам кај сестра ми и ќе се јавам дека сум 
таму, а после ќе си отидам да крадам со другарите“. Тој е од 
многудетно семејство, а ова зборува за крајно занемарување, односно 
слабо надгледување од страна на родителите.  

Скоро сите имале ментор, кој ги вовел во криминал, а кој не е 
таткото (постар пријател, постари братучеди). Кај овие деца, 
адаптацијата во домот е лоша: со постојани проблеми, влегување во 
тепачки, озборување на другите деца кај персоналот за ситни добивки. 
Кон установата и персоналот, најчесто, или имаат негативен однос и 
сметаат дека престојот тука нема на нив никакво влиајние или, пак, 
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декларативно кажуваат дека им помогнале и дека ваквото однесување 
нема да се повтори. Само за еден од штитениците може да се каже 
дека добро се адаптира на установата, има поддршка од семејството, 
кое (иако криминално), има семејна фирма во која  ќе работи. На тој 
начин, единствено тој има реална можност да не го повтори делото.  

Кај овие штитеници се присутни повеќе фактори на ризик: 
Семејни: многудетно семејство, криминално семејство, 

затворски казни за дел од семејството (татко, мајка, брат), нема 
топлина во семејството, занемарување на дете (слаба контрола и 
надгледување).  

Индивидуални: необразованост, импулсивност, психопатски 
црти на личност, зависност од психоактивни супстанци, започнување со 
криминално однесување многу рано во детството, неспособност да 
воспостави емоционално близок однос со луѓето, склоност кон 
манипулирање. 

 
Пример бр 3. 

Н.Н. е во ВПД за кражби. Крадел каде што стигнал: по куќи, 
маркети, продавници, одземал со сила, со кинење огрлици на жени на 
улица, во скоро сите населби. Вели: „Сум крадел секаде каде што може 
да се ќари“. Додека е во ВПД, кога бил на викенд, направил многу 
кривични дела за кои се водат постапки, така што, најверојатно, со 
оглед на тоа што е полнолетен, ќе оди во затвор. Роден во многудетно 
семејство, бил вработен само таткото, биле сиромашни. Сега работат и 
браќата. Вели дека во неговото семејство само „јас паднав у затвор“. 
Впечаток е дека ги идеализира родителите и не дава реални податоци 
за нив. Семејството било дисфункционално – родителите постојано се 
карале, а тој тешко ги доживувал караниците бидејќи мислел дека ќе се 
разделат. Еднаш мајка му дури и сакала да замине, ама после се 
вратила. „Јас многу плачев“. Како убави сеќавања на детството ги 
наведува моментите кога родителите им купувале подароци и кога 
играле („се блесавеле“) и биле весели. Беа загрижени за нас. 

На прашањето како тоа на толку рана возраст родителите 
немале контрола над него, вели дека многу ги лажел: „На пр., јас ќе 
отидам кај сестра ми и ќе се јавам дека сум таму, а после ќе си отидам“. 

Како дете, многу рано почнал да краде, на 7 години го украл 
првиот точак, а потоа се поврзал со постари криминалци, кои го 
користеле да влегува по куќи. Од нив, особено од еден Н.Н. (кој во тоа 
време бил во своите 20-ти години и веќе вратен од затвор) учел занает. 



176 
 

„Јас гледав како прави, а потоа тоа го правев и јас и дури подобро од 
него. Бев се подобар и подобар“, вели со нескриена доза на гордост.    

„Кога со Н.Н. влеговме во еден стан, зедовме 11000 евра и злато, 
јас ги земав парите, а тој златото. Тој не можеше да влезе, јас влегов и  
му ја отворив вратата. Со парите частев другари, сакав да се покажам 
пред девојки дека имам, дека не е се во учење. Сум имал многу пари и 
сум ги трошел, како дошле, така отишле, а дома не сум смеел да 
однесам облека или нешто друго за да не ме приметат родителите“. Со 
парите купувал марихуана, пушел од 25-30 џоинта дневно, а на неколку 
дена земал и кокаин. „Тоа ме дигаше, мислам дека се можев да 
направам, железо да кренам.“ Наместо марихуана и кокаин, сега зема 
лекови за смирување. Вели дека овие три години е „чист“.  Во училиште 
важел како бељаџија и другарите го одбегнувале, „и убаво направиле“, 
вели тој. Од училиште бегал за да „оди на крадење“. Во однос на 
пријателството вели дека има најдобар пријател „кој не краде“, а 
другите, од криминалниот круг „не ми се пријатели, нив сум ги 
искористувал само за да ме чуваат кога ќе крадам“.  

Се дружел со криминалци, некои од нив биле зависници, некои, 
како М.М., неговиот прв учител по крадење, умреле од предозираност. 
И дрога препродавал, но за тоа не го фатиле. Кога краде, тоа главно не 
вклучува насилство. Вели дека само еднаш удрил човек со камен за да 
избега. 

Во ВПД тешко се адаптирал, двапати избегал и бил во самици и 
еднаш се тепал со некој штитеник. Кога бил на отсуство направил многу 
кражби, што значи дека престојот во установата нема влијание врз 
него. Од мал покажувал нарушување во поведението: чести изливи на 
бес и агресивно однесување, склоност кон уништување на имот, 
бесчувствителност кон животните, претерано викање, пцуење, 
лекомислено ризично однесување, доследно кршење на правила, 
норми и закони, склоност кон лажење, манипулирање и измами, 
животен стил со силна ориентација кон сега, овде и сè, без оглед на 
цената. Како дете бегал од дома, неговите, наводно, не знаеле бидејќи 
мислеле дека е на долниот спрат. 

За сексуално однесување вели дека со 6,5 години нападнал 
некое дете што имало 9 години и тоа избегало. Наводно, оттогаш немал 
сексуални контакти со мажи, само со девојки, но, понекогаш кога бил 
под дејство на кокаин и со две одеднаш.   

Овој млад човек има повеќекратни фактори на ризик: 
психопатска структура на личност; многудетно семејство; 
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занемарување од родителите; многу рано започнување со криминал (7 
години); имал ментор за криминал; злоставување на животните; 
лажење, манипулирање; злоупотреба на дрога и сега пие лекови. 

Се чини дека Н.Н. само декларативно сака да престане со 
криминални активности, нема увид во своето однесување, така што 
сметаме дека има лоша прогноза. Со оглед на неговото веројатно 
преминување во затвор (поради вршење кривични дела како 
полнолетно лице), тешко дека ќе се откаже од криминални активности, 
кои и сега претставуваат главна карактеристика на неговиот животен 
стил.  

 
 
Деца што немаат типично криминално однесување 

 
За неколку штитеници (20 %) може да се каже дека не спаѓаат во 

категорија на деца континуирано криминално однесување. Тие 
извршиле по едно дело, под влијание на специфични околности, 
главно (со ретки исклучоци), претходно немале извршено кривично 
дело. Овие деца немаат доживеано трауматски настани, не се ниту 
злоставени, ниту занемарени, напротив, своето семејство го 
доживуваат како извор на најголемата поддршка. Семејствата се 
релативно функционални, социоекономски стабилни. Тоа се обично 
деца што имаат работни навики, оделе редовно во училште, не се 
зависници на дрога, немале симптоми на нарушено однесување, биле 
прифатени во училиште и меѓу врсниците.  

Така, едниот испитаник пораснал во просечно, патријахално 
семејство, во кое постојат правила на искреност. Правилата се јасни и 
се почитуваат. Татко му од мали нозе ги учел децата на работа и им 
создавал работни навики (тој и брат му оделе на работа заедно со татко 
им да учат занает). Претходно немал никакви проблеми со законот, 
ниту изречени мерки од Центарот и ова му е, практично, прво дело. Во 
основно училиште бил одличен, а во средно многу добар, училиштето 
за него било извор на задоволство, бил прифатен и од врсниците и од 
наставниците. Има позитивно искуство со пријатели, има најдобар 
другар, кој овде му се јавува. Тој е дете коешто по своите особини и 
историја на криминално однесување не припаѓа тука. Иако не зборува 
за ова и не го признава делото, се чини дека ја прифатил улогата и 
добро се носи со неа.  
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Пример бр 4. 
Н.Н. живее со родителите, а семејството финансиски тешко 

опстојувало со една плата. За родителите вели дека добро се 
согласувале. Тие не се разведувале, ни разделувале. За детството има 
амбивалентни сеќавања. Како лоши настани ги наведува кавгите на 
родителите, а убавите настани се врзани за семејните собирања. За 
своето семејство вели дека во целина е хармонично, но без многу 
топлина. Доживувањето за таткото е дека го игнорирал, а мајката 
имала добар однос кон него, со сестрите има добар однос. Постоела 
грижа во семјството, но се инсистирало на послушност. Семејството за 
него претставува основен извор на поддршка.  

Себеси  се опишува како мирно, повлечено и послушно дете. Во 
училиштето се чувствувал прифатен од врсниците, бил добар ученик и 
не правел проблеми. Во гимназија, најинтересни предмети му биле 
етика и психологија. Од пријателите е разочаран бидејќи, откако е во 
затвор, никој не му се јавува ниту го посетува: „Кога им требаш се тука, 
а кога ми требаат ги нема“. Исто така, вели: „Малку се срамам, ме 
имаат подзаборавено“. 

За делото не зборува, само одговара на прашања. Се кае и се 
срами од себеси. „Не ми се верува што се случи... се трудам да не 
мислам... понекогаш идат мисли, тоа не се заборава... не сакам да се 
потсеќам... кога се потсеќам ме фаќа депресија“.  

Казната тешко му паѓа. Во оваа средина се чувствува различен 
од другите, „не можеш муабет да правиш тука, џабе... (тука со други 
деца, м.з.), овде нема ништо, само викање, нема среќа.“ За казната 
вели дека е превисока, смета дека притворот од 2 години бил доволен. 
Тука времето го минува со читање, телевизија,  пинг-понг, склекови. За 
верата вели дека таа му помогнала да „остане на нозе“. „Верувам дека 
после ова ќе бидам посилен... не знам. За сега е добро, молитвата 
многу ми помага.“ Планира да работи, да создаде семејство.  

Н.Н. нема емоционални пореметувања, изразува емпатија, 
комуницира со другите, добро ги проценува другите, што му помага да 
се држи на страна од деца со кои не сака да се дружи тука. На 
средината е добро адаптиран, послушен е, не прави никакви проблеми. 
Најтешко му паѓа што е одвоен од фамилијата и што мора да се 
адаптира на различни луѓе, а знае дека ова ќе трае уште долго. Се 
работи за дете од патријахално семејство, кое бил желно за внимание 
(особено од татко му). Добро адаптирано, дури и премногу, на моменти 
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не знае да каже „не“, што е една од причините зошто се нашол во 
ситуација да биде соучесник на едно вакво кривично дело. 

Н.Н. по ништо не одговара на профил на дете што врши 
кривични дела. Тој е доказ дека, понекогаш, и ситуацијата може да 
биде пресудна за вршењето на кривично дело. Ова дете претходно 
немало ниедно дело, а најверојатно е дека нема ни да има. 

Фактори на ризик: преголема послушност, занемареност од 
татко му, ситуација во која се нашол, слаба финансиска состојба.  

Фактори на заштита: просечна интелигенција; добра 
емоционална интелигенција, не е импулсивен ни агресивен, не е 
зависник, добро се адаптира на средината, добри начини на 
справување со стресот; семејство што го поддржува; став кон делото и 
кон иднината. Кога ќе излезе, има добра прогноза. Но, и со него е 
потребно да се работи пред и по излегувањето за да се адаптира.  

На претходно опишана категорија на деца се слични и децата 
што започнале релативно доцна со вршење на кривични дела. Тие 
потекнуваат од сиромашни, многудетни семејства, не се злоставувани, 
претежно со потпросечна интелигенција, со што се посугестибилни и се 
приклучуваат на група. Не се зависници, ниту имаат симптоми на 
нарушено однесување. Започнуваат подоцна со вршење на кривични 
дела, односно по 15-тата година. Во однос на однесувањето во 
установата, овие деца видно се разликуваат од другите деца. Лесно се 
прилагодуваат, не прават ексцеси, ги ангажираат од установата и за 
работи што треба да се извршат во градот. Не се насилни, добро се 
прифатени. Избегнуваат провокации, свесни се дека разликуваат од 
другите деца, особено од оние што имаат сериозни психички 
проблеми. Немаат симптоми на деца со асоцијално однесување. 
Родителите редовно ги посетуваат, а и за викенди одат дома. 

 Во споредба со останатите, тие имаат помалку фактори на ризик 
од факторие на заштита: на пр., слаба социоекономска положба, 
небразовани родители, понекогаш и потпросечна интелигенција, која 
доведува до подводливост и сугестибилност. Од друга страна, 
факторите на заштита се помногубројни: афективно се врзани за 
семејството и тие за нив, редовно ги посетуваат, се во релативно 
стабилна економска ситуација, завршиле барем основно училиште, а 
често и средно, семејството е функционално, има кој да ги прифати 
кога ќе излезат од тука. Индивидуални фактори на ризик се: ниска 
интелигенција, сугестибилност, кражби со другарите, но и побројни 
индивидуални фактори на заштита како што се отсуство на 
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импулсивност, емоционална стабилност, не се зависници, 
воспоставуваат добри односи со луѓето. Имаат поголеми шанси кога ќе 
излезат да живеат од својот труд. За сите деца, а особено за оваа 
категорија на деца се поставува прашање колку престојот во установа 
повеќе штети отколку што помага да дојде до некаква промена. 
Последната категорија на деца нема потреба од поставување на 
граници (бидејќи веќе ги имаат), за нив установата е место коешто 
дополнително ги трауматизира.  

 
Пример бр.5 
 Н.Н. со кражбите започнал на 17 години „со другарите, нив ги 

слушав“. И мајката и таткото се вработени. На прашање зошто крадел, 
одговара: „За да имам пари со другарите, тие ме повлекоа“.  

По неговото кажување, семејството е функционално, си даваат 
поддршка еден на друг, тој се чувствува прифатен и сакан и кон 
родителите и браќата има позитивен однос. Себеси се опишува како 
убаво, добро, среќно дете, има убави сеќавања од детството на игра, 
забава. Се доживува како добро момче, се гордеее со своите таленти 
(тренирал бокс) и со својата физичка сила. Вели дека се срами што 
крадел и дека се кае заради тоа. Од трауматските ситуации до сега ја 
спомнува смртта на братот, вели дека му било жал. Тоа се случува кога 
тој почнува со кражби. Прашањето е дали се работи за коинциденција 
или можеби ова однесување  е поврзано со траумата од загубата. 

Во разговорот, некои прашања што се однесуваат на 
емоционалната интелигенција останаа неодговорени бидејќи не ги 
разбираше. Со стресот се справува така што верува во господ и дека ќе 
биде добро, „седам сам и се смирувам“. Во установата добро се 
адаптира, еднаш бил во самица бидејќи се степал со едно дете, нема 
испади други, ниту бегал. Неговите редовно го посетуваат. Психолозите 
му помагаат, му даваат совет и смета дека престојот во установата има 
ефект. Ја прифаќа одговорноста за делата и планира кога ќе излезе да 
работи и да живее од својот труд. 

Во однос на симптоматско однесување, не е присутно ништо од 
наведеното, освен кражбите, кои започнуваат од 17 години (релативно 
подоцна од другите деца со криминална кариера). 

Од факторите на ризик се  присутни: потпросечна 
интелигенција, која доведува до поводливост и сугестибилност, 
необразованост на родителите, смрт во семејството. 
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Факторите на заштита се помногуборојни: афективно врзан 
за семејството и тие за него, редовно го посетуваат, релативно 
стабилна економска ситуација, завршил основно училиште, семејството 
е функционално, има кој да го прифати кога ќе излезе од тука, нема 
импулсивност, емоционална стабилност, не е зависник, воспоставува 
добри односи со луѓето. Има големи шанси кога ќе излезе да живее од 
својот труд.  

 
Останатите три штитеника (од вкупно 20) може да кажеме дека 

се со лесна интелектуална попреченост, која во комбинација со 
сиромаштија, злоставување од родителите поради различноста и 
дисфункционалноста на семејството довела до нивното криминално 
однесување.  
 

 
Нарушено однесување и симптоми 

 
 
Како резултат на присуството на бројните фактори на ризик, кои 

кумулативно создаваат токсичен стрес кај овие деца, повеќето од нив 
покажуваат емоционална дисрегулација и симптоми на нарушено 
однесување. Пред сè, тие се склони кон агресивно однесување: се 
тепале со врсниците и како мали и сега, тешко се воздржуваат од 
агресија, лесно губат контрола, имаат склоност кон уништување на 
работите, фрлање и разбивање на предмети; склони се кон 
самоповредување; склони се на лекомислено и ризично однесување; 
намерно подметнување пожар; бегање од дома, живот на улица; 
бегање од еден родител кај друг (доколку се разведени); зависност од 
алкохол и/или дрога; доследно кршење на правила, норми и закони и 
изречени кривични санкции; импулсивноста се манифестира во бегање 
од дома, лутање без цел, незаинтересираност за училиште; склоност 
кон манипулирање и измами; животен стил со силна ориентација на 
овде и сега без оглед на цена; промискуитетно однесување; 
идентификација со криминалците од најблиската околина, па, и од 
филмови; рано започнување со кражби (под 15, а некои дури и под 10-
годишна возраст); напуштање на училиштето; отсуство на емпатија; 
отсуство на  увид во своето однесување (кога зборуваат дека веќе нема 
да „прават бељи“ и дека „му дошла памет“, мислат да го сменат своето 
однесување само поради можните затворски казни). Некои деца 
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препознаваат реакција на траума кај себеси (на пр. од злоставување од 
таткото и маќеата: често сеќавање на сцените (слики и впечатоци) на 
трауматските настани и нивно повторно преживување; некои деца 
имаат склоност кон сексуална злоупотреба на помали деца. 
Забележавме дека нашите испитаници се разликуваат по своето 
однесување во однос на симптомите на нарушено однесување. Кај 
оние деца што биле од рана возраст изложени на токсичен стрес, кај 
кои постојат бројни фактори на ризик и кои биле малтретирани како 
деца, криминалното однесување започнува многу рано, заедно со 
повеќето од набројаните симптоми на нарушено однесување. Тие, исто 
така, се многу почесто, скоро редовно, зависници од дроги. 

Испитаниците за кои можеме да кажеме дека биле афективно 
врзани за своите блиски како мали, кои не биле занемарени и 
злоставени, кои покажуваат помалку или, најчесто, не покажуваат 
симптоми на нарушено однесување, подоцна започнуваат со 
криминални активности (над 15 години) и не се зависници од 
психотропни супстанци. 

 Првата група на деца има лоша адаптација во установата, 
особено во почетокот, но кај некои и постојано се присутни проблеми. 
Тоа значи дека бегаат (па и по неколку месеци се надвор, додека не ги 
приведат), каде што најчесто повторно вршат кривични дела, што само 
им ја зголемува казната. Исто така, се тепаат со другите деца, за што 
казната е самица. Најчесто се неспособни да ги прифатат и 
емоционално да се врзат за вработените во установата. Еден штитеник 
земал хероин на фолија кога бегал од ВПД. Имал страшни кризи кога 
дошол во установата, бил физички слаб, имал обиди за 
самоповредување, но потоа се опоравил. Лошата адаптација на 
установата подразбира постојани проблеми, влегување во тепачки, 
озборување на другите деца кај персоналот за ситни добивки. Кон 
установата и персоналот имаат негативен однос, лути се на нив и 
сметаат дека престојувањето тука нема никакво влијание. Оваа група 
на штитеници ги доживуваат вработените како незаинтересирани, дури 
и дека имаат непријателски став кон нив. 

Втората група на деца во установата добро се адаптира. Немаат 
бегства. Обично нив повеќе ги ангажираат да помагаат за различни 
активности во установата, што им овозможува и да излезат кратко за да 
завршат некоја работа, па, така, се чувствуваат послободни. Не се 
случува да избегаат, ниту да направат екцеси. Некои од нив 
практикуваат религиски ритуали, што им помага во надминувањето на 
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стресот и структурирање на времето. Кога одат дома, не вршат 
кривични дела. Така, еден штитеник вели: „Не идам на тие места каде 
што би можеле они (другарите со кои крадел) да бидат, ги избегнувам 
тие места... знам каде можат да се сретнат... не ги сретнувам сум 
изгубил контакт“.  

Првата група на деца (тука најчесто спаѓаат зависници од дрога) 
земаат седативи, додека другата група обично нема потреба од нив. 
Дали седативите ги држат децата релативно мирни во отсуство на 
некои други активности (психотерапски, рекреативни, кои се случуваат, 
но ретко) или навистина се неопходни е прашање за кое може да 
дебатираме. Очигледно е дека на децата им треба третман којшто ќе ја 
земе предвид улогата на траумата во нивниот живот, која продолжува 
и во установата каде што, пред сè, физичките услови се под секакво 
ниво. Нетретирањето на траумата не придонесува за развојот на овие 
деца. Претпоставуваме дека зад овие разлики во однесувањето помеѓу 
двете групи во установата стои емоционална дерегулација како 
резултат на раното влијание на токсичен стрес врз мозокот кај овие 
деца.  

 
 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 
 
Децата што беа наши испитаници претставуваат пример како 

повеќекратни фактори на ризик, за кои државата презела малку за да 
ги намали, доведуваат до криминално однесување. По наше мислење, 
кај повеќето од овие млади луѓе, антисоцијалното и криминалното  
однесување претставува стратегија, која ја бираат за да ги преживеат 
исклучително тешките околности во кои живеат.  

Сите деца се развиваат низ трансакциите со своите родители 
или старатели, врсници, учители и сите други што ги среќаваат во својот 
живот. Теоријата на афективно врзување покажува дека во најраната 
возраст овие трансакции со родителите се најважни. Бидејќи  постојат 
пропусти во тие односи, тоа се одразува врз нивниот живот како 
адолесценти и возрасни, особено кога лошото родителство создава 
токсичен стрес, кој произлегува од злоставување и занемарување на 
родителите од различни причини (злоупотреба на супстанци од 
родителите, ментална болест, развод, семејно насилство, сиромаштија, 
криминалитет на родителите и престој во затвор). Кај повеќето од овие 
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деца присутни се повеќе од 5, 6 фактори на ризик, а кај некои дури и 
повеќе. Тие имаат кумулативен ефект, а недостигаат фактори на 
заштита, кои би ги ублажиле. Отсуствува соодветна поддршка од 
возрасни, од семејството и од институциите. 

Сакаме да истакнеме дека нашите испитаници како деца 
доживувале силни, чести и/или продолжени тешкотии, како што се 
физичка или емоционална злоупотреба, хронично занемарување, 
злоупотреба на супстанции или ментална болест, изложеност на 
насилство и/или акумулирано оптоварување на семејни економски 
потешкотии, без соодветна поддршка на возрасни, така што кај нив 
стресот прераснува во токсичен стрес. И самиот низок социо-економски 
статус, кој е карактеристичен за семејствата на повеќето наши 
испитаници, негативно влијае врз децата, веројатно затоа што живеење 
во сиромаштија носи и непредвидливи околности, недостиг на ресурси 
и социјална стигма. Сметаме дека влијанието на различни стресори 
(тригери на стресот) е кумулативно, така што децата изложени на 
повеќекратни трауматски настани покажуваат значително повеќе 
симптоми и проблеми од оние без повеќекратни трауми. Повеќе 
фактори на ризик, кои делуваат некогаш непосредно, некогаш 
посредно и во интеракција, создаваат стрес, кој често, поради 
неможноста на детето да се опорави (поради преовладување на 
фактори на ризик и отсуство на фактори на заштита) создава токсичен 
стрес. Тој, во најрана возраст, влијае биолошки врз мозокот и нервниот 
систем, а овие биолошки промени создаваат промени во 
емоционалната и когнитивната сфера на детето, Тие промени се 
манифестираат како неуспех во училиште и емоционална дерегулација, 
кои, пак, во меѓусебна интеракција и интеракција со другите фактори 
на ризик, доведуваат до нарушено и криминално однесување. 
Траумата станува интегрален дел од развојот и одржување на 
проблемите во однесувањето, така што доведува до нарушување на 
базичната доверба и приврзувањето и влијае врз намалување на 
емпатијата, што води до намалување на инхибицијата во однос на 
криминалот кон другите. 

Пристапот кој што го следевме во истражувањето става нагласок 
на индивидуата и се фокусира на разликите што постојат помеѓу 
индивидуите. Се покажа дека испитаниците не се хомогени како група, 
иако кај нив често се присутни исти фактори на ризик. Тоа е затоа што 
релациите што постојат помеѓу варијаблите не се исти во рамките на 
различни подгрупи во  оваа група. Се смета дека различни подгрупи од 
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индивидуи потенцијално може да имаат различни комбинации на 
факторите на ризик, коишто се во корелација со криминални и 
антисоцијални однесувања на различен начин  (Lanza, Cooper & Bray, 
2014; Parra, DuBois & Sher, 2006). 

Исто така, некои резултати од нашето истражување ги 
потврдуваат  резултатите од едно претходно истражување спроведено 
во истата установа за психолошкиот профил на штитениците на овие 
две установи (Филиповска, Ралева, Маркоска-Симоновска и др., 2016). 
Во него се констатира дека, користејќи ја развојната таксономија на 
Мофит (Moffit), психолошкиот профил на повеќето од штитениците е 
типичен профил на повеќекратни престапници (LCP offenders). 
Констатирано е дека невробиолошките фактори, како и раното 
изложување на трауматските искуства ги оштетуваат структурите на 
мозокот, како резултат на рана животна траума и сиромаштија 
(кумулативен ефект). 

Познавајќи го овој процес, кој сигурно ќе одведе до негативен 
резултат за детето, потребно е да се работи на подигање на факторите 
на заштита, кај сите деца, а особено кај оние што се наоѓаат во ризик. 
Во превенцијата се знае дека подобра грижа за децата од најмала 
возраст (афективно врзување, превенција од злоупотреба, превенција 
од болести на зависноста на родителите), ќе доведе до спречување на 
криминалот (насилен и имотен), како, на пр., во нордиските земји. 
Генерално, земјите што имаат подобра грижа за децата имаат помала 
стапка на криминалитет помеѓу адолесцентите. Спречувањето или 
намалувањето на изворите на траума и токсичниот стрес, како во 
детството, така и во возрасниот период, би имале значајно влијание 
врз благосостојбата на општеството. 
  Јавното здравство, безбедноста и економската сигурност би 
требале да се вклучат како фактори на заштита од споменатите штетни 
влијанија за да го намалат влијанието на траумата и токсичниот стрес и 
да помогнат да се прекинат синџирите на ризик. Интервенирање на 
начини што се однесуваат на основните причини за нарушување на 
здравјето и проблемите во однесувањето, не само што ќе им помогне 
на луѓето да живеат пристојно, туку и да ги прекинат меѓугенерациските 
циклуси на проблемите поврзани со траумата. Денес, за среќа, се знае 
доста за тоа што може да се направи за да се спречи каскадата и да се 
подобри здравјето на населението, само што кај нас, на овие 
проблеми, не се обрнува доволно внимание.   
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Кога зборуваме за третман и превенција на криминалното 
однесување кај младите, треба да се потсетиме на идентитетот на 
нашите испитаници за што зборувавме погоре. Имено, идентитетот не е 
ни фиксиран ни затворен. Статусите на идентитет се отворени, 
променливи и подложни на преработување. Епигенетскиот развоен 
принцип подразбира дека организмот во секое време го содржи она 
што му е потребно за растење, така што секој стадиум може да биде 
ревидиран и преработен во кое било време.   

„Развојот на селфот е процес којшто се состои од серија на 
структурални поместувања: едновремено претставува и процес и 
структура. Добро развиената структура на идентитетот е флексибилна, 
отворена кон промените во општеството и кон промените во односите. 
Оваа отвореност обезбедува бројни реорганизации на содржините на 
идентитетот преку идентитетски достигнувања во животот на личноста, 
иако суштински идентитетскиот процес останува ист, а расте и јакне низ 
секоја криза" (Marcia, 1980). Ваквиот став е поврзан со сфаќањето за 
резилиентност во чија основа е концептот на пластичност, која укажува 
на тоа дека вистинската промена е можна и покрај сериозните 
стресогени околности. Овој научен став треба да се примени во 
практичната работа во установите во коишто го спроведовме ова 
истражување. Имено, овие институции би морале да понудат многу 
повеќе: подобри и покомфорни услови, различни содржини (спортски, 
уметнички, образовни), третман: индивидуален и групен (работа на 
траума и промена на однесување), работа на подготовката на 
штитениците за излегување од установите, постпенална заштита и 
третман. Само таквите установи би можеле да придонесат за 
промените за кои општеството се залага, а тоа е спречување на 
рецидивизмот. Во спротивно, овие институции ќе бидат само скала во 
низата казнено-поравни установи, во кои овие млади луѓе ќе го 
поминат својот живот.  
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СТАВОВИТЕ, ВРЕДНОСТИТЕ И СКЛОНОСТИТЕ И НИВНАТА 
ПОВРЗАНОСТ СО КРИМИНАЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕД И ЗА 

ВРЕМЕ НА ЗАТВОРАЊЕТО 
 
 
ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 
 
 Покрај индивидуалните, семејните и училишните ризични 
фактори, криминалните ставови, вредности и склоности се значајни 
фактори на девијантното и криминално однесување. Според 
дефиницијата на Олпорт (1935), ставовите се дефинираат како стабилен 
збир од когнитивни услови, кои ја предиспонираат индивидуата да 
одговори на надворешни стимули (или стимули од средината) и влијаат 
врз нејзиното однесување. Од друга страна, според Ајзенк (1988) 
ставовите создаваат диспозиции да се одговори на одреден 
специфичен (позитивен или негативен) начин спрема одреден објект, 
лице, институција или настан. Значи, ставовите претставуваат систем на 
релативно потрајни стекнати диспозиции сознајно и емоционално да се 
реагира спрема објективната стварност (Сулејманов, 2003: 891). 

Тие се развиваат како резултат на искуството и на интеракцијата 
на индивидуата со средината (Gavel W. David, 2017: 9) и се формираат 
во процесот на социјализација. Поврзани се со: (1) значењето на 
социјалните норми, (2) значењето на појавата кон која се зазема став, 
(3) претходното искуство и (4) чувствата кон појавата спрема која 
индивидуата зазема став. Исто така, формирањето зависи од потребите 
на поединецот, од неговата групна припадност и од квалитетот на 
обележјата на неговата личност. Тие стануваат дел од личноста, се 
карактеризираат со вредности,30 верувања и мислења и остваруваат 
големо влијание врз однесувањето. Кога таквите вредности, верувања 
и мислења го поддржуваат криминалното однесување, станува збор за 
криминални ставови (Simourd, 1997: 53 наведено во Cargill, 2004: 7). 

                                                           
 проф. Весна Стефановска 
30 Вредностите се судови за нешто за кое постои уверување дека претставува нешто 
добро, нешто пожелно, нешто кон чие остварување треба да се тежнее. Тие се систем 
на етички, општествени и религиозни вредности и се определени од потребите, 
желбите и интересите. Според Франц Адлер, вредностите се во човекот и настануваат 
од неговите биолошки потреби или од неговиот разум (Сулејманов, 2003: 896). 
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Оттука, под влијание на ставовите, склоностите и вредностите, младите 
луѓе одлучуваат, на еден или на друг начин, да ги задоволуваат своите 
потреби, желби и стремежи.  

