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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Кога станува збор за внатрешно политичката ситуација1, може да се каже дека 

таа е комплексна, при што комплексноста е условена од социо-историски 

околности. Еве краток преглед на неодамнешните настани кои ја детерминираат 

актуелната политичка ситуација во земјата.  

По последните предвремени Парламентарни избори одржани во 2014 година, 

мандатот за формирање на влада беше доделен на ВМРО – ДПМНЕ (Внатрешна 

Македонска Револуционерна Организација – Демократска Партија за 

Македонско Национално Единство), десно ориентирана националистичка 

партија, со мнозинска поддршка кај македонските гласачи и ДУИ (Демократска 

Унија за Интеграција), лево ориентирана партија со мнозинска поддршка кај 

албанските гласачи.  

СДСМ (Социјал Демократски Сојуз на Македонија) е најголемата опозициона 

партија, која е во опозиција од 2006 година. Во 2014 година покрај 

Парламентарните избори се одржаа и Претседателски избори на кои победи 

дотогашниот Претседател Ѓорѓе Иванов, кој беше поддржан од ВМРО – ДПМНЕ, 

истиот не беше признат од ДУИ кои ги бојкотираа Претседателските избори, на 

кои според нив, Иванов не го стекнал легитимитетот на албанските гласачи 

бидејќи не ја добил нивната поддршка. Изборите генерално беа оценети како 

ефикасно спроведени од страна на ОБСЕ, но клучните зборови како фер и 

регуларни изостанаа во извештајот. 

Пресликувањето на гласањето по етничка линија за етничка партија која би 

требало да ги застапува интересите на одредена група е евидентно и при 

функционирањето на Владата и државните институции. Во Република 

Македонија, ако може сликовито да се каже, е дека постојат „две Влади под еден 

покрив“. Ваквата фрагментираност е многу очигледна во општеството особено 

                                                            
1Напомена дека истражувањето за потребите на овој проект беше направено во 
пролетта 2016 година и сите наоди треба да бидат гледани низ призмата на 
тогашниот политички и социјален контекст
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Р
епублика Македонија, како Поранешна Југословенска Република, 
својата независност ја стекна во 1991 година. Нејзиниот европскиот пат во 
голема мера беше предодреден од односите со Грција и иако Македонија 
го стекна статусот на земја кандидат за членство на Европската Унија во 

2005, преговорите сеуште не започнаа поради спорот со Грција за името И 
покрај тоа што вклучувањето на Македонија во НАТО алијансата беше 
разгледано во 2008, истото беше блокирано од Република Грција.  “Македонија”. 
И покрај тоа што вклучувањето на Македонија во НАТО алијансата беше 
разгледано во 2008, истото беше блокирано од Република Грција.   



изразена во делот на меѓуетничките односи2. Покрај етничката дистанца помеѓу 

заедниците постои и друга многу изразена линија на поделба а тоа е 

политичката дискриминација, што беше наведена и во извештајот за напредок 

на ЕУ (Кржаловски и други, 2010). Во извештајот, исто така, се истакнува и 

проширувањето на политичката дискриминација што се манифестира во 

политичките вработувања во јавната администрација, при што се претпочитаат 

поединци блиски до владејачките партии.  

По репетитивната блокада на Македонија од страна на Грција во врска со името 

на земјата кога се разгледуваше македонското членство во НАТО во 2008 

година, може да се каже дека демократскиот развој во Македонија доживува 

стагнација, а во одредена мера и регресија. Во периодот од 2008 до 2016 година 

Македонија беше погодена од две моќни политички кризи кои негативно влијаеа 

врз владеењето на правото, како и меѓуетничките односи и помирувањето. 

 

Првата криза се случи во декември 2012 година, кога новинарите и 
парламентарните претставници на опозицијата беа присилно протерани 
од парламентарната седница пред усвојувањето на буџетот за 2013 
година. Пратениците од опозицијата се обиделе да го попречат 
усвојувањето на државниот буџет, предлагајќи бројни измени и отварање 
на бројни дискусии што резултираа со нивно отстранување од 
Парламентот. После тоа, опозицијата ја бојкотираше работата на 
Собранието, организираше протести низ целата земја и побара 
предвремени Парламентарни избори, поставувајќи ултиматум дека ако 
тоа барање не биде исполнето, ќе ги бојкотира локалните избори 
планирани за 2013 година.  Кризата беше надгледувана од страна на ЕУ 
и наскоро беше решена. 
 
Наскоро потоа, уште една, можеби најголемата криза во политичката 
историја во земјата, се случи во 2015 година кога СДСМ започна со 
објавување снимки од незаконски преслушкувани разговори кои ја 
откриваат корупцијата,  работата на судството, нелегалниот мониторинг 
на 20.000 луѓе, вклучувајќи министри, изборна измама и манипулација со 
изборните листи, прикривање на убиство на политички активисти, 
попречување на судскиот процес наречен "Монструм" и сомнителни 
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околности на апсењето на поранешниот министер за внатрешни работи 
поради наводно незаконски финансирање на неговата политичка 
кампања. Постоеше политичко несогласување на владејачката партија со 
опозицијата и избија бројни демонстрации во земјата, коишто 
придонесоа за дестабилизација на политичката ситуација во Македонија. 
Оваа криза, исто така, конечно беше решена преку медијација на ЕУ и 
Американската амбасада и потпишувањето на Договорот во Пржино меѓу 
лидерите на четирите најголеми политички партии (ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, 
ДУИ и ДПА). По потпишувањето на договорот, по бојкот од 16 месеци, 
опозицијата се врати во Парламентот на 1ви септември 2015 година. Во 
Договорот беа предвидени бројни активности за решавање на 
политичката криза, со главна цел да се подготви теренот за организација 
на предвремени, слободни и фер избори , но и да се интензивираат 
напорите за воспоставување на владеењето на правото и реформите што 
ЕУ ги бара во областа на независното функционирање на релевантните 
државни органи и слободата на медиумите. 
 

Во однос на состојбата со медиумите, во моментов Македонија е рангирана на 

118 место од вкупно 180 по индексот за слобода на медиумите објавен од 

Репортери без граници за 2016 година3. 

Комплексната политичка ситуација е поврзана со комплексните етнички односи 

во Македонија. Република Македонија е мултиетничко и мултиконфесионално 

општество, 64,11% од граѓаните се етнички Македонци додека 35% од 

населението припаѓаат на другите етнички групи, од кои 25,17% се етнички 

Албанци (од кои 98% се Муслимани), 3,85% Турци, 2,66% Роми, 1,78% Срби, 

0,48% Власи и 1,88% останати. Низ годините етничките заедници и во рамки на 

Југославија и по осамостојувањето на Македонија како независна држава 

секогаш коегзистирале се до 2001 година, до оружениот конфликт помеѓу 

безбедносните сили и ОНА (Ослободителна Народна Армија). Причините за 

конфликтот во 2001 година се барањето на права на албанското малцинство во 

однос на користењето на мајчиниот јазик и поголема вклученост на Албанците 

во државните структури и носењето на политики на сите нивоа, односно еднаква 

застапеност. Конфликтот беше прекинат со меѓународна интервенција и со 

потпишувањето на Охридскиот рамковен договор од страна на сите тогашни 

лидери од клучните македонски и албански политички партии. Договорот беше 

потпишан на 13 август 2001 година. Со ова се отвора патот за реформирање на 

                                                            
   3 https://rsf.org/en/ranking - Reporters Without Borders (2016) World Press Freedom Index 
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ОНА во политички субјект кој се бори за правата на Албанците во Македонија, 

новата политичка партија се вика ДУИ која до ден денес е коалиционен партнер 

во сите Влади од 2002 до 2016 година. 

Охридскиот Рамковен Договор се базираше на три столба кои требаше да 

донесат помирување и нормализирање на секојдневниот живот и да го постават 

функционирањето на државата на нови постулати.  
 

