Почитувани учесници на
мигрантски кризи“

Меѓународната летна школа „Управување во услови на

Како декан на Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии
при Универзитетот во Сараево, особено сум горд поради започнувањето на програмата
„Меѓународна Летна школа – Управување во услови на мигрантски кризи“. Овој
интернационален проект на нецикличен облик на образование го реализираме во
полноправно партнерство со Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје и Универзитетот од Велика Горица од Република Хрватска.
Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии од
Универзитетот во Сараево уште пред неколку години го препозна значењето на
доживотното учење од областа на криминалистиката, криминологијата и безбедноста, и
од 2015 година континуирано спроведува програми за доживотно образование, низ
нециклични академски програми насочени, пред се, на јакнење на компентенциите и
потребните вештини на своите студенти, како и на професионалците од безбедносниот
сектор.
После низа исклучително успешни летни и зимски школи кои се реализирани
ширум Босна и Херцеговина, ова лето, во јуни 2018 година излегуваме надвор од
границите на нашата држава и Меѓународната летна школа „Управување во услови на
мигрантски кризи“ ја одржуваваме во Република Македонија – во Скопје и Гевгелија. Оваа
регионална академска програма, на југот на Западен Балкан, ќе ги собере студентите и
професионалците чие пошироко или потесно поле на интерес е безбедноста во сите
нејзини појавни облици. Очекуваме дека во Скопје ке се соберат студенти и практичари
од Босна и Херцеговина, Македонија, Хрватска, Косово и останатите држави од Регионот,
каде учесниците преку оваа програма значително ќе ги зголемат капацитетите на нивните
постоечки вештини и компетенции, кога е во прашање дејствувањето и постапувањето во
кризни ситуации, и тоа на тие кои се предизвикани токму од мигрантска криза.
Нашата намера е да поврземе и обучиме значителна група на млади луѓе од
територијата на Западен Балкан, која во иднина, ќе може и ќе знае да ги применува
стекнатите компетенции во рамките на ефективно и ефикасно дејствување во случаи на
мигрантски кризни ситуации, а сè со цел зајакнување на капацитетите на државите од
Западен Балкан во решавањето на новонастанати кризни ситуации. Зашто и да не
кажеме дека имаме намера да створиме една цела нова генерација на идни
професионалци, кои во рамките на институциите на државата од кои доаѓаат, а особено
користејќи ги личните контакти и остварената соработка, ќе бидат битен кохезивен
фактор во регионот, кога е во прашање ефикасно дејствување, не само во мигрантските
кризи, туку и во сите кризни ситуации кои можат да го погодат Регионот.
Можната мигрантска криза, како и останатите разни кризи предизвикани од
општествено-политичките околности или природните несреќи, не ги познаваат границите
во Регионот, ниту нивните политички системи, нивната економска моќ и способноста за
управување во вонредни околности. Кризите едноставно се случуваат, штетно делуваат и
ги обврзуваат сите органи и нивоа на власта, своите човечки потенцијали и

материјалните ресурси ги стават во функција на управување, заштита и спасување. Наша
цел е учесниците на оваа Меѓународна летна школа да ги совладаат основите, односно,
да ги унапредат своите знаења во сегментот (делот) за управување во услови на
мигрантски кризи. Континуираната обука, образование, организирање и подготвување за
постапување во разни можни сценарија, е неопходна за нашите студенти, како и на сите
заинтересирани поединци, биле тие дел од системот или не.
Еминентни предавачи од Фкултетот за криминалистика, криминологија и
безбедносни студии при Унверзитетот во Сараево, Филозофскиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ј од Скопје, Универзитетот од Велика Горица од
Хрватска, како и разни стручњаци од пракса од Македонија и Хрватска, ќе ги пренесат
своите богати знаења и искуства на учесниците на оваа програма, оттука ценам дека
шестодневната Меѓународна летна школа е одлична можност, како за стекнување нови
знаења и вештини, така и за размена на искуства, а секако и за нови познанства и
унапредување на соработката во Регионот.
Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии е горд што
оваа програма, која ја креирале професори од нашиот факултет, се реализира како
интернационална академска програма надвор од Босна и Херцеговина и што нашите
меѓународни партнери го препознаа нејзиниот квалитет и потребата од спроведување.
Токму Меѓународната регионална соработка со најугледните високошколски установи од
Западен Балкан се најдобриот пат за натамошен равој и промоција на академските,
наставните и научните капацитети на Универзитетот во Сараево. Факултетот за
криминалистика, криминологија и безбедносни студии продолжува со ширење на идејата
за меѓурегионална соработка, академското поврзување и континуирано поврзување на
младите луѓе од регионот на Западен Балкан.
Среќен сум што на тој пат не има се повеќе, и се радувам дека ова лето ќе бидеме во што
поголем број во Скопје.
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