Во тој контекст, криминалните ставови се сметаат за еден од 
четирите фактори (покрај друштвото, семејството и антисоцијалната 
личност), кои го зголемуваат ризикот од рецидивизам (Meng Chu, 
Daffern, Thomas D.M. Stuart, Ang & Long, 2014). Младите сторители 
најчесто имаат негативен став спрема законот и применуваат техники 
на неутрализација на кривичната одговорност (наведено во Cargill, 
2004). На пример, во едно од истражувањата во кое се анализирале 
ставовите на сторителите на кривични дела (Mylonas & Reckless, 1963) 
се утврдило дека тие имаат конкретни ставови поврзани со лојалноста, 
со самооправдувањето, со верувањето во среќа и со претераната 
перцепција за недостатоците на општеството (Gavel W. David, 2017). 
Според теориите на учење, индивидуите го учат криминалното 
однесување преку прифаќање на ставови што го одобруваат кршењето 
на законот. Од тоа произлегува дека индивидуите што имаат 
деликвентни пријатели е поверојатно да станат слични бидејќи самата 
поврзаност и изложеност претставува еден од најсилните предуслови 
за прифаќање на деликвентното однесување (Boduszek, Hyland, 
Pedziszczak & Kielkewicz, 2012: 20).  
  Во однос на прашањето: како се стекнуваат, учат или 
препознаваат криминалните ставови и системот на вредности? во 
криминолошката литература се препознаваат повеќе начини:  
  (1) преку техниките на неутрализација или рационализација на 
девијантното однесување, 
  (2) преку идентификацијата со други сторители и 

(3) преку одбивањето на конвенционалните норми (Banse, 
Oberlander, Koppehele – Gossei, Schmiot F. Alexander, 2013: 7). 
 
Техники на неутрализација 

 
Дејвид Маца (David Matza) во неговата книга Деликвенција и 

лебдење (Delinquency and drift, 1964) го воведува терминот 
лебдење/лутање (од англ. drift, на хрватски. заносење, бесциљно) за да 
илустрира дека поголемиот број млади лебдат или лутаат внатре и 
надвор од состојбата на девијантност, помеѓу слободата и контролата, 
односно меѓу прекршувањето и почитувањето на законот. Со други 
зборови, младите се наоѓаат во лимбо ситуација помеѓу законитоста 
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(како треба да се однесува) и криминалот (како не треба да се 
однесува) (Taylor, Walton, & Young, 1973:  179). Всушност, лебдењето се 
случува кога социјалната контрола е слаба, односно кога не се врши 
надворешна контрола од страна на семејството, социјалните служби 
и/или училиштето. Истовремено, младите имаат недоволно развиен 
систем на внатрешна контрола или воздржување, што подразбира 
позитивни морални и етички вредности, развиена свест и совест. Токму 
поради отсуството или ослабнатата социјална контрола, младите се 
чувствуваат послободни да вршат кривични дела. Таквото лебдење, 
поради случајни или непредвидливи околности, може да премине во 
деликвентно однесување (Vold B. George, Bernard J. Thomas, Snipes B. 
Jeffrey, 1998: 205).  

Притоа, сторителите го неутрализираат своето девијантно 
однесување и ја намалуваат вината и одговорноста со помош на 
одредени оправдувања, т.н. техники за неутрализација. Тие се фрази 
што се користат за да го олеснат, мотивираат или оправдаат 
однесувањето. Маца и Сукс наведуваат пет техники на неутрализација 
(Taylor, Walton, & Young, 1973:  176): одрекување на одговорноста (на 
пример, тоа не беше моја грешка), одрекување на повредата/штетата 
(на пример, тоа може да се поднесе), одрекување на постоење на 
жртва (на пример, тоа мораше да се стори/случи), осуда на 
осудителите (на пример, и тие се такви) и оправдување поради 
повисоки цели/лојалност (на пример, јас го направив тоа поради 
групата). Според нив, младиот престапник не претставува радикална 
спротивност на „послушното“ општество, туку повеќе неуспех. Младите 
се впуштаат во девијантно или криминално однесување бидејќи ги учат 
техниките на неутрализација, а не бидејќи ги прифаќаат погрешните 
морални ограничувања и вредности, кои се спротивни со тие на 
доминантното општество. Тие се користат како пред, така и по 
извршување на девијантните однесувања и ја слабеат индивидуалната 
одговорност (Taylor, Walton, & Young, 1973:  176). Кога чувството на 
неодговорност го ослабнува моралното обврзување кон законот, 
младите се слободни да изберат меѓу различни дејствија, некои 
законски, некои незаконски. Во суштина, младиот човек смета дека не 
може да влијае врз ситуацијата во која се наоѓа и, оттука, тоа што го 
прави го припишува на судбината. Дополнително, чувството на 
неодговорност е поддржано со генералниот став за малолетничкото 
престапништво дека тие, односно малолетниците не се целосно 
одговорни за своите дејствија. 
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Идентификација со други сторители 

 
Теориите на социјално учење сакаат да објаснат како 

криминалните вредности, идеи, техники и изрази се пренесуваат од 
едно на друго лице. Таква е теоријата на диференцијална 
асоцијација, развиена од Сатерленд (1939), која се концентрира на 
врските меѓу лицата и на тоа како се учат нормативните дефиници меѓу 
себе. Основата на оваа теорија ја чини тезата дека криминалното 
поведение се учи од оние со кои сторителот е во непосредна врска 
бидејќи индивидуата е подложна на влијанија на различни социјални 
вредности и модели на поведение. Оттука, криминалното поведение се 
јавува како резултат на врските со одделни групи и поединци кои веќе 
го прифатиле моделот на престапничко однесување. Колку тие врски и 
влијанија се потрајни и посилни, толку шансите на индивидуата да 
стане престапник се поголеми. Се врши идентификување со другите 
сторители и се глорифицираат и имитираат нивните криминални 
ставови и модели на однесување (Banse, Oberlander, Koppehele–Gossei, 
Schmiot F. Alexander, 2013: 8).  
 
Oдбивање на општоприфатените доминантни норми на 
однесување 

 
Младите, денес, сè поретко ги прифаќаат општоприфатените и 

доминантни културни норми и вредности на однесување во едно 
општество. Тие, кај нив, предизвикуваат отпор, неконвенционално 
однесување и желба за создавање друг, неконвенционален идентитет, 
кој не се вклопува во доминантната културата (Banse, Oberlander, 
Koppehele – Gossei, Schmiot F. Alexander, 2013: 8). Наведената теза е во 
согласност со теоријата на супкултура, според која младите прифаќаат 
криминален систем на вредности и не го прифаќаат доминантниот што 
е општоприфатен и наметнат од културата во едно општество. Поради 
тоа, супкултурното однесување претставува несогласување и 
неприфаќање на доминантната култура, односно е израз на 
незадоволство и на фрустрација да се остварат доминантите вредности. 
Овие теоретски перспективи се развиваат во втората половина на 20 
век, кога се истражувале однесувањата на младите, пред сè од 
работничката класа, како и невработеноста, ограничените образовни 
можности, депривацијата, сиромашните соседства и другите фактори 
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што влијаат врз нивното криминално однесување. Резултатите 
покажуваат дека таквото однесување е излез од проблемите со кои се 
соочуваат, најмногу поради неможноста да се вклопат во 
доминантните културни вредности (Martin, 2009: 126). Тоа раѓа 
фрустрација и револт, а излезот се наоѓа во пронаоѓање друга група, со 
други вредности. Алберт Коен (1955) таквата состојба ја објаснува како 
неможност на младите луѓе да одат заедно со своите врсници низ 
процесите на транзиција, што резултира со асоцијални и криминални 
однесувања. Тој во неговата книга Delinquent boys: The culture of gangs 
вели дека супкултурните однесувања претставуваат одговор на 
проблемите доживеани колективно, односно бегство од 
конвенционалните канали на авторитет и контрола (O’Brien & Yar, 2008: 
48). 

 
***** 

Врз основа на претходнонаведеното, врз однесувањето на 
осудените лица во затворски услови многу повеќе влијае системот 
на вредности и верувања прифатени, односно стекнати пред 
затворањето. Или, истите тие вредности и верувања се пренесуваат, 
што значи дека културата во домот е одраз, односно рефлексија на 
надворешната култура. Доколку младите формираат свои супкултурни 
норми на однесување што се спротивни на доминантната култура, тоа 
би значело дека, исто така, младите не ја прифаќаат културата во домот 
(режимот и правилата на однесување), туку ја внесуваат својата. 
Ваквата теза е спротивна на ставот дека културата и однесувањето во 
домот се диктирани од депривациите предизвикани од затворањето. 
Покрај тоа, судирот меѓу (1) индивидуалниот и (2) затворскиот систем 
на вредности предизвикува бунт, револт и неприфаќање, кои се 
манифестираат со насилно или друго девијантно однесување во 
установата. Оттука, преку анализа и разбирање на вредносниот систем 
на осудените лица може да се разбере и степенот на асимилација во 
установата (Tewksbury, R., Connor P. David, Denney S. Andrew, 2014).  

Врз опстојувањето или зацврстувањето на криминалните 
ставови и вредности влијае и должината на казната, односно престојот 
во установата. Според едно истражување младите што остануваат 
во домовите подолго имаат понегативни промени во нивните 
криминални ставови отколку оние што остануваат пократко (Jones 
D. Caitlin, 2012). 
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП 

 
 

Во рамките на истражувањето, исто така, се поставија следниве 
хопотези: младите го внесуваат својот вредносен систем во домот и, со 
тоа, штитениците во поправните домови создаваат култура, која е 
одраз, односно рефлексија на светот што го доживуваат пред 
затворањето. Во тој дел од истражувањето се поставија неколку 
истражувачки прашања: 

 Дали во установата младите ги задржуваат истите ставови, 
склоности и вредности? 

 Дали веќе стекнатиот систем на вредности е подложен на 
позитивна промена?  

 Дали одбивањето на општоприфатениот систем на вредности и 
правила на однесување надвор значи и одбивање на 
затворскиот систем на вредности и правила на однесување? 

 Дали и кои криминални склоности најчесто се манифестираат во 
установата? Што ги засилува, односно поттикнува? 
При анализата на содржина, податоците ги поделивме во три 

категории и повеќе супкатегории: 
1. Техники на неутрализација: одбивање на одговорноста, 

рационализација на одредени однесувања и осудување други. 
2. Одбивање на конвенционалните норми: критика на системот и 

на правото. 
3. Идентификација со сторители и прифаќање на криминалните 

ставови на друштвото. 
 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
Пред затворањето 

Освен за неколкумината „залутани“, за другите штитеници, 
криминалниот свет е свет во кој живеат и секојдневно се соочуваат во 
примарното семејство или во потесната социјална средина. Тоа е свет 
на преживување (некои млади питаат, се проституираат, 
злоупотребуваат дрога), свет на докажување поради сопствената 
нереализираност и фрустрации, свет на привлекување внимание или 
свет во кој се втурнати наивно и отфрлени од другите.  
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 Техники на неутрализација и рационализација на делото 
             Штитениците користат рационализации или оправдувања за 
своите постапки. Се повикуваат на (1) младоста, (2) на лошото друштво 
и влијание и/или ги (3) одрекуваат предизвиканите негативни 
последици.31 
 Во првиот случај, се оправдуваат со ставот „секое дете прави 
грешки“, „да релативно сум од добра фамилија“ или „тогаш помал, 
не размислував“.  

Во вториот случај, речиси 90 % од штитениците (освен тројца) 
одговорноста за делата ја припишуваат на друштвото, како тоа ги 
навело на криминално однесување или вршеле кривични дела за да се 
солидаризираат со нив. На тој начин ја делат одговорноста со други, со 
што ја релативизираат и полесно ја прифаќаат. Како што наведуваат:  

(1) Друштвото повеќе ме повлече во тоа.  
(2) Зошто такво друштво сум имал, зошто друштвото може 

многу да ти предизвика многу работи.  
(3) Се дружев со многу деца што крадеа, што правеа, имав 

такво друштво лошо... Се дружев со другари нечесни, ме 
измамуваа, ми кажуваа некој збор да крадеме, да правиме, 
јас одев по нив, имаше постари некои. 

(4) Моето друштво беше, имав лошо друшто... фамилијарно 
што биле такви, по тој пат иделе. 

(5) Друштвото еден ден се собравме и вика ќе правиме 
прилично број на кражби, дали си подготвен со мене да 
правиш кражби и јас викам да, јас сум бил секое време 
спремен да правам кражби. 

 (искази од интервјуирани лица) 
Од наведените искази може да се заклучи дека дел од 

штитениците се свесни за лошото друштво, знаеле за нивните кражби и 
се согласиле да бидат дел од него. Исто така, знаат кои постапки се 
добри, а кои лоши, но немаат доволно развиено над јас или совест и 
чувство на одговорност. Всушност, индивидуалната одговорност ја 

                                                           
31 Ретки се оние штитеници што се свесни за делото и што ја прифаќаат одговорноста 
и последиците. Оние „залутаните“ се чувствуваат „измамени“, „незаштитени“, 
односно мерката ја доживуваат како шок и сметаат дека е строга. Тој шок повеќе 
доаѓа како резултат на фактот што се одвојуваат од останатите штитеници бидејќи се 
првопрестапници и нивното кривично дело отстапува во групата на имотен 
криминалитет.  
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припишуваат на пријателите кои ги вовлекле во криминалниот круг. Но, 
за да влезат во него, тие го одобруваат и го прифаќаат криминалот како 
нешто нормално, дури и како дел од семејна традиција. Вклучувањето 
во криминалното друштво потоа ја зацврстува припадноста во групата 
и затоа дел од штитениците се повикуваат на лојалност и солидарност 
кон неа, велејќи:   

(1) Останував заради пријателите. Имам многу пријатели. 
Некои од нив уште прават кражби. 

(2) С ким си такав си, демек не се оставаме со друштвото, ова 
она, идеме до крај, ради тоа тоа беше мотото на тие 
работи.  

(3) Во такви кругови, влегуваш во длабоки води што се вика. 
(4) Арам на арам иде. 

(искази од интервјуирани лица) 
 Врз основа на наведените искази може да се заклучи дека кај 
штитениците се зацврстуваат криминалните склоности и мотивите, кои 
тешко се надминуваат. Им одговара статусот и положбата во 
криминалното друштво или се свесни дека колку подлабоко 
навлегуваат во криминалните води, толку е потешко да излезат од нив. 
Дополнително, ваквите искази покажуваат дека не ја разбираат 
доволно сериозноста на делата и неговите штетни последици. Делата 
ги препишуваат на лојалност кон групата и на одржување на веќе 
стекнатиот статус, кој им пружа задоволство, сигурност и поддршка од 
друштвото.  

Во третиот случај, се поставува прашањето дали биле свесни за 
последиците и, имајќи предвид дека делата се вршат постојано, 
следува дека не постои свест за нанесената повреда или оштетување на 
жртвата. Покрај тоа, одговорноста за делото ѝ ја припишуваат на 
оштетената страна. Во прилог ги наведуваме следниве искази:  

(1) Тие сами си бираа белја.  
(2) Тоа ми беше многу памет собрано, на некој штета да 

му направам, ама не сум мислел дека го оштетувам 
многу.  

(искази од интервјуирани лица) 
 

 Ставови и мотиви за криминалното однесување 
Кај штитениците има различни ставови за криминалното 

однесување, како: нужност, научено или нормално однесување, при 
што прифаќаат да бидат „девијанти“ во нивното опкружување без да се 
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срамат и без да ги кријат своите постапки. Врз основа на спроведените 
интервјуа се добива впечаток дека, освен неколкумина, останатите се 
свесни дека нивното однесување е девијантно, односно криминално, 
но се согласуваат да ризикуваат и да „одат до крај“. Како што велат: 

(1) Да, јас што го правам тоа не е у реду, ама сега тоа е... Има 
мафија поголема па... 

(исказ од интервјуирано лице) 
Всушност, немало нешто што можело да ги одврати,  што значи 

дека семејството, социјалните служби и казненоправниот систем не 
успеале да извршат превентивно влијание. Поради криминалното 
друштво и големиот број ризични фактори (отсуството на соодветна 
поддршка и надзор, како од семејството, така и од социјалните 
служби), како веќе да биле осудени од општеството. Прашање било 
само на време кога формално ќе бидат осудени и сместени во 
поправен дом.  

Во однос на имотните деликти, иако основен мотив е да стекнат 
имотна корист, сепак, причината за таквото однесување кај различни 
штитеници е различна. Според исказите на штитениците, дел од 
причините за извршување на кражбите, генерално, можат да се 
поделат во три категории: хедонистички потреби, основни потреби, 
наивност и подводливост. 

 
а) Хедонистички потреби  
Како што веќе претходно е наведено, дел од младите во 

периодот на адолесценција сакаат да стекнат независност од 
семејството, да изградат идентитет и статус во друштвото. Поради тоа 
што семејството не може да им пружи материјални средства со кои 
сами би располагале, одредени категории млади си дозволуваат на 
нелегитимен начин да стекнат за да можат да излезат во град, во 
дискотека, да почастат девојка, да си купат модерна облека и слично. 
Вкусувањето на забранетото, кое им овозможува лесна заработка и 
„убав живот“ ги зголемува апетитите и хедонизмот. Всушност, доцниот 
модернизам ја нуди потрошувачката и хедонистичката култура како 
доминантни културни вредности и оние што не можат да ги задоволат 
тие вредности и потреби за да бидат на исто рамниште со своите 
врсници, прибегнуваат кон криминално однесување. И проблемите се 
зголемуваат како што се зголемуваат криминалните мотиви и 
склоности. Тие, без соодветна внатрешна и надворешна контрола, 
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односно „кочници“, ги мултиплицираат кривичните дела. Како што 
наведуваат штитениците:  

(1) Ги трошев за јадење, за искачање по дискотеки, така, за 
како што се вика, за убав живот. 
(2) Они за себе, јас не им барам нив... не сум како дете да 
зависам... повеќе сакам да имам, на мене да се облечувам, со 
девојка да си шетам... девојката ја частам понекад. 
(3) Дека имам пари, коли, тие работи. Си купив самсунг х6, па 
после ајфон, па коли, ауди а4, па правев судар со него, па земав 
трава кило, кокаин 15–16 г. 
(4) Комар играв, има кафана, изгубив 8000 евра и изгубив кола 
голф 3, ама некогаш сум и земал. Одев по казина кога ќе ми 
биде другарот на смена, зошто инспекција може да има.  
(5) Јас тоа сум го направил..., на пример, од ќеив, што се вика, 
така, да се докажуваш кој е подобар, такви работи. 

(искази од интервјуирани лица) 
Повеќето, всушност, сакаат да се докажуваат, да привлечат 

внимание преку надворешниот изглед. Парите ги доживуваат како моќ 
што им ја „храни“ сигурноста и самодовербата.  

(1) Ако видов некој дека има некои убави патики, на пример 
обични најк, јас ќе сум земел некои тигрести, за да се 
покажам види кој сум, на мене ќе имав еден два дебели 
ланци.  

(2) Јас тоа сум го правел за мене, за да имам јас, да имам плус, 
Моите ми давале пари, ама тие не ми беа доволни, да 
имам, како другите деца што имаат. 

(искази од интервјуирани лица) 
Штитениците имаат стекнато криминални ставови и криминален 

систем на вредности. Дел од нив имаат комплекс на висока или на 
ниска вредност и идентификувајќи се со криминални личности сакаат 
да стекнат сличен статус на моќ, кој најчесто се добива, првенствено, 
преку стекнување пари. Други, свесни за својата физичка сила и 
привлечен надворешен изглед, криминалното однесување го користат 
за да ги нагласат тие карактеристики. Желбата да се изгледа „помоќен“, 
„поголем“, или „еднаков“ со другите произлегува од длабоката 
фрустрираност поради отсуство на признавање, заштита, љубов, 
внимание и идентитет. Духовната и интелектуалната празнина ја 
пополнуваат со материјално задоволство и, во услови кога тоа не 
можат да го задоволат на дозволен начин, се прибегнува кон 
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криминал. И криминалот им „носи“ пари, а повеќе пари, за нив значат 
поголема моќ, поголема самодоверба и поголема контрола и статус во 
групата. Исто така, секое „успешно“ извршено кривично дело им ги 
зголемува самодовербата и криминалните способности и склоности. 
Како што наведуваат: 

(1) Мене во тоа време ми беше интересно, како да се наоѓам во 
некој филм, као види можам јас тоа да го правам, секогаш сум 
успешен и никогаш не може да ме достигне како што сум 
правел некои работи. 

(2) Мене тоа име мафијаш ми одговара, убаво ми е. 
(искази од интервјуирани лица) 

Врз основа на наведеното, можеме да заклучиме дека 
поголемиот број го прифаќаат и се согласуваат со криминалното 
однесување. Се согласуваат со репутацијата и статусот што го добиваат, 
бидејќи им овозможува поголема моќ, самодоверба и супериорност 
над другите.  

 
б) Остварување одредени потреби 

Дел од штитениците кражбите ги оправдуваат за да стекнат 
економска независност од родителите и за да задоволат одредени 
потреби, како што велат: да јадат, да пијат и да се облечат. Во оваа 
категорија спаѓаат младите што се растени во сиромаштија или во 
домови за воспитно запуштени деца. И, тркалото започнува да се врти, 
односно „вкусувањето“ и задоволувањето на индивидуалните потреби 
и економската независност ги зголемуваат „жедта и гладта“ за уште 
материјална добивка. Наведените заклучоци ги поткрепуваме со 
следниве искази: 

(1) Во куќите крадев пари само по 1000 денари, да јадам да 
пијам, еднаш украдов 200 евра за да ѝ купам на мајка ми 
алишта, зошто и беа скинати патиките. Злато не 
крадам.  

(2) Ако најдам 5000, само 2000 ќе ги украдам, колку што ми 
треба. Ташни, па тоа не знам како се краде тоа. 

(3) Кога ќе снемам на пример пари, тогаш (м.з. кога вршел 
кражби)... На пример, денеска ќе имам, ќе праам рачун со 
овие ќе поминам толку, после ќе снемам... Не сум такво 
дете (не троши за глупости за ајфони, коцкање, м.з.), за 
алишта, да се облечам, за јадење. 

(4) Сам го направив делото, за да имам.  
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(искази од интервјуирани лица) 
 

Ставови за насилството и насилното однесување. Врз 
основа на спроведените интервјуа, генерално може да се заклучи дека 
штитениците насилството го гледаат како одбранбен механизам од 
нападите, како надвор, така и внатре во установата. Велат: 

(1) Се тепав со децата, оти ме провоцираат. 
(2) Кога ме изазиват (ги напаѓа другите деца м.з.), на пример, вака 

ми прави (покажува гримаси со лице м.з.). 
(3) Се чепкале двајца со мене и јас не можев да издржам и се 

истепав со нив. 
(4) Јас сум нападнал, зошто тој ме провоцирал. 

(искази од интервјуирани лица) 
Што покажуваат наведените искази? 

 Насилството е оправдано кога некој ги провоцира. 

 На провокации може да се одговори со насилство. 

 Насилството претставува начин на одбрана,. 

 Индивидуалната одговорност се неутрализира, односно се 
обвинува жртвата која прва почнува со провокативните 
однесувања.  

Како што наведуваат: 
(1) Они додека не ме чепкат, не се чепкам јас со нив... има некои 

деца намерно те чепкаат да не одиш дома. 
(2) Ме изазиваат, ама јас ги фаќам бам бам, нема да ме изазиваш, 

поубаво не ме изазивај, нит те закачам, нит ме закачај.  
(3) Зашто сега да ти прави?... Ти си затвореник, така? Како 

мене... Да те провоцирам сега... Колку сакаш да избегнуваш, 
те тера. 

(4) Тој ме вади од кожа, јас го мавам него... го правам се, за него 
јадам пријави, опомени...  Ми прави некои чудни фаци. 

(5) Он ќе ме чепне малку, јас ќе му вратам повеќе... Он со прст, јас 
него. 

(искази од интервјуирани лица) 
Но, според одредени искази, насилниот физички одговор е над 

вербалните напади, што значи дека постои низок праг на толеранција. 
Ваквите ставови покажуваат дека штитениците немаат контролни 
механизми за справување во конфликтни ситуации, а насилното 
справување е повеќе рефлексија на немоќ, ниска самодоверба, слаб 
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идентитет, проблем со нарушување на однесувањето и на други 
фактори на ризик. 

Од друга страна, насилното однесување може да се разгледува 
и низ аспектот на насилните реакции на службата за обезбедување во 
домот. Бидејќи на насилничкото однесување и на меѓусебните физички 
пресметки меѓу штитениците, службата за обезбедување применува 
физичка сила, се чини дека насилството е начин на реагирање на 
одредени состојби. Како што наведуваат самите штитеници:   

(1) На пример, ако направиш денеска проблем ќе јадеш ќотек од 
командирите... тепање... палици, боли, боли, јас сум јадел 4–
5... само јадев до вчера 3 пати 4, зошто не бев... тука по 
грбот, по нозе, да не правам проблеми... ама у право се... ако 
направиш проблеми дома... дома, на пример, ќе те истепа. 

(исказ од интервјуирано лице) 
 Наведениот исказ покажува дека штитениците учат дека 
насилството е легитимен одговор, односно дека на насилство се 
одговара со насилство. И обратно, „се однесуваат добро, ако се 
однесуваш со нив добро“, како што велат.  

Оттука, кога се однесуваат несоодветно очекуваат да бидат 
третирани несоодветно или да им се врати со иста мерка (или на ист 
начин). Всушност, и младите штитеници и службата за обезбедување 
слично реагираат во слични насилни ситуации во домот. Дури и 
командирите се доживуваат како лица што имаат право да 
применуваат (законска) сила врз нив бидејќи, како што аргументираат, 
„во негови раце сум“. Според наведеното, младите штитеници градат 
став дека врз „затворените лица“ може легитимно да се примени сила 
која молчешкум ја прифаќаат. Но, зад „решетките“, се отфрла таквиот 
став бидејќи велат: а да ми доаѓа надвор, дали ќе се плашам од него... 
надвор подруго ќе се понашам со него. Ваквиот став укажува дека дел 
од младите штитеници улицата ја сметаат за своја територија, каде се 
чувствуваат посигурни и послободни, каде што успева посилниот, дури 
и со примена на насилство. Тоа, од друга страна, покажува дека тие 
имаат негативни ставови спрема казненоправниот систем, што ја 
потврдува тезата дека репресивниот казненоправен систем, наместо да 
влијае превентивно и да биде дел од процесот на ресоцијализација, ги 
зацврстува насилните склоности на младите во судир со законот.  

Ставови за имотните деликти. Во однос на имотните 
деликти, дел од нив не ги сфаќаат последиците, ниту повредата што се 
нанесува на жртвата. Тие, во улога на исклучени и маргинализирани, 
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повеќе се сметаат за жртви, кои одземаат нешто од другите што не се 
загрозени и поради тоа воопшто не ги перципираат како оштетени. 
Жртвата како субјект е невидлива, за нив не постои. Постојат само 
парите, златото, накитот, она материјалното што носи имотна корист. 
Тоа значи дека предметите не ги гледаат како нечија сопственост, како 
нешто што е стекнато со труд и со напор или кое има некакво значење 
за сопственикот.  
 

в) Лекомисленост и наивност   
 Неколкумина штитеници имотните деликти повеќе ги прават 
поради непромисленост, од досада или поради желбата за преземање 
ризик. Тие се социјално неприлагодени личности, кои имаат одредени 
ментални болести и токму затоа ВПД, без соодветни третмански 
активности, не е соодветно место за нив.  
 

 Одбивање на конвенционалните норми (критика на правото, 
системот, преувеличување на структурните нееднаквости) 

 
За осудените лица е вообичаено да имаат негативен и критички 

однос кон системот бидејќи тој ги отфрлил, исклучил, не им пружил 
еднакви шанси во животот и, на крајот, ги втурнал во воспитно-
поправниот дом. Освен тоа, се свесни дека сите сторители не „лежат“, 
односно дека може да се избегне кривичното гонење. Тоа го знаат и 
врз основа на сопственото искуство бидејќи многу нивни дела 
остануваат неоткриени од страна на полицијата.   

(1) Јас сам на себе си кажав, значи сите мамат, сите прават 
во државата... викам, на мене ништо не ми можат... Така 
си мислев... ама кога влегов тука... пак си памет терав. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Анализирајќи ја криминалната кариера на поголемиот број 

штитеници (имајќи предвид дека се повеќекратни сторители со 
претходно изречени воспитни мерки на засилен надзор) тие неколку 
пати се судриле со системот и со органите на прогон. Оние што се 
професионалци се вешти, како во вршењето кривични дела, така и во 
односот со полицијата. Не оставаат траги, не го признаваат делото и се 
бранат со молчење. Како што наведуваат: 

(2) Никогаш не ме фатиле, (полиција се сомневала) ама јас не 
признавав.  
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(3) Ме фатија за разбојништво, за кражби никогаш не ме 
фатиле, толку бев спремен, не можеа да ме видат. 

(4) Многу пати имам... само два три пати ме имаат фатено 
другите кражби ме немат фатено... алфите, инспектори 
има... ме носат во станица и ме тепат по некој пат... 
зошто не признавам... дека го украдев. 

(5) Никогаш ме немаат фатено на дело. 
(искази од интервјуирани лица) 

Ваквите искази покажуваат дека дел од штитениците не само 
што не го признаваат делото, туку продолжуваат да извршуват 
кривични дела. Тоа значи дека полицијата нема превентивно влијание 
што би ги одвратило. Напротив, криминалната кариера не престанува. 
Можеби, успехот еднаш да ја „заобиколат“ казната, ги охрабрува да 
извршуваат нови кражби. Ваквите ставови кај поголемиот број 
повеќекратни сторители значи дека не го почитуваат ниту правото, ниту 
казненоправниот систем и немаат стравопочит кон институциите. Тоа ја 
потврдува тезата дека системот што ги отфрлил не заслужува да биде 
почитуван. 

Покрај наведеното, на пример, во однос на употребата на 
марихуана, некои од штитениците не само што не сметаат дека тоа што 
го прават е погрешно, туку се и убедени дека со помош на марихуаната 
подобро размислуваат и функционираат. Велат:  

(1)  Надвор само марихуана си пушев, често бе често, немаше 
ден, станување од сабајале до вечер... Станувам сабајле, со 
кафе си пушам џоинт. 

(2) Вака никој не може да ми забрани. Само вака може да ми 
забрани, внатре, а надвор не се плашам ни од полицајци 
ни... ќе си пушам... па ако, од кај ќе знае државата (м.з. 
дека пуши) дали е дозволена дали не... не носам во мене... 
јас имам место, на пример, ќе сокријам, ќе направам една 
цигара, ќе одам негде позади, ќе бапнам една. 

(3) Мислам добро е травата да се пуши два три дена во 
недела, ама јас на ден по 20-30 џојнтови, ама сега кога ќе 
излезам по малку пушам. 