Првиот столб се однесуваше на промени на Уставот на Република 
Македонија, во делот на употребата на официјалните јазици на 
територијата на државата, односно, во единиците на локалната 
самоуправа во кои како мнозинство живеат припадниците на 
националностите, во службена употреба, покрај македонскиот јазик и 
кирилското писмо, се и јазикот и писмото на националностите на начин 
утврден со закон. Во продолжение, што значи дека за законите кои 
влијаат на етничките заедници е потребно мнозинство пратеници на 
една етничка заедница во прилог на парламентарното мнозинство беше 
воведено правилото. Првиот столб на Охридскиот Договор, исто така, 
се однесува на зголемување на застапеноста на малцинствата во 
јавната администрација. 
 
Вториот столб е процесот на децентрализација и востановувањето на 
модел за поделба на моќта помеѓу централната и локалната власт, што 
вклучува зголемени надлежности на локалната самоуправа (локалната 
власт) во области како што се фискалната децентрализација, 
образованието, социјалната заштита, урбанизмот, примарното 
здравство итн. 
 
Третиот столб од Охридскиот рамковен договор се однесува на 
градењето на доверба помеѓу Албанците и Македонците. За разлика од 
претходните два столбови, третиот столб се покажа како 
најпроблематичен за имплементација.  Во таа смисла, идејата за 
креирање на силно мултиетничко општество на долг рок и 
функционална мултикултурна демократија не е постигната.  
 

Македонија доби задоволително законодавство во однос на малцинските 

прашања преку моќно посредување на меѓународната заедница, првенствено 

САД и ЕУ, но на повидок се нови проблеми. Во врска со тоа, најконтроверзниот 

закон е оној за амнестија на сите вооружени учесници во конфликтот од 2001 
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година кој што беше донесен во 2002 година, според кој вооружените учесници 

во конфликтите во 2001 година нема да бидат кривично гонети. Во исто време, 

амнестијата не се однесува на оние лица против кои се поведени кривични 

постапки пред Меѓународниот кривичен трибунал во Хаг.  Следбено на овие 

настани, во 2011 година ДУИ побара веродостојна интерпретација на Законот за 

амнестија од 2002 година од Владата и Собранието. Од веродостојната 

интерпретација на овој закон, беше извлечен заклучок за примена на 

помилување на оние кои беа обвинети од страна на Меѓународниот суд на 

правдата во Хаг и врз основа на таквото толкување, правните предмети им биле 

вратени на македонските судови. Ова толкување беше осудено од страна на 

Амнести Интернешенел (Amnesty International), кои го толкуваа како кршење на 

меѓународниот закон особено, како кршење на правата на жртвите, на 

вистината и правдата4. 

Еден од најголемите предизвици е работата на помирување и градење доверба 

помеѓу двете етнички најголеми групи во современа Македонија. 

Истражувањата по Охридскиот Договор покажуваат контрадикторни тенденции 

до одреден степен. Од една страна, повеќето, или 79% од испитаниците, ги 

проценуваат личните искуства со припадниците на другите етнички заедници 

како добри, а помалку (9,4%) како лоши. Во таа смисла, добрите лични искуства 

во овој поглед се претежно изразени од етничките Срби (92,3%), по што следат 

Албанците (76,5%). Понатаму, мешаните бракови се прифатливи за една 

четвртина од граѓаните (25,6%), додека мнозинството (70,3%) се противат на 

воспоставувањето на такви блиски односи со припадници на друга етничка 

заедница. Кога станува збор за пријателски односи, 35,6% од Македонците и 

27,7% од Албанците немаат пријатели припадници на други етнички групи 

(Клековски, 2011). 

Ова секако зборува за блискоста на етничките групи и за значајната етничка 

дистанца, без оглед на тоа што Македонците (84,1%) и Албанците (78,5%) 

најчесто живеат во етнички хомогени населби (Клековски, 2011). Иако 

мнозинството ја изразува потребата за мултиетнички политички партии 

(Македонци 65%, Албанци 60.2%), 61.7% од граѓаните не гласаат за кандидат 

кој не припаѓа на нивната етничка заедница. 

Иако се спомнати само дел од резултатите од истражувањето, може да се каже 

дека тие даваат релативно загрижувачка слика во врска со состојбата на                                                             
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процесот на помирување. Сепак, од 2001 година, беа спроведени бројни проекти 

за помирување во Македонија, а нивните главни носители се граѓанските 

организации. Повеќето проекти се фокусираат на подигнување на свеста за 

човекови права, посебно за промовирање на позитивни вредности во контекст 

на меѓуетничките односи. Добар дел од проектите се фокусирани на пост-

конфликтните и други области во Македонија, во сферата на (интегрирано) 

образование, при што проектните активности често беа спроведувани од страна 

на студентите, наставниците и родителите5. 

Активностите на граѓанските организации на полето на образованието 

резултираа со усвојување на Стратегија за интегрирано образование во 2010 

година од страна на Владата. Целите на Стратегијата вклучуваат промовирање 

на интеграцијата преку заеднички активности на учениците од различни 

етнички групи, интеграција преку учење на јазиците на другите заедници, развој 

на едукативни планови и програми кои придонесуваат за интеграција, работат 

на развивање на надлежностите на наставниците за спроведување интегрирано 

образование и воспоставување на училишен менаџмент во контекст на процес 

на децентрализација. Сепак, имплементацијата на Стратегијата беше оценета 

како неисправна и со недостатоци по однос на многу работи (Barbieri et al., 

2013). 

Иако процесот на помирување во Македонија напредуваше во одреден степен 

од 2001 година, постои простор за дополнителна, уште посериозна и 

посистематска работа. Идентитетот (политички и етнички) и поделба на 

просторот (според етничка линија) се изразени меѓу граѓаните, а вистинската 

политика нема систематско влијание за процесот на помирување. 

Покрај тоа, политичката сцена во последните години во Македонија е 

нестабилна и може да се каже дека е генератор на еден вид на хаос, што како 

последица може понатаму да ги продлабочи дискриминаторските и 

сегрегационите практики во македонското општество. 
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Емпириски истражувачки наоди 
Концепт на помирување 
Учесниците на фокус групите во емпириското истражување покажаа блискост со 

концептот на помирување. Наодите на фокус групите во областа на 

концептуализација на помирување ќе бидат поделени во три димензии. Првата 

дискурзивна димензија се однесува на разбирање на самиот концепт за 

помирување, втората на предусловите, односно фактори кои го катализираат на 

општо ниво, додека третата димензија на перцепцијата на помирување се 

однесува на доцнењето на тој процес. Сите три дискурзивни димензии го 

нагласуваат концептот на помирување меѓу претставниците на приватниот, 

јавниот  и бизнис секторот, како и граѓаните, и во продолжение, ја ставивме 

целата приказна за помирување во Македонски контекст што го врамивме  во 

регионална перспектива. 

Може да се каже дека учесниците во фокус групите го гледаат концептот на 

помирување како конгломерат на трите најважни фактори: соживот, договор и 

прифаќање на различноста. Испитаниците веруваат дека помирувањето 

подразбира нормален начин на соживот во секојдневните активности. Така, 

претставник од јавниот сектор вели: 
 

Помирувањето денес значи соживот меѓу Македонците и другите 
етнички групи кои живеат во Македонија. Да работат заедно, а 
учениците да одат во училишта без никакви проблеми. 
 

Перспективата на взаемно прифаќање и вреднување на културата и различноста 

на идентитетот се покажа како клучна за разбирање и помирување. Исто така, 

има желба и намера за заеднички живот и покрај претходните конфликти. 

 

Според мене, концептот на помирување значи прифаќање на луѓето на 
национална и верска основа. Верувам дека луѓето треба да живеат 
заедно и дека соживотот ќе помогне за подобро функционирање на сите 
делови во својот состав, на партиите и  на целата заедница. 
 

(Приватен Сектор, Скопје) 

 

Да се почитува културата на другите; да се смета како целина или 
единство; да не се прават разлики помеѓу едните и другите; да може да 
се учествува во заеднички активности, како што се натпревари помеѓу 

11
ПРОЦЕСОТ НА ПОМИРУВАЊЕ 
ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА: 
КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ



класови бидејќи се поделени во нашите училишта каде наставата се 
изведува. 
 