(искази од интервјуирани лица) 
Ваквите искази може да се анализираат и од аспект на 

поширокиот општествен контекст и двојството во македонското 
општество за или против легализација на марихуаната, про и контра 
позитивните и негативните ефекти од нејзиното конзумирање. 
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Младите се дел од тој општествен дискурс, кој сè повеќе се наметнува, 
а се чини како погласни да се оние што промовираат слободна 
употреба за свои индивидуални цели и потреби. И младите штитеници, 
како уште поспецифична категорија, се дел од општествениот дискурс, 
но повеќе негова жртва, отколку пример за самосвесни, творечки 
битија, кои ѝ пркосат на актуелната политика за дроги во нашата земја. 

Меѓутоа, по затворањето, одредени штитеници стануваат 
посвесни дека крадењето води во затвор и бидејќи тој се доживува 
како лошо искуство (чести се исказите: И кучето да го земеш тука да 
го врзеш, ќе избега; Знам како е, да не влегуваат внатре; Да сте вие 
на ова место не знам како би реагирале.), сакаат да продолжат „по 
нормален пат“. А, за да тргнат по тој пат, неопходно е да се вработат. 
Како што наведуваат: 

(1) Јас кога ќе излезам од тука... ќе отидам прво во социјално, 
ако може за школо да ми дадат некоја стипендија од 
социјално да земам парична помош, ако успеам во тоа, 
значи ќе си се средам, ќе плаќам некоја кирија, ако не 
успеам во тоа, ќе си продолжам со крадењето зошто јас ви 
кажувам искрено... ако немам помош од нигде, јас ќе 
крадам, ќе собирам тие пари, што, од крадењето ќе 
направам куќа, ќе се школувам со тие пари, иначе вака пари 
од кај ќе најдам, од небо не паѓаат пари.  

(2) Барем нешто да ми пружи рака државата... ако не ми 
пружи, сам ќе се снајдам... Во животот, како е? снајди се, 
па живи, како е. 

 (искази од интервјуирани лица) 
 Што покажуваат наведените искази?  

Наведените искази покажуваат дека дел од штитениците се 
чувствуваат способни да вршат повторно кражби, немаат страв и се 
подготвени да ризикуваат. Престојот во ВПД не го променил системот 
на вредности и не ги „застрашил“. Одговорноста ја бараат кај државата, 
што значи малку се учат од сопствените грешки, односно не постои 
вистинско каење за сторените кривични дела.  
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 Учење негативни вредности и техники од врсниците, 
глорификација на криминалот и на сторителите 
 
Како што претходно беше наведено, криминалните ставови и 

вредности се учат од друштвото и од семејството. Поголемиот број од 
штитениците кражбите и другите девијантни однесувања (злоупотреба 
на дрога, лутање, скитање, бегање од дома) ги прифаќаат како 
својствени елементи од нивниот живот. Бидејќи кривичните дела често 
се прават во друштво (или во група), постепено стануваат дел од 
нивниот код на однесување и прераснуваат во супкултурно 
однесување.   

(1) Со другарите само да пиеме, да крадеме, белји да правиме. 
Сакав да стигнам неколку работи, ама не можев, нема аир 
и на крај тука стигнав. 

(2) Кога одиме да крадеме, одиме, кога одиме да уживаме, 
одиме да уживаме, кога имаме пари. 

(3) Им објаснувам – може вака, може така да правиме, и он се 
сложуваат зошто видат дека знам... Прво беше само еден 
со кој сум вршел, јас сум го слушал само него, ќе ми каже, ќе 
влезеш тука и ќе го испразниш цел стан. 

 (искази од интервјуирани лица) 
Од наведените искази може да се заклучи дека дел од 

штитениците не можат да се вклопат во конвенционалните текови во 
општеството бидејќи и не биле дел од нив, ниту тие, ниту нивните 
семејства. Развојот на нивната личност и нивната социјализација оди по 
девијантен пат. Тие се растени без родител, особено без мајката или 
без соодветна родителска љубов, во домови или во сиромаштија. 

Покрај наведената категорија што краде „на ситно“, оние 
штитеници што „ја вкусиле благодатта“ да располагаат со поголема 
сума пари, полека почнуваат да распознаваат дека парите истовремено 
ги прават помоќни и (лажно) им ја зголемуваат самодовербата во тој 
период, како што наведуваат: 

(1) Па, на пример, кога ќе видат колку пари имам, од кај тие пари, 
ме разбираш. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Наведениот исказ покажува дека, за одредени штитеници, 

парите се моќ, кои полесно и побрзо можат да се стекнат преку 
криминален пат. Ваквото размислување е вовед во понатамошно 
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усвојување на криминални ставови и вредности, кои постепено 
стануваат дел од нивната личност.   

 

 Криминални склоности и криминална кариера  
 
Освен кај тројца, кај останатите штитеници, криминалната 

кариера почнува рано. Прво прават проблеми во училиштето, а потоа, 
веќе на 12–13 годишна возраст почнуваат поинтензивно да извршуваат 
кражби. Во текот на нивната криминална кариера, повеќе пати се 
судруваат со законот, но, бидејќи пред 14 години немаат кривична 
одговорност, немаат дојдено во судир со казненоправниот систем. 
Свесни се за своето богато криминално досие, но никој не успева да ги 
одврати од тој пат, ниту семејството, ниту социјалните служби, ниту 
полицијата, а ниту искуството на нивните другари, кои пред нив биле 
осудени на ВПД или на казна затвор за деца. Генерално, превентивното 
дејство на казната не влијае застрашувачки, туку е очекувана последица 
што неминовно доаѓа. Наведените ставови ги поткрепуваме со 
следниве искази:  

(1) Од 7 години не бев послушен. 
(2) За кражби сум тука... почнав од 12 години до 16 години  

завршив... многу пати ме фатиле... имале некои што ме 
шпиунирале... доаѓале дома и ме земале. 

(3) Сум упаѓал, не ми е сефте, имам и други дела. 
(4) За кражби, за повеќе кражби. Многу не можам да ги бројам. 

Од 13 години почнав. Од Штип, Струмица, Радовиш, 
Кочани, секаде... Кеш, злато, по станови, по куќи. Со три 
другари... едниот беше 19 и другиот 18, ама тие се во 
затвор...  во Штип ги најдов... Арамџија со арамџија се 
наоѓа. 

(5) За коли, многу крадев коли... по куќи одев со нив... Ќе ја 
земам неа (колата) ќе одам наваму натаму... Штип... и 
после ќе ја оставам на местото. 

(6) Јас од мал сум почнал да правам кражби, но ситно тогаш 
почнав. Се радував на точаци, на телефон. Лично за себе си 
го користев, се возев, се радував на тоа, ама кога видов 
дека може и повеќе да сторам од тоа, и тргнав по тој пат 
кај што има и повеќе. 

(7) Од кога почнав од 15,5 г. до 17, така ги правев тие 
проблеми. 
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(8) Една година крадев, ама стално не крадев... Знам јас луѓе 
што крадат секој ден. 

(9) Многу, не можам да ги бројам, многу пати крадев. 
 (искази од интервјуирани лица) 

Што покажуваат наведените искази? 
- Дека штитениците лесно се доживуваат како крадци и крадењето 

го прифаќаат како дел од нивниот живот. 
- Неколкугодишното крадење го има изменето нивниот идентитет, 

но штитениците добро се снаоѓаат во него. 
- Од лошо, има и полошо, така што, неколку, во споредба со многу 

кражби не се ништо, и една во споредба со повеќе години криминален 
пат не е ништо. Ваквите ставови покажуваат дека нема свест за 
тежината на делото како такво, за последицата и за повредата 
нанесена на жртвата. Моралнообврзувачката функција на кривичното 
право е непозната, односно забраната „не кради“ нема значење. Затоа 
се поставува прашањето: дали имало крај на таквото однесување?  

Според исказите на штитениците:  
(1) Некогаш си мислам подобро што дојдов овде, да бев надвор до 

сега некој ќе ме убиеше или ќе убиев. 
(2) Мораше да ме суди за да ме смири. 
(3) Кога дошла (полиција), мајка ми дозна веќе дека крадам... 

почна да ми се дере и отишла во социјално да ме стават во 
дом (се согласила)... Не ѝ се лутам, зошто правилно 
постапила, зошто сега да бев надвор, во Идризово ќе паднев 
или наркоман ќе бев. 

(4) И јас, стварно, дека повеќе дела вршев, мораше да ме фатат 
некад, не може да избегнеш. Јас не очекував дека ќе биде 
многу, ама очекував дека ќе ме фатат. Имав јас шанса да 
престанам. 

(5) Си викам браво зошто сум тука, зошто ова ми е за памет, 
веќе нема да правам проблеми, зошто ако правам пак така, ќе 
одам во Идризово. 

(6) Не сум престанал додека не дојдов тука, ама мајка ми да не 
беше во социјално да потпише да ме донесат тука, јас може 
уште ќе си правев. Од 12 години до 16 години крадев. 

(искази од интервјуирани лица) 
Наведените искази покажуваат дека голем дел од штитениците 

се свесни дека само мерката ВПД можела да ги спречи или 
„онеспособи“ да вршат кражби. Затоа многу често се наметнуваат 
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прашањата: дали социјалните служби и системот требало да ги остави 
доволно долго на улица, без навремено и соодветно да интервенира? 
каде треба да се гледа таа рана интервенција во нарушеното 
поведение знаејќи дека децата уште од мала возраст се без родителски 
надзор?  

Точен е фактот дека со сила не може ништо да се постигне, но 
државата треба да покаже многу повеќе разбирање за наведената 
категорија штитеници, да се засилат кадровските, техничките и 
материјалните капацитети и ресурси на социјалните служби за да 
можат соодветно и навремено да реагираат на проблемите поврзани 
со нивното девијантно однесување. Како што се вели „да не бидат 
испуштени од рака“ бидејќи последиците се уште потешки, а 
подобрувањата во однесувањето тешко остварливо.  

 
По затворањето 

Бидејќи постои тесна поврзаност меѓу криминалниот систем на 
вредности и деликвентното однесување, дел од третманските 
активности во ВПУ и КПУ треба да бидат насочени и кон промена на тој 
систем на вредности. Тоа би значело прифаќање на одговорноста за 
сторените кривични дела, разбирање на негативните последици и на 
повредата што ѝ се нанесува на жртвата, како и отфрлање на 
нелегитимните начини за остварување на потребите или за стекнување 
туѓи добра. Во тој дел, промената на криминалниот систем на 
вредности бара и поддршка од семејството, друштвото, училиштето и 
соседството бидејќи освен желбата, за промена, неопходна е 
дополнителна поддршка, односно стимули за излегување од 
претходниот криминален круг. Во криминолошката теорија постои теза 
дека колку порано младите се впуштаат во девијантно однесување, 
толку подолга и посериозна е криминалната кариера, односно толку 
потешко е одвраќањето (Farrington, 2004: 6). А тоа бара посериозен 
пристап во обидот да се промени нарушеното поведение и системот на 
вредности. Во рамките на истражувањето, беа поставени неколку 
прашања за поврзаноста на штитениците со конвенционалните 
вредности во општеството, со степенот на лична одговорност за 
сопственото девијантно однесување, за нивните ставови кон правото, 
кон девијантното друштво или кон сопственото дело, за чувството на 
каење и слично.   

Иако, како што е претходно наведено, поголемиот број од 
младите не покажувале страв од казненоправниот систем и желба за 
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одвраќање од вршење кривични дела, по затворањето и, во услови на 
неслобода, ги менуваат претходните ставови, односно покажуваат 
знаци на каење, прифаќање на одговорноста и желба за повлекување. 
Велат дека го разбрале делото и неговите последици, поради што не 
сакаат повеќе да извршуваат кражби. Во прилог ги наведуваме 
следниве искази:  

(1) Имав доволно време да размислам за моите последици... Се 
каам што сум ги направил. 

(2) И така сум мислел дека тој пат е интересен, поубав, ама 
сфатив дека не е тоа тоа. 

(3) Али више тоа не ми е интересно, тоа сфатив кога се вратив 
од бегство, некое време додека почнав да учам.  

(4) Значи ти како што си бил, други работи гледаш сфаќаш, ... 
ама сега не сум како што сум, срам ми е. 

(5) Државата во право е,  му штетевме на државата, народот 
го оштетевме ... да, да, многу жал ми е,  можам ли да 
работам? Зошто да крадам? ... може има деца... може децата 
му остануваат гладни ... сега размислувам позитивно зошто 
крадев ... сам си размислувам, си гледам... у кревет си лежам и 
си размислувам  што ќе биде понатаму со живот мене ... да не 
продолжам со истиот живот што бев како што бев помал ... 
да се оженам да си правам како господ никој не е... да ми даде 
деца фамилија ... не сакам да бидам како што бев. 

(6) Како да ти кажам, некои деца немаат јадено, на пример, јас од 
тебе ќе ти крадам, твоите деца гладни да ти останат како 
ќе е... не ти е добро... 5–6 месеци овој период и размислувам 
вака... не е живот ова. 

(7) Мислам дека сум ја заслужил мерката, зошто многу проблеми 
направив надвор, на пример многу сум оштетил, еве на мене 
да ми краде некој лошо ќе ми биде. 

(8) Многу сум грешел во животот. 
 (искази од интервјуирани лица) 

Наведените искази покажуваат како дел од штитениците да 
сфатиле дека веќе не е интересно да се краде и дека со кражбите 
нанесуваат штета на жртвата.  Всушност, мислата на секој штитеник е 
како би го продолжил животот надвор: ќе работи чесно, ќе основа 
фамилија, ќе заврши образование. Сето она што недостасувало во 
животот, младите сонуваат да го имаат и да го постигнат.  
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Еден од штитениците посебно ја чувствува тежината на 
криминалниот живот, поради што покажува искрени намери дека сака 
да прекине со криминалот: ќе се отргнам од сите маки и ќе живеам 
нормален живот... важно јас им кажувам да не крадат, да не прават 
глупости, да не пушат, зошто јас тргав маки, знам на мој грб, маки 
тргав и затоа му велам. Неговиот исказ ја открива заситеноста од 
девијантниот пат и истовремено дека тој пат води кон уште поголеми 
проблеми во животот.  

Покрај тоа што одреден дел од штитениците признаваат дека 
грешеле, поголем дел од нив се повикуваат на лошите затворски 
услови, поради кои не би сакале повторно да бидат осудени на казна 
затвор.  Велат: 

(1) Пред да дојдеме тука мислев друго, сега мислам друго. Сега 
мислам да почнам нов живот, зошто гледам дека нема аир 
од тие работи. Сакам поштено да бидам како сите, не 
сакам да паднам во затвор, да имам девојка, да работам, 
школо да завршам. Мислам дека ми е доста тука, ми дојде 
паметот.  

(2) Очекувам што сум го правел тоа во минатото да не го 
повторам... Оваа установа ќе заврши, па ќе дојде друга... 
цел живот... не сакам животот да ми помине така. 

(3) Гледам да се повлечам,... зошто знам се ти е добро крадеш, 
ти ќе работиш за тие три години пет години и јас ќе 
дојдам за 5 минути ќе ти ги земам, мене ми е благо таман, 
ама на крајот ми е тешко. Од тука нема друго нема кај да 
одиме. 

(4) Не сакам веќе проблеми, доста ми е. 
(5) Тоа више не ми доаѓа на памет да крадам ... не се плашам... 

види кај дојдов... не сакам да шетам кај други затвори... за 
памет (оваа институција, м.з.) и овде е како да ви кажам, 
тешко... ама што да правиш... кога си направил. 

(6) Можам да завршам у Идризово, ова ти е како една шанса 
овде – ВПД го доживува како полесна мерка. 

(7) Му викам лошо е таму, викам немојте. 
(8) Се каам што го направив тоа ...се ... да не прават други му 

давам некој совет знам како е да не влегуваат внатре... 
знам како е. 

(искази од интервјуирани лица) 
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Што покажуваат наведените искази? 
 Наведените искази откриваат дека дел од младите штитеници се 
свесни дека продолжувањето на криминалната кариера води кон нова 
казна затвор. И врз основа на сегашното искуство, како и врз основа на 
искуството на нивните пријатели не сакаат повторно да бидат зад 
решетки.     

Останува прашањето дали ќе најдат сопствени сили да одолеат 
на искушенијата со кои ќе се соочат по излегувањето од ВПД. Во 
процесот на реинтегрирање ќе треба системски пристап, постпенална 
помош, поддршка и контрола од самата заедница и од институциите на 
системот. Во спротивно, процентот на рецидивисти сè повеќе ќе се 
зголемува. Во прилог на тоа, и нивните, во моментот на спроведување 
на интервјуата, можеби, најдобри и најискрени намери да не крадат 
веќе, ќе зависат од поддршката, пред сè на семејството, од сопствените 
сили и од капацитети да го завршат образованието, како и од можноста 
да се вработат. Но, одвраќањето од криминалниот пат најмногу ќе 
зависи од прекинувањето на врските со претходното криминално 
друштво бидејќи тоа се покажа како еден од најризичните фактори. Во 
таа смисла, на секој ризичен фактор треба да му се спротивстави 
заштитен фактор или развивање нови позитивни социјални врски 
бидејќи и самите штитеници велат дека друштвото ги навело на 
криминал. Свесни за нивното лошо влијание, самите изјавуваат:  

(1) Ако ми каже другар ми... оди кради си... јас ќе си работам 
чесно ќе си заработам.  

(2) А тие лошите ме тераат, ама викам не ми треба пак, ти 
благодарам.  

(3) Со такви деца веќе ни здраво нема да правам.  
(4) Знам кои други ќе ме заглават... Поубаво со чичко ќе 

шетам него ли со други. 
(5) Комуницирав со тие што вршев кражби, првиот викенд 

комуницирав да им кажам дека не сум во нивна група, 
зошто некои ги осудија во Идризово, а јас не се плашам да 
кажам дека не сакам да заглавам, да ја губам младоста, 
дека нема смисла да останам некаде, зошто можеш 
фамилија да имаш, деца. 

(6) Не се гледам со нив, не зборам со нив... Не знам што 
прават сега не. 
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(7) Јас не сакам да зборувам со нив, си имам други другарчиња 
од школо, тие заедно што учевме... Тие не се роми, 
Македонци се. 

(искази од интервјуирани лица) 
 
 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 
 

Несоодветен систем на вредности. Младите штитеници имаат 
изградено криминален систем на вредности и ставови кон кривичните 
дела. Кражбите ги гледаат како начин да ги задоволат своите 
хедонистички и други потреби, без да ја разберат и сфатат сериозноста 
на делото и штетните последици што ѝ се нанесуваат на жртвата. Исто 
така, насилството за нив е научено однесување, легитимен начин на 
одбрана од напади на нивната личност или, пак, начин да стекнат 
идентитет или статус во групата.   

Криминални склоности. Младите штитеници развиваат 
криминални склоности поради големиот број ризични фактори со кои 
се соочуваат во својот социјален и интелектуален развој. Поради 
нивното присуство, одвраќањето е речиси невозможно, односно тој 
криминален пат кај поголемиот број штитеници се прекинува со 
упатувањето во домот. Нивната богата криминална кариера е толку 
развиена што немало сила којашто можела да ги одврати, освен 
лишувањето од слобода.  

Криминална кариера. За казненоправниот систем, односно за 
надлежните судии, по веќе другите изречени воспитни мерки, 
изрекувањето на ВПД е последователна мерка. Имајќи ја предвид 
богатата криминална кариера на поголемиот број од штитениците, се 
чини како да се однапред предодредени да го поминуваат тој животен 
пат: да растат во криминален свет и да поминат дел од животот во 
институции. Дури и можноста да бидат подоцна осудени на казна 
затвор поради можното продолжување на криминалната кариера е 
очекувана казна против која не се бунтуваат и ја прифаќаат.  

Ставови за правото и за казненоправниот систем. 
Поголемиот број штитеници покажуваат отпор и непослушност кон 
казненоправниот систем, односно кон државниот систем генерално, 
вклучувајќи ги и социјалните служби. Дел од нив ги доживуваат како 
„непријатели“, кои не само што ги гонат, туку не им дозволуваат да 
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продолжат по нормален пат, односно не им обезбедуваат легални 
средства за остварување на основните потреби. Меѓутоа, повеќето 
штитеници манифестираат низок степен на свест за улогата и 
функционирањето на системот. Тоа покажува недоволна зрелост да се 
сфати значењето на постапките, на сериозноста на делата и на 
штетноста на предизвиканите последици.   

Криминалното однесување како нормално однесување. 
Децата што се растени во домови, напуштени од семејството, кај кои 
отсуствува целосна воспитна запуштеност, поради друштвото со 
криминално досие, кражбите ги преземаат како нормално и прифатено 
однесување. Поради немањето сопствен дом и поради  чувството дека 
се оставени сами на себе, да се борат и да се грижат во животот, учат 
дека кражбите се еден начин да присвојат пари. Чувството  дека можат 
да имаат пари, кои им овозможуваат да купат што сакаат, го заменува 
чувството дека се социјално исклучени и без љубов и поддршка. Тоа 
краткотрајно задоволство е замена на сè она што недостасува од 
семејството и од домот. Да се земе „забранетото“ во услови на послаба 
социјална контрола е одлична можност тоа да се направи. ВПД како 
продолжување на институционализацијата воспитнозапуштените деца 
го доживуваат како нужна последица за своите дела, односно поради 
кривичните дела и врз основа на искуството на другите пријатели и 
деца во домовите знаат дека можат да бидат осудени и упатени во 
ВПД. Но, мерката не ја доживуваат како воспитна бидејќи животот и 
растењето во слични домови им кажува дека во домовите не се врши 
ниту воспитание, ниту поправање на однесувањето. Веројатно, загубата 
на семејството и семејната грижа одбиваат да ја заменат со грижата од 
персоналот во домовите. Затоа, нив ги доживуваат како „лоши“, кои не 
можат да ја надоместат загубата, ги отфрлаат како лица што можат да 
пружат помош и не ги прифаќаат како позитивни модели на 
однесување.  

Зацврстување на криминалните склоности. Криминалната 
кариера ја почнуваат во група, но криминалните склоности ги 
усовршуваат и прифаќаат како начин на однесување. Успешноста во 
крадењето ја зголемува желбата за уште поголем успех. На тој начин, 
криминалното однесување ги заробува, а во одредени ситуации го 
зголемува адреналинот бидејќи се впуштаат и во ризични ситуации. 
Дел од штитениците се идентификуваат со оние ликови што ги вовеле 
во криминалниот свет. Но, ниту нивната трагична судбина (смрт поради 
предозираност со дрога), ниту повторната осудуваност на казна затвор 
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не ги одвратува од повторно вршење кривични дела. Кражбите и 
преземањето ризик се нивен животен стил, и иако се свесни дека 
можат да бидат фатени и казнети, тоа не влијае превентивно и 
застрашувачки. 

Репресивен казненоправен систем наспроти немоќни млади 
сторители. Младите штитеници гледаат и прифаќаат дека 
репресивното однесување од страна на казненоправниот систем 
(полицијата, службата за обезбедување) во одредени ситуации е 
нормално однесување бидејќи нивните претставници имаат сила и 
надлежност да применуваат сила. 
 Штитениците најчесто имаат антисоцијален начин на 
размислување. Тој  подразбира бегање од одговорноста и од 
социјалните норми. Повеќето од нив се чувствуваат неправедно 
третирани и се научени да користат девијантен, непријателски став 
како дел од својата основна ориентација кон животот и кон другите 
луѓе. Непријателството кон другите и ставот на жртва се научени 
когнитивни однесувања. За престапниците, да се сметаат себеси за 
жртва им дава чувство на бес, моќ и самозадоволство, додека на 
признавањето на грешките се гледа како на знак на слабост и 
ранливост. Во односите со другите доминира борбата за моќ, а 
ориентацијата победник/губитник е доминантна во релациите. Притоа, 
победата се дефинира како принудување на другиот да изгуби. 
Задоволството како резултат на ваков вид на победа за некои 
престапници е единственото задоволство што го научиле. 
Мнозинството од нив има сериозен проблем да се однесува на 
социјално прифатлив начин. Во таа насока, корективните програми, кои 
се засноваат на когнитивно-бихејвиорален  пристап се насочени кон 
менување на нивните ставови и вредности, на недостатоците во однос 
на решавањето на проблемите, на социјалната интеракција и на 
вештините за управување со сопственото поведение. Таквите 
интервенции имаат најконзистентно позитивно влијание врз 
менувањето на моделите на антисоцијално однесување, вклучително и 
врз намалување на рецидивизмот. Овој пристап користи два основни 
пристапи за промена: реструктурирање на когнитивни настани и 
тренинг на социјални и интерпесонални вештини. Значајно е што овој 
пристап помага да се стекне просоцијално мислење и однесување, да 
се преземе одговорност за своето однесување, како и да се земат 
предвид потребите на другите и општеството. На овој начин се влијае 
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врз ставовите и вредностите кои штитениците ги водат кон криминално 
однесување.  
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СТРУКТУРНИТЕ ПРОЦЕСИ НА МАРГИНАЛИЗАЦИЈА, 
СТИГМАТИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНО ИСКЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА 
ПОВРЗАНОСТ СО КРИМИНАЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕД И ЗА 

ВРЕМЕ НА ЗАТВОРАЊЕТО 
 
 
ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ  

 
  
 Повеќе криминолошки теории (теоријата на аномија, на 
етикетирање, критичката теорија, културната криминологија) значаен 
дел од факторите за криминалот ги гледаат во структурните процеси на 
маргинализација, стигматизација и социјално исклучување. Тие се 
меѓусебно поврзани процеси, кои ги туркаат младите во криминал. 
Всушност, маргинализираните лица се истовремено социјално 
исклучени лица и обратно. Тие се на маргините на едно општество, 
отфрлени и заборавени, без еднаков пристап за социјални, културни и 
други услуги што ги нуди државата. Од друга страна, стигматизацијата е 
последователна појава на примарното девијантно и криминално 
однесување, која потоа уште повеќе го засилува таквото однесување. 
Често, младите, пред да започнат со посериозни облици на криминал, 
се однесуваат девијантно поради што се етикетирани како 
проблематични момчиња или девојчиња или како девијанти. 
 
Маргинализацијата, социјалното исклучување и криминалното 
однесување   
 

Појавата на концептот на социјално исклучување се поврзува со 
Рене Ленор, кој бил политички активен и кој во раните 70-ти години во 
Франција одредени маргинализирани групи, како и оние со 
проблематично однесување (бездомници, деликвенти), ги именува како 
социјално исклучени групи (Daly, 2003: 3). Меѓутоа, тој пристап 
постепено се проширува, и појавата почнува да опфаќа повеќе аспекти. 
Сега, во поновата литература се јавуваат голем број дефиниции и 
објаснувања. Едни ја поврзуваат само со сиромаштијата, други со 
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поделеноста и нееднаквоста во општеството, трети со поткласата32 (за 
различните концепти види повеќе кај Бушард, Легранд и Пјашо, 2009). 
Основата е дека поединецот (и групата) не може да учествува во 
економскиот, социјалниот, политичкиот и културниот живот или, со 
други зборови, не може да ги реализира своите економски, граѓански, 
политички и социјални права како граѓанин во едно општество. 
Последиците се: лишување од материјални добра, сиромашно 
здравство, ограничени образовни можности, ниска самодоверба, 
изолација, оттуѓување, неморал и влез во потешки форми на 
деликвентно и криминално однесување.   

Периодот по 70-тите години, познат како период на доцен 
модернизам, исто така, создава економска и лична несигурност, 
дисконтинуитет на личноста и на општеството и тенденција за социјално 
исклучување на граѓаните, посебно на лицата со девијантно однесување 
(Аas F. Kаtја, 2007: 16). Конкретно, невработеноста, сиромашните 
социјални вештини, ниските семејни приходи, несоодветното 
домување, здравство и образование, средините со високи стапки на 
криминал, распаѓањето на семејствата и слични социјални проблеми се 
основните детерминанти за социјално исклучување на граѓаните во 
едно општество. На пример, податоците од Државниот завод за 
статистика покажуваат дека во нашата земја групите што се најмногу 
изложени на ризик од сиромаштија и социјално исклучување се: 
„домаќинства со повеќе членови, во кои ниеден од членовите не е 
вработен и домаќинства во кои главата на семејството има ниско 
ниво на образование (без образование, незавршено основно 
образование или само основно образование).“33  

Но, независно од причината, основата е дека поединецот (или 
групата) не учествува во клучните активности и не може ефективно да 
партиципира во економскиот, културниот и социјалниот живот. Затоа, 
социјалното исклучување создава криза на идентитетот, оттуѓување и 
дистанцирање од нормалните текови на општеството, што Бауман го 
споредува со социјална смрт (Bauman & Lyon, 2013: 81). Тоа ги прави 
граѓаните ранливи на криминал, односно состојбата во ризик 
предизвикува изложеност на повисоки форми на криминал. На пример, 

                                                           
32 Класата генерално се поврзува со економското потекло, односно со 
образованието, професијата и приходите. 
33Министерство за труд и социјална политика (2010), Национална стратегија за 
намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија, 
2010–2020. 
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резултати од повеќе истражувања покажуваат дека најголемиот 
процент осудени лица имаат историја на социјална исклученост, што 
вклучува високо ниво на материјална депривација, семејни, 
здравствени и образовни проблеми и ограничувања. Исто така, загубата 
на работа, немањето стручни квалификации, маргинализацијата и 
алкохолизмот ја засилуваат невработеноста. Овие фактори ги исклучува 
работоспособните луѓе од пазарот на труд и, со тоа, од другите области 
во општественото живеење. Таквиот начин на живот ги втурнува во 
криминал, во злоупотреба на дрога и алкохол и во други девијантни 
појави, а ја зголемува и можноста за самоубиства (Levay, 2007: 10).  

Од друга страна, изворите на социјалното исклучување може да 
се бараат, како на индивидуално развојно ниво, така и на пошироко 
општествено ниво. Основните прашања се: Што ги потикнува, односно 
што е тоа што ги исклучува граѓаните од социјалниот живот? Зошто не 
можат еднакво да учествуваат и да се интегрираат во општеството? 
Одговорот на овие прашања е нераскинливо поврзан со корените на 
социјалното исклучување, а тие се наоѓаат во структурните 
нееднаквости во општеството, во нееднаквата дистрибуција на моќ и 
богатство во рацете на мал број луѓе, во зголемената приватизација во 
сите области од општественото живеење, во развојот на 
индивидуалистичка и потрошувачка култура, во наметнувањето на 
(американскиот) сон да се биде богат и успешен, а од друга страна во 
немоќта на општеството да се справи со наметнатите и нараснати 
проблеми кај граѓаните.  

На индивидуален план, доцниот модернизам, транзициските 
процеси и новата потрошувачка култура, покрај материјална, 
предизвикува и онтолошка несигурност, односно конфузност што 
индивидуата ја чувствува. На пример, сиромаштијата, посебно кај 
младите, предизвикуваат чувство на понижување и неправда. Покрај 
тоа, младите доживуваат различни искуства и различно ги доживуваат и 
перцепираат другите транзициски процеси, но, генерално, тие, во 
изменетите услови на глобалната и потрошувачка култура,  се соочуваат 
со несигурност и со криза на идентитетот (Martin, 2009: 134).  

Покрај наведените, објаснувањето за социјалното исклучување 
може да се бара и на микро, односно на развојно ниво на младите при 
несоодветниот премин од една во друга развојна фаза во животот. На 
пример, при преминот од училиште во областа на пазарот на труд, од 
детство во полнолетство, од сигурен семеен дом во семејно 
осамостојување, од економска зависност во стекнување независност 
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(Bynner, 1999). Кога таквите транзиции се несоодветни и се 
испреплетуваат со проблемите на рана бременост, користење на дрога, 
несоодветно образование и ограничени материјални можности, тие го 
поттикнуваат и продолжуваат социјалното исклучување. 

Покрај индивидуалните ризични фактори, истражувањата 
покажуваат дека социјалното исклучување се поврзува и со други 
факори на ниво на заедница и семејство, како што се: сиромашни 
соседства во кои проблемите на депривација, невработеност и 
криминал се најмногу концентрирани или семејствата се соочуваат со 
ниски приходи, невработеност, здравствени проблеми, злоупотреба на 
дрога или семеен криминал (Webster и др., 2004).  

Во однос на карактеристиките на осудените лица според класа и 
социјално потекло, познатиот криминолог Ирвин (Irwin, 1987) во 
затворот ја идентификува подкласата, односно категоријата на млади и 
малцински групи, кои се социјално изолирани и исклучени од пазарот 
на труд и од други социјални јавни услуги. Тие се економско маргинална 
популација, која живее во постојана несигурност (Irwin, 1987). Во однос 
на расизмот, исто така, податоците покажуваат диспропорционален 
број на лица од друго етничко, национално, односно расно потекло. Во 
дополнение на тоа, доминантните ставови во јавноста се дека таквите 
малцински групи во едно општество имаат семејна историја што 
покажува постојано ниво на (семејна) злоупотреба и негрижа 
(MacDonald P. Michael, 1997: 334).  
 
Стигматизацијата и криминалното однесување 
  

 Стигматизацијата и криминалното однесување се објаснуваат со 
помош на теоријата на етикетирање (ang. Labeling theory), според која 
континуираното вклучување во криминал е предизвикано од 
општествените реакции иницирани од општественото етикетирање на 
граѓаните како криминалци. Значи, кога државата ги влече (процесира) 
индивидуите во казненоправниот систем и ги осудува на казна затвор, 
таа го става во движење процесот што ги заробува граѓаните во 
криминал. Тоа значи дека, кога еднаш ќе влезат во системот на државна 
контрола, многу е потешко да излезат бидејќи сторителите се веќе 
етикетирани и обележани како криминалци. Во таа насока, оваа теорија 
ги третира таквите етикети не само како последица, туку и како причина 
за понатамошно девијантно и криминално однесување.  



218 
 

Значајни претставници на теоријата на етикетирање се Едвин 
Лемерт (Edwin M. Lemert, 1912–1996) и Хауард Бекер (Howard Becker). 

Според Лемерт, за да се разберат девијантите, прво треба да се 
разбере реакцијата на девијантноста. Тој се фокусира на две нивоа на 
девијантност. Примарната девијација претставува девијантно или 
криминално однесување пред лицето да биде етикетирано како 
девијантно. Taa може да се појави поради голем број причини: од 
љубопитност, досада, потрага по возбуда, доживеан стрес или загуба. За 
примарната девијација, исто така, е карактеристично дека останува 
функционално вклучена во прифатливите општествени улоги, така што 
поединецот не е присилен да го реорганизира сопствениот идентитет. 
До секундарна девијација доаѓа кога поединецот продолжува да се 
однесува девијантно и криминално, но таквото однесување претставува 
средство за одбрана, напад или прилагодување на отворените и 
прикриените проблеми, кои се последица на општествената реакција и 
стигматизација. Значи, секундарната девијација се однесува на 
понатамошните кривични дела, кои се извршуваат поради етикетите 
што им се ставаат на сторителите. Етикетираното лице својата слика за 
себе ќе ја гради врз основа на тоа што другите луѓе мислат за него. Или, 
со други зборови, секундарната девијација произлегува од 
субјективните ефекти на етикетирањето (Maruna, 2010: 100).  

Според Бекер, за девијантно се смета секое однесување што 
отстапува од просечното и е однапред поставено и дефинирано. Оние 
што отстапуваат од просечното, Бекер ги опишува како аутсајдери 
(девијанти), кои се обележани како такви, како од формалниот систем, 
така и од пошироката заедница. Со тоа се осудени да бидат надвор од 
просечната и нормална група во општеството. Оттука, девијантноста 
претставува процес што ги опфаќа реакциите на другите за одредени 
однесувања (Becker, 1969, наведено во Ignjatovik, 2009).  
 
 
МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП 

 
 
 Четвртиот аспект што се истражува во рамките на моделот на 
внесување е поврзаноста на структурните процеси на маргинализација, 
стигматизација и социјално исклучување во однос на класната и расната 
припадност во примарната средина (семејството, училиштето и 
друштвото) пред упатувањето во воспитно- и во казнено-поправниот 
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дом и нивното пренесување во оваа институтција. Тие имаат значајно 
влијание врз однесувањето внатре во установата. На пример, младите 
луѓе се постојано позиционирани како немоќни поради структуралната 
нееднаквост во општеството (Ogilvie & Lynch, 2001: 332, според O’Connor 
& Sweetapple, 1988). Доколку, поради структуралната нееднаквост со 
општеството, младите се позиционираат себеси како немоќни, слично 
ќе се доживуваат и во домовите, односно дека нивната положба и 
состојба во домовите е предмет на заборав, нееднаквост и злоупотреба 
на моќ. Имајќи го предвид наведеното, се поставуваат повеќе 
истражувачки прашања: 

 Дали процесите на маргинализација, стигматизација, 
социјално исклучување и предрасуди се присутни и во 
домовите од страна на системот? Како тие се манифестираат?  

 Каква е структурата на младите според класа и етничко 
потекло? Дали постои диспропорционалност и селективен 
пристап? Дали наведените процеси може да се разгледуваат 
и како последица од затворањето?  

При анализата на содржина, податоците ги поделивме во три 
категории: 

 социјално исклучување пред и за време на затворањето, 

 стигматизација пред и за време на затворањето и  

 маргинализацијата пред и за време на затворањето.  
 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
 
Социјално исклучување   
 
Пред затворањето 

Поголем дел од штитениците и нивните семејства, врз основа на 
нивните карактеристики, спаѓаат во категоријата на социјално исклучени 
лица. Тие се соочуваат со сиромаштија, мал дел од семејствата питаат 
или се проституираат, а децата се исклучени од образовниот процес или 
го завршуваат само основното образование. Таквите семејства 
доживуваат дополнителна или последователна маргинализација од 
општеството и граѓаните, што се надополнува со неможноста да се 
вклучат во доминантната меинстрим култура и да ги остварат 
доминантните културни очекувања и цели. Поради тоа, се етикетираат 
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како „другите“ и „исклучените“ од општеството. Значи, социјалната 
исклученост кај најголемиот процент од штитениците, особено кај 
ромската етничка заедница, се манифестира со воспитна запуштеност, 
напуштање на образованието, талкање и бездомништво. Понекогаш 
спијат на улица, во подруми, на напуштени места. Штитениците што се 
сместени во домови често бегаат и не се враќаат подолги периоди. На 
пример, според нивните искази, од домот бегале: на недела ипол-две 
или сум имал, ама не многу 4–5  пати бегства од домот во текот на 
сите години.  

Притоа, како што наведуваат (и други штитеници): 
(1) Насекаде сум спиел, по улици, насекаде... Најдолг период ми 

беше година ипол. 
(2) По улици сум спиел, по згради, подруми, така. 
(3) По цела вечер сме шетале, не сум спиел. 
(4) Па, со друштво, шетање нонстоп (како го поминува 

слободното време, м.з.). 
(искази од интервјуитани лица) 

 Ваквите искази укажуваат на тоа дека бегствата и безделничењето 
се честа појава кај домските и кај воспитно запуштените деца, што води 
кон криминално однесување. Домовите во кои растеле не ги 
чувствуваат како свои домови, што индицира дека не ја доживуваат 
како пријатна и безбедна средина. Честите бегства, исто така, 
покажуваат дека воспитно запуштените деца од нивното примарно 
семејство продолжуваат да бидат воспитно запуштени и во домот во кој 
растеле. 

Покрај таквата запуштеност, дел од штитениците се чувствуваат 
отфрлени и од другите служби во општеството. Како пример 
наведуваат:  

(1) Не сум знаел каде да се обратам и каде да побарам помош.   
(2) Сум побарал неколку пати од социјалното, ама џабе, и тие за 

ништо не се, сум побарал помош, нешто да ми се помогне, 
кај ќе живеам... зошто тие ја знаат мојата ситуација, ме 
водат веќе 15 години... Ми викаат, “ќе видиме, биди ти прво 
мирен, смири се, ќе разговараме“. 

(искази од интервјуирани лица) 
Значи, и покрај обидот социјалните служби да ги извлечат од 

криминалниот круг, за кои се свесни, сепак, наидуваат на затворена 
врата. Службите ја условуваат помошта со „дисциплина“, „според 
заслуга“, иако ним им е најпотребна по излегување од домот. Меѓутоа, 
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и покрај тоа што социјалното исклучување води кон девијатно и 
криминално однесување, тоа исклучување продолжува и во текот на 
криминалната кариера. Зошто? Тие, со извршувањето самите се 
исклучуваат, почнувајќи од училиштето, потоа со формирањето 
криминално друштво, каде добиваат чувство на припадност и сигурност. 
Второ, соседите и пошироката заедница постепено почнуваат да ставаат 
етикети, кои младите ги прифаќаат. Трето, системот ги исклучува, 
вклучувајќи го и казненоправниот систем. Во тој контекст, не само што 
социјалното исклучување води до криминал, но и обратно. Лицата во 
судир со законот, за време или по истекот на изречената кривична 
санкција, во понатамошниот живот се соочуваат со дополнителна 
стигматизација, која повторно ги исклучува од општеството. Како тоа се 
манифестира во ВПД? 
 
По затворањето  

Социјалното исклучување надвор се чувствува и внатре во ВПД. 
Социјално исклучените штитеници се помалку заштитени, повторно 
отфрлени од семејството, од социјалните служби, и генерално од 
системот. Особено кај оние штитеници што растеле во домови за 
воспитнозапуштени деца, исклучувањето најмногу се доживува и таа 
напуштеност и маргинализација во услови на неслобода многу потешко 
се доживува. Особено запоставеноста и немањето поддршка, уште 
повеќе го засилува чувството на заборавеност и немоќ. Според 
испитанците: 

(1) Jас и да излезам од тука кај ќе одам... Па, не се чувствувам сè 
уште спремен (м.з. да излезе од установата), не, не ми е 
страв, него и да излезам, може пак да го направам тоа... 
друштвото би влијаело. 

                                                    (исказ од интервјуирано лице) 
 Наведениот исказ покажува страв дека повторно ќе се впушти во 
криминал и немоќ да се справи „на слобода“ со притисокот, 
неизвесноста и лошото друштво. Значи, светот го доживува како место 
во кое се мешаат криминалноста и некриминалноста, но каде почесто 
надвладува криминалноста. Ваквите ставови кај други штитеници 
предизвикува и мисли за самоубиство, како што наведуваат:  

(1) Понекогаш сум размислувал и тука (мисли за самоубиство, 
м.з.)... затоа што немам иднина, немам кај да одам кога ќе 
излезам, кај да живеам, како ќе се школувам, кој ќе ме 
финансира за школо али... 
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(исказ од интервјуирано лице) 
 Ваквата состојба е карактеристична за штитениците што растеле во 
домови, што значи дека посебен пристап и третман треба да се има кон 
оваа ранлива група. Тие се најнемоќни и најподложни на криминогено 
влијание и токму затоа, многу повеќе труд, енергија и средства треба да 
се вложат за нив бидејќи, доколку семејството и општеството ги 
отфрлило, државата, преку нејзините механизми, треба многу повеќе да 
ги врати, односно успешно да ги реинтегрира во општеството. Можеби 
тогаш нивниот криминален пат ќе сврти во позитивна насока. 

Ваквите искази покажуваат дека, поради заборавеноста, 
незаинтересираноста и рамнодушноста, како на нивното примарно 
семејство, така и на социјалните служби и на персоналот, одредени 
штитеници чувствуваат поголема разочараност и безперспективност. 
Тоа ги прави немоќни да прават планови за нивниот понатамошен 
живот бидејќи нема на кого да се потпрат, а истовремено не наоѓаат 
заштита и поддршка ниту од воспитнопоправниот дом. Токму затоа, 
оние штитеници на кои животот не им пружил доволно љубов и 
поддршка не очекуваат позитивни промени не само внатре, туку и по 
излегувањето од ВПД.  

Исто така, социјалното исклучување во домот може да се 
препознае и поради неможноста активно да учествуваат во донесување 
одредени одлуки што се однесуваат на нивната положба. Тоа лишување 
од можноста да добијат одредени услуги или добра или да им се 
подобрат одредени услови (на пример, сместувачките капацитети, 
спортските реквизити, капацитетите за стручно оспособување) ги 
„умртвува“, односно го потиснува нивното творечко битие и енергија да 
се изразат. Во тој контекст, интересни се одредени искази: 

(1) Немоќен, како да ти кажам... немаш услови.  
(2) Јас не сум ни директор, ни сум психолог, ни сум командир, 

никој и ништо не сум, ако можам нешто, на пример, ако 
можам да барам. 

(3) Тука не може ништо (м.з. во установата). 
(4) Па, осамено (како се чувствува).   
(5) Би сакал (боксерска вреќа, м.з.), би сакал јас многу работи... 

ама џабе. 
(искази од интервјуирани лица) 

Што покажуваат ваквите искази?  
Ваквите искази ја откриваат зависноста на секое затворено лице 

од персоналот, како и нивната ранливост, немоќ и беспомошност. И 
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наместо да се намалат негативните последици од тие состојби, тие уште 
повеќе се зголемуваат поради лошите затворски услови. И проблемот 
не би бил толку во самото затворање, бидејќи тоа може да биде 
корисна опомена за младите сторители. Проблемот е многу повеќе во 
пригушеноста, немоќта и чувството на губење на одредени права како 
осудено лице (никој и ништо не сум). И тука се поставува прашањето: 
Дали чувството на беспомошност и немоќ е „донесено“ или „стекнато“? 
Во првиот случај, беспомошноста може да се поврзе со институциите 
бидејќи, штом состојбата и остварувањето на одредени права зависат 
од други институции, тогаш младите го имаат чувството на немоќ и на 
безнадежност и чувството дека се предмет на анализа и опсервација. Во 
вториот случај, чувството на беспомошност може да се поврзе со самиот 
однос на затворскиот систем, дека за нив како осудени лица, такви се 
условите. И во едниот и во другиот случај, тие се „другите“.  

Според одредени искази, статусот на штитеник се прифаќа 
покорно и без многу очекувања. Во услови на неслобода, 
маргинализацијата, отфрленоста и нееднаквоста кај одредени 
штитеници предизвикува немоќ, чувство на осаменост и пасивно 
прифаќање на состојбата. 

Но, таквите состојби кај други штитеници предизвикува револт, 
отпор и критика кон системот. Во таа смисла, интересни се одредени 
констатaции што ја осудуваат негрижата од персоналот бидејќи ВПД е 
одговорен да им обезбеди соодветни услови и грижа на штитениците, 
особено на оние што растеле во домови за воспитнозапуштени деца или 
во крајна сиромаштија. Така, за одредени штитеници персоналот е 
одговорен за децата и тие треба да покажуваат соодветна грижа, која ја 
поистоветуваат (изедначуваат) со мајчинската и татковската грижа.  

(1) Она одговора, она е како мајка ми, татко ми, све како да ми е... 
ти си одговорен за детето... патики, што му треба, облека ... 
не знам... што му треба... млеко ќе му дадам сабајле, јас тоа 
сум јадел...да му дадам да има пари, да си зема и он, не само јас 
да му дадам, значи во домот тоа треба да го има. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Наведениот исказ потврдува дека младите се свесни дека не 

можат сами да се изборат со искушенијата и предизвиците во животот. 
Сакаат насока, контрола, поттик, поддршка, оспособување и заштита. За 
одредени штитеници персоналот во домот треба да биде замена за 
мајчинска, односно таковска грижа, особено за оние за кои нема кој да 
се грижи. Тој е надлежен за децата и за време на извршувањето на 
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мерката треба да ги обезбедува оние минимални услови и потреби што 
ги имаат и на слобода. Како што наведува понатаму,  

(1) На домот што му недостасува, нема доволно средства, нема 
никој влечки, никој не му дава... мене ми е жал... морам јас 
моите да им дадам да ги носи... на нив нема кој да им даде, 
тие немаат родители, под мостови спијат. Зошто има 
многу деца така, што ја немаат таа слобода, што... значи 
да се научат на нешто... на пример, како на свое дете, кога 
ќе му дадеш нешто и он тоа ќе го памти... Разбираш. 

(исказ од интервјуирано лице)   
Доколку го слушнеме гласот на немоќните и маргинализираните и 

се ставиме во нивна кожа, тогаш можеме да разбереме дека самите 
деца бараат поддршка, грижа и награда, бараат да се чувствуваат 
вредни, дека нешто заслужиле, дека не се напуштени ниту од тие што 
треба да се грижат за нив во моментот, а тоа е затворскиот персонал. 
Но, според одредени искази, ВПД не обезбедува услови, материјални 
добра и соодветна грижа. Оттука, може да се констатира дека 
процесите на маргинализација, сиромаштија, напуштеност и 
заборавеност, исто така, се чувствуваат и во воспитнопоправниот дом. 
Таквата состојба на отфрленост предизвикува револт, рамнодушност, 
тага и  деструктивност.  

(1) Знам, самиот си правам штета... и мене ми рекоа за година 
ипол ќе излезеш, добро реков, влегов внатре, седев мирен, 
не правев бегства, па се враќав од викенд, не правев 
кривични дела, ништо... Дојде време да излезам, не ве 
ваѓаат... И почнав едно бегство, второ бегство. 

(исказ од интервјуирано лице) 
Еден аспект на социјалното исклучување претставуваат и 

ограничените контакти со надворешниот свет, особено за оние деца кои 
нема кој да ги прифати на слобода или родителите се 
незаинтересирани. Кај таквите деца отсуството на социјална поддршка 
предизвикува повеќе негативни последици, кои се надоврзуваат една 
на друга: чувство на отфрленост, неможност да користат отсуства, 
фрустрација, несоодветно однесување и продолжување на престојот во 
домот. И тој круг постојано се врти, како снежна топка што сè повеќе се 
зголемува, натрупувајќи ги и проблемите. Како што наведуваат:   

(1) Сакам да барам, ама не може да го добијам, го барам 
нормално ... си ги барам моите права... на пример... ќе одам 
кај психолог ќе ѝ кажам: Ве замолувам да стапите во 
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контакт со социјалното, да ми се најде некој старател, 
близок, да излезам во град. Не може, казнет си.  

(2) Барем да идам да видам, да прошетам малце. 
(искази на интервјуирани лица) 

Ваквите забрани и недоразбирања може да се анализираат од 
повеќе аспекти. Младиот човек сака да прошета, да излезе во град. И 
кога тоа се дозволува, младите таа слобода ја злоупотребуваат. Што 
недостасува тука? Недостасува контрола и поддршка од семејството, но 
истовремено контрола и поддршка од социјалните служби бидејќи, по 
истекот на максималните пет години, штитениците ќе излезат од домот 
и, доколку во меѓувреме „ништо не се сменило“, таа слобода надвор 
повторно ќе се злоупотреби. Иако социјалните служби имаат 
ограничени кадровски и материјални капацитети да обезбедат 
постојана заштита, пристоен дом, вработување и слично, сепак, 
проблемот со младите што се воспитно запуштени треба посериозно и 
системски да биде разгледуван и да се најдат трајни решенија. Во 
спротивно, забраните во ВПД ќе престанат, но проблемите ќе останат. 
 
 
Стигматизација 
 
 Стигматизацијата е последователна појава на девијантното 
однесување. Дел од штитениците се соочуваат со стигма на лоши, 
деликвентни деца, кои се отфрлени, осудувани и исмејувани од другите. 
Во прилог ги наведуваме следните искази: 

(1) Сите, сите знаеја, ме бркаа, ме маваа (соседите). 
(2) Ме гледаа многу чудно, бев многу лошо дете, тие што беа 

соседите, другарите избегаваат со мене, што ги имав 
другарчињата нашколо избегаваа... Ме гледале како 
арамија, немав муабет со добри луѓе, само со лоши луѓе. 

(3) Они се радуваат дека сум овде, зашто кога ќе испаднам да 
не мислам дека пак ќе крадам... се плашат више од мене... 
тие луѓето што крадам. 

(4) Соседите ме осудуваа, ми викаа тргни се од тука, ти си 
лопов, а јас му викав, ќе видиш вечер што ќе ти сторам. На 
секое негово, јас морав контра да му одговорам. 

(5) Ама соседите те гледале на криво зошто си крадел. Не 
знаеја тие, ама откако некој дела се дознаа, откако 
доаѓаше полицијата. 
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(6) Да, често, некои арамија, некои наркоман, дилер ме викаа 
исто.  

 (искази од интервјуирани лица) 
Дел од штитениците се етикетирани како арамија, лопов, 

наркоман, некои ги бркале, мавале, други се плашеле, трети ги 
избегнувале и ги гледале „на криво“. Таквите етикети и постапувања се 
прифаќаат различно од штитениците. Еден ќе рече „бев многу лошо 
дете“, додека друг насилно реагира, како што вели: „на секое негово, 
јас морав контра да му одговорам„. Сепак, ваквите искази покажуваат 
дека штитениците се свесни за отфрленоста од соседите, но тоа не ги 
предомислува да го прекинат девијантниот пат. Таму наоѓаат повеќе 
задоволство, прифаќање, одобрување од средината, имаат стекнато 
одреден статус и идентитет, кој не сакаат да го напуштат. Ја прифаќаат 
стигмата на лошо проблематично дете и таа станува дел од нивното јас, 
како што ќе речат па нели крадци сме. 

Исто така, втурнати на тој пат, како да не можат да го напуштат 
бидејќи, иако можеби некој сакал да сврти во позитивен правец, 
стигмата што ја носи како печат го влече назад. Токму затоа, 
понатамошното девијантно и криминално однесување претставува 
напад, одбрана или прилагодување на општествените реакции. Во 
прилог ги наведуваме следниве искази:  

(1) Јас ќе кажам едно, чим ќе излезе името волф и волф ќе 
биди... еднаш волф, секогаш волф.  

(2) Со тие што беа добри деца сакав да се дружам, ама они 
вака спрема мене добри, ама позади грб викаа немој со него 
да одиме, краде, се дрогира. 

(искази од интервјуирани лица) 
Ваквите искази покажуваат дека дел од штитениците се свесни за 

последиците и се помируваат со стигмата на девијанти. Тоа е резултат 
на фактот што етикетираните деца наидуваат на отпор и неприфаќање 
од другите. Таквата отфрленост и неможност да воспостават 
просоцијални позитивни врски со своите врсници ги засилува нивните 
криминални склоности.   

Што е апсурдното во нивната приказна? Тоа што 
маргинализираните и отфрлени штитеници од нивното примарно 
семејство, исто така, се соочуваат со отфрленост и маргинализираност 
од општеството (ограничени образовни, социјални и работни 
можности), но и од институциите на системот, почнувајќи од домовите 
за воспитнозапуштени деца, од социјалните служби и од 
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воспитнопоправните домови,  кои треба да се грижат за нив наместо 
нивното примарно семејство. Младите, во такви услови, лишени од 
љубов од примарното семејство, негрижата и отсуството на љубов и 
поддршка ги заменуваат со криминални активности или криминалното 
однесување е начин, односно израз да се покаже тоа незадоволство. 
Напуштените штитеници се ранливи категории и тие се најподложни на 
девијантност и криминалност.  

Што е проблемот кај нашиот систем во односот кон тие 
категории штитеници? Проблемот е што системот свесно ги пушта 
низ „криминалните води“, па, според народната, кој преживее, ќе 
раскажува. Како да се препуштени на стихијата дали ќе успее да се 
разбуди нешто во нив за да излезат од тој криминален круг. Доколку не 
успеат да се спротивстават на стихијата, домовите и затворите ќе им 
бидат идни живеалишта. Се добива впечаток како системот да се 
откажал од нив, свесен дека треба многу труд, напор, време и ресурси 
да се вложат за да се „извадат на прав пат“. Затоа, решението многу 
повеќе се препушта на нивните индивидуални капацитети и сили да се 
справат со сопствените проблеми. Таквиот третман и однос од страна 
на институциите на системот е дел и од постоечките ставови и 
предрасуди за можноста да се постигне успех во процесот на 
ресоцијализација и реинтеграција со таа категорија штитеници.  

 
 
Дискриминација34 
 

Дискриминаторската политика на казненоправниот систем пред 
и за време на затворањето може да се препознае по повеќе основи: (а) 
диспропорционално изрекување на заводските воспитни мерки кон 
децата од ромската етничка припадност, (б) незначителен број работно 
ангажирани штитеници во кујна или во активности надвор од домот, (в) 
несоодветен третман спрема штитениците со одредени ментални 
болести и (г) нееднаков третман спрема сиромашните штитеници. 

(а) Самата процентуална застапеност на децата од ромската 
етничка припадност, особено на оние што се познаваат меѓу себе се 
доживува како дискриминација. Изрекувањето заводска мерка е 

                                                           
34 Дискриминација значи секое правење разлика, искористување или ограничување 
на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети (пол/род, класа, етнос, 
сексуален идентитет) со што ги загрозува или оневозможува остварувањето или 
заштитата на нивните човекови права и слободи. 
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очекувана, нормална последица за нив и би било среќа да се одбегне. 
Или, и покрај тоа што се свесни дека некогаш ќе завршат во установа, 
мерката не ги одвраќа од криминалниот пат. Како да се помируваат 
дека системот нив ги гони или дека тој е патот што треба да го поминат. 
Врз основа на други искуства знаат дека дел од штитениците по 
излегувањето од ВПД завршуваат или во друг затвор, но таквиот пат, 
поголемиот дел, поради семејната историја на осудуваност или поради 
искуството на нивни другари, врсници што се веќе осудени на казни 
затвор, го прифаќаат како нормален.  

Дискриминаторскиот однос кон Ромите се чувствува и од 
одредени командири, како што наведуваат: 

(1) Јас многу не зборувам многу со командирите, нејќам многу да 
зборувам со командирите зошто тука командирите ќе те 
понижат ама... не директ туку одоколу, али кај мене тоа не 
пали, зошто јас сфаќам одма.. .на пример, ни викаат цигани, 
вакви сте, такви сте... мене до сега никој ми нема кажано... не 
си го дозволувам јас тоа, што ако сум циган и јас сум човек. 
(2) Ама има некои командири те увреѓува... види циган, ова, 

тоа. 
(искази од интервјуирани лица) 

Ваквите искази покажуваат свест за супериорниот однос на 
одредени командири, посебно кон Ромите како етникум, како и за 
нивниот несоодветен и понижувачки однос, особено кон оние 
штитеници што не можат да се спротивстават или не го разбираат тој 
потценувачки однос. Така, на прашањето дали забележале несоодветно 
однесување на командирите кон одредени деца, одредени искази 
наведуваат дека:  

(1) Го прават (тоа на други деца, м.з.)... има тука некои деца 
многу глупи, не сфаќаат, ги пцујат понекогаш овие тука, 
командирите, јас ќе им кажам и нив, јас не се срамам... тие 
викаат бидете културни, а тие немаат никаква култура. 

(искази од интервјуирани лица) 
(б) Иако работното ангажирање е ограничено, сепак, многу мал 

дел од штитениците се работно ангажирани што посебно ги 
дискриминира оние кои имаат заразно заболување (хепатит ц)35 или кај 
кои постои поголем ризик од бегство. Ваквиот привилегиран третман ги 
заштитува работно ангажираните штитеници од несакани последици и 

                                                           
35 Хепатит Ц е заразна болест предизвикана од вирусот хепатитис Ц што предизвикува 
воспаление на црниот дроб. 
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дејствија, кои често се случуваат поради досада, чести провокации и 
отсуство на други активности во домот. Како што наведуваат:  

(1) Затоа што се болни... повеќето се болни, имаат хепатит, 
не работат во кујна, има повеќе души што се болни... ради 
тетовирање се тие работи и јас дека работам во кујна, во 
мојата соба. 

(искази од интервјуирани лица) 
Без разлика што можноста за работни активности е ограничена, 

сепак, треба да се вложат напори и другите штитеници работно да се 
ангажираат. Тоа ги ублажува негативните последици предизвикани од 
депривациите, го поттикнува чувството на корисност, вредност и 
компететивност и го задоволува чувството на еднаков третман, што е 
особено важно во такви услови. Ставот дека не се „другите“, 
„исклучените“, „понижените“ од страна на системот, ја развива 
самодовербата и позитивно влијае во сопственото превоспитување.  

Слична дискриминаторска политика има и во однос на 
сместувањето. Во ВПД има три соби со различна големина, во кои се 
сместени по 10 штитеници, по пет и по три. Нееднаквиот третман се 
однесува спрема оние штитеници на кои не им се одобрува барањето 
за преместување во соба со помал број штитеници. На пример, еден од 
испитаниците, кој чувствува зголемено ниво на нервоза и агресивност и 
кој се самоповредува, за да ја извади, како што вели „таа агресија“ од 
себеси, побарал преместување, но, „ми кажуваат дека немало место, 
па таму остани“. Ваквиот исказ покажува дека, и покрај тоа што 
персоналот знае за неговата агресивна состојба, анксиозност и за 
дејствијата на самоповредување, не презема конкретни мерки за 
нивно надминување и превенција. Поради тоа, персоналот и целиот 
затворски систем треба да покаже поголема сензитивност кон 
одредени индивидуални потреби, посебно на најранливите категории 
штитеници.   

(в) Кај неколку штитеници во домот вршењето на кривичните 
дела е поврзано со ментални заболувања или со тешки трауми од 
детството. Таквите штитеници бараат посебен третман и лекување, а не 
упатување во воспитнопоправен дом бидејќи домот дополнително ја 
влошува нивната ментална состојба. Всушност, персоналот 
претпоставува дека шансите да се подобри нивното однесување се 
минимални бидејќи без соодветен психолошки третман во посебни 
услови и установи за таа цел, ниту може да се очекува некакво 
подобрување. Оттука, нивното осудувањето и затворањето е однапред 
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осудено на неуспех, а системот нема друго решение (капацитети и 
ресурси) освен тоа молчешкум да го одобри.  

(г) Дискриминацијата на штитениците во однос на 
сиромаштијата продолжува и во домот. На пример, врз основа на 
спроведените интервјуа се наметнаа неколку дилеми. Дека контактите 
со надворешениот свет (телефонски разговори, примање пратки, 
посети, излези и викенд-отсуства) се, за некои штитеници, поврзани со 
материјалната состојба на нивните семејства. Тоа значи дека оние 
штитеници што немаат пари да купат картичка за телефон, чии 
семејства немаат доволно средства редовно да доаѓаат и да ги 
посетуваат или што немаат каде да отидат за викенд се, на некој начин, 
дискриминирани во однос на другите штитеници. Како што наведува 
еден штитеник: Немам често посети, освен кога имаат пари мајка 
ми и татко ми.  

Во тој дел не е доволно социјалните служби да им обезбедат 
социјална парична помош на семејствата како општа мерка на 
социјална заштита. Управата за извршување на санкции во соработка со 
социјалните служби треба да издвојува посебни парични средства или 
фонд за ранливите категории осудени лица што се соочуваат со 
сиромаштија бидејќи тоа не смее да биде причина за ограничување на 
контактите со надворешниот свет, ниту да биде основа за 
дискриминаторски однос во тој дел. 
 
 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 
 
Маргинализацијата и социјалното исклучување кај младите. 

Маргинализацијата е најизразена кај домските деца и кај децата без 
родителска грижа. Тој процес не престанува, туку продолжува. 
Казненоправниот систем не може да ги намали структурните 
нееднаквости, кои се генератори на маргинализацијата и на 
социјалното исклучување во едно општество. Тој може, преку 
индивидуални третмани, да ги зголеми шансите за понатамошно 
социјално вклучување: да стекнат основно образование, работно да се 
оспособат, да стекнат вештини за работни аплицирања, за справување 
во конфликтни состојби, да развијат чувства на самодоверба, да го 
променат системот на вредности итн. Но, институциите на системот 
посветуваат недоволно внимание на наведените проблеми, како што, 
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на прашањето како ги надминува проблемите во домот, еден од 
штитениците ќе изјави: си стојат проблемите или материјалните 
услови во домот. Всушност, се добива впечаток како во ВПД „времето 
да застанало да тече“. Во прилог ја наведуваме и констатацијата во 
Извештајот на Народниот правобранител (2016) за тешката финансиска 
состојба, со што се оневозможува целосното остварување на дејноста и 
функционирање на установата. Поради тоа, како што се наведува во 
Извештајот, преку други начини (помош од Црвен крст, приватно-
правни субјекти, донации и сл.) се обезбедуваат основните 
материјални услови – инвентар и постелнина во ВПД (Народен 
правобранител, Посебен извештај, 2016: 9). 

Полицијата и социјалните служби не успеваат да ги одвратат 
малолетните сторители од повторно извршување на кривични дела. 
Тие се дел од казненоправниот систем и од системот на социјална 
заштита повеќе години, така што нивните мерки на заштита и рано 
предупредување на успеваат да ја остварат својата цел. Оттука 
произлегува дека без преземање подлабоки системски промени и без 
спроведување соодветни социјални мерки спрема оваа категорија 
сторители, процесот на ресоцијализација е осуден на неуспех. Тие, и да 
сакаат, не можат сами, немаат капацитети. Од ова произлегува дека 
политиката насочена кон репресија и кон ризик е неуспешна. 
Проблемот мора да се разгледа во поширок општествен и социјален 
контекст, а казненото право, односно системот на малолетничка 
правда да ја задржи и засили својата социјална и хумана димензија.  

Стигматизацијата кај младите. Кај младите штитеници е 
присутен процесот на примарна и на секуднарна девијација. Поради 
примарното девијантно однесување, поголемиот дел од младите се 
етикетирани од средината како девијантни и таа етикета ја прифаќаат и 
ја носат со себе бидејќи им овозможува сигурност, статус и идентитет 
во групата. Таквиот процес на секундарна девијација се засилува и, на 
крајот, казненоправниот систем формално ги етикетира, изрекувајќи 
им кривични санкции. Стигмата на „проблематични“ и 
„воспитнозапуштени“ деца, дел од младите ја добиваат и поради 
етничката припадност, напуштеноста од семејството и растењето во 
домови. Во таа насока, отсуството на семеен дом и семејна грижа се 
поврзува со состојби на ризик, а таквите деца се етикетирани како 
„другите“, за кои велат „јас не сум како нив“.   

Дискриминацијата кај младите. Дискриминаторската 
политика спрема младите штитеници се препознава и од страна на ВПД 
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и од страна на системот генерално. Постои занемарлив однос кон 
домот бидејќи не се издвојуваат доволно средства за подобрување на 
условите и, со тоа, за олеснување на положбата на штитениците. Од 
друга страна, ограничените работни ангажмани и ограничените 
просторни капацитети, на некој начин, го поттикнува 
дискриминаторскиот однос кон „подобрите“ или кон „позаслужните“ 
штитеници, со што другите ги става во поинфериорна и понемоќна 
положба во домот. А подобрата положба е секако резултат на 
подоброто однесување, кое, пак, од друга страна, е резултат на 
почестите контакти со семејството, подобрата самоконтрола и слично. 

Веќе неколку години се гради нов ВПД во тетовското село 
Волковија и сѐ до неговата изградба и оспособување за 
функционирање, затворот за деца во Охрид се смета за преодно 
решение. Затоа е маргинализиран како проблем од системот. Но, без 
разлика на новото решение, сегашната ситуација, што трае речиси три 
години, не смее да биде изговор за лошите услови и на штета на 
штитениците во домот. 

 
***** 

На крајот, повторно се наметнува мислата на Толстој, пишувана 
далеку пред нашето време, во романот Воскресение (1900), во кој 
авторот се обидува да ја опише и тешката судбина на осудените лица во 
руските затвори. Меѓу другото, Толстој ја опишува и улогата и 
злоупотребата на функцијата на затворскиот систем генерално, кој има 
овластување и моќ да управува и да решава прашања поврзани со 
туѓите животи:  

Ако се даде психолошка задача: на кој начин да се направи 
луѓето од нашето време, христијаните, хуманите, 
едноставно добрите луѓе да вршат најужасни злосторства не 
чувствувајќи дека се виновни, тогаш е можно само едно 
решение: потребно е да стане она што е, потребно е тие луѓе 
да бидат губернатори, управници на затвори, офицери, 
полицајци, т.е. првин да бидат уверени дека има работа што 
се вика државна служба во која може да се постапува со 
луѓето како со предмети без човечки, братски однос спрема 
нив, и второ, луѓето со истата државна служба да бидат 
така врзани што одговорноста за последиците од нивното 
постапување со луѓето да не паѓа врз никого посебно (Толстој,  
1985: 418–419).  
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Наведениот цитат, по дванаесет децении не може да се преслика 
во денешен општествен контекст, имајќи го предвид развојот и 
практикувањето на основните човекови слободи и права, целите на 
казнувањето, правата на осудените лица, минималните стандардни 
правила за постапување, начелата на хуманост, забраната на тортура, 
свирепото и понижувачко однесување итн. Меѓутоа, најтенка е линијата 
меѓу хуманоста и нехуманоста кога имаме надлежност да постапуваме 
со луѓето од позиција на надреденост, особено во затворени и тотални 
установи на контрола, како што се воспитно-поправните и казнено-
поравните установи. Во тој однос може да се види, без разлика на 
резултатот, обидот и волјата на целиот затворски систем да го подобри 
однесувањето и системот на вредности на младите.   

Токму затоа, „ако не чувствуваш љубов спрема луѓето, седи си 
мирен... занимавај се со себеси, со предмети, со што сакаш, само не со 
луѓе“, како што вели Толстој во истоимениот роман (1985: 419).  
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ПОВРЗАНОСТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ И СИТУАЦИСКИТЕ 
ФАКТОРИ СО ДЕВИЈАНТНОСТА И МАРГИНАЛИЗАЦИЈАТА НА 

МЛАДИТЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ 
 
 

ВОВЕД 

 
 
Во рамките на воспитно-поправните домови и во затворите за 

деца често е присутно девијантното однесување на младите, кое во 
пенолошката литература се објаснува преку моделот на внесување и 
преку депривацискиот модел.   

Во современата литература, за девијантното однесување во 
воспитно-поправните домови и затворите, тезите главно се темелат на 
претпоставката дека однесувањето на младите е производ на широк 
спектар на карактеристики, некои индивидуални (на младите) и некои 
контекстуални (ситуациски или институционални) (Webster, et al., 1997; 
Cooke, 1989; Violence Reduction Unit, 2006). Од истражувачка 
перспектива многу помалку се знае за институционалните и 
ситуациските фактори за разлика од влијанието на индивидуалните 
карактеристики. Сепак, постојат одредени истражувачки резултати, кои 
укажуваат на влијанието на оваа група фактори врз однесувањето на 
младите во воспитно-поправните домови и во затворите (Cooke, 
Johnstone, & Gadon, 2008). Во прилог на важноста на 
институционалните и ситуациските фактори Клементс наведува: со 
посветување на целото наше внимание на индивиудата, имаме 
тенденција да гo поттцениме моќното влијание на затворските 
услови врз секојдневното однесување на затвореникот. (Clements, 
1982: 81 цитирано во(Cooke, Johnstone, & Gadon, 2008). 

Често, младите луѓе, под влијание на депривациите што 
произлегуваат од самата установа, го избираат девијантното 
однесување како начин на прилагодување. Девијантното однесување 
сигурно е резултат и на индивидуалните карактеристики, кои младите 
ги носат со себе при влегување во установата, но, сепак, овие, засилени 
од депривациите што се продуцираат во установата, ја зголемуваат 
можноста за такво однесување. 

                                                           
 проф. Оливер Бачановиќ, доц. Наташа Пеовска 
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Со оглед дека во претходните теми се анализираше моделот на 
внесување (импортацискиот модел) за објаснување на девијантното 
однесување кај младите во воспитно-поправните установи, во овој дел 
ќе се посвети внимание на депривацискиот модел.  

Во литературата, но и во пенолошките истражувања, често се 
присутни тезите дека колку е построг режимот, колку повеќе се 
применува сила, колку е просторот помал, односот на персоналот 
построг и поавторитативен и сл., толку и депривациите се поголеми, а 
со тоа и негативните последици. Генерално, се смета дека постои 
позитивна корелација меѓу лошите затворски услови и нивоата на 
депривација. Тие, пак, предизвикуваат голем број негативни 
психолошки последици. Конкретно, можат да создадат внатрешен 
притисок, нервоза, страв, немир, несоница, губење апетит, тага, 
депресија, анксиозност и слично. Притоа, кај осудените лица се јавува 
нетрпеливост, низок праг на толеранција, губење на самодовербата, 
чувство на немоќ, беспомошност или малодушност. Поради губење на 
автономијата, може да се развие деперсонализација и губење на 
идентитетот, што создава револт, отпор и непослушност. 

Она што може да се потврди врз основа на истражувањата е 
дека честа психолошка последица од институционалниот притисок или 
од фрустрирачките услови во пеналните установи е агресијата во 
форма на насилство кај младите (Brent & Douglas , 2016) (Eltink, Ten 
Hoeve, De Jongh, Van der Helm, Wissink, & Stams, 2017). Насилството е 
често нуспроизвод од присуството на голем број луѓе со асоцијални 
тенденции во затворени и често пренатрупани оддели (Brent & Douglas 
, 2016). Младите во казнените установи имаат ограничена способност 
да реагираат адекватно во проблематични социјални ситуации и затоа 
често ја употребуваат агресијата/насилството како стратегија за 
решавање на проблемите (Arsenio, Adams, & Gold, 2009; Crick & Dodge, 
2008; Eltink, Van der Helm, Wissink, & Stams, 2015; Nas, Orobio de Castro, 
& Koops, 2005; Van der Helm, Matthys, et al., 2013) цитирани во (Van den 
Tillaart, Eltink, Stams, Van der Helm, & Wissink, 2018). 

Оттука произлегува и суштината на депривацискиот модел, која 
лежи во претпоставката дека лошите услови во рамките на 
затворската средина се манифестираат во насилни реакции од 
осудените лица, во нивниот напор да се справат со затворањето 
(Eltink, Ten Hoeve, De Jongh, Van der Helm, Wissink, & Stams, 2017) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr5-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr24-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr24-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr31-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr51-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr51-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr76-0306624X18758898


236 
 

Институционални и ситуациски фактори и девијантноста кај младите 
во воспитно-поправните домови и затворите 

 
 
Постојат бројни институционални и ситуациски услови или 

фактори што можат да се поврзат со девијантноста на младите во 
установите: типот на установата/институцијата, нивото на безбедност, 
должината на затворањето, виктимизацијата, количината на 
надворешните контакти, режимот во установата, строгоста на 
спроведување на правилата, третманот на младите, односот со 
персоналот, соодносот на бројот меѓу младите и персоналот и други 
аспекти (Gover et al., 2000; Harer & Steffensmeier, 1996; Kuanliang et al., 
2008) (Eltink, Ten Hoeve, De Jongh, Van der Helm, Wissink, & Stams, 2017). 
Кога станува збор за условите во установата, се смета дека и 
пренатрупаноста, физичките околности, како и самата архитектура на 
зградите, може да предизвикаат депресија, фрустрација, здодевност 
или страв и можност за несоодветно однесување кај младите (Eltink, 
Ten Hoeve, De Jongh, Van der Helm, Wissink, & Stams, 2017). 

Кога станува збор за типот на установата (според нивото на 
безбедност што постои во неа), се смета дека во установите со 
повисоко ниво на безбедност, кои дозволуваат малку или никаква 
активност или третман, има поголема можност да се зголеми стресот 
кај осудените лица, што може да доведе до лошо приспособување и 
агресивно однесување (Gover et al., 2000; Harer & Steffensmeier, 1996) 
цитирани во (Eltink, Ten Hoeve, De Jongh, Van der Helm, Wissink, & Stams, 
2017). Хавер и Штефенсмајер (Harer and Steffensmeier, 1996) и Говер и 
др. (Gover и др., 2000) утврдиле дека нивото на безбедност има 
позитивна релација со агресивното однесување, при што треба да се 
има на ум дека поагресивните млади почесто се сместуваат во 
установи со повисоко ниво на безбедност (Vermaes and Nijhof 2014). 
Спротивно, Кемп и Гаес (Camp и Gaes, 2005) не утврдиле поврзаност 
меѓу агресивното однесување и типот на установата (во зависност од 
нивото на безбедност), додека, пак, Дејвидсон-Арад (Davidson-Arad, 
2005) утврдиле дека агресивното однесување е почесто во отворените, 
отколку во установите за млади со повисоко ниво на безбедност.  

Во рамките на депривацискиот модел, и режимот во установата 
се поврзува со девијантното однесување кај младите во неа. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR60
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR56
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR33
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Радовановиќ, Д. (1992: 34) 36  дава објаснување и за природата и 
режимот на затворската организација. „Комплексот на проблеми, кои 
ги нарекуваме природа и режим на затворската организација, опфаќа 
низа појави што постојат во затворот како општествен систем, 
почнувајќи од типот и карактерот на организацијата, 
внатрешните организациски решенија, политиката на раководење, 
начинот на работење и постапување со осудениците, односот 
затвореници – персонал, па, сѐ до односот внатре и помеѓу поедини 
служби.“ Поимот на режимот, а со тоа и на природата на казнено-
поправната установа, го објаснуваат и некои други автори. Така, под 
режим се подразбира нормативната уреденост на животот и 
работата, начинот на кој затворскиот персонал го спроведува 
редот и дисциплината, начинот на остварување на комуникациите 
и односот меѓу затворскиот персонал и осудените лица. Режимот во 
установата е нормативно регулиран и фактички реализиран однос со 
кој се обезбедува остварување на поставените цели во однос на 
ресоцијализацијата на осудените лица. Тој не може да се поистовети со 
поимот строгост, туку со начинот на постапување со осудените лица кој 
треба да обезбеди остварување на превоспитни цели. Исто така, 
режимот е непосреден резултат на начинот на кој се поставени целите 
на казнувањето и избраните патишта до нивното извршување 
(Арнаудовски, Груевска-Дракулевски, 2013: 389).  

Сите тие феномени се од несомнено значење, како за 
изучување на настанувањето на затвореничкиот општествен систем, 
така и за интегрираноста во него. Во литературата, барем кога се 
работи за последното, тие феномени најчесто се сведуваат на 
димензија што може да се опише како ориентација кон контрола и 
одржување на редот, од една страна, и превоспитување, од друга 
страна. Тоа практично значи дека „ориентација на контрола или 
превоспитување“ ги сумира влијанијата на сите наброени феномени 
бидејќи од тоа, во крајна линија, зависи и карактерот на установата, 
начинот на работа со осудениците и цела низа други работи.  

Основна претпоставка од која поаѓаат многу истражувачи при 
ова разгледување е дека во пенолошката пракса на многу установи сѐ 

                                                           
36Авторот се обидува да ја објасни теоријата на депривации преку: 1) објаснување со чувство на 

отфрленост; 2) објаснување со депривации; 3) објаснување со природата и режимот на 

организацијата на затворот; 4) со влијанието на затвореничките групи. Последново, според 

авторот, значи проширување на теоријата на депривации (м.з.) (пооопширно на стр. 30 – 44). 
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уште е доминатна ориентацијата кон контрола и дека е таа главна 
причина поради која доаѓа и до настанување и до прифаќање на 
затвореничкиот општествен систем. Имено, се смета дека ориентација 
кон контрола, а особено доколку контролата се сфаќа како првенствена 
задача, доведува до организациско уредување познато како „тотална 
установа“ чија значајна карактеристика е хиперпродукција на правила 
и прописи со кои се регулира целокупната активност на поединецот 
(Goffman, 1979), почнувајќи од обичните секојдневни работи како што 
се јадење, капење, пишување, однесување, па се до општото и 
стручното образование и работа. Последица од таквата 
хиперпродукција е инфериорен статус, кој осуденикот постојано го 
потсетува дека е отфрлен од општеството, дека е недостоен за 
доверба, дека не му се признава самостојноста, независноста или која 
било друга лична вредност. Освен тоа, ориентацијата кон контрола ги 
засилува и сите други депривации, па, прифаќањето на затвореничкото 
општество и во овој случај, според веќе опишаниот механизам, е 
најпогодниот начин депривациите да се потенцираат. 

Во литературата, кога се зборува за контролата, најчесто се 
мисли на контрола од посебен тип, онаа што самата за себе е цел, која 
не е следена или, поточно, не е во содејство со превоспитувањето. 
Таков тип на контрола може и денес да се сретне во голем број на 
установи за извршување на казни. Корените на таа контрола се во 
ретрибутивната ориентација, која е сè уште присутна. Наспроти оваа 
контрола од ретрибутивен тип, се чини дека е можна и контрола 
којашто е во функција на превоспитување и којашто би требало да има 
поинакви ефекти од претходната. Впечаток на авторот е дека на 
„контролата во функција на превоспитување“, ако условно можеме 
така да ја наречеме, во литературата не ѝ се посветува соодветно 
внимание бидејќи има релативно малку пенолози што застануваат во 
нејзина одбрана (Радовановиќ, 1992: 36–37). 

Од претходно кажаното јасно произлегува дека пренагласената 
контрола се зема како фактор што влијае, било на јавување на некои 
посебни видови на депривации, било на зајакнување на веќе 
постојните (како и на чувството на отфрленост). Тоа, впрочем, e и 
причина поради која природата и режимот на затворската установа се 
третира како елемент на теоријата на депривација.  

Тесно поврзано со режимот е и прашањето за климата во 
самата установа. Во многу установи климата е детерминирана од 
режимите, кои примарно се базираат на репресија, контрола и 
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безбедност, на сметка на педагошката клима, која се фокусира на 
образованието и на реинтеграцијата како нејзини главни цели (Liefaard, 
Reef, & Hazelzet, 2014). Доста истражувања утврдиле дека токму 
групната клима базирана на репресија е поврзана со појава на агресија, 
особено во установи со повисоко ниво на безбедност, додека, пак, 
нејзиниот ефект во отворените установи сè уште доста скромно е 
истражуван (Jantine, Eltink, Stams, Van der Helm, & Wissink, 2018). 

Групната клима во установите за грижа на млади е дефинирана 
како: 

„Квалитет на социјална и физичка средина во смисла на 
обезбедување на доволни и неопходни услови за физичко и ментално 
здравје, благосостојба, контакт и личен развој, со почитување на 
нивниот човеков дигнитет и човекови права како и нивната лична 
автономија, со цел враќање и успешно учество во оптеството“ 
(Stams & Van der Helm, 2017) цитирано во (Van den Tillaart, Eltink, Stams, 
Van der Helm, & Wissink, 2018) 

Групната клима може да варира од затворена и репресивна до 
отворена и терапевтска. Отворената групна клима се карактеризира 
со структуирана и безбедна средина, со соодветна поддршка од 
стручен персонал (Knorth, Harder, Huyghen, Kalverboer & Zandberg, 
2010), можности за учење и развивање, јасни правила и ограничувања 
и безбедна атмосфера меѓу младите (Van der Helm, Stams, & Van der 
Laan, 2011). Спротивно, репресивната групна клима се карактеризира со 
недостаток од структура, прекумерно строга контрола, губиток на 
автономија, отсуство на заемна почит, здодевност, чувство на очај, 
недостаток на перспективност и агресија (De Valk, Kuiper, Van der Helm, 
Maas, & Stams, 2016) (Van den Tillaart, Eltink, Stams, Van der Helm, & 
Wissink, 2018). 

Отворената и терапевтска групна клима се покажала дека е 
поврзана со поголема мотивација за третман (Van Binsbergen, 2003; Van 
der Helm, 2011; Van der Helm, Wissink, De Jongh, & Stams, 2013), 
позитивен личен развој (Van der Helm, Stams, Van Genabeek, & Van der 
Laan, 2012) и емпатија (Van der Helm, Stams, Van der Stel, Van Langen & 
Van der Laan, 2012). Дел од истражувањата утврдиле позитивни 
перцепции на групната клима и грижа за намалување на рецидивизмот 
кај младите (Schubert, Mulvey, Loughran and Losoya (2012) (Van den 
Tillaart, Eltink, Stams, Van der Helm, & Wissink, 2018). 

Каква ќе биде климата во установата зависи и од односот на 
персоналот со младите. Ставот на стручниот персонал во однос на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr58-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr48-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr48-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr78-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr78-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr27-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr27-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr71-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr74-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr74-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr81-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr80-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr80-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr79-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr79-0306624X18758898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136074/#bibr55-0306624X18758898
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младите може да биде клучен за чувството на безбедност, доверба во 
нив, фер третман, како и за превенција на емоционален стрес (гнев и 
страв). Односот со стручниот персонал во голема мера влијае на 
чувствата на младите, а особено на начинот на кој тие се однесуваат со 
нив или ги перцепираат. Недовербата меѓу младите и персоналот 
влијае на појава на непријателски став, кои го имаат меѓу себе, а сето 
тоа може да произведе и репресивна клима во установата. Кога 
отсуствува квалитетен однос и соработка, како и третманска работа со 
младите, персоналот не може да очекува дека наспроти себе ќе има 
лица што ќе ги почитуваат правилата, наредбите и дека истите ќе 
соработуваат. Уште повеќе, негативниот однос и став може да влијае на 
појава на чувства на фрустрираност, гнев или разочарување, кои, пак, 
може да предизвикаат агресивно однесување на младите. Она што е 
значајно е добрата комуникација меѓу персоналот и осудените лица во 
установата. Не постои причина зошто да не им биде дадена можност и 
на осудените лица да ги изразат своите мислења за различни аспекти 
на животот во установата и како тој влијае врз нив. Значајно е да се 
препознае дека изразувањето на мислења и уважувањето и на нивните 
барања нема да ја поткопа дисциплината на установата. Напротив, 
поверојатно е дека персоналот ќе биде попосветен на нивната работа и 
ќе имаат подобро разбирање на процесот на промена. Осудените лица, 
пак, ќе имаат зголемено чувство на безбедност во нивниот секојдневен 
живот (McGuckin, Halai, & Yagunov, 2017). 

Покрај односот со стручниот персонал, значаен е односот со 
персоналот за обезбедување. Младите често знаат да употребат 
агресија со цел да воспостават контрола во установата, а во такви 
случаи персоналот за обезбедување често реагира со употреба на 
присилба. Понекогаш присилбата што ја употребува персоналот може 
да премине во репресија поради дисбалансот во моќта меѓу 
персоналот и младите (Eltink, Ten Hoeve, De Jongh, Van der Helm, 
Wissink, & Stams, 2017). Интензивирањето на репресијата од 
персоналот, пак, влијае на губењето на нивното чувство на контрола и 
автономија, предизвикувајќи ново агресивно однесување кај нив (Van 
der Helm, 2011). (Eltink, Ten Hoeve, De Jongh, Van der Helm, Wissink, & 
Stams, 2017)(Van der Helm et al., 2012, 6; Children’s Rights Alliance for 
England, 2012a, 35; Council of Europe, 2012a, 6 (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 
2014) цитирано во (Van den Tillaart, Eltink, Stams, Van der Helm, & 
Wissink, 2018)(Heynen et al. 2016; Pritikin, 2009) цитирано во (Eltink, Ten 
Hoeve, De Jongh, Van der Helm, Wissink, & Stams, 2017). Одредени 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR62
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR86
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истражувања утврдиле дека во затворите во кои персоналот помалку 
употребува присилба и во кои имало фер однос меѓу нив и осудените 
лица, имале помалку проблеми во самата установа (немири и 
насилство) (Steiner & Wooldredge, 2018). 

Друг предизвик поврзан со персоналот е недостаток на 
адекватен и мотивиран персонал, вклучувајќи висок процент на 
ротација и високи стапки на боледувања (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 
2014). Неколку истражувања покажале дека постои недостаток од 
соодветна обука за персоналот, меѓу другото, за соодветна реакција на 
агресијата и за употребата на присилба (Youth Justice Board & National 
Children’s Bureau, 2008, xvi; xii; Inspectierapport, 2007, 23; The Prison 
Reform Trust & INQUEST, 2012, 2 и 27; Children’s Rights Alliance, 2012a, 
46; Defence for Children, the Netherlands, 2008, 47; 73; 80) цитирани во 
(Liefaard, Reef, & Hazelzet, 2014). Во отсуство на обуки, членовите на 
персоналот често се чувствуваат несигурни кога и како треба да 
употребат сила, што може да биде и потенцијална опасност за нејзина 
несоодветна употреба и можност за појава на депривации, а со тоа и 
појава на девијантно однесување на младите. 

Слабиот сооднос меѓу бројот на персонал и младите е значаен 
фактор за лоша клима во установата. Персоналот треба да биде 
способен и да биде во доволен број за да посвети индивидуално 
внимание на младите. Во еден извештај младите потврдиле дека 
нивното вклучување ќе било побезбедно ако имало повеќе персонал, а 
помалку млади (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 2014). Како резултат на 
подобриот сооднос се интензивираат и се зајакнуваат врските меѓу 
персоналот и младите, подобро се прифаќаат инструкциите и 
санкциите, а со тоа има и подобро прилагодување.  

Еден од позначајните аспекти за (не)соодветно однесување на 
младите внатре и надвор од установата е третманот што се спроведува 
во неа. Во услови на отсуство на структуирани третмански активности, 
во кои ќе бидат опфатени и програми за промена на однесувањето, 
образовни програми, рекреативни програми, работни активности и др., 
голема е веројатноста  за  негативна адаптација, но и засилување на 
негативните последици од затворањето. Во суштина, неангажирањето 
на младите и премногу некреативно слободно време, влијае на 
здодевност, депресија, бесперспективност, незадоволство, стрес, 
револт и деструктивност, а со тоа и на зголемено ниво на насилство во 
установата.  
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Несоодветното, односно девијантното однесување на младите 
често се поврзува и со должината на престојот во установата. Постои 
теза дека „Колку е подолг престојот во установата толку е поголем 
бројот на инциденти поврзани со несоодветно однесување на 
младите“ (Van den Tillaart et al. 2017) цитирано во (Eltink, Ten Hoeve, De 
Jongh, Van der Helm, Wissink, & Stams, 2017). Berg and DeLisi (2006) 
утврдиле дека, кај осудените лица што биле затворени подолго време, 
постоела поголема веројатност да се вклучат во насилство во споредба 
со осудените лица што биле затворени пократок временски период. 
Спротивно на оваа теза, истражувањето на Канингхем и Соренсен 
(Cunningham and Sorensen, 2007) покажало дека, кај осудените лица 
што отслужувале казни помалку од пет години, веројатноста да се 
вклучат во насилно однесување била речиси двојно поголема за 
разлика од осудените лица што се во затвор повеќе од 20 години 
(Tasca, Griffin, & Rodriguez, 2010). Во оваа смисла, влијанието на 
должината на престојот во самата установа врз девијантното 
однесување на младите сѐ уште е прашање кое треба да се истражува.  

 Кога станува збор за виктимизацијата, младите во казнено-
поправните установи може да реагираат на насилен начин во обид да 
го заштитат својот имот или личност (Eltink, Ten Hoeve, De Jongh, Van der 
Helm, Wissink, & Stams, 2017). Студијата на Лем (Lahm, 2009) утврдила 
дека виктимизацијата, по својата природа, често е одмаздничка (Cooke, 
Johnstone, & Gadon, 2008). Во суштина, кога станува збор за 
виктимизацијата во затворите, постои теза дека (како и во 
надворешиот свет) има преклопување на истите лица и во улога на 
жртви и во улога на сторители. Истражувањето на Едгар и О’Донел 
(Edgar and O’Donnell, 1998) укажува дека во затворски услови процесите 
на несоодветно однесување и виктимизацијата може да бидат тесно 
поврзани и да придонесат за нивна меѓусебна појава (Toman, 2017). 
Покрај убедливите докази презентирани во некои истражувања за 
преклопувањето на улогите на сторители и жртви, студиите во голема 
мера го запоставуваат директното истражување на ваквото 
преклопување, а уште поскромно се истражува во казнените установи 
(Toman, 2017). Прифаќањето на тезата за преклопувањето, наметнува и 
дополнителни прашања во однос на тоа дали претходната 
виктимизацијата е фактор за девијантно однесување (пошироко – 
несоодветно однесување) или, пак, влијанието е во обратен правец 
(Jovanova & Bacanovich, 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834580/#CR99
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Јасно е дека мноштво карaктеристики поврзани со установите се 
поврзани со несоодветното/девијантното однесувањето на младите во 
нив, но ефектот на архитектурата останува сè уште недоволно јасен. 
Архитектурата на установата со право се смета за една од 
детерминантите на успешност на процесот на ресоцијализација. „Од 
архитектонските решенија на затворот и затворањето, зависи кои 
облици на работа ќе можат да се применат во превоспитувањето и 
доколку се остваруваат, со каков квалитет. Архитектурата на 
затворските простори, според тоа, значајно влијае врз можноста за 
организација на животот и работата на осуденичката заедница и со 
своите решенија ги зголемуваат или намалуваат негативните влијанија 
на неформалниот систем на затворската социјализација на осудените.“ 
(Николиќ, З. 2009: 234 и 235). 

Иако прашањето за ефектот на архитектурата почесто се 
разработува теоретски, отколку во емпириските истражувања, 
одредени архитектонски дизајни (или аспекти на дизајнот) можат да го 
влошат или ублажат прилагодувањето на затворскиот живот. Тоа може 
директно или индиректно да влијае на однесувањето на младите. На 
пример, недостатокот од безбедност (кај тушевите за капење) или од 
надзор кај одредени т.н. слепи точки го зголемува ризикот од лоша 
адаптација и насилство (Van der Laan & Eichelsheim, 2013: 439-441; 426; 
Children’s Rights Alliance for England, 2012a: 31, цитирани во (Liefaard, 
Reef, & Hazelzet, 2014). Друг проблем е тоа што условите во кои 
младите треба да живеат често се карактеризираат со: недостаток од 
светлина, монотона структура (Morris & Worrall, 2014), недостаток од 
отворен простор, небезбедни соби/ќелии (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 
2014), лоши фасади, немање доволно простории за разни активности 
итн. Оттука, надворешниот и внатрешниот дизајн на установите во кои 
се згрижуваат младите може да има одредено влијание врз нивните 
чувства и однесување. Во таа смисла, доколку се утврди дека 
архитектурата или внатрешниот дизајн на установите влијае врз 
однесувањето (директно или индиректно), тогаш, за да се намали 
можноста за лоша адаптација и девијантно однесување, таа може да се 
реконструира, односно ремоделира (Morris & Worrall, 2014). 