(Јавен сектор) 
 

Помирување значи да се прифати фактот дека секој од нас како 
индивидуа е различен; да се прифати разноликоста меѓу нас која се 
појавува во општествениот животот и, пред сè, желбата да живееме 
заедно со другите прифаќајќи ги со нивната разновидност. Со различни 
култури и обичаи; да се почитуваат нивните мислења и ставови. 
 

(Јавен Сектор, Скопје) 
 
И покрај се, мора да се исполнат одредени предуслови за успешноста на 
процесот на помирување. Во однос на предусловите за процесот на помирување, 
испитаниците цитираат неколку од нив. Мнозинството од испитаниците веруваат 
дека признавањето на грешките за сторени акти на насилство во минатото е 
неопходен услов за квалитет  на заедничката иднина. Признавањето на 
(сопствените) грешки се подразбира како начин на учење што може да го 
избегне идното однесување кое води кон конфликт.  
 

Мислам дека првото нешто што треба да се направи, е тоа што ние 
Македонците и Албанците, да ги препознаваме грешките што ги 
правивме и тоа е од клучно значење за да можеме да  продолжиме 
понатаму. Тоа е исто како Германците кои признале што правеле во 
Втората светска војна и се справуваат со околностите.  Значи, 
направивме грев.  И треба да ги признаеме грешките што ги направивме 
и да се справиме со тоа, за да можеме да продолжиме.  
 

(Граѓански сектор, Скопје) 
 

Во непридржувањето за овој фактор преовладува потребата за 
индивидуализација на вина. Додека некои сметаат дека треба да се гонат  
индивидуалните сторители на криминал во конфликтот, други сметаат дека 
индивидуализацијата на одговорноста е непотребна - општеството (етнички 
колективно) треба да ја преземе одговорноста за конфликтите и извршените 
малверзации за време на конфликтот. Подолу претставуваме два 
контрадикторни наративи од кои може да се види дека токму колективизацијата 
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и/или индивидуализацијата на вината е важен аспект на концептуализација на 

помирувањето кај испитаниците. 

 

Наратив за индивидуализација на вината: 

 
Јас сосема се согласувам со мојот колега дека помирувањето е на некој 
начин признавање на пр. на злонамерни, лоши или добри работи, или 
се што се случило во минатото и да се признае дека овој конфликт е на 
ниво на идентитет, на некој начин. Не треба да се генерализира како 
етнички, туку да се стави посебен акцент на поединци. На пример, 
помирување во нашиот случај, посебно во Македонија, во конфликтот 
во 2001 година, да се согледа без да се генерализира дека Албанците 
биле терористи или, од друга страна дека Македонците биле насилни. 
Сторителот има име и презиме, според мое мислење. Тоа не е цел 
народ, религија, боја итн. Помирувањето не може да се направи без да 
се признае вина, во кој виновникот е индивидуа, а не цела нација. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје) 

 

Наратив за колективизација на вината: 

 

Се согласувам дека тоа е така, но не можеме да продолжиме да 
размислуваме во тој правец. Грешките мора да се прифатат. И 
Македонците и Албанците направија грешки во 2001 година и треба 
да се соочат со тоа. Тоа не треба да биде вина на Али Ахмети или 
Љубчо Ѓоргиевски, туку сите треба да ги признаат грешките и сите 
треба да се потрудат да ги поправат работите. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје ) 

 

Иако немаме подетален увид во структурата на овој дискурс, преовладувачката 

мисла е дека воспоставувањето на индивидуалната одговорност е поважна од 

колективната, за процесот на помирување во Македонија. 

Освен преземање одговорност и признавање на вината за конфликти, постојат  

три дополнителни фактори кои претходат на помирувањето: информации, 

професионализам и економски развој и соработка. Првиот се однесува на 

потребата за подобро и повисоко ниво на информираност, како и 

воспоставување контакти меѓу членовите на спротивставените страни. 
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Помирувањето е пријателството што го негуваме и имаме доволно 
знаење за другиот; Претпочитам да одам во насока на помирување пред 
сé со добивање на информации за другите, бидејќи луѓето кои имаат 
повеќе контакт со другата страна лесно можат да прифатат и да работат 
и да соработуваат.  разлика од луѓето во помалите места кои немаат 
доволно информации или кога тие информации се злоупотребуваат од 
одредена група луѓе на пр. ападна Македонија ... 

 
иот секто  

 

Покрај потребата од информираност, професионализмот се споменува во 

секојдневната работа на поединци и јакнење на принципите на стручност во 

функционирањето на институциите. 

 

Можам да се поистоветам со концептот на помирување со 
професионализам.  то поголем професионализам,  толку се помали 
разликите. Имам Албанци пациенти и се прилагодувам на нив, многу од 
нив се од етово и  мојот дом е познат по тоа. Го почитувам секој нивни 
празник и ги почитувам нив како лица. Професионализмот ќе ги 
надмине сите разлики. 
 

(Приватен Сектор, Скопје  

 

Единствениот начин да се поправат работите е демократски модел, 
 законите да се применуваат подеднакво за сите и  институциите 
работат професионално
  

(Приватен Сектор, Куманов  

 

Од последниот наратив, постои силен отпор кон институциите во Македонија. 

Овој наод се појавува за прв пат во овој контекст, но во продолжение од 

извештајот ќе ја објасниме оваа тенденција подетално. Покрај тоа, 

испитаниците ја искажуваат потребата да се промовираат заеднички вредности, 

стички ориентирани, која ја делат членовите на сите етнички групи со 

цел да се олесни процесот на помирување. 

 

Проблемот е толку длабок што не можеме само да го разгледаме на 
етничко ниво. Првенствено,  ние треба да го решиме проблемот со 
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вредности, бидејќи тие се толку уништени,  разлики не постојат, бидејќи 
сите ние сме луѓе. 
 

(Приватен Сектор, Скопје) 
 

Последниот фактор кој, според мислењето на испитаниците, влијае на 
концептуализацијата и подобрување на процесот на помирување е економскиот 
развој и соработка. Размената на стоки на локално, национално или регионално 
ниво го  подобрува интензитетот и квалитетот, што доведува до подобро 
разбирање, и, во крајна линија, до поголем степен на прифаќање на кој и да е 
„Вториот“ или „Различниот“. Испитаниците веруваат дека економскиот сектор не 
треба да се грижи за етничката припадност, но поради својата природа таа може 
да ги разликува различностите. Во продолжение ќе прочитате преглед на 
економскиот фактор на претставник од приватниот сектор од Скопје: 
 

Од аспект на бизнис секторот, важно е да се игнорираат предрасудите 
од видот дека сопственикот на компанијата е Албанец и дека не треба 
да се соработува со него. На пример, јас сум сопственик, имам своја 
компанија и соработката со луѓе од други националности е многу добра. 
Моето мислење е дека е исклучително важно да започнеме од бизнис-
секторот. Сите промени се содржани во него. 
 

Последната дискурзивна димензија која се покажа важна во 
концептуализацијата на помирувањето на испитаниците од фокус групите е со 
мало задоцнување. На неколку пати, испитаниците рекоа дека помирувањето е 
промовиран концепт од страна на меѓународната заедница која силно се залага 
за истото да биде спроведено во Македонија. Исто така, влијанието на САД, ЕУ 
и Хаг за политиката на внатрешно помирување е прифатено, но сомнежот е во 
структурираниот и длабок пристап на овој процес, односно верувањето дека тоа 
е повеќе формално од вистинска интенција. 
 

Секој има свои интереси, но во целина САД имаат најголема улога за 
мир на Балканот. На пример во Македонија кога имаше конфликт, тогаш 
Американската Амбасада интервенираше да ја стабилизира ситуацијата. 
 

(Граѓани, Куманово) 
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Според мене, на регионално ниво, мислам дека ова се игри од 
Европската Унија и САД. 
 

(Граѓански Сектор, Куманово) 
 

Хашкиот  трибунал, иако не секој пат правично донесувал одлуки, 
секогаш гледа да ја стабилизира ситуацијата. 
 