Пренатрупаноста е уште еден горлив проблем со кој се 
соочуваат казнените установи ширум светот. Се смета дека оваа 
состојба е повеќе последица на самата политика на контрола на 
криминалот, која се води во државите, а не поради зголемување на 
стапките на криминал.  
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Ако ги разгледаме податоците од базата на World Prison Brief,37 
поразителни се тие кои укажуваа дека барем 114 држави ширум светот 
се соочуваат со пренатрупаност во нивните затвори (Institute for 
Criminal Policy Research). Уште попоразителен е податокот дека на 
листата подготвена за земјите од Европа, Македонија се наоѓа на 
првото место. 

Негативните последици од оваа состојба во затворите се 
рефлектираат во неспособност на затворските системи да ги задоволат 
основните човекови потреби, како што се здравствена грижа, храна и 
сместување (Overcrowding). Пренатрупаноста го копромитира 
обезбедувањето и ефективноста на рехабилитациските програми, 
образованието, стручното обучување и рекреативните активности. Оваа 
состојба, која е тесно поврзана и со недостаток на приватност, исто 
така, може да предизвика влошување на менталните проблеми, го 
зголемува стресот, (Van der Laan & Eichelsheim, 2013, 441) (Liefaard, 
Reef, & Hazelzet, 2014) може да доведе до самоповредување, 
самоубиство и да ги зголеми стапките на насилство во установите.  

 
 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  

 
 
Покрај теоретската обработка на прашањето за поврзаноста на 

институционалните и ситуациските фактори со девијантноста и 
маргинализацијата на младите во казнено-поправните установи, ќе се 
обидеме тезите да се проверат врз основа на резултатите од 
спроведеното емпириско истражување.  
                                                           
37 World Prison Brief (WPB) е единствена база на податоци кој овозможува слободен 
пристап до информации за затворскиот систем ширум светот. Информациите за 
земјите се обновуваат на месечно ниво, употребувајќи податоци во голема мера 
добиени од страна на владини или други официјални извори. Секоја земја дава 
информации за:  

 вкупната затвореничка популација, стапка на затвореничка популација на 
100.000 жители од националната популација,.  

 употребата на затворањето на жени, малолетници и странци,  

 должината на затворањето пред судењето/притвор, 

 пренатрупаност на затворите, прикажано преку нивото на населеност,   

 вести и официјални документи за условите во затворите,  

 детали за локални организации и други ресурси и 

 оддели или министерства одговорни за затворите, со информации за контакт.  
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Појдовна основа при анализирањето и коментирањето на 
резултатите од истражувањето е укажување на потребата од доследно 
почитување на врвните принципи при извршувањето на соодветните 
санкции: принципот на индивидуализација и принципот на хуманост, 
комбинирани со крајната цел насочена кон ресоцијализација и 
превоспитување, притоа секогаш имајќи предвид дека станува збор за 
млади лица со сите нивни специфичности. Исто така, тргнавме од 
потребата од доследно почитување, пред сè од страна на персоналот, 
на правата на малолетни лица на кои им е изречена заводска воспитна 
мерка, согласно важечките прописи и меѓународните норми и 
стандарди (на пр., Конвенцијата за правата на детето, Пекиншките, 
Хаванските, Ријадските и Токиските правила, Ријадските насоки и др.). 

Согласно потребите на квалитативното истражување, 
идентификувани се шест категории и повеќе супкатегории и токму тие 
ќе бидат предмет на нашата анализа како дел од резултатите на 
истражувањето. 

 Режим во Воспитно-поправниот дом во Охрид: природата на 
установата, правилата на однесување, односно дали во установата 
се применува повеќе рехабилитациски или застрашувачки и 
репресивен модел. 

 Одржување на редот и дисциплината: контрола, послушност,  
примена на физичка сила, вербални напади и дисциплински мерки. 

 Карактеристики на просторот: архитектура, сместувачки 
капацитети, пренатрупаност, недостаток на приватност, хигиена, 
храна и др. 

 Третмански активности: достапност и примена: програми, 
образование и работа. 

 Односот на службата за превоспитување: отвореност, 
достапност, поддршка, разбирање, емпатија, реакција, предрасуди, 
дискриминација. 

 Односот на службата за обезбедување: отвореност, достапност, 
поддршка, разбирање, емпатија, реакција, предрасуди и 
дискриминација. 

Оттука, се поставуваат следните истражувачки прашања:  
Дали во установата нагласокот е на безбедноста, наместо на 

рехабилитацијата?  
Дали моделот што се применува е повеќе рехабилитациски или 

застрашувачки и репресивен? Дали се практикува примена на сила и 
санкции за засилување на послушноста?  
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Дали се толерира насилството и како се доживува и разбира 
улогата на персоналот (како контролна, авторитарна, присилна или 
просоцијална, попустлива, авторитетна структура). На ова се 
надоврзуваат и прашањата: Како се спроведува редот и дисциплината 
во установата? Дали се спроведуваат третмански активности и како тие 
влијаат врз депривациите? Каков е односот со стручниот персонал и 
персоналот за обезбедување? 

 
Режимот во воспитно-поправниот дом и затворот за деца во Охрид 

 
Во рамките на нашиот предмет на интерес се фокусиравме на 

прашањето за режимот и природата на установата (во случајов ВПД во 
Охрид) со цел да дојдеме до сознанија врз основа на кои ќе можеме да 
заклучиме за нагласената, ненагласената или, условно кажано, 
неутралната контрола во установата, а со тоа да придонесеме за 
одговорот на клучното прашање на истражувањето за 
маргинализацијата и девијантноста на младите во воспитно-
поправната установа и во затворот за деца. 

Во воведниот дел, всушност, теоретскиот дел од овој труд, веќе 
го елабориравме значењето на режимот и природата на установата и 
неговата поврзаност со девијантноста (пошироко несоодветно 
однесување) кај младите. Во овој дел ќе се фокусираме на самото 
истражување преку анализирање на искажувањата на младите 
опфатени со истражувањето. 

Можеме да констатитираме дека оценката за тоа како младите 
лица го проценуваат режимот во установата, зависи од степенот на 
нивната адаптираност на условите во неа (детерминирани од 
институционалните и ситуациските фактори). Од тоа ќе зависи дали 
дадените услови ги прифаќаат такви какви што се, дали спрема нив, 
условно кажано, се неутрални („јас животот овде сум го ставил на 
лер“), имаат негативен однос („овде нема живот“) или, пак, се 
адаптирани („на мене тука добро, не знам за другите...“). 

Од исказите на испитаниците може да се заклучи дека, во 
принцип, имаат негативен однос кон установата (воспитно-поправниот 
дом и за затворот). Она што е поразително е тоа што и испитаниците од 
воспитно-поправниот дом ја доживуваат установата како затвор и 
нагласуваат дека, во суштина, условите и режимот се исти како и за 
осудените лица (што не би требало да биде, м.з).  
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Следат покарактеристичните искази на испитаниците во 
контекст на погореспоменатата група прашања: 

(1) Ова не е дом, ова е затвор. 
(2) Абе бетер од кафез е тука. 
(3) Затворен кафез. 
(4) Заслужив (да биде толку долго во установата, м.з.) и 

кучето да го земеш тука да го врзеш ќе избега. 
(5) Се ви кажав, само што затворот не е како што треба. 
(6) Најважна работа која ми се случила е затворот. 
(7) Сеедно ми е. Ја животот го пуштив на лер. 

(искази од интервјуирани лица) 
Тесно поврзано со режимот во установата е како младите го 

перципираат домот и затворот во кој се сместени и како тој влијае на 
нив. Од одговорите на испитаниците може да се заклучи дека 
установата нема позитивно влијание. Веројатно бројните 
институционални и ситуациски фактори го засилуваат негативниот 
однос на младите кон установата. Едноличноста што постои во нивното 
секојдневие и отсуството на активности ја поттикнуваат здодевноста и 
оставаат премногу слободно време, кое не е ниту креативно ниту 
корисно поминато. Во такви услови, очекувано е поголем дел од 
младите да не гледаат позитивно влијание на установата врз нив, со 
што се отежнува процесот на адаптација и се зголемува можноста за 
појава на насилство. Како што наведуваат дел од штитениците: 

(1) Овде нема ништо, само викање, нема среќа. 
(2) Сакам да си излезам надвор да живеам нормален живот, а не 

како куче тука... некој цел ден да вика чисти тука, чисти 
таму, под команда...  

(3) Нема никакво, ни добро ни лошо влијание, зошто ако јас не си 
се смирам сам ... не размислам, па не овие тука ќе ми дадат 
памет (иронично го кажува тоа, м.з.) 

(4) Многу како кошмар, кошмарски, па, не знам, не ми прилега 
оваа средина тука (како ја доживува средината во установата, 
м.з.) 

(5) Цело време секој ден гледам исто, секој ден исти работи (3 
ипол години не излегол, м.з), човек ќе полуди... Би сакал да 
зборам јас со психологот нешто да правам, да избистрам 
мозок. 
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(6) Супер, што... (како се чувствуваш, м.з.) 4 години поминаа како 
ништо ... легни стани легни стани, истото ... тоа е, што да 
се прави. 

(искази од интервјуирани лица) 
Кога станува збор за девијантното однесување во установите, 

често се поставува прашањето дали во установата се дејствува на 
причините за појава на таквото однесување или, пак, се дејствува на 
намалување на ризикот од неговото појавување. Во пенолошката 
литература се среќаваме со поимот ситуациска контрола (Richard 
Wortley, 2004: 3–5). Ситуациската контрола има цел да се преземат 
превентивни мерки за да се намалат ризиците од појава на 
дополнително криминално однесување во установата. Интересно е да 
се забележи, а произлегува од исказите на испитанците, дека 
ситуациската контрола во установата, пред сè, се сведува на контрола 
на ризикот наместо на преземање на превентивни мерки поврзани со 
затворската средина (на пр. архитектурата на затворите, 
пренаселеноста и др.) и карактеристиките на затворската популација. 
Всушност, пристапот на ситуациската контрола што се спроведува во 
општеството, за спречување на појавата на криминалот, соодветно се 
применува и во затворската средина. Се претпоставува дека ваквиот 
тип на контрола ќе ги намали ризиците и ќе ги превенира 
однесувањата што би можеле да завршат со насилство, кражби, 
силувања, рекет и други криминални однесувања во казнените 
установи. 

Во прилог на овој пристап одат и исказите на испитанците, како 
на пример: 

(1) Овој, директорот, децата не го слушаат многу... стариот 
подобар беше, овој многу вика, една грешка те казнува одма, 
3–4 месеци условно. 

(2) Зимаат мерки одма (кога има тепачка- м.з.), ако направиш 
денеска ти проблем, ќе те викне, ќе одиш кај директорот, ќе 
ти пише службена самица, ќе лежиш и, на пример, 4 дена 7 
дена ќе влезеш. 

(3) Психологот не ја интересира за надвор, тука ја интересира да 
не правиш проблем, тука да си мирен и кога одиш викенд, а 
кога ќе излезеш, не ја интересира, сам треба тоа да го 
мислиш. 
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(4) Ако правиш тука проблеми, ќе има самица. Ако му се дереш на 
командирот, ќе те тепаат. Кој е крив тоа ќе си лежи самица. 
(Командирите) може да удрат две три самици. 

(5) Таму (се мисли на Велес, м.з.) нема камери, командирите по 
цел ден со телефоните, ама тука не се цел ден со 
телефоните, те проверуваат, те прашуваат дали некој те 
закача... редовно доаѓаат по спални, а таму во Велес нема 
поголема контрола. Подобро е тука, таму можеше, да не даде 
Господ, некое дете да умре. Таму можеш да носиш каква сакаш 
дрога, ќе дојде другар со кола, ќе ти ја фрли, ќе ти кажува дека 
на тоа и тоа место е. Таму се користеше телефон, а тука 
нема шанси да користиш, зошто има многу претреси. (Кога 
има тепачки) психолозите одма пишуват искази, им даваат на 
децата да пишуваат, кој е крив, другите што гледале и тие 
пишуваат искази и ги казнуваат.  

(6) Ако ѝ кажат на психологот дека имало некоја тепачка, одма 
ги пика во самица. Ги вика и им кажува – сега ќе си добиете 
самица. Јас сум бил во самица, не само еднаш... 

(7) Знаете што, во оние установи е послободно ... тука не можеш 
така, ако направиш некоја белја одма ти вадат закони од 
затворот. 

(искази од интервјуирани лица) 
При проценката за тоа каков режим постои во установата, 

значаен критериум е колку младите во установата слободно може да 
ги изразат своите потреби, барања или проблеми и да комуницираат 
со персоналот во врска со нив. Ако ги анализираме исказите на 
испитаниците, може да се донесе генерален заклучок дека младите во 
установата се задоволни од комуникацијата со персоналот во поглед на 
нивните потреби, барања или проблеми. Комуникацијата меѓу нив не е 
секогаш на дневна основа, најчесто двапати во неделата, но, нивните 
барања најчесто се однесуваат на добивање на одредени погодности 
(викенд отсуство, излез во град или др.) или, пак, во однос на 
поднесување предлог за прекин на издржувањето на воспитната 
мерка. Интересно е да се нагласи дека младите во установата ретко 
разговараат за прашања поврзани со третманот. Во прилог се дел од 
исказите на испитаниците: 

(1) да, можам слободно (слободно да ги изразува потребите м.з.) 
(2) презадоволен сум... секој ден (комуницира, м.з.) 
(3) додека на работа, да тука достапни се (психологот, м.з.) 
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(4) зависи за кои работи... на пример, да... му се овозможуваат 
такви работи... (на пример, ако му треба прибор за цртање, 
м.з.)  

(5) да, до нив што е ти помагат... не да ги бранам, ама 
психологот со мене добро се однесува... директорот така не 
се однесува како психологот.. 

(6) задоволем сум од психологот...јас барам разговор, ама за 
вакви глупости како други, има тука деца замарат јас не сум 
такво дете... јас ако имам потреба нешто ке одам ке 
разговарам 

(7) Не, не ми е (незгодно да разговара со психологот м.з.)... на 
неделата двапати имаме (може да се разговара м.з.) на 
пример кога имам потреба... два-три пати имам потреба... го 
прашувам за викенд... 

(8) не, кога ќе има потреба... на недела, две... најчесто за ова да 
си одам дома, за погодности... кога не можам да ја добијам 
мајка ми. 

(9) па, на пример, денеска ми е денот за викенд да си одам... ќе 
одам психолог дали може дома да си одам... не може, ти не 
смееш да идеш викенд, ти правиш кривични дела. 

(10) На психологот ако посакам нешто, можам да ѝ кажам, на 
пример, ако посакаш од фамилијата нешто, ќе те услужи... 
Имам потреба почесто да се гледам со психологот, уствари 
кога-како. 

(11) Секогаш може да разговарам со психологот, јас одам за мои 
проблеми, за да гледа да ме пуштат што побрзо...  

(12) Некои фудбали, да играме (барал м.з) не, друго нема што да 
разговараш, ако те викнал психологот убаво, ако не, нема, 
никој не ти кажува. Ако ти затреба нешто итно, нема 
проблем. 

                   (искази од интервјуирани лица) 
 
Одржување на ред и дисциплина во установата  

 
Како и во секоја установа, така и во воспитно-поправниот дом и 

во затворот за деца постојат правила што се однесуваат на редот и на 
дисциплината во установата. Она што во литературата постои како теза 
е дека строгите правила за однесување во установата може да бидат 
директна/индиректна причина за појава на репресивна клима и за 
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појава на девијантно однесување во неа. Во тој контекст, интересни се 
исказите на дел од испитаниците, кои се согласни со констатацијата 
дека правилата што се однесуваат на редот и дисциплината во 
установата се строги, но дека такви треба, а според некои од нив, и 
мораат да бидат. Интересно е дека некои од нив (кои претходно биле 
во Велес, каде што, исто така, привремено биле сместени во ВПД) 
прават споредба меѓу установите, при што констатираат дека во Охрид, 
иако е построго, постои или е воспоставен ред и дисциплина (што 
значи се оценува во позитивна насока). Дали ова се должи на однапред 
формираното мислење кај испитаниците дека во вакви установи само 
со репресија и контрола може да се воспостави ред и дисциплина, дали 
е тоа и нивна потреба или претставува помирување со условите во 
установата (тн. умртвување, одн. мортификација на личноста), кои се со 
бројни депривации. Во принцип, строгите правила во никој случај не 
доведуваат до промени, тие не превоспитуваат туку  ја држат состојбата 
под контрола во установата. Секако дека кај младите потребно е да се 
создаде свест дека тие треба да ги почитуваат правилата, но, правилата 
треба и да промовираат услови за почитување на нивните потреби, за 
враќање на нивната самодоверба и самопочитување, за доследно 
почитување на нивната личност и достоинство, за фер и коректен однос 
со персоналот, со цел успешно да се подготват за враќање во нормален 
живот, живот на слобода. 

Во прилог се дел од исказите на испитаниците во поглед на 
строгоста на правилата за одржување на редот и дисциплината: 

(1) Не мислам дека се многу строги... мислам дека подобро 
што е строго повеќе ќе научиш, добро е што се строги. 

(2) Да, да, тие се ок (правилата во установата, м.з.) 
(3) Секако треба да е строго во затвор, ако е така пуштено 

(не е надвор, м.з), кај сака таму ќе оде, значи треба да е 
строго... 

(4) Ова ти е како и  дома да си, да знаеш како да се понашаш... 
ова ти е како, пример, ти доаѓа пример ... мора да се 
строги .... мислам дека се строги ... 

(5) не се баш толку строги ... исто како таму, така и тука 
пошто истите деца сме... само ја мењаме установата. 

(6) Во однос на Велес таму беше нула, некои командири тука 
на памет ги донесоа некои деца тука. 
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(7) Правилата се строги за строги, за децата да знаат како 
да се понашаат, тоа е правило. Ако не бидат строги нема 
да има ред, со разгалување не се постигнува ред. 

(8) Јас застанав еднаш и го гледав Куќниот ред и го читав и 
ме заболе главата... строги се правилата... треба да се 
научиш на ред, на мир... Така треба да биде, затоа е 
воспитно-поправен дом, ова не е играчка. 

(9) Мислам дека за нас (домци) не треба редарство да 
правиме, да чистиме...Сабајле не треба толку рано да 
станеме во 7:30, не сме затвореници, треба во сабота и 
недела до 10 да спиеме... не сме ние затвореници... а ние 
сме од 1–5 години, мерка е тоа, не е исто. 

(10) Сепак, мислам дека децата што се од ВПД повеќе ќе 
научат од овој затвор (за оние кои дошле од Велес, м.з.), 
повеќе ќе научат тука него што ќе научат во ВПД. 

                    (искази од интервјуирани лица) 
Често истражувано прашање во пенолошката литература е како 

персоналот се справува со нарушувањето на редот и дисциплината во 
установата, односно дали и колку често употребува физичка сила за 
справување со проблемите и инцидентите што настануваат? 

Кои се правилата што припадниците на службата треба да ги 
почитуваат? Тие се содржани во повеќе акти, почнувајќи од основниот 
ЗИС, во подзаконските акти од оваа област, како и во етичкиот 
документ, поточно во Кодексот за однесување на службените лица во 
извршувањето на работните задачи во казнено- поправните и 
воспитно-поправните установи38 (посебно чл. 3, 4, ст. 1, ал. 2, 3, 8 и чл. 
6, ст. 1, ал. 2, 3, 4, 7).  

Во принцип, најголемиот дел од испитаниците се задржуваат на 
опишувањето на применетите мерки, кои, по правило, се сведуваат на 
употреба на физичка сила, викање, вербално навредување, ретко со 
смирување на ситуацијата и пишување на пријави/искази. Генерално, 
испитаниците укажуваат на фактот дека се употребуваат палки или 
шамари како мерки при инциденти во установата. Она што е интересно 
е дека дел од нив го прифаќаат овој начин на реакција на персоналот 
како нормален при несоодветното однесување во установата, така што 
дел од нив не се ни информирани дали и кога спрема нив може да се 
употреби физичка сила/присилба. Во вакви околности, кога младите, 
примената на физичката сила како средство за послушност, ја 

                                                           
38 Кодексот е донесен од Министерот за правда, 9 февруари 2018 г., бр. 23 –1238/1. 
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прифаќаат како нормална, таа може да влијае врз чувството на 
контрола и автономија, како и врз можноста за појава на дополнително 
насилно однесување кај младите. 

Во прилог се дел од исказите на испитаниците во поглед на 
начинот на реакција на персоналот при несоодветно однесување: 

(1) Се качуваат горе, земаат тие пендраци, тие земаат хартија, 
пенкала (комадирите, м.з.) ќе пишеме изјава, ќе јадеме по 
некоја палица... не јас, до сега палица не сум јадел, нема шанси 
зашто ако јадам јас палица, ќе се жалам, јас нејќам јас 
палици... тие други што јадат нека јадат кога се глупи. 

(2) Ако не си мирен, се знае ќотек, јадев кога правев беља... ооо 
одамна.  

(3) Идат, маваат ако направиш беља, истепаш... маваат со 
палица, со рака... освен беља кога ќе направиш (маваат 
командирите м.з.)... ооо нонстоп (се случуваат бељи, м.з.), не 
толку... да (еднаш неделно м.з.), има некои се тепат, некои се 
сечат... па ќе се истепа, ќе го пикне во притвор, ќе му пише 
службена белешка.  

(4) Добро, ако се однесуваш со него добро, ако не... не си му син... 
одма те тепат... што да ги бранат децата... праеше еден 
проблеми (за некој командир, м.з.) одма те тепа... со шамари, 
зема палици... сега не користат палици, два-три шамари...  

(5) На пример, ако направиш денеска проблем, ќе јадеш ќотек од 
командирите... тепање... палици... боли, боли... јас сум јадел 4-
5... само јадев до вчера 3 пати 4..., зошто не бев... тука по 
грбот, по нозе, да не правам проблеми.  

(6) Командирите можат да те предупреди ако има тепачка или 
кражби, а може да те однесе во просторија и да добиеш 
лекција, да те тепаат, заслужено... Заедно нѐ тепале, со тој 
што сум се тепал, ако тој го правел инцидентот пак ќе го 
тепаат, за пример за другите деца. Удираат на грб, на нозе, 
но не на други места, чувствуваш болка, ама не многу.  

(7) Има на некој командир го кажувам (кога е незадоволен од 
други деца м.з.) има некој командир строг... одма за секунда ги 
смирува... има еден командир, кога он доаѓа на смена сите 
деца се бубалки... оваа смена не тепа, најдобра е, само пишува 
пријави, еден шамар не ти мава. 

(8) Ако не станат децата, ќе ги станат со палица. Го влече од 
вториот спрат, го влечел доле... и после го симна доле во 



254 
 

строј стоеше, командирот се дереше... они немаат право со 
палици, боли... не сме ние затвореници... а ние сме од 1-5 
години – мерка е тоа не е исто, адвокатот ми кажа ако те 
мава кажи зошто не смее со палици. Трчаат одма, ќе те 
стават доле, ќе пишеш изјава, ќе те стават во самица... 
користат шамари, боксови и палици, ама не секој командир, 
некои не ги маваат така, само викаат тргни се и пиши изјава, 
а некои ги пцујат, мене не, ама на некои други деца да.  

(9) Во однос на Велес таму беше нула, некои командири тука (се 
мисли на Охрид) на памет ги донесоа некои деца тука... мирни 
се и тие, не ги чепкај и не те чепкаат. Кога има тепачка, 
психологот ги вика, кога ќе дојдеш тука нов и ти кажува што 
и да има проблем, не ти да реагираш, јас ќе преземам мерки 
што имам. 

(10) Има и добри и лоши, како да ти кажам... значи они во 
установата немаат право со предмети... е па предмет е 
палица... е па нивно, ама нема право да го користи на нас, нема 
право... го користи, а правото знаеш, он кога има да го 
користи... овие што прават галама... правото го има кога ќе 
се степаат многу души ќе се степаат, значи, не можат да ги 
одвојат може да ги удри 5-6 пати, а не здравјето да му го 
зема. 
                (искази од интервјуирани лица) 
Кога станува збор за примената на дисциплински санкции, чест 

предмет на разговорот со испитаниците беше изречената 
дисциплинска мерка самица (покрај упатувањето во затворено 
одделение). Самицата како дисциплинска мерка често е изрекувана од 
страна на персоналот, на дел од испитаниците и по неколку пати и тоа, 
по правило, поради бегство, ненавремено враќање во установата или 
поради нарушување на редот и дисциплината (за тепачки, демолирања 
на инвентар и други предмети). Иако најголемиот дел од нив се 
согласуваат дека мерката ја заслужиле и ја перцепираат како лекција за 
понатамошното однесување, сепак, голем дел тешко го поднеле 
нејзиното извршување. Најчести тешкотии при издржувањето на 
самицата се малиот простор во кој мора да ги извршуваат сите потреби 
и изолацијата од останатите штитеници. Интересно е што ваква мерка 
им се изрекува не само на младите осудени на затвор за деца, туку и на 
штитениците од воспитно-поправниот дом. Во принцип, во установи 
како воспитно-поправниот дом, согласно нејзината природа, не е 
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оправдано изрекувањето на самицата како санкција којашто би 
требало да ги дисциплинира штитениците.  

Во прилог се дел од исказите на испитаниците во поглед на тоа 
како ја доживеале самицата како санкција. 

(1) многу тешко зашто таму има вц, таму јадеш, таму 
спиеш... кога ме ставаат во самица ми е тешко. 
(2) Не ми е убаво кога сум во самица, сум бил 5 пати, зошто 
правев проблеми. 
(3) Да, еднаш (бил во самица м.з.)... да, со двајца се тепав, 
двајца против еден... 7 дена... лошо, оти првпат во живот ме 
затворија во мала просторија. 
(4) Па, во самици... имам едно 3-4 пати како... сега не можам 
да издржам во затворена просторија зашто мала е... овие 
осудениците се сами, ние по двајца.  
(5) Самицата ми паѓаше тешко... зошто цел ден бев 
внатре... 7 дена.  
(6) Самица за тепање и за бегство, најдолго сум бил 7 дена во 
самица. Раат бев во самица. Таа влијаеше на мене и веќе 2 
години не сум влегол во самица. Повеќе ме погодува што не ме 
пуштиле дома отколку самица. Јас сакам подобро самица 
отколку условна. 
(7) Никако, лежам, психи ме јадат во главата и така. 
(8) Не излегувам ич на шетња, кога сум во самица лежам и не 
излегувам. 

(искази од интервјуирани лица) 
 

Врз основа на горенаведените искази може да се даде одговор 
на прашањата: Дали во установата повеќе се применува 
рехабилитациски или застрашувачки и репресивен модел? Дали се 
практикува сила и санкции за засилување на послушноста? Дали се 
толерира насилство и дали улогата на персоналот подразбира ставање 
акцент врз контрола наместо врз просоцијално моделирање? Од 
анализата на добиените одговори на инспитаниците може да се 
заклучи дека установата (ВПД) е ориентирана повеќе кон контрола на 
однесувањето и се става акцент на формата и на пишаните правила. 
Прекршувањето на дисциплината и други несоодветни однесувања на 
младите во домот се казнуваат пред сè со забрани и ограничувања.  
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Карактеристики на просторот (архитектура, сместувачки капацитети, 
пренатрупаност, недостаток на приватност, хигиена, храна и др.) 

 
Кога станува збор како за ВПД, така и за затворот за деца, уште 

првиот впечаток (колку да е тој површен) е дека архитектурата не 
соодвествува на целите на мерката, односно казната што се применува 
спрема младите. Оваа констатација произлегува од надворешниот 
изглед на установите сместени на иста локација, во центарот на градот, 
опкружени со станбени и други објекти и само формално/симболички 
поделени. Воспитно-поправниот дом во никој случај не би требало да 
има изглед на затвор, да биде опкружен со физички пречки со цел да се 
спречи евентуален обид за бегство.  

Покрај можноста да се разгледа надворешниот изглед, 
истражувачкиот тим не ја разгледа внатрешноста на установата каде 
што се сместени штитениците, заедничките простории, библиотеката 
(доколку ја има), кујната, тоалетите и сл. Каква е состојбата можеше да 
претпостави преку исказите на испитаниците, кои понекогаш имаа 
критички став кон ова прашање, понекогаш позитивен, а некогаш беа и 
сосема незаинтересирани да даваат каква било оценка. 

Кога станува збор за сместувачките капацитети, Законот за 
извршување на санкции39 содржи децидни одредби, кои, за жал, не се 
имплементирани. Имено, согласно членот 265 од Законот: 

(1) Во една просторија ноќе малолетните лица се сместуваат во 
засебни соби за ноќевање, согласно со можностите на установата. 

(2) Ако поради недостиг на простор, ноќе, во една просторија се 
сместени повеќе малолетни лица, чиј број не смее да биде поголем од 
пет лица, треба да се обезбеди надзор што ќе се остварува на начин со 
кој ќе може да му се укаже заштита на секое малолетно лице.  

Од исказите на повеќето испитаници можевме да констатираме 
дека оваа одредба на ЗИС не се почитува, а некаде и бројката на лица 
сместени во просториите драстично е пречекорена (на пример, во 
собата бр.3 се сместени 10 лица). Покрај сместувачките капацитети, 

                                                           
39 Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016, 21/2018 и 
209/2018). Одлуки на Уставниот суд: У. бр. 9/2006 од 10 мај 2006 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/2006 и У. бр. 146/2011 и У. бр. 
179/2011 од 2 мај 2012 година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/2012 
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установата треба да располага и со доволен број простории за 
одредени активности поврзани со процесот на превоспитување 
(простор за спортување, за забава, за образование, библиотека, 
просторија за медицински персонал, простории за јадење, за 
одржување на хигиена итн.) 

Интересно е што не само внатрешниот простор, туку и 
надворешниот простор во установата е толку мал, што создава чувство 
на затвореност, едноличност и монотоност. Надворешниот простор не 
содржи посебен дел прилагоден за шетање, спорт и рекреација,  не 
содржи зеленило, ниту пак простор и место за седење и јадење. И така 
малиот надворешен простор е физички поделен со табла од лим, со 
цел да се задоволи стандардот за одвоеност на младите од затворот и 
од воспитно-поправниот дом.  

Во услови кога просторот е мал и не постојат доволно 
простории, има поголем број штитеници сместени во една соба и нема 
соодветен надворешен простор прилагоден на потребите на младите, 
се намалува можноста за приватност, што создава фрустрација, 
конфликти и зголемување на насилството кај младите. Оттука 
произлегува и значајноста на осмислувањето на просторот, како во 
поглед на сместувачките капацитети, така и во поглед на доволен, 
осмислен и креативен простор, кој позитивно би влијаел на процесот 
на ресоцијализација. 

Дел од испитаниците, поради ваквите просторни услови се 
жалат на неможноста за приватност и неможноста во некои периоди 
да бидат сами, непопречувани од никого, што доведува често до нивна 
фрустрација, па дури и агресија. 

Во однос на хигиената, мислењата се поделени, но 
превладуваат оние дека е добра, со напомена дека на некои од 
испитаниците фактот дека хигиената треба сами да ја одржуваат им 
паѓа тешко. Воедно, сите потврдуваат дека еднаш неделно се врши 
генерално чистење на просториите и дека некогаш и самите 
придонесуваат хигиената да не биде на завидно ниво. Всушност, 
чистењето во установата е и главна задолжителна активност на 
младите, односно постои список со распоред за чистење до кој треба 
да се придржуваат.  

Она што можеше да се насети од исказите е дека дел од нив 
добиваат постелнина, ќебиња, облека или, пак, одредени средства за 
хигиена од страна на своето семејство, со оглед на тоа дека установата 
не е во можност да ги обезбеди. Поразително е тоа што овие млади 
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луѓе, покрај тоа што се казнети од страна на судот, понатаму се 
маргинализирани и во установите. Институциите на системот не 
успеваат да обезбедат доволни услови и средства за посоодветен 
престој на оваа категорија млади, кои го прекршиле законот. 
Ограничените капацитети на системот да помогне на најризичните 
категории и во вакви установи, уште повеќе ги зголемува депривациите 
и ги засилува индивидуалните фактори за појава на агресивно или 
друго несоодветно однесување за време на извршувањето на 
изречената мерка, односно казна.  

Ставовите на штитениците за хигиената можат да се утврдат од 
следниве искази:  

(1) Прво, кај мене во соба, јас гледам да има хигиена... да е чисто 
да е средено... да се децата средени, сами си чистиме, има 
редарство, нема проблем... не сум во таа група, си 
обезбедувам сам (за средства за хигиена, м.з.). 

(2) Добро е, си чистиме, ние сами ние чистиме, кој да чисти, ние 
си чистиме со џогерче, ние кај нас си чистиме тоа е наше, 
мора за нас... ни даваат, све ни даваат, сапуни, тоалети. 

(3) Ние го правиме тоа (чистењето), имаме список за чистење кој 
каде чисти...  само тоа е работа ... само тоа ни е работа, 
одржување на хигена и општо. 

(4) Нема никаква хигиена, спалните, како да ви кажам... па од 
нас и од децата и од установата и од све... (од што зависи). 

(5) Нема доволно средства, нема никој влечки, никој не му дава... 
мене ми е жал... морам јас моите да им дадам да ги носи... на 
нив нема кој да им даде, тие немаат родители, под мостови 
спијат. 

(6) Ако чистиш за нас ќе си биде чисто... Паста, четка... некои 
деца не знаат да си мијат заби... они што даваат? еден 
шампон, една тоалетна, исто толку сапун, едно бикче, а јас 
не ги земам. 

(7) За хигиената, лоша е, кај купатилата, не се за тоа криви 
командирите или директорот, децата се криви за тоа... не 
знаат тоа да го чуваат. 

(8) Да, сами чистиме... јас сегде си чистам, само да ми мине 
време... исто како дома да си јадеш. 

 (искази од интервјуирани лица) 
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Кога станува збор за исхраната, нејзината разновидност и 
квалитетот, речиси сите испитаници, со исклучок на неколкумина, се 
согласни дека таа е задоволителна. Но, прашањето е каков е нивниот 
критериум за тоа што претставува добра храна. Одредени испитаници 
укажуваат дека некои штитеници добиваат многу подобра храна во 
установата отколку на слобода, некои укажуваат дека храната не е 
толку разноврсна каква што би требало да биде и дека не треба да 
постои строго ограничено време за давање на дневните оброци. Но, 
мора да се забележи дека голем дел од испитаниците добиваат и 
пратки со храна од своето семејство или со свои парични средства 
купуваат (оние што имаат такви можности) прехранбени производи што 
не ги добиваат во установата. Во прилог ги наведуваме следниве 
искази: 

(1) Храната е тука многу добра, значи јас ја правам... храната е 
на највисокото... мислам дека тука храната е најдобра од 
сите затвори... значи што го правиш го правам со ќеиф како 
за себе. 

(2) Храната, може и подобро... јас не сум видел месо ... нема месо 
(3) Се, храна, добра, супер е, не се жалиме од ништо. 
(4) Добра храна, да (задоволен м.з.), ама некогаш тука не јадам... 

не ми се свиѓа кога даваат ова – риба, не ја прават храната 
добро.  

(5) Значи, јас не можам храната да му ја сменам, домска храна, по 
правило имаме друг распоред... јас им кажувам...  не ми се 
свиѓа... колку имаш? 50-100 денари? земи си, тој ден нема тоа 
да го јадеш, земи си. 

(6) Храната, добра е, ми се свиѓа на мен,е супер си е храната. 
(7) Храната е добра ама на домци треба млеко да им се даде, 

разновидна храна да дадат, кога сакам да барам од кујна, а не 
само кога ќе биде време.  

(8) Храната е добра... не јадам нарезак и риба... не барам друго... 
имаме горе што си купуваме... јас не барам (друга храна). 

(9) Храната си е ок. Колку се има толку. Чисто е. Во кујна има 
двајца вработен,и еден од осудените и еден штитеник и тие 
работат и потоа доаѓа шефица и си зборувам со неа. 

 (искази од интервјуирани лица) 
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Во Законот за извршување на санкции40 има посебна одредба 
што се однесува на храната, која им се дава на малолетниците што  се 
на издржување на казна затвор за деца. Во чл.268 од ЗИС е 
определено: „На малолетно лице му се обезбедува исхрана која 
дневно мора да има најмалку 14.600 џули“, што го наметнува 
прашањето за квалитетот, односно за разновидноста на храната.  

 
*** 

Условите за живот мора да бидат соодветни за физичкиот, 
менталниот, интелектуалниот, етничкиот и социјалниот развој на 
поединецот. Но, истражувањето покажува дека стандардите во поглед 
на архитектурата, сместувачките капацитети, пренатрупаноста во 
собите за ноќевање и приватноста не се на задоволително ниво. 
Поразителен е фактот што младите во установата немаат доволен 
простор за извршување на своите активности и потреби. Малиот 
простор за шетање не е прилагоден на потребите на младите, особено 
на штитениците од ВПД, не постои посебен дел за спорт и рекреација, 
зелени површини или пак места каде што би можеле да седат или 
јадат. Исто така, внатрешните соби (според кажувањата на 
испитаниците) не се соодветно уредени. Дополнително, установата не 
располага со доволно простории за извршување на активности, кои би 
требало да бидат дел од третманот на младите. За хигиената во 
установата се грижат самите лица, која ја одржуваат според однапред 
подготвен распоред, така што, каква ќе биде, зависи најмногу од нив. 
Во поглед на храната, значајно е да се напомене дека дел од 
испитаниците се задоволни со нејзиниот квалитет, но, сепак, дел од 
младите потекнуваат од најзагрозени семејства, така што храната за 
нив е многу подобра од онаа што ја имале додека биле на слобода. Врз 
основа на наведеното, карактеристиките на просторот се тесно 
поврзани со продлабочување на депривациите во установите, кои 
младите тешко ги поднесуваат и го бираат насилството и 
несоодветното однесување како начин на справување со нив.  

 

                                                           
40 Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016, 21/2018 и 
209/2018). Одлуки на Уставниот суд: У. бр. 9/2006 од 10 мај 2006 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/2006 и У. бр. 146/2011 и У. бр. 
179/2011 од 2 мај 2012 година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/2012. 
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Третмански активности: достапност и примена, работни активности, 
образование 
 

Третманските активности се особено значајни за позитивна 
промена на младите сместени во воспитно-поправни и во казнено-
поправни установи. Во таа смисла, во чл. 264 од Законот за извршување 
на санкции41 е определено „Со третманот што се спроведува спрема 
малолетните лица... треба да се охрабрува и да му се помага на 
малолетното лице, кај него да се поттикнуваат позитивни особини 
и развој на личноста и да му се овозможува остручување и 
оспособување за живот на слобода.“ За таа цел, потребно е установата 
да им обезбеди услови на младите за занимавање со физичка култура 
и спорт, за забава и за оспособување и вршење на занаетчиски работи 
(чл. 269 од ЗИС). Покрај законските цели на третманот во установата, се 
поставува и прашањето дали воопшто некои третмански активности се 
спроведуваат во ВПД и во затворот, дали младите се вклучени во 
работни активности и во образование и дали тие имаат позитивно 
влијание врз нив.  

Испитаниците вклучени во истражувањето речиси и да не ја 
спомнуваат третманската работа, освен што поголем дел од нив 
укажуваат дека имаат потреба да се обратат до психолозите, што дел 
од нив тоа редовно го прават.42 Делумно објаснување за тоа, секако, 
можеме да најдеме во несоодветните услови во кои привремно е 
сместен ВПД, установа што не е градена согласно специфичните 
потреби, кога се работи за извршување на воспитната мерка упатување 
во ВПД, туку за друг вид казнена установа. Проблемот е уште поголем 
со оглед на тоа дека во установата две лица го сочинуваат стручниот 
персонал, кој, соочен со премногу формалности, не е во можност често 
индивидуално да им се посвети на младите лица во установата. Покрај 
тоа, за спроведување на одредени активности што би требало да бидат 
дел од определен третман, нема доволно финансиски средства или 
човечки капацитети. Испитаниците ретко ја спомнуваат групната работа 
со стручниот персонал или други програми за развивање вештини за 
справување со социјалните проблеми, со гневот, лутината, 
фрустрацијата, виктимизацијата или агресијата. Истражувањата 

                                                           
41 Ибид  
42 На психолозите најчесто им се обраќаат за викенд отсуства, одмор, слободен излез 
во град, контакт со семејството, поднесување на предлог за прекинување на мерката 
упатување во воспитно поправен дом.  



262 
 

покажуваат дека доколку младите имаат подобри социјални вештини 
за решавање на проблемите, може да се намалат негативните фактори 
од затворањето.  

Во прилог за третманските активности во установата се дел од 
исказите на испитаниците. 

(1) Ништо нема (од активности), не знам, можеби порано 
имаше, ама од кога сум јас тука, од 2016, нема.  

(2) Имаше пред некое време тоа ТОБС, ама сега го тргнаа... Па 
да, ми користеше, да смириш нешто, да, си го практикував 
повеќето пати.  

(3) Ретко ми влијае позитивно, многу ретко... понекогаш знае 
да ме изнервира, да ме извади од кожа и излагам од 
канцеларија... Па, на пример, денеска ми е денот за викенд, 
да си одам... ќе одам  - психолог дали може дома да си 
одам...? не може, ти не смееш да идеш викенд, ти правиш 
кривични дела, ти правиш она, ти правиш ова и излагам од 
канцеларија... добро психолог фала... дека не, па, кога и да 
им речам тука деке ќе се вратам, нема да им се верува 
(како ќе ја оправда довербата, м.з.) значи ќе речат – ти ќе 
останиш бегство, јас те знам. 

(4) Тука, командирите, психологот, ти ги даваат сите 
можности, ама децата не знаат да го почитуваат тоа... 
Тука фали се, му кажав и на психологот, јас сакам тука да 
учам секој ден, убаво ми е, полесно ми е, заборавам на сѐ. 
Знам да читам, пишувам. И барав на психологот (книги на 
албански и на англиски јазик), сакам да го научам 
англискиот јазик. За да играме нешто, за да помине време, 
зошто не се седи цел ден. 

(5) Да, имаме групна работа со психологот, таа ме учи да 
избројам до 10… Ама имам јас спинер и така.  

 (искази од интервјуирани лица) 
Интересни и индикативни се и искажувањата на испитаниците 

во однос на тоа како го поминуваат денот. Индикативни, бидејќи 
содржините на активностите за кои зборуваат не ветуваат многу и 
многу малку се во функција на ресоцијализација. Дел од испитаниците, 
освен одредени спортски активности коишто самоиницијативно ги 
вршат, во суштина, секојдневно ги извршуваат истите работи, кои, по 
некој временски период, им стануваат здодевни. Од таа причина и 
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монотоноста би ја издвоиле како главна карактеристика на 
активностите. Како што наведуваат: 

(1) Стануваме во 8:30, строј имаме, доручек, па после доаѓаме во 
кругот, извршуваме редарство, чистиме, имаме список – 
распоред за чистење и за тоа добиваме наградно викенд, и 
заради тие причини ќе правиш, ако не, психологот ќе ти стави 
минус и денес еден, утре еден и после нема да те пушти да си 
одиш. После ќе си земеш кафе, мене ми е мерак кафе да си 
пијам, може да си нарачеме, односно си правиме порачки, после 
цигарите, па ќе играме малку кошарка, па фудбал, па после се 
смееме, ќе пееме, или ќе правиме цигари и во тоа 
занимацијата ќе имаш, или што разговараш со психолог или 
ако дојде директорот одиме во строј.  
Со  оглед на тоа што и работните активности се дел од 

третманот во установата, освен со чистење, многу мал број од младите 
во установата се и работно ангажирани. Двајца од испитаниците 
помагаат во кујна, двајца (што имаат доверба кај персоналот) се 
ангажираат за чистење или помош во управната зграда на затворот или 
пак во бифето, некој од нив бил ангажиран во локалната болница за 
одржување на цвеќиња, но никој од испитаниците не се изјасни дека 
извршува работни активности поврзани со занаетчиска или со друг вид 
на работа. 
 Во однос на работните активности, ги наведуваме следниве 
исказите:  

(1) Ништо не работам. 
(2) Средувам горе во управа што треба да набави. 
(3) Јас работев и во кујна (во ВПД во Велес м.з), а сега тука не 

работам зошто бев во бегство. 
(4) Само чистиме, друго не. 

(искази од интервјуирани лица) 
Кога станува збор за образованието (како дел од третманот), 

можноста за воспоставување на образовен процес во установата е 
предвидено и во чл. 267 од Законот за извршување на санкции: „Во 
установата за малолетници може да се организира настава за 
основно воспитание и образование и други видови на стручно 
оспособување на малолетните лица во зависност од условите и 
можностите на установата.“ Образованието е несомнено значаен 
заштитен фактор за развојот и за позитивното однесување на младите. 
Позитивните ефекти од образовниот процес ги акцентираат и 
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испитаниците од истражувањето. Скоро сите млади лица што се 
сместени во воспитно-поправната установа посетувале настава (која се 
спроведува по скратена програма) и дел од нив веќе добиле 
свидителства за завршено основно образование. Испитаниците 
укажуваат дека училиштето има позитивно влијание врз нив, се 
чувствуваат корисни, научиле некои работи, некои се описмениле, а 
дел од нив изразуват желба за продолжување на образованието по 
излегувањето од установата. Овие искази се доволен индикатор дека 
само организирани и осмислени активности може да имаат ефект врз 
чувствата и однесувањето на младите. Образовниот процес во 
установата можеби не е според стандардите за спроведување настава 
како во нормални услови, но, и покрај тоа, испитаниците не го кријат 
задоволството од можноста да го посетуваат, како што го нарекуваат, 
„школото“, и чувството дека прават нешто корисно и значајно за 
нивниот понатамошен живот.  

Комуникацијата со семејството е, исто така, важен аспект од 
процесот на ресоцијализација. Законодавецот ги земал предвид 
ваквите потреби на младите лица и во таа насока децидно пропишал 
неколку одредби, кои одат во прилог на ваквата заложба. Така, 
согласно ЗИС: „Малолетните лица имаат право без ограничување да 
примаат посети на членовите на потесното семејство во границите на 
куќниот ред, а со одобрение на директорот на воспитно-поправниот 
дом можат да ги посетуваат и други лица (член 322 од ЗИС). 
Малолетните лица можат без ограничување да се допишуваат со 
родителите и блиските роднини (член 323 од ЗИС). На малолетните 
лица им се дозволува отуство во текот на годината до еден месец 
заради посета на родителите или на блиски роднини, по правило, за 
време на училишниот распуст и за време на празниции викенди. Исто 
така, може да се организира заедничко летување надвор од домот 
(член 325 од ЗИС).“ 

Проблемот на одвоеноста од семејството, честопати е 
апострофиран од страна на испитаниците, како нешто што многу им 
значи и е значајно за нивната адаптација на новите услови. Токму 
одвоеноста од него доведува до разни психолошки последици, а пред 
сè до депресија, незадоволство, разочараност, од една страна, и 
нетрпеливост, гнев, бес, агресија и сл., од друга страна. Надминувањето 
на овој проблем може да биде стимулативен или заштитен фактор, кога 
на децата им се овозможува почесто да контактираат со семејството 
или) со други блиски лица, било непосредно, било преку телефон. За 
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жал, дел од испитаниците не се во можност да вршат телефонски 
повици и често да контактираат со семејството бидејќи се лимитирани 
со материјални средства (телефонските картички им овозможуваат 
ограничен број минути за разговор). Дел од младите со семејства во 
подобра материјална состојба можат почесто да остваруваат контакти, 
но, младите што доаѓаат од установи за згрижување на деца без 
родители или потекнуваат од семејства што се на работ на 
егзистенцијата, не можат да го остварат ова право и се соочуваат со 
разочарување, безнадежност и фрустрација. Уште повеќе, можноста за 
почести посети од семејството (кај голем дел од испитаниците) е 
ограничена поради тоа што установата е оддалечена од местото на 
живеење на неговото семејство. Проблематично е и искористувањето 
на погодноста за користење на викенд. Дел од испитаниците, поради 
немање на средства за автобуски превоз, не ја користат оваа погодност, 
а персоналот нема ресурси за да помогне. Системот, покрај тоа што ги 
втурнал младите во конфликт со законот, уште повеќе ги 
маргинализира и во установите, неовозможувајќи им исти можности и 
еднаков пристап до правата, за разлика од оние што потекнуваат од 
семејства со добра материјална состојба. Оваа состојба, во поглед на 
комуникацијата на младите со нивното семејство (пошироко или 
потесно) или со пријателите, е значаен фактор за продлабочување на 
нивните негативни чувства и за појава на агресија или насилство.  

*** 
Третманските активности се значајни за процесот на адаптација 

и поправање. Отсуството на третманските активности ги заострува 
депривациите и индивидуалните карактеристики кај младите и влијаат 
на однесувањето во установата. Во таа насока, поврзаноста меѓу 
третманот и несоодветното однесување може да се насети во нашето 
истражување. Загрижувачки е податокот дека, многу ретко, 
испитаниците се повикуваат на групна работа со стручниот персонал 
или на одредени програми за развој на вештини за подобро решавање 
на социјалните проблеми, за справување со гневот, лутината, 
фрустрацијата, виктимизацијата или агресијата. Содржините на 
активностите што ги извршуваат во текот на денот многу малку се во 
функција на ресоцијализација, и често по одреден временски период 
им стануваат здодевни. 

Интересно е да се нагласи дека испитаниците позитивно го 
оценуваат училиштето (наставата) во установата. Тоа кај нив  
предизвикува чувство на корисност, амбиција за понатамошно 
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школување и, воедно, гордост дека постигнале нешто во установата, 
што е доволен индикатор дека само организирани и осмислени 
активности за младите може да имаат позитивен ефект врз нивните 
вредности, чувства и однесување. 
 
Односот на службата за превоспитување 

 
Односот на младите лица и службата за превоспитување е 

значаен за процесот на адаптација и за процесот на ресоцијализација. 
Во случај кога персоналот работи од позиција на моќ, постои 
недоверба меѓу персоналот и младите. Кога отсуствува квалитетен и 
фер однос, не може да се очекува ни почитување меѓу двете страни. 
Оттука, дали ќе се продлабочат депривациите во установата, зависи во 
одреден дел и од односот на службата за превоспитување со младите. 

Испитаниците вклучени во истражувањето од службата за 
превоспитување ги апострофираат само психолозите како лица на кои 
им се обраќаат, додека социјални работници како дел од стручниот тим 
за ресоцијализација воопшто не се спомнуваат. Тоа, меѓу другото, е 
спротивно на законските прописи, поточно на Законот за извршување 
на санкции (понатаму: ЗИС), како и на соодветните подзаконски акти од 
оваа област. Во тој контекст се повикуваме на одредбата од ЗИС (чл. 
313, ст. 3), согласно која: „Стручниот тим што го врши 
испитувањето од ставот (2) на овој член го сочинуваат психолог, 
педагог, социјален работник, лекар, а по потреба и други стручни 
лица.“ Врз основа на овој член потребно е засилување на стручниот тим 
во установата, како во поглед на стручната област, така и во однос на 
бројот на персонал.  

Потешкотија претставува тоа што во стручниот тим има само 
двајца психолози, кои, поради ограниченото работно време и слободни 
денови, не се секогаш присутни во установата. Но, генерално, младите 
се задоволни од пружената помош и поддршка од стручниот 
персонал.43 Испитаниците укажуваат дека, во принцип, разговараат со 
нив двапати во неделата, често добиваат совети од нив, разговараат, се 
грижат и им помагаат. Согласно исказите, може да се оцени дека 
персоналот е достапен за младите иако комуникацијата не е 
интензивна или секојдневна (поради бројните обврски на персоналот, 
било административни било за нивна дополнително обучување). Се 

                                                           
43 Младите во ВПД и во затворот за деца се поделени во две групи – една група на 
штитеници кај психологот и една група од штитеници и осудени лица кај педагогот. 
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случува често во текот на неколку дена, само еден вработен од 
персоналот да биде присутен и тоа во работното време од 07:00 до 
15:00 часот. Достапноста до персоналот е ограничена и за време на 
викендите или за време на годишните одмори кога стручниот персонал 
не работи, така што, во случај кога младите имаат некакви потреби во 
тие денови, се обраќаат до службениците за обезбедување што се на 
смена.  

Кога станува збор за добивање поддршка, разбирање и 
емпатија, според дел од испитаниците, сето тоа трае додека тие се во 
установата. По излегувањето, грижата завршува, нагласува еден од 
испитаниците. Во однос на потребата за помош, младите од 
персоналот почесто бараат излез во град, викенд, одмор или да се 
достави предлог за прекинување на воспитната мерка или за 
контактирање на некого од семејството. Многу мал дел од нив се 
обраќаат за помош во поглед на прилагодувањето во установата. 
Персоналот не секогаш има можност да помогне (и поради 
ограничените кадровски капацитети), со оглед на тоа дека скоро сите 
испитаници во установата се соочуваат барем со една потешкотија 
поврзана со некои свои негативни индивидуални црти, ментални 
проблеми, семејни проблеми, материјални проблеми, кои само го 
отежнуваат процесот на адаптација во установата.  

Во прилог се дел од исказите на испитаниците за односот со 
персоналот за превоспитување, за пружената помош и колку се 
задоволни од нив. 

(1) Овој затвор многу ми помогна НН (психологот м.з), таа е 
многу добра жена, кога го обавив првиот разговор со неа 
многу добро ми дојде... да имаше некој да ми направи таков 
разговор, да ме советува, може ќе се тргнев по нормален 
пат. 

(2) Да, (позитивно му влијае, м.з.) на разговор со жената... она 
не вика... не сме многу души 7-8... два-три пати... кога имам 
потреба, одам... дома да одам, излез во град, ме пуштаа 
надвор, работев... сенешто, што ќе ми кажат... оти имаа 
доверба во мене, не бегам како другите деца (зошто мисли 
дека го пуштаат надвор, м.з.). 

(3) Да ми дава памет ми дава... ми дава памет да не правам 
такви работи, да се дрогирам... така ми вика... 

(4) Често имаме разговарано, ме прашуваше за понапред, што 
мислиш да правиш, совет, ова она, совет ми дава... јас 
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прифаќам... па во две недели еднаш ... некогаш кога имам 
потреба одам. 

(5) Јас сум задоволен, за други, не знам... јас што си имам, си го 
разговарам со нејзе (со психологот, м.з.) ме гледа, ќе ме гледа 
тажен, ќе ме викне колку и јас да не сакам ќе ме викне јас не 
можам да одбијам морам не сакам да лажам... ми дава 
секогаш (добар пример, м.з.)... си поделувам со неа. 

(6) Нон стоп нон стоп (комуницира со психологот, м.з) да секој 
ден нон стоп идам (во канцеларија, м.з.).  

(7) Кај оваа НН (психологот) најдобра... само кога некој пат... 
добра е... за други незнам со мене многу добро се понаша ... 
на неделата два пати имаме (може да се разговара м.з.)... 
психологот кога ти е тешко ќе те викне? ова тоа не се 
секирај, ова тоа ќе биде... совет ти дава. 

(8) Ретко ми влијае позитивно, многу ретко (за односот на 
психологот) понекогаш знае да ме изнервира, да ме извади од 
кожа и излагам од канцеларија... понекогаш сакам да одам на 
разговор, понекогаш ќе си речам, што ќе одам, ќе се 
изнервирам за џабе и не одам. 

(9) Психолозите и командирите ми помагаат, ми даваат 
цигари, кафе. 

(10) Ако сака лесно може да се види со психологот, кога сака. 
Одам тропам на врата и кажува сѐ што ќе имаш проблем, 
добро, лошо, ќе дојдеш кај мене.  

(11) Тука, командирите, психологот, ти ги даваат сите 
можности, ама децата не знаат да го почитуваат тоа. 

(12) Ти кажуваат сѐ како што е (кога ќе излезат надвор),... 
многу е добра, ти помага многу (за психологот).  

(13) Ми помага психологот кога имам потреба, за викенди... 
слободно можам да одам, ама не секогаш да замарам, по 
потреба кога имаш. Доволно е, нема потреба да се гледам 
почесто… Психологот не ја интересира за надвор, тука ги 
интересира да не правиш проблем, тука да си мирен и кога 
одиш викенд, а кога ќе излезеш, не ги интересира, сам треба 
тоа да го мислиш тоа. 

(14) Да, помага многу, за мене, многу се трудела да се вратам 
од викенди. Кога бев сега последен пат ми рече да се вратам, 
ми даваше многу совети.  
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(15) Мразам да разговарам, да доаѓам (да разговара со 
психологот, м.з.) 

(искази од интервјуирани лица) 
 Социјалната интеракција меѓу персоналот и младите е особено 

значајна за чувството на безбедност и чувствата кај младите дека се 
третирани фер и со почит. Интеракцијата е важен фактор за 
позитивната клима во установата. Таквата клима обезбедува можности 
за раст и развој, за поврзување со други, за развивање емпатија и 
разбирање (Van der Helm et al., 2012, 6; Jongpier, 2011). 

 Службата за превоспитување и нивниот однос кон младите во 
ВПД и во затворот е еден од индикаторите за тоа каква клима ќе има во 
установата. Стручниот персонал е тој што треба да воспостави таков 
однос и комуникација со младите, со што ќе  се овозможи позитивна 
клима, успешна адаптација и соодветно однесување кај нив. 
Испитаниците од истражувањето укажуваат на коректен однос на 
персоналот во однос на помошта, поддршката и емпатијата. Но, сепак, 
постојат и други проблеми во поглед на функционирањето на оваа 
служба, кои ја отежнуваат достапноста на стручниот кадар за младите, 
спроведливоста на програмите, помошта и грижата која индивидуално 
може да им ја пружаат и во установата и по излегувањето од неа.  
 
Односот на службата за обезбедување 
 

Односот на службата за обезбедување спрема младите е 
значаен аспект што се анализира во казнено-поправните установи. 
Пристапот, контактите и реакциите на службениците се поврзани со 
начинот на прилагодување и можноста за засилување на 
депривациите. Тргувајќи од оваа теза, на испитаниците што беа 
вклучени во истражувањето им беа поставени неколку прашања, кои се 
однесуваа на нивниот однос со службениците. Најпрво, интересно е да 
се забележи дека испитаниците, припадниците на службата за 
обезбедување, по правило, ги нарекуваат „командири“. Прашање е 
зошто е тоа така или каков индикатор е тоа? Дали навистина не знаат 
дека тие не се командири или е резултат на нагласениот 
супординирачки однос помеѓу припадниците на оваа служба и 
штитениците. Дали, евентуално, службениците тоа го бараат од 
штитениците, односно дали инсистираат на таквото ословување? Исто 
така, тоа е можен индикатор за сликата за себе или за 
самоперцепирање и самопоимање на испитаниците, односно израз на 
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нивната социјална и психичка состојба во установата, што, впрочем, 
емпириски е верификувано во многуте истражувања од оваа област.  

За службата за обезбедување во установата делумно се 
зборуваше погоре во текстот, во однос на реакциите на службениците 
од обезбедувањето при определени инциденти во установата. 
Генерално, испитаниците укажуваат дека се применува физичка сила 
во ситуации кога постои насилство или некој друг инцидент во 
установата, па дури може да се заклучи и дека некои од службениците 
(командирите. како што ги нарекуваат, м.з) употребуваат и прекумерна 
сила од онаа што е нужна и оправдана во ситуацијата.    

Кога станува збор за тоа дали добиваат поддршка и дали 
покажуваат разбирање, генерално, испитаниците укажуваат на тоа дека 
постојат разни службеници (командири, како што тие ги нарекуваат, 
м.з), некои што се добри со нив, некои не. Она што е интересно е дека 
испитаниците го врзуваат односот на службеникот со начинот на кој тие 
се однесуваат со нив. Така, доколку тие се однесуваат добро со нив и 
службениците се однесуваат на истиот начин.  

1. Се однесуваат добро ако се однесуваш со нив добро. 
2. Доколку ти си добар и тие се добри. Достапни се тие, има 

ѕвончиња. 
3. Со мене добри се, засега добро. 

 (искази од интервјуирани лица) 
Дел од испитаниците укажуваат дека некои командири се 

нервозни, ги нарекуваат со погрдни имиња, вербално ги напаѓаат, им 
викаат или ги тепаат кога не се придржуваат до редот во установата.  

1. Командирите, некој некогаш е нервозен, ама јас се тргам, не 
паѓам на тоа... Некои да, некои не (во поглед на командирите). 

2. Командири, некои добро, некои нервозно (се однесуваат спрема 
него). 

3. Има некои командири лоши се прават, важни демек ааа, а има 
некои командири добри, зборуваат со нас, да не правиме белји. 

(искази од интервјуирани лица) 
Интересен е исказот и на еден од испитаниците, кој укажува 

дека некои од службениците индиректно вршат дискриминација, 
особено на штитениците од ромската националност нарекувајќи ги 
„цигани“. Овој исказ укажува дека дел од службениците имаат 
предрасуди во поглед на одредени категории на лица во установата и 
тоа понекогаш го рефлектираат индиректно во нивните разговори. 
Поразително е кога една група на испитаници што доаѓаат од 
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маргинализирани семејства и средини е маргинализирана и 
дискриминирана и во установата. Со ваков пристап се заоструваат 
депривациите, се создава револт, непослушност и голема веројатност 
за појава на насилство. 

(1) Јас многу не... Зборувам многу  со командирите, нејќам многу 
да зборувам со командирите зошто тука командирите ќе те 
понижат ама... не директ, туку одоколу али кај мене тоа не 
пали зошто јас сфаќам одма... на пример, ни викаат циагини 
вакви сте такви сте.  
... мене до сега никој ми нема кажано ...не си го дозволувам јас 
тоа што ако сум циган и јас сум човек... па го прават (тоа на 
други деца, м.з.) има тука некои деца многу глупи, не сфаќаат, 
ги пцујат понекогаш овие тука командирите јас ќе им кажам и 
нив јас не се срамам... тие викаат бидете културни а тие 
немаат никаква култура. 

(искази од интервјуирани лица) 
Дел од испитаниците отворено признаваат дека постои револт 

спрема службениците поради нивниот несоодветен пристап. Едни се 
повлекуваат и не реагираат (пред сѐ зашто се свесни дека може за 
нападот да одговараат), а други возвраќаат како вербално, така и 
физички. Последното ја потврдува тезата дека физичката присилба, 
како и некоректниот однос, продуцира насилство, а во поширока 
смисла несоодветно однесување на младите. Во прилог ги наведуваме 
следниве искази: 

(1) Не реагирам, не можам јас да се справам со нив. 
(2) И командирите ги поштувам ама некои командири се 
прават џентлменти... ама понекојпат ми доаѓа... филм ми 
пука од командирите, да го удрам со нешто ама ќе 
одговарам... одма размислувам... што ќе биде ако го удрам, ќе 
ми судат зошто службено лице... не  
(3) Порано враќав и на установата, на командирите, им 
враќам со зборови ама немам покушано врз нив да ги 
нападнам. 

(искази од интервјуирани лица) 
Службениците за обезбедување, покрај задачата да се грижат за 

безбедноста во установата, нивниот однос, пристапот и реакцијата, се 
особено значајни за адаптација на младите и за намалување на 
депривациите во установата. Сепак, резултатите од истражувањето 
укажуваат дека дел од службениците за обезбедување имаат фер и 
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коректен однос спрема младите, ги почитуваат нивните законски 
права, им пружаат помош во рамките на своите можности, но кај дел 
од нив тоа отсуствува. Забележително е дека употребата на физичка 
сила во случај на нарушувањето на редот и дисциплината е нормална 
појава во установата, и таквата појава младите ја прифаќаат. Викањето, 
употребата на погрдни зборови од страна на службениците, нервозата 
и несоодветното однесување се, исто така, присутни кај дел од нив. Во 
такви услови голема е веројатноста за повлекување или за создавање 
револт и фрустрација кај младите кога се свесни дека не постои 
можност да се справат со ваквиот пристап на службениците. Исто така, 
голема е веројатноста нивниот револт да прерасне во агресија, односно 
насилство.  

 
 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

 
 
За самиот крај, би се повикале на Мишел Фуко, кој во своето, 

можеби најпознато дело, „Дисциплина и казна: раѓањето на затворот“ 

(Surveiller et punir: naissance de la prison, 1975) го поставува 
есенцијалното прашање на пенологијата, а со тоа и на 
ресоцијализацијата како негова срцевина: „Дали затворот ги враќа 
поправените престапници назад во општеството? Фуко мисли дека тоа 
не е така. Затворот не поправа, туку ги здружува криминалците со ним 
слични, ги разврстува, прави досиеја, ги обележува како престапници и, 
на крај, ги враќа, не назад во „нормалното“ општество,  туку назад на 
општествената маргина од каде што дошле. Тамо служат како елемент 
во маѓепсаниот круг полиција-затвор-престапништво. Фуко на ова гледа 
како на пораз на правната, но успех на дисциплинската моќ. 
Претстапниците се наѕираат и во затворот и вон него.44 Во таа смисла, 
Џером Штумпхојзер нагласил дека „не можела да се осмисли полоша 
програма за општествено учење, да се отстрани младиот човек од 
истото она општество на кое мора да научи да се приспособува, да се 
изложи на стотици криминално сродни примери и криминални 
однесувања што (сѐ уште) не ги научил и да се искористи 
затворањето/казнувањето како единствениот принцип на учењето со 
кое се менува однесувањето (Томпсон и Бинам, 2014). 

                                                           
44 http://fenomeni.me/misel-fuko-nadzirati-i-kaznjavati-tema-zatvor/ пристапено на 25.02. 2019 

http://fenomeni.me/misel-fuko-nadzirati-i-kaznjavati-tema-zatvor/
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Но, сепак, она што посебно сакаме да го издвоиме е оптимизмот 
што провејува во исказите на речиси сите испитаници, изразен преку 
верба во себе, во иднината, во плановите што ги прават по 
излегувањето од домот, како и дека тие не се „лоши деца“, дека треба 
да им се даде повторна шанса, дека го оддолжиле своето кон 
општеството (притоа, жртвата воопшто не ја спомнуваат), вербата во 
бога, желбата да се дообразуваат (што дел веќе и го прават) и слично.  

„Јас само сакав да ви кажам, да ми дадат една можност да 
видат какво дете сум јас, судијката... не сум разговарал со 
неа... бев во суд... ме праша само за во притвор... тогаш не 
знаев ни што да и кажам, се плашев... немав адвокат и затоа 
мислам дека сум тука, ама ако немаш адвокат тоа не значи 
дека јас сум проблематично дете.“ 
Во име на тој и на таковиот оптимизам, општеството мора да 

направи многу повеќе од декларативните заложби или да создаде 
соодветни нормативни решенија за да се создадат услови за враќање 
на младите на вистинскиот пат, односно за нивно целосно интегрирање 
во општеството. 

 
Препораки 

 
Карактеристики на просторот. Собите и просториите треба да 

бидат безбедни за младите со ментални проблеми и треба да имаат 
доволно осветлување, вентилација и затоплување. Особено е значајно 
во установата да постојат пристојни простории за реализација на 
спортските, рекреативните и работните активности на младите. Овие 
напомени во однос на условите се дел и од насоките што треба да се 
почитуваат при креирање на архитектонско решение за установите, кое 
треба да биде адаптирано на потребите на младите.  

Во таа насока, група експерти (архитекти) укажуваат на 
одредени карактеристики на дизајнот на вакви институции, 
комбинирани со материјалите што се употребуваат и амбиентот што е 
креиран со цел позитивно да се влијае на атмосферата во прилог на 
рехабилитацијата. За да се креираат такви средини, потребно е да се 
задоволат одредени стандарди како (Krueger): 

Отворени комуникациски области. Зголемување на големината 
на просторот ќе ја направи установата поотворена и ќе ги поттикне 
младите да бидат надвор од своите соби и да имаат интеракција со 
врсниците и со персоналот. 
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Флексибилен мебел. Модуларни столчиња, маси или кревети во 
заедничките соби (води до флексибилност во употребата). Столчињата 
можат да бидат преместени до центарот во собата за групни дискусии 
или да бидат организирани во кластери за да овозможи поединечно 
советување или, пак, помало групно советување.  

Дневна светлина. Прозорци до подот и прозорци на таван 
овозможуваат природна светлина во просторот што може да влијае на 
смирувачка и помалку ограничувачка атмосфера.  

Надворешен простор. Потребно е да се дизајнираат безбедни 
надворешни градини, спортски места и простор за јадење. Кога 
младите поминуваат време надвор, особено на зелени површини, тие 
се чувствуваат помалку затворени. Уште повеќе, овие средини може да 
бидат дизајнирани со цел да бидат искористени за спорт, надворешна 
хортикултура и други програми, кои може да ги научат младите на 
значајни вештини, кои може понатаму да ги користат на слобода.   

Издржливи материјали. Цврстиот мебел (како што се маси), 
треба да бидат направени од материјали отпорни на гребење со цел да 
се спречи евентуално нивно оштетување или уништување. На пример, 
акрилните маси се издржливи без да изгледаат ладно. 

Осветлување. Ентериерот треба да промовира чувство на 
смиреност. За таа цел, пожелно би било да се употреби млечно ЛЕД-
осветлување, наместо остро флуресцентно осветлување. 

Смирувачка акустика. Во установата често може да биде бучно. 
Со вградување на материјали на ѕидот за впивање на звукот, може да 
се спречи вревата од комуникацијата меѓу просторите.  

Сала. Дизајнерскиот тим за Центарот за малолетничка правда во 
Аламеда (Alameda County) креирал судница во рамките на установата 
за да им овозможи на младите да се појават пред судиите во самата 
установа. Биле дизајнирани соби за консултации во кои младите и 
нивните адвокати ќе можат да дискутираат за нивниот случај и да ги 
информираат судските службеници за нивниот прогрес.  

Персонализирани детали. Може да се поттикнат младите да го 
персонализираат сами нивниот простор, дозволувајќи им да го 
преуредат мебелот, па дури и да си одберат своја боја на соба. Кога на 
младите им се нудат опции, тие помалку би ги вандализирале нивните 
соби и би го чувствувале попријатно своето живеење во установата  
(Krueger). 

Третман. Потребни се нови стратегии за прилагодување на 
младите во воспитно-поправните и во казнено-поправните установи. 
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Особено значајни се програмите за промена на однесувањето 
(бихејвиоралните програми), како и рекреативните и спортските 
активности (иако листата не е исцрпена). Она на што треба да се учат 
младите е развивање вештини за подобро решавање на социјалните 
проблеми, вештини за справување со гневот, лутината, фрустрацијата, 
евентуалната виктимизација и можноста за конвертирање во агресија. 
Истражувањата покажуваат дека доколку младите имаат подобри 
социјални вештини за решавање на проблемите, може да се намалат 
негативните фактори од затворањето (Grennan & Woodhams, 2007: 488; 
Boxberg et al., 2013: 23) 

Особено значајно за позитивни чувства кај младите и за 
поголемо почитување на правилата се структурираните дневни 
активности, како што е училиште, стручните обуки или работа и 
рекреативните активности. Ова придонесува за препознавање, 
предвидливост и безбедност на младите (Inspectie Jeugdzorg, 2007, 14) 
цитирано во (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 2014). Но, за нивно остварување 
треба да се обезбеди соодветна институционална поставеност, простор 
за рекреација, спорт, како и библиотека.  

Посебен акцент треба да се стави и на индивидуалниот пристап, 
со кој младите би чувствувале дека се слушнати и дека можат да ги 
развијат своите компетенции (со вклучување во процесот на 
донесување на одлуки). 

Стручен персонал. Она што ѝ е потребно на стручната служба во 
ВПД и во затворот е нејзино зајакнување со доволен број на вработени 
со цел да се зајакне соодносот на бројката меѓу младите и персоналот 
како и внесување и на други профили во тимот коишто се значајни во 
процесот на ресоцијализацијата. За поинтензивна комуникација со 
младите потребно е и сменско работење, со цел постојано присуство на 
стручниот кадар во установата. 

Работењето со ментори и со мали групи се смета дека е 
ефективна стратегија. Менторот треба да ѝ даде посебна грижа на 
младата личност и да работи со нејзиното семејство. Со тоа, менторот 
добива подобра претстава за личноста и може да ги забележи раните 
знаци на можност за самоповредување или за насилство (Liefaard, Reef 
& Hazelzet, 2014). 
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ПРИЛОЗИ 

 
Прилог 1.  

ЛИСТА ЗА КОДИРАЊЕ 
на одредени карактеристики на штитениците на кои им е изречена мерка 

упатување во ВПД и казна затвор за деца  
БРОЈ _________ 
 
ОДРЕДЕНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАЛОЛЕТНИКОТ 
 
возраст  ______________________________________________ 
 
националност  __________________________________________________ 
 
образование ___________________________________________________ 
 
место на живеење ______________________________________________ 
 
СЕМЕЕН СТАТУС: 
 
број на членови на потесното семејство ____________________________ 
живее со родители (мајка/татко/обата родители)____________________ 
браќа/сестри __________________________________________________ 
баба/дедо_____________________________________________________ 
роднини ______________________________________________________ 
друго _________________________________________________________ 
 
МАТЕРИЈАЛЕН СТАТУС НА СЕМЕЈСТВОТО: 
 
мајка (вработена/невработена) ___________________________________ 
татко (вработен/невработен) _________________________________ 
член од семејството_________________________________________ 
просечни приходи во семејството _________________________________ 
 
ОБРАЗОВЕН СТАТУС НА РОДИТЕЛИТЕ И ЗАНИМАЊЕ: 
 
мајка__________________________________________________________ 
татко __________________________________________________________ 
друг член од семејството _________________________________________ 
 
СОЦИЈАЛЕН СТАТУС НА СЕМЕЈСТВОТО: 
 
Дали се приматели на социјална парична помош? _____________________ 
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Дали се приматели на други социјални услуги? 
________________________________________ 
 
 
СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ ВО СЕМЕЈСТВОТО: 
 
татко осуден/претходно осуден ____________________________________ 
 
мајка осудена/претходно осудена___________________________________ 
 
друг член од семејство осуден/претходно осуден/вид на изречена казна 
_________________________________________________________________ 
алкохолизам во семејството _______________________________________ 
проституција во семејството________________________________________ 
зависност од дрога во семејството___________________________________ 
присуство на семејно насилство ____________________________________ 
друго _________________________________________________________ 
 
ПРЕТХОДНА ОСУДУВАНОСТ НА МАЛОЛЕТНИКОТ: 
 
претходно изречена воспитна мерка  (вид и кога е изречена) 
_________________________________________________________________ 
 
претходно изречена кривична санкција (вид и кога е изречена) 
_________________________________________________________________ 
 
претходно извршено кривично дело/дела: 
_________________________________________________________________ 
 
должина на криминална кариера____________________________________ 
 
СЕГАШНА ОСУДУВАНОСТ 
 
вид на кривично дело/кривични дела ______________________________ 
место и начин на извршување _____________________________________ 
 
изречена казна/воспитна мерка___________________________________ 
 
време на отпочнување на издржување на казната/мерката _____________ 
извршување на кривични дела за време на издржување на 
казната/заводската мерка________________________________________ 
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Протокол 2 
ПРОТОКОЛ ЗА ИНТЕРВЈУ 

со младите во воспитно-поправниот дом и затворот за деца – Охрид 
 
 
БРОЈ ________________________ 
возраст ______________________ 
националност ________________ 
место на живеење _____________ 
изречена мерка _______________ 
 
I. ТЕМА: МОДЕЛ НА ВНЕСУВАЊЕ 

 
1. Група прашања за индивидуални ризични фактори 

преземање ризици, невротични состојби, психопатологија, ментални болести, 
социјализација, проблеми во однесување, проблеми во училиште, ниска 
емпатија 
__________________________________________________________________ 

 
2. Група прашања за семејни ризични фактори 

семеен криминалитет и социопатолошки појави во семејството, воспитна 
запуштеност, слаб родителски надзор, злоупотреба на децата во рамките на 
семејството, семејно насилство и друг вид злоупотреба, злоупотреба во 
детство, сиромаштија, отсуство на родители, смрт на родители, ментални 
болести во семејство. 
___________________________________________________________________ 
 

3. Група прашања за криминална кариера и претходна осудуваност 
склоност кон одредени социопатолошки појави, злоупотреба на дрога, 
питање, бездомништво, вршење на претходни кривични дела, учество во 
малолетнички банди, нарушувања на јавен ред и мир, насилство, претходно 
изречени воспитни мерки 
___________________________________________________________________ 
 

4. Група прашања за ставовите и за вредносниот систем на младите 
степенот на поврзаност со конвенционалните вредности во општеството, 
степенот на лична одговорност за сопственото девијантно однесување, 
ставови кон правото, ставови кон девијантното друштво, ставови кон 
сопственото дело (дали постои чувство на каење), ставови за оправданоста на 
агресијата и слично. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Група прашања за стигматизација и социјално исклучување  
- Како ве гледаа соседите и околината? Како ве гледаа другите врсници во 

соседството и училиштето? Како ви се обраќааа? Како се однесуваа со 
тебе соседите, наставниците, другите пријатели? Дали извршувањето на 
делото го промени нивното однесување кон тебе? Дали те избегнувале 
соседите и другите деца? Дали тоа се промени откако дознаа за 
извршеното дело? 

- Кога го напушти училиштето? Зошто? Дали се чувствуваш „исклучен“ од 
околината и одтвоите врсници бидејќи не одиш во училиште? Дали си се 
обидел да се вратиш во училиште? 

 
II. ТЕМА: МОДЕЛ НА ДЕПРИВАЦИЈА  

 

 Група прашања за режимот: за контрола од персоналот, авторитетен 
режим 

нагласок на безбедност наместо на рехабилитација, примена на сила и 
санкции за засилување на послушност, толеранција на насилство, контрола 
наместо просоцијално моделирање 

1. Вклучување: Како го поминувате времето во установата? Дали се 
организираат некакви активности? Дали се вклучуваш во третманските 
активности? Какви? Дали иницирате некакви активности? Дали 
работите во групи, можеш ли да неведеш некои примери?  
2. Поддршка: Дали им помагаш на другите штитеници (на новите, на 
пример) да се снајдат, да разрешат некои проблеми и слично? Дали 
персоналот ви пружа соодветна помош и поддршка? Колку сте 
задоволни?  
3. Експресивност: Дали слоободно може да ги изразувате вашите 
барања, потреби и проблеми? Имате ли потреба од повеќе 
комуникација со персоналот? 
4. Автономија: Можете ли да преземете одредени иницијативи, 
планирање на активности и слично. На пример, можете ли да опишете 
како го поминувате слободното време?  
5. Практична ориентација: Дали ве подготвуваат како да се снајдете 
и да се однесувате кога ќе излезете од установата? Во однос на 
одредени обуки, вработување, односите со семејството и слично?  
6. Ориентација кон личните проблеми: Дали сметаш дека полека ги 
надминуваш и решаваш личните проблеми кои си ги имал пред да 
дојдеш во установата? Кој ти помага во тоа? Како се соочуваш со 
своите проблеми? Како ги надминуваш?  
7. Ред и организација: можеш ли да опишеш како се одржува редот и 
дисциплината во установата? 
8. Јасност: Дали ти се јасни правилата на однесување во установата? 
Како ги оценуваш?  
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9. Контрола од персоналот: Можеш ли да опишеш како персоналот 
се справува со одредени нарушувања на редот и дисциплината? Што 
користи службата за обезбедување? Како се справува стручниот 
персонал?  
 

 Група прашања за третманот (односот со персоналот, пристап до 
семејство и медицински услуги) 

примена на третмани, активно учество, пристап до персоналот, разговори, 
комуникација со семејството, пријатели, примање пратки, поседување лични 
предмети, право на учество во одлучувањето за одредени прашања поврзани 
со нив. 

Како се однесува персоналот со вас? службата за обезбедување? 
стручниот персонал? Дали си задоволен од комуникацијата со 
семејството? Имаш ли потреба од почести излегувања? и почести 
средби со семејството? Што најмногу ти недостасува? Кој најмногу ти 
недостасува во установата?  
Дали сметаш дека пероналот (стручниот и за обезбедување) 
позитивно влијае врз тебе? Дали лесно воспоставуваш комуникација 
со нив? 
Дали повеќе сакаш да бидеш сам или во група? Зошто? Доколку би 
имал моќ, што би променил во установата? 

 

 Група прашања за условите (опкружувањето, физички, 
безбедносни): за приватноста, безбедноста, физичкото 
опкружување, како штитениците ја доживуваат средината 

физички простор, сместување, простор за други активности, чувство на лична 
безбедност, чувство на приватност, чистота, како се доживува средината 
(пријатна, непријатна) 

Како ја доживуваш средината, атмосферата во поглед на твојата 
приватност, безбедност, поддршка, простор за слободни активности, 
слободно движење и слично?  
Што мислиш во однос на сместувачките капацитети и одржувањето на 
чистотата / квалитетот на храната и слично? 

 

 Група прашања за процесите на отуѓување 
чувство на немоќност, беспомошност и субординираност на моќ, 
виктимизација 
 
скала за немоќност 

Дали се чувствуваш немоќен да промениш нешто во установата? Дали 
можеш да промениш нешто за да бидеш позаштитен? Како го 
изразуваш своето задоволство од третманот? Како го изразуваш 
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своето нзадоволство од третманот? Како го изразуваш своето 
незадоволство од односот на другите штитеници?  

за виктимизација 
Како се однесуваат кон тебе другите штитеници? Можеш ли да 
наведеш примери? 
Дали врз тебе некој применил сила? Дали некој од другите штитеници 
ти се заканувал? Зошто се случило тоа? 
Дали врз тебе била применета сила за да дадеш нешто (цигари или 
друг предмет) на друг штитеник? 
Дали си бил сексуално вознемируван од друг штитеник? Дали си бил 
омаловажуван? 
Дали чувствуваш страв од некој штитеник? Дали те избегнуваат? Дали 
ти избегнуваш некого? Зошто? 
Дали често сакаш да бидеш сам во твојата соба?  
Дали се чувствуваш загрозен во установата? Дали се чувствуваш 
загрозен од некој со кој си сместен во соба? 
Дали сметаш дека другите штитеници се пријателски настроени кон 
тебе? Дали те почитуваат? 

 
III. TEMA:  КОНЦЕПТОТ НА САМОПЕРЦЕПЦИЈА 

 

 Група прашања за самодоживувањето во установата и за 
сопствениот идентитет и улога надвор и во установата 

___________________________________________________________________ 
 
IV. АДАПТИРАЊЕТО, ПРИЗОНИЗАЦИЈАТА И КУЛТУРАТА НА НАСИЛСТВО 

 Група прашања за насилство и дисциплински престапи во установите 
(за супкултурата на насилство) 
Дали си направил дисциплински престапи пропишани со куќниот ред 
на установата? Дали си бил дисциплински казнуван? Колку често си 
дисциплински казнуван? Како ги доживуваш казните? Дали тие ти 
помагаат да се поправиш?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
скала за мерење на очекувањата по излегување од установата 

Што очекуваш кога ќе излезеш од установата? Каде би сакал да се 
вратиш? Се гледаш ли себеси во Република Македонија? Веруваш ли 
во подобра иднина за тебе? Што прво би направил кога ќе се вратиш 
дома? Дали се плашиш да се соочиш со семејството, со пријателите? 
Со други лица? Како ги оценуваш шансите за работа по излегување од 
установата? Дали некаде си се обратил за помош? Каде? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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скала за мерење на призонизација и асимилацијата во субкултурата на 
младите 

Дали имаш вистински пријател во установата? Дали е  подобро да се 
држиш на страна? Со кого поминуваш повеќе време? Со персоналот 
или со другите штитеници? Сакаш ли често да бидеш сам? Дали учиш 
од другите штитеници? Дали сметаш дека си го поправил своето 
однесување додека си тука? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Група прашања за примена на контрола и моќ (активности и 
стратегии) 

1. Користи добра и услуги: Дали користиш одредени услуги од другите 
штитеници? Дали другите ти даваат цигари, облека или некои други 
средства/предмети што ти се потребни во установата?  

2. Примена на сила и закани: Имаш ли одредени проблеми со другите 
штитеници? Како ги решаваш? Дали понекогаш се користиш со закани 
за да добиеш нешто?  

3. Примена на застрашување  
4. Примена на емоционална злоупотреба: Како се однесуваш со другите 

штитеници? Дали имаш пријатели меѓу нив? Дали им се доверуваш?  
5. Форсираат изолација: Што мислиш, дали создаваш страв кај некои 

штитеници? Дали некои од нив те избегнуваат? зошто?  
6. Минимизирање, одрекување, обвинување: Како ги гледаш другите 

штитеници врз кои некој врши насилство или закана? Дали се 
обидуваш да помогнеш? Дали ги избегнуваш таквите штитеници? 

7. Ги користат односите со персоналот: Што најчесто бараш од 
персоналот? Дали одржуваш блиски односи? Колку често се гледаш со 
стручниот персонал? Кому му се обраќаш за твоите потреби? Колку 
често? 

8. користи привилегии/статус: Дали можеш да се опишеш себеси како 
некој што има контрола врз ситуацијата? Дали се чувствуваш посилен 
од другите? Дали сметаш дека другите штитеници те почитуваат? 
Зошто? 
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Протокол 3 СКАЛА ЗА АФЕКТИВНО ВРЗУВАЊЕ И ТРАУМАТИЗИРАНОСТ 
 
1. Група прашања за индивидуални  фактори 

 
Опис на себеси во детството 

 Убаво дете 
 Живо дете 
 Добро дете 
 Проблематично дете 
 Среќно дете 
 Повлечено дете 
 Никој и ништо 

 
Сеќавања на детството 

 Нема сеќавања 
 Сеќавања на трауматските настани 
 Сеќавања на семејството, на настани 
 Сеќавања на игра, забава, доживувања 
 Сеќавање на сопственото однесување и чувствата 

 
Доживување на детството 

 Убаво/среќно детство 
 Тешко/болно/тажно лошо детство 
 Амбивалентно доживување 

 
Доживување на себеси 

 Има лошо мислење за себеси 
 Има добро мислење за себеси 
 Би сакал да биде некој друг 
 Се разбира себеси 
 Се гордее со себеси 
 Се срами од себеси 
 Има чувство дека другите му се смејат 
 Лесно се возбудува кога го караат 
 Често се чувствува беспомошно 

 
Се гордее со: 

 Своите таленти и вештини 
 Успехот во односите со другите 
 Способноста да излезе од тешкотии 
 Физичката сила 
 Моите добри особини 
 Својот физички изглед 
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 Со мојата интелигенција 
 
Емоционална состојба 

 Добра 
 Депресивен 
 Импулсивен 
 Се чувствува осамено 
 Се чувствува луто 

 
Емоционална интелигенција 

 Ги препознава повеќето од своите емоции 
 Може добро да ги изрази емоциите 
 Кај блиските луѓе може да забележи кога се разочарани 
 Може да опише како се чуваствува 
 Настојува да ги ублажи негативните, а да ги зголеми позитивните 

емоции 
 Знае да се однесува со другите луѓе 
 Омилен е во друштво 

 
Присуство на лична сила (отпорност) 

 Учи од непријатните искуства 
 Добро се снаоѓа и покрај тешките животни искуства 
 Се потпира на себеси 
 Се гордее со своите постигнувања 
 Има самодисциплина 
 Наоѓа причина да се насмее 
 Луѓето можат да се потпрат на него 
 Смета дека животот има смисла 
 Во тешка ситуација наоѓа излез 
 Има доволно енергија да се справи со работите 

 
Трауматски настан 

 Смрт на таткото/мајката 
 Развод на родители 
 Злоставување во детството 
 Кавгите меѓу родителите 
 Болест на родителот 
 Издвојување од семејството 
 Нешто друго 

 
Справување со стрес 

 Настојувам да бидам со други луѓе и да разговарам за проблемот 
 Спортувам 
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 Се релаксирам 
 Пијам, се дрогирам 
 Напнат сум 
 Мислам на грижите и проблемите 
 Мислам на убави работи 
 Се занимавам со нешто друго: гледам филмови 
 Верувам дека сè ќе биде добро 
 Верувам во Господ 
 Се lутам и беснеам, кршам наоколу 
 Си дозволувам да се исплачам 
 Се обидувам со размислување да го решам проблемот 
 Избегнувам да мислам на тоа, како да не се случило 

 
2. Група прашања за семејството: 

 
Социоекономска положба на семејството: 

 Образование 
 Вработеност 
 Бројност на семејството 
 Приходи 
 Корисници на социјална помош 

 
Функционално /дисфункционално 

 Согласување помеѓу родителите 
 Конфликти 
 Развод 
 Смрт на родител/родители 

 
Односот на таткото кон него: 

 Незаинтересиран 
 Добар однос 
 Емоционално негативен однос 
 Без контакти/односи 

 
Доживување на таткото 

 Амбивалентен 
 Идеализирачки 
 Позитивен 
 Оправдувачки 
 Критизерски 
 непознато 

 
Односот на мајката кон него: 
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 Незаинтересирана 
 Добар однос 
 Емоционално негативен однос 
 Без контакти/односи 

 
Доживување на мајката 

 Амбивалентен 
 Идеализирачки 
 Позитивен 
 Оправдувачки 
 Критизерски 
 Непознато 

 
Односи со браќа/сестри 

 Добри 
 Дистанцирани 
 Конфликтни 
 Друго 

 
Присуство на социопатолошките појави во семејството:  

 Зависност од алкохол 
 Зависност од дрога 
 Семејно насилство 
 Сексуално злоставување 
 Питачење 
 Душевна болест 
 Затворски казни 
 Самооубиство 
 Нешто друго 

 
Злоупотреба од страна на родителите или/и браќа/сестри или други 

 Физичка 
 Психичка 
 Сексуална 
 Економска 

 
Доживување на себеси во семејството 

 Поважен од другите 
 Равноправен со другите 
 Во улога на помагач 
 Поважен за членовите на поширокото семејство 
 Отфрлен член 
 Без увид 
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Односите со баба/дедо 

 Замена за родители 
 Врзаност/добар однос 
 Без блискост 

 
Воспитните постапки во семејството 

 Физичко и психичко казнување 
 Контрола и забрана 
 Попустливост 
 Викање и вреѓање 
 Невоодначеност 
 Условување 
 Нереагирање 
 Грижа/разговор/помош 

 
Правила во семејството 

 Без правила 
 Не се почитуваат 
 Невооедначени 
 Правила за искреност/чесност 
 Правила за обврските 
 Договори/разбирање 
 Јасни и почитувани 
 Послушност 
 Нејасни правила 
 Неконзистентни (некогаш за истата работа го тепаат, а некогаш го 

игнорираат) 
 

Доживување на семејството 
 Позитивно 
 Амбивалентено 
 Негативно 
 Доживување на различност 
 Без увид 

 
4. Училиште 

 
Доживување на училиштето 

 Извор на задоволство 
 Извор на стрес/страв 
 Индиферентно 
 Позитивно 
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 Негативно 
 Амбивалентно 

 
Положба помеѓу врсниците во училиштето 

 Доживување на прифатеност/еднаквост со сите 
 Доживување на припадност на помала група 
 Доживување на различност 
 Доживување на неправда 

 
Пријатели 

 Има најдобар пријател 
 Позитивно искуство 
 Разочарување 
 Чувство на прифатеност 
 Чувство на отфрленост 

 
5. Група прашања за криминална кариера и осудуваност 

 
Нарушување на поведението: симптоматска слика 

 Насилничко/агресивно однесување 
 Негативистичко/инаетливо однесување 
 Манипулаторско/измамничко однесување 
 Бегање од дома и скитање 
 Конфликти со врсниците 
 Подметнување на пожари (пироманија) 
 Злоупотеба на алкохол и/или други психоактивни супстанци 
 Интелектуална попреченост 
 Поструматско стресно пореметување 
 Трауматски искуства од раното детство 
 Самоповредување у суицидност 
 Сексуално упадливо однесување 
 Сексуално промискуитетно однесување 
 Сексуална злоупотреба – жртва 
 Сексуална злоупотреба – сторител 

 
Став кон своето неприфатливо однесување 

 Позитивен став/без увид 
 Негативен став со желба за промена на однесувањето 
 Негативен став без желба за промена 
 Барање на оправдување/рационализација 
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6. Група прашања за самодоживување во установата и како се гледа себеси 
сега и кога кога ќе излезе 

 
Адаптација на установата 

 Добра/без проблеми 
 Во почетокот потешка 
 Лоша со постојани проблеми, бегање од установата, вршење кривични 

дела 
 

Доживување на вработените 
 Му помагаат  
 Незаинтересирани се 
 Непријателски се однесуваат кон него 
 Незаинтересиран е 

 
Како се доживува себеси во установата 

 Како водач меѓу децата 
 Не се дружи со другите, се држи по страна 
 Другите го злоупотребуваат 

 
Слободно време во установата 

 Се дружи со децата 
 спортува 
 Чита 
 Оди во училиште 
 Слуша музика 
 Врши физичка работа 
 Пасивен е 
 Гледа телевизија 
 Друго 

 
Кои му се плановите кога ќе излезе? 

 Нема планови 
 Да работи и да живее од својот труд 
 Да формира семејство 
 Да оди во странство 
 Да продолжи по старо 

 
Како гледа на ефектите од престојот во установата? 

 Му помогнала да се поправи 
 Нема влијание 
 Има лошо влијание  (уште повеќе е свртен кон криминалот) 
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