(Граѓани, Куманово) 
 
 
Национално и регионално ниво 
По идентификувањето на главните трендови во концептуализацијата на 
помирување, сакавме подетално да ја согледаме и истражиме состојбата со 
помирувањето на национално ниво во Македонија. Од наодите на 
истражувањата, може да се заклучи дека преовладува мислењето дека 
соживотот во Македонија не постои и процесот на помирување е бавен или 
непостоечки. Ова се гледа од наводите за дискриминација и гетоизација на 
малцинствата. Иако Охридскиот Договор имаше за цел нормализирање на 
односите меѓу Македонците и Албанците, не ја одигра улогата во целост и 
взаемната доверба продолжи да биде мала или непостоечка. Причината за сето 
ова се гледа во политиката и системот кој не се грижи многу за самиот процес 
на помирување, туку повеќе се користи националистичката реторика, со цел да 
се одржи постојната моќ. Некои учесници во фокус групата признаваат дека 
околностите стануваат подобри, но сметаат дека ова е недоволно и дека им е 
потребна помош во надминувањето на етничките проблеми. Подолу детално ги 
испитуваме димензиите од овие наоди и ги поддржуваме со соодветни наративи. 
Еден од основните наоди во овој дел од истражувањето е преовладувачкиот 
песимизам за прифаќање и постоење на помирување на национално ниво во 
Македонија. Испитаниците покажуваат многу илустративно дека концептите на 
коегзистенција, интеркултурализмот, помирувањето и довербата се само празни 
зборови и/или целокупната ситуација поврзана со помирувањето е 
исклучително лоша. Испитаниците веруваат дека целата приказна за 
помирување е фарса. Претставник на Граѓанскиот Сектор од Скопје го сумираше 
тоа на следниот начин: 
 

Ние сеуште немаме процес на помирување, ние имаме процес на 
стекнување, ние сме уште во таа фаза на средби, јадеме баклава и не 
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знаеме што значи тоа, а се однесуваме како да знаеме. Ние немаме 
отворен процес на државно ниво, немаме никакви личности кои можат 
да бидат нивни претставници. 

 
Претставниците на другите сектори, исто така, се согласуваат со тоа, па затоа и 
испитаникот од приватниот сектор од главниот град го отсликува недостатокот 
на доверба во примерот на образованието на неговите ќерки: 
 

Можам да заклучам дека оваа идеја денес не постои. Имам две ќерки и 
кога ми кажаа дека им е кажано во училиштето дека треба да изградат 
некои односи со други училишта од Арачиново, со деца на други 
националности, бев многу изненаден. Излегува дека за овие дваесет 
години, односите станаа толку лоши што треба да се изградат повторно, 
а јас не бев свесен дека тоа е реалноста. 

 
Испитаниците и понатаму ја критикуваат работата на институциите за процесот 
на помирување. Беа истакнати дискриминацијата и гетоизацијата според 
националноста како два индикатора кои го попречуваат процесот на 
помирување. Ситуацијата е така сериозна што и официјалните органи 
означуваат делови од градот што се на Албанци и тие на Македонци. 
 

Најголем проблем во Куманово што ме вознемирува е тоа што 
општината направи линија на демаркација која е официјална. Едно 
училиште е уништено каде што живеам. Кога станува збор за 
Албанците, не постои незаконско градење,  а за Македонците постои и 
не знам како е тоа можно. Од сите згради кои беа изградени, само 
мојата куќа не е легализирана. Тоа е проблемот што го чувствуваме. 
 

(Приватен Сектор, Куманово) 
 

Дека ситуацијата со гетоизацијата и недостатокот на квалитетна коегзистенција 
не е исклучок се потврдува со друг пример: 
 

Третата причина за сегашната ситуација и како да се подобри е 
гетоизација по местото на живеење. Албанците од Радишани си 
заминуваат, а Македонците од Чаир, бидејќи таму има повеќе Албанци.  
Ќе спомнам два примери: во Куманово има Македонци кои живеат на 
едната страна од улицата и преку неа се Албанци. Мостот е симбол,  но 
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само да потсетува, бидејќи ги дели Македонците и Албанците, иако има 
Македонци во чаршијата и Албанци во центарот. Вториот случај, во 
Кичево, бев многу загрижен што не можев да влегувам во секое кафуле 
само заради националноста. Ние треба да работиме на овие примери и 
да ја поправиме ситуацијата. Во Скопје, имаме базен наречен "Бисер" 
каде што до неодамна Албанците не можеа да влезат во него, но по 
низа реакции, тие се пуштени. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје) 
 

И покрај тоа што законодавството забранува дискриминација за малцинствата, 
тоа е присутно секој ден во македонското општество. Албанските испитаници 
тврдат дека тие лично го доживуваат секој ден. 
 

Многу е тешко да се ослободите од било каква дискриминација, тоа е 
ментална структура во нашата земја. Не може да се смени, единствено 
може да се донесе на некое занемарливо ниво. 
 

(Граѓански Сектор, Куманово) 
 

Посебно се истакнува проблемот со нормативниот оптимизам во кој 
пролиферацијата што се случува на различни правни, стратешки и други акти, 
кои на крајот немаат никакво влијание врз реалниот живот. 
 

Ние не можеме да го дозволиме етикетирањето дека сте Албанци, или 
Роми, или Македонци, не смеете да го правите ова, не смеете да правите 
она и така натаму. Мораме да признаеме дека постои дискриминација, 
и не само на хартија, ние мора да работиме на вистинскиот начин на 
спречување и спротивставување на дискриминација, а не само да се 
забележи во некои извештаи и само да се прогласува, ние мораме да го 
применуваме во пракса, да ја елиминираме дискриминацијата. 
 

(Граѓански Сектор, Куманово) 
 

И тука, доаѓаме до познатиот Охридски Договор. Тоа е најдобриот пример за 
илузија на коегзистенција. Како што кажува претставник на јавниот сектор: 

Перцепцијата во Тетово е дека Македонците успеале да 
победат а дека Албанците го добија тоа што сакаа. 
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Според ставот на испитаниците, Охридскиот Договор е само формално 
позитивен, но всушност се користи за маскирање на корупцијата и етно-
бизнисот. 
 

Според мене, договорот на ниво на законот е само формално 
позитивен, и тоа е само реалистично се користи од страна на 
заедниците кои влегоа во текстот на договорот, и овие етнички 
заедници на некој начин имале придобивка од истиот, вработување на 
етничка и партиска основа, поделба на гласачкото тело на етничка 
основа, итн. 

 
Соживотот на Македонците и Албанците во Македонија е оптоварен со поделби, 
недоверба, раздор и огорченост.  Прашањето и кој или што е одговорен за оваа 
загрижувачка ситуација во смисла на помирување и меѓуетнички дијалог. 
Одговорот, речиси едногласно, е тоа што е наметнат еден фактор - политиката 
и политичките институции имаат недостаток за интерес во процесот на 
помирување и создаваат атмосфера што ја продлабочува поделбата на 
општеството. 
Подолу се наведени неколку наративи кои јасно ја отсликуваат сериозноста на 
ситуацијата: 
 

Не ми е важно кој каде припаѓа, јас си ја вршам работата и сакам само 
да работам. Единствениот проблем е тоа што нема институции, 
судство. Ја гледам оваа нееднаквост, бидејќи одам таму како граѓанин. 
Системот не работи. 
 

(Приватен Сектор, Скопје) 
 

Не треба да ги обвинуваме луѓето како поединци, туку треба да ги 
бараме виновниците, виновниците се на врвот на моќта. Тие се 
виновни, а не Албанците или Македонците. Додека го иницирате ова 
прашање на помирување, такви работи ќе се случуваат меѓу луѓето. 
Не е позната основата на оваа омраза, ова неединство. Како беше 
одлучено, ако беше одлучено воопшто, не знаеме. 
 

(Приватен Сектор, Куманово) 
 

19
ПРОЦЕСОТ НА ПОМИРУВАЊЕ 
ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА: 
КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ



Мислам дека институциите се најголемите виновници за ова, тие не 
функционираат, ако некој се впушти во конфликт, без разлика дали е 
Македонец или Албанец, виновникот треба да оди во затвор. Луѓето не 
треба да се поделат. Институциите се оние кои го започнуваат 
проблемот. 
 

(Приватен Сектор, Куманово) 
 

Институциите немаат разбирање и ги одолговлекуваат некои процеси, 
пример, тоа се случи многу пати во нашата организација и ако сакаме 
да организираме работилница или било каков настан во средно 
училиште, по испраќање на официјално барање до директорот или 
општината под која надлежност припаѓа такво училиште, за да 
добиеме одговор им беше потребно многу време или барањето ќе 
беше одбиено без коментар или објаснување.  Често се случува ако 
инсистираме да продолжиме со одредено прашање и да побараме 
информации од јавен карактер, тие добиваат на време со одлагање 
или негирање на адресираното прашање. Тие не ги задоволуваат 
нашите потреби. Овие се често институционални бариери. 
 

(Граѓански Сектор, Куманово) 
 

Можеме да заклучиме дека постои недостаток на политичка волја и 
поголема вклученост на државата и институциите во спроведувањето 
на овие видови на проекти и олеснување на процесот на соработка. 
 

(Јавен Сектор) 
 

Нешто што е особено загрижувачко е употребата на национализмот за 
зголемување на етнички тензии. Испитаниците честопати истакнаа во фокус-
групите дека национализмот е само во функција на поделбите. Некои одат до 
толку далеку што го опишуваат целиот македонски државен систем дека бил 
изграден на националистички основи. 
 

Системот е изграден врз основа на национализам и мислам дека 
наскоро ќе биде во колапс. 

 
(Приватен Сектор, Скопје) 

20
ПОДЕЛЕНО МИНАТО
ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА



Национализмот најчесто се користи за политички цели со намера да се стекнат 
политички поени, без да се земат во предвид фаталните последици врз 
општествената слика на мултинационална држава, како што е Македонија. 
 

 лидерите на политичките партии го поддржуваат национализмот 
во сопствените политики. Нема соработка, на пример во рурална 
средина со етнички мешано население кога треба да се изгради 
локалниот пат. 

 
(Граѓани, Скопје) 

 
Национализмот е присутен во сите сфери на општеството и етничките тензии, 
недовербата и неможноста за соживот се одразува во секојдневниот живот. На 
прим  
 

Главниот проблем со нашата перцепција е следното, ако албанскиот 
инспектор ме казнува, ќе мислам дека тоа е така бидејќи тој е 
Албанец а јас сум Македонец (иако дејствувам погрешно). Ние сме 
такви. Проблемите кои произлегуваат ги создаваме самите ние, 
бидејќи ние сме поделени по националност, партиски припадност или 
друго. 
 

(Приватен Сектор, Скопје) 
 
Оттука испитаниците го препознаваат лицемерието на раководствата на 
(етничките) политички партии, кои во предизборното време ги радикализираа 
масите со националистичка реторика а, по изборите, соработуваа со 
политичките партии чија политика беше жестоко критикувана дотогаш. 
 

оро, мора да постои реформа на политичките партии. е 
пропагираат едно, а во исто време прават коалиции, што е најголемиот 
парадокс за мене, тие се заедно, тие водат иста политика. ога одат во 
Дебар, велат тие се борат за правата на Албанците. О работи на ист 
начин кога одат во Дебар, ја користат истата политика, истата алатка,  
само за привлекување на маса на луѓе, а потоа пак работат на 
коалиција.  На луѓето не им е јасно дека соработуваат, за нешто што 
рекоа дека нема да соработуваат. а е затоа што тие се необразовани, 
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неписмени. Ако тие имаат поголема свест, нема да го земаат здраво за 
готово што кажуваат нивните лидери. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје) 
 

И покрај сето она што е горенаведено, постои надеж и позитивен дискурс што 
тврди дека работите полека се менуваат по Охридскиот Договор. 
 

Гледам со оптимизам по тој датум, не гледам дека имало поделба, 
особено на национална основа. Многу убави нешта се случија по тој 
датум, иако партиите се служеа со национализам за малверзации, се 
роди искра за соживотот. 

 
  (Приватен Сектор, Скопје) 
 
Некои се залагаат за циничен пристап, верувајќи дека етничката тензија е таков 
проблем, како што е и функционирањето на целиот систем. 
 

Системот не работи за нас, без разлика дали сте Македонец или 
Албанец. 
 

(Приватен Сектор, Скопје) 
 

Од сето погоре, не не изненадува тоа што во Македонија постои дискурс дека 
ситуацијата е премногу сложена за да биде еднострано решена и затоа 
интервенцијата на Западот е очекувана и пожелна. 
Испитаниците веруваат дека осиромашеното општество е оптоварено со етнички 
конфликти и коруптивни елементи во државата, па е принудено да бара помош 
од меѓународната заедница, затоа што не е во можност независно да ги реши 
своите сопствени акумулирани проблеми. 
 

Сакам да истакнам дека за Македонија е многу важно што 
меѓународната заедницата и помага на државата. Ние едни со други 
правиме работите да одат по надолна линија, а тие треба малку да ги 
отворат патиштата и од друга страна да не доцнат со средствата. Не 
знам дали ова е добро за државата, без разлика дали е тоа е 
краткорочен план за постигнување на одредени цели. Државата има 
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потреба од логистичка поддршка, со цел конечно да си поставиме 
себеси повисоки цели, а знаењето ќе ни биде императив. 

 
(Граѓански Сектор, Скопје) 

 
И покрај очекувањата на меѓународната заедница да им помогне на државата и 
на општеството, учесниците во фокус-групите се свесни дека промените и 
напредокот започнуваат токму од нив. Тие истакнуваат дека промената, во 
форма на помирување, соживот, доверба и консолидирана демократија, доаѓа 
од основата, односно од граѓаните. 
 

пската  работи напорно, но не можеме да очекуваме таа да ги 
реши нашите проблеми. Мораме сами да си ги решиме нашите 
проблеми. Промената треба да дојде од суштината, од луѓето, а не од 
горе. Ако продолжи да биде диктирана, ако постои секое помирување 
само на артија, Дејтонскиот, ршкиот договор - ние не сме 
направиле ништо. Таа мора да почне со нас, пската  ќе почне 
да не казнува ако продолжеме вака. Македонија ќе биде казнета и ќе 
биде отстранета од процесот на интеграција во . 

 
Во однос на перцепцијата за помирување на регионално ниво, учесниците во 
фокус групите оценуваат дека не е на задоволително ниво и дека варијацијата 
од држава до држава во врска со фазата на процесот на помирување е 
минимална. 
 
Испитаниците веруваат дека не постои политика за соработка меѓу државите, 
додека претставник на граѓанското општество од во го опишува 
следнов  
 

Ако можам да го проценам нивото на помирување на регионално ниво 
од 1 до  мислам дека сме некаде 2  или 3.  со мигранатската 
криза се покажа дека нема помирување меѓу нас. дниот ги враќа 
мигрантите на друга граница, другата ги враќа на прет иот и така 
натаму, и на ниту една земја не им дојде идејата, дека сите земји заедно, 
од регионот, можат да помогнат на некој начин во оваа ситуација, да се 
потрудат да го решат овој проблем или меѓусебно да се согласат. 
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Исто така, се истакнува вековниот товар на конфликтите на Балканот, кој 
никогаш целосно не се разреши, и понатаму, два фактори за ситуацијата на 
Балканот се истакнуваат, големината на државата, нејзината моќ, како и 
постоењето на прогресивни елити во регионот. 

 
Во историски поглед Балканот секогаш беше полн со конфликти и 
поголемите земјите секогаш беа доминантни. Хегемонија на големите 
земји, Србија, Хрватска, и во овој случај Албанија каде што помалите 
заедници како Македонците се секогаш жртви. Не знаеме што следува, 
но имало периоди кога беа пронајдени решенија преку создавање 
алијанси на нови држави, како што беше Југославија.  

 
(Јавен Сектор) 

 
Мојот впечаток е дека земјите од регионот имаат своја прогресивна 
елита која ги движи работите напред, добро е да ја имаат, но истата 
треба да се концентрира и да ги поттикне работите за да заштеди 
енергија, да почне да функционира надвор од државата, и конечно да 
се движат работите напред. Други земји, освен Босна поради нејзината 
поделба, веќе се на тој пат, но ние сме многу назад. Србија, Хрватска, 
Црна Гора ... се дел од неа, тие исто така имаат проблеми, луѓето 
емигрираат, но тоа е затоа што тие бараат подобри услови за живот. 
Тие имаат други видови на проблеми, но нивниот стандард и животните 
услови се многу подобри од нашите. 

 
(Граѓански Сектор, Скопје) 

 
Испитаниците генерално веруваат дека Македонците позитивно се гледаат на 
регионално ниво: 
 

Имаме голема среќа на регионално ниво затоа што сите не прифаќаат, 
бидејќи сме Македонци. 

 
(Приватен Сектор, Скопје) 

 
И покрај сите проблеми, постои мислење дека Македонија, од сите земји од 
поранешна Југославија, е најразвиена во областа на соживотот и 
мултикултурализмот. 
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Ако се направи споредба меѓу Македонија и другите земји во регионот, 
мислам дека ние сме најдобриот пример за соживот и мултикултурализам 
во општеството. 

 
(Граѓански Сектор, Скопје) 

 
Како заклучок, испитаниците сметаат дека состојбата на помирување на 
регионалното ниво  не е идеална, но веруваат дека е неопходно да се вложи 
многу напор во градењето на одржлив мир. Дискурсот што преовладува е еден 
вид историски детерминизам, но и фатализмот кој вели дека работите на 
Балканот се лоши затоа што тие отсекогаш биле такви. Можеби најдобриот 
(секако и најхумористичен) став беше сумиран од претставник на приватниот 
сектор од Куманово: 
 

Имаше една изрека која вели: Кога ќе се стабилизира Југославија? Кога 
Македонецот ќе плати за својот пијалок, кога Црногорецот ќе се фати 
за работа, кога Србите и Хрватите ќе се смират и кога сето ова ќе го 
сфати Босанецот. Преведено на наш јазик значи "никогаш". 

 
 
Улогата на граѓанскиот сектор  
 
Кога станува збор за улогата на граѓанското општество во процесот на 
помирување, градење мир и доверба во Македонија, може да се каже дека 
преовладуваат четири главни дискурси. Позитивниот дискурс се состои од 
тврдењата произлезени од различните проекти, посебно од размената на млади 
луѓе кои придонесуваат кон процесот на помирување. Граѓанското општество, 
област на самоорганизирање на граѓаните, без потреба да се 
институционализира организацијата во граѓанско здружение, претставува 
феномен кој што има големо значење за македонското општество и според тоа 
е искристализиран како втор дискурс.  
 
Од друга страна, негативниот дискурс на граѓанските организации, вклучува 
недоверба во нивните намери, ефикасност и ефективност. Конечно, аспектот на 
комуникација е четвртиот дискурс, каде што е нагласен недостатокот на 
комуникација помеѓу граѓанското општество и граѓаните. Во овој дел, особено е 
нагласена улогата на медиумите.   
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Испитаниците го гледаат граѓанскиот сектор како клучен фактор во процесот на 
помирување. Тие сметаат дека граѓанското општество ги охрабрува граѓаните 
кои припаѓаат на различни етнички групи меѓусебно да соработуваат и преку 
меѓукултурен дијалог да го изградат социјалниот капитал, осебено довербата. 
Сето ова, во крајна линија има влијание на обновата. Претставник од граѓаните 
го опиша ова на следниот начин:  
 

Во моментот мислам дека невладините организации играат водечка улога 
за помирување помеѓу етничките заедници преку организирање на 
различни видови на семинари, со главна цел за обединување на две или 
повеќе етнички заедници.  

 
Интересно е тоа што јавниот сектор има скоро целосна позитивна перцепција на 
граѓанскиот сектор: 
 

Можам да за заклучам дека сите сектори се важни...Меѓутоа приоритет 
им давам на невладините организаци, бидејќи тие имаат најголемо 
влијание во изградбата на врски и и комуникација.  

 
Една од најистакнатите позитивни активности на граѓанското општество, секако 
претставува размената на млади луѓе. Посебно, учесниците во фокус групите 
кои учествувале во такви активности или пак познаваат некој од учесниците, 
сметаат дека ова е најдобар начин за градење на помирување. Тие веруваат 
дека граѓанските организации преку такви моќни алатки може да имаат 
позитивно влијание врз заедницата.   
 

Она што е најзабележително на обуките е дружењето помеѓу 
Македонците и Албанците. Тие спијат во заеднички соби, прават 
заеднички забави, се социјализираат и остануваат во комуникација 
преку социјалните мрежи. Постои некој вид на соживот, во рамките на 
обуките каде сите учесници имаат можност да слушнат добри 
предавања. Не сум во можност целосно да го променам општеството и 
можеби поголем дел од општеството е мотивиран да направи промена 
само за пари, меѓутоа доколку нема донатори тогаш нема да има и 
обуки.  

 
(Граѓански Сектор, Скопје)   
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Покрај во граѓанскиот сектор, се појави свесност за важноста на граѓанското 
општество во Македонија. „Шарената Револуција“ која се случуваше во првата 
половина на 2016 година,  ја зголеми свеста за активно граѓанско учество, така 
што граѓанските иницијативи добија популарност и почнаа посериозно да се 
сфаќаат.  
 

Ќе додадам дека постојат формални и неформални здруженија на 
граѓанското општество. Шарената Револуција претставува неформално 
здружение или поточно речено граѓанско движење. Сите барања на 
луѓето кои протестираат се однесуваат на соживот и човекови права и 
не ја истакнуваат етничката припадност, придонесувајќи со тоа кон 
помирување.  
 

(Приватен Сектор Скопје)  
 

Неодамна, момент на помирување е забележан на самите протести; луѓе 
од различни националности учествуваат на протестите рамо до рамо, со 
што станува очигледно дека не се разликуваат. На овој начин се прави 
напредок во процесот на помирување и ако продолжи на овој начин, ќе 
имаме мултиетничко општество во вистинска смисла на зборот. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 
Овие искази уште еднаш покажаа дека учеството во неформални видови на 
политичко учество во голема мера придонесува не само во стабилноста и 
развивањето на демократијата, туку и во развојот на граѓански и политички 
компетенции на оние кои учествуваат во тие активности.    
 
Од друга страна, граѓанското општество во Македонија исто така има и 
негативни конотации. Испитаниците се сомневаат не само во мотивите, туку и 
во ефективноста на програмите и проектите имплементирани од граѓанските 
организации. Парите се појавуваат како главен фактор во негативна конотација. 
Имено, испитаниците сметаат дека влијанието на граѓанското општество врз 
помирувањето не е пропорционално на финансиските средства кои овие 
здруженија ги добиваат за таа цел. Освен тоа, покрај сомневањето во 
законитоста на работата на здруженијата, постои верување дека невладиниот 
сектор треба да придонесе во општеството на доброволна основа.  
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Овие организации се пералници за пари. Тие имаат одреден буџет кој 
треба да го потрошат за да креираат различни работилници за 
имплементација на меѓуетнички односи, меѓучовечки односи, 
образование на неписмени лица. Тие се регистрирани за да 
спроведуваат такви активности, меѓутоа со активностите не 
постигнуваат конкретен ефект. Тоа е поради тоа што во самите 
активности конфликтот е фиктивна категорија од 5 луѓе кои не се во 
кавга, а треба да се помират. Тоа е основниот дел.  

 
(Приватен Сектор, Куманово)  

 
Не може некој кој работел во невладин сектор 12 години и земал 2.000 
евра плата да ми кажува што е демократија и што се економски права. 
Ако седнеме и се договориме тоа да го правиме без да се земаат пари, 
тогаш може да се направи договор.  
 

(Приватен Сектор, Куманово) 
 
Ваквиот начин на размислување е потврден и од претставници од граѓанскиот 
сектор, кои зборуваат за овај сектор на критичен начин. Според нив, 
вредностите на кои треба да почива граѓанскиот сектор како што се 
демократијата, плурализмот и инклузивноста се заматени од личните интереси 
и желбата да се остварат лични цели.  
 
Вака претставник на граѓанскиот сектор од Скопје опишува: 
 

Може да звучи самокритично, но јас би оценил дека постои погрешно 
гледање на личната корист и промоција на поединци наместо промоција 
на вистински вредности. Не зборувам овде за организации, затоа што 
реално постојат организации кои навистина напорно работат, додека 
повеќето луѓе гледаат само пари. 

 
Потенцијална причина за оваа негативна перцепција на граѓанското општество 
е недостатокот на комуникација помеѓу здруженијата и населението. 
Испитаниците веруваат дека граѓаните немаат доволно информации за 
граѓанскиот сектор. Недоволно развиената граѓанска компетентност значително 
влијае на перцепцијата на граѓанското општество.  
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Многу луѓе не веруваат и не го знаат начинот како и механизмите за 
делување. Тие треба да се поедностават, така што просечен граѓанин 
може да ја разбере секоја тема. Артикулирањето на оригиналната 
граѓанска мисла за да се делува на одреден проблем е клучна, бидејќи 
има луѓе кои сакаат да направат нешто, имаат идеја, но не знаат како. 
Тие не знаат како граѓанското здружение може да делува за да се 
постигне нешто. 
 

(Приватен Сектор, Скопје) 
 

Како причина за незнаење за начинот на функционирање на организациите на 
граѓанското општество, беше наметнат факторот на несоодветна комуникација. 
Испитаниците веруваат дека граѓанскиот сектор не знае како да комуницира со 
граѓаните на начин кој би бил разбирлив и прифатлив за нив. Исто така, тие 
сметаат дека многумина дури и не се обидуваат да ги објаснат своите постапки.  
 

Мора да се потрудиме да најдеме стратегии за подобрување на начинот 
на пристап до јавноста, освен старите модели преку употреба на 
постери. Доколку целна група се ученици, би требало поактивно да се 
вклучат училиштата при селекцијата на целната група. Неопходно е да 
се најде подобар и поефикасен пристап кон јавноста. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 
Покрај политичката страна, другата страна на приказната е дека многу 
мал број на луѓе се обидуваат да стигнат до граѓанските организации. 
Проблемот е во тоа што не верувам дека многу од нив се обиделе да го 
направат тоа..  
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 
Во врска со комуникацијата, улогата на медиумите се појави како дискурзивен 
елемент. Поточно, според наодите од истражувањето, медиумите во Македонија 
не се склони кон граѓанското општество, што го отежнува јавното 
претставување на нивната работа. Медиумите не само што не го олеснуваат 
граѓанското општеството, тие се перцепираат како инструмент во рацете на 
политичарите за подигање на етничките тензии. Улогата на медиумите во 
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демократскиот процес е многу важна тема, и се чини, во овој случај, дека 
претставниците на сите сектори ја препознаваат како негативна.   
 

Друга работа што влијае врз помирувањето е тоа што никогаш не 
можете да чуете позитивен пример на соживот во медиумите. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 

 
Сакав да ги споменам медиумите како алатка на политичарите како еден 
од главните причини поради кои не се надополнува помирувањето. 
 

(Јавен сектор) 
 

Во моментов, здруженијата на граѓани играат важна улога доколку 
медиумите се отворат за здруженијата на граѓани. Во последните три 
години постои медиумска темнина, бидејќи граѓанските организации 
немаат место да се промовираат. 
 

(Приватен Сектор, Скопје)  
 
 
Меѓусекторска соработка  
 
 
Што се однесува на меѓусекторската соработка во процесот на помирување, 
одговорите на испитаниците се релативно конзистентни. Се смета дека 
граѓанското општество редовно учествува во таквата соработка, доколку таа 
постои.  Меѓутоа меѓусекторската соработка не е доволно честа, во таа смисла 
постои простор за напредок. Претставник од јавниот сектор вели: 
 

Ако можам да заклучам во однос на наведените сектори, има отсуство 
на поголемо вклучување на бизнис секторот со општините и граѓанските 
организации. Исто така соработка помеѓу граѓанските организации, 
општините и државата е на ниво кое не е задоволително. Генерално, 
влијанието е позитивно.  
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Позитивно е тоа што испитаниците гледаат бенефит од соработката помеѓу 
различните сектори, меѓутоа сметаат дека таа соработка не е на задоволително 
ниво.  
 

Мислам дека сега постојат конкретни иницијативи за ова прашање. 
Овде може да се спомене соработката меѓу јавниот и граѓанскиот 
сектор, за регионалните состаноци што се случуваат на секои два-три 
месеци. Сметам дека треба да има повеќе вакви иницијативи и истите 
требада бидат поддржани. Причината зад ваквите иницијативи е да им 
се пристапи на младите од Балканот со цел да увидат дека не е важна 
нациолналноста, туку пред се тоа што сите сме човечки суштества. Исто 
така, ако видиме назад во минатото можеме да видиме дека сите ние 
сме исти. Овде може да се споменат свадбите, на кои што има скоро 
иста балканска музика, како и традициите кои се слични. Јас целосно ги 
поддржувам овие иницијативи. 
 

(Граѓанин, Куманово)  
 
На регионално ниво, ситуацијата е слична. И покрај некои позитивни примери 
на соработка, тоа е повеќе е исклучок отколку правило. Ако соработката се 
реализира, граѓанските организации од регионот кои се вклучени во проектите 
кои имаат за цел да работата на процесот на помирување, играат голема улога. 
 

Можам да се пофалам дека соработка со други организации на 
регионално ниво е одлична. Нашите проекти секогаш се организираат 
на регионално ниво, вклучувајќи ги земјите од поранешна Југославија. 
Но, тоа е сè.  Не постојат иницијативи кои ќе помогнат во процесот на 
помирување во регионот. Секој почнува од својот дом и потоа се шири 
на регионално ниво. Ние немаме аспирации да ја подобриме ситуацијата 
во Србија или Косово, едноставно не сме заинтересирани.  
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 
Во однос на соработката, испитаниците ја коментираа идејата за 
воспоставување на регионален центар кој ќе ги собере претставниците од 
различни сектори со цел да соработуваат и да промовираат помирување. 
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Граѓаните, претставниците на приватниот и јавниот сектор ја поддржуваат оваа 
идеја, но тие нагласуваат два аспекти кои им се важни. Од една страна, за нив 
е важно вклучувањето на бизнис секторот, кој би можел преку промоција на 
помирувањето, да донесе некаков економски просперитет. 
 

Треба да се формира регионален економски форум, каде што ќе 
учествуваат важни бизниси од целиот свет. Освен нивните придобивки 
тие исто така може да помогнат во процесот на помирување. Исто така, 
дел од заработката на компаниите би требало да се дистрибуира на 
невладините организации кои работат на процесот на помирување меѓу 
нациите. 
 

(Граѓанин, Куманово) 
 
Друг важен аспект е транспарентноста на процесот и достапноста на 
информациите. Имено, претставниците на приватниот сектор се благонаклони 
кон оваа идеја, ако се гарантира дека целата идеја нема да биде расипана од 
измама и корупција. Следните две искази јасно го покажуваат тоа: 
 

Како и да е, јас ставам акцент на селкцијата на луѓе, здруженија, 
бизниси, транспарентност на работата и пристап до информации. 
 

(Приватен Сектор, Скопје)  
 
Сметам дека многу е важен изборот на луѓе, граѓански организации и 
бизниси кои учествуваат во вакви активности. Сите би имале корист, 
ако се земе во предвид фактот дека информациите се важни не само на 
локално туку и на регионално ниво. Тоа би водело до подобрување на 
меѓусебната соработка и надминување на проблемот. 
 

(Приватен Сектор, Скопје) 
 
На крај, испитаниците ги изразија своите ставови за социјалното 
претприемништво. Додека некои не го познаваат овој концепт, еден дел смета 
дека граѓаните најчесто се запознати со идејата за социјално претприемништво, 
но нејзината примена е погрешна. 
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 сум целосно запознаен, но сè уште не се применува доволно, освен 
законската рамка за ослободување од придонеси на вработените лица 
со посебни потреби. Таа законска рамка е функционална, меѓутоа 
социјалното претприемништво е многу повеќе. Социјалното 
претприемништво се состои од социјален и комерцијален дел. 
Комерцијалниот дел кој заработува пари за да го покрие социјалниот 
дел воопшто и не постои. Сеуште не сум го видел.  мојата компанија, 
има нешто во стилот на комшанијата „Tom Shoes” кои продаваат скапи 
чевли во богатите земји и даваат бесплатни чевли на сиромашните 
земји.  Доколку наплатувате скапи чевли за богатите, овозможувате 
сиромашните деца да носат чевли, со што социјално свесните луѓе би 
платиле евро повеќе да им помогнат на социјално ранливите. Кај нас не 
постои таков модел.  
 

(Приватен Сектор, Куманово)  
 

м дека знаат што е социјално претприемништво, но тоа не е толку 
популарно, имајќи ја во предвид политичката ситуација во нашата 
земја. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 

Секој што ја познава идејата, социјалното претприемништво го смета за 
одличен модел.  

 
Кога една држава не е способна да одговори на сите потреби, таа треба 
да создаде социјално општество кое ќе ги решава социјалните 
проблем а е убавината на социјалното претприемништво.  
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 
 
Други пречки за помирување 
 
Постојат два фактори кои би требало да се истакнат во контекст на 
помирувањето во акедонија  за кои  што испитаниците сметаат дека се важни. 
Првиот фактор е јазикот, а вториот образованието.   
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Културолошки гледано, прашањето за националниот јазик е тесно поврзано со 
прашањето за градење на нацијата. зикот се користи од политичките елити 
како политичка алатка која ги истакнува националните разлики.  оваа смисла, 
јазикот не само што е една од основните детерминанти на културниот идентитет, 
туку исто така е граница за национална поделба.  
 

 сакал да дадам пример за изучување на албанскиот јазик.  пример 
40 лбанци кои течно зборуваат француски, албански и македонски се 
вработени од ранцуската амбасада. кедонците не знаат албански, 
без оглед на тоа што имаат совршено искуство и зборуваат француски. 
Тие не знаат албански и поради тоа не се погодни за оваа позиција. 
Треба да ги разгледаме достигнувањата и да размислуваме малку 
поотворено, со тоа што нема да го наб удуваме помирувањето од 
аспект дека ти си лбанец, а јас сум акедонец, па треба да седнеме 
заедно и да зборуваме, туку би требало да размислуваме отворено еден 
за друг.  

 
 национално ниво, правото за употреба на сопствениот јазик и писмо е клучен 

фактор за малцинското прашање. итаниците веруваат дека за мнозинското 
исто како и за малцинското население, не  е да ги изучуваат двата 
јазици, македонски и албански. ожноста за изучување на малцинскиот јазик, 
дури и на симболично ниво, ја открива намерата на мнозинското население да 
направи чекор кон градење на соживот.  
 

Доколку имав некаква улога во донесувањето на одлуки, би донел 
одлука за изборно изучување на албанскиот јазик во училиштата. Тоа 
не претставува само процес на помирување, туку со себе носи и други 
бенефити.  
 

(Граѓански Сектор, Куманово)   
 
 

Според нашите испитаници, покрај јазикот, важен фактор за подобрување на 
процесот на помирува акедонија исто така е образованието.  
 

бразованието и економијата се многу важна алка на соживотот, под 
услов политиката да нема никакво влијание на луѓето. ѓето би 
требало да се самосвесни, додека политичарите би требало да се држат 
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настрана. Од нив зависи дали вработувањата ќе се извршуваат врз 
политичка база или врз база на образование.  
 

(Граѓани, Скопје)  
 
Испитаниците генерално не се задоволни со квалитетот на образованието и 
веруваат дека образовната стратегија повторно не успеа, особено во смисла на 
имплементација на мерките за воспоставување на интегрирано образование. 
 
Освен тоа, проценката е дека образованието не е во служба на помирувањето, 
со оглед на недостатокот на клучни елементи кои ќе им овозможат на учениците 
да ги усвојат вештините за меѓукултурен дијалог. 

 
Во нашата земја, имаме нефункционална стратегија за интегрирано 
образование. Од 2010-2016 година сме имале само еден пример каде 
функционираше оваа стратегија. Во училиште во Тетово, интегрираното 
образование функционираше само во една генерација. Оваа генерација 
на Македонци и Албанци кои учат заедно наскоро ќе заврши, а со тоа и 
овај систем на итегрирано образование.  Во повеќе училишта во 
Македонија интегрираното  образование функционираше само во еден 
клас. Во некои училишта беа направени напори, но јас мислам дека тие 
воопшто не започнаа ниту пак придонесоа во подобрување на 
стратегијата. Намерата и целта на стратегијата за интегрирано 
образование е всушност интеграција на различни ученици. 
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
 
Мораме да работиме на образовниот систем. Образованието е клучен 
систем кој за жал не може да не подучи како да продолжиме понатаму, 
а во исто време да стимулира омраза, послушност и почитување на она 
што е кажано. Слабиот квалитет на образованието на младите луѓе е 
резултат на образованието во основно и средно училиште, така што 
додека тие млади луѓе стигнат на факултет, веќе се оформени како 
личности.  
 

(Граѓански Сектор, Скопје)   
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Заклучок и препораки  
 
Процесот на помирувањето помеѓу албанската и македонската етничка група е 
кршлив процес обележан со дисконтинуитет. Иако помирувањето е концепт со 
кој граѓаните секојдневно се соочуваат и го разбираат како соживот, прифаќајќи 
ја различноста, преземајќи ја одговорноста за конфликтот во минатото како и 
постигнувањето на договор, сепак имплементацијата во секојдневниот живот се 
покажа неуспешна. Охридскиот договор, иако овозможи прекинување на 
вооружените конфликти помеѓу Македонската Полиција и војска и 
Ослободителната Национална Армија, не придонесе во доволна мера за градење 
на доверба и намалување на високиот степен на етничка дистанца. И покрај тоа 
што третиот столб од Охридскиот договор стриктно инсистира на градење на 
заедница заснована врз соживот и мултикултурализам, ситуацијата во 
Македонија не потврдува дека тоа е така. Можеби причината за ова, како и еден 
од заклучоците на ова истражување е дискурсивната разлика во поглед на 
разбирањето на одговорноста за конфликтот како и злосторствата извршени за 
време на конфликтот.  Додека еден дел од испитаниците велат дека услов за 
помирување е колективното признавање на одговорноста за конфликтот, 
другиот дел смета дека одговорноста треба да биде индивидуализирана.  
 
Кога проблематизирањето на концептот за помирување се сведува на ниво на 
секојдневен живот, сликата за етнички поделена Македонија станува уште 
посложена. Широко распространетата етничка дискриминација, просторната 
гетоизација според етнички линии, како и комплетната негација за постоење на 
процесот за помирување се појавуваат како важни дискурзивни елементи. 
Испитаниците имаат тенденција да ја пренесат вината во системот, политичките 
партии, единиците на локалната самоуправа и државата како целина. Според 
нив, токму овие институции не работат доволно на процесот на помирување, 
истиот дури и го попречуваат, додека повеќето од нив користат 
националистичка реторика.  Испитаниците бараат помош од меѓународната 
заедница, бидејќи се свесни дека политичките елити немаат ниту интерес, ниту 
намери да ја променат ситуацијата.  Иако веруваат дека помошта на Западот е 
неопходна, тие се свесни дека промените треба да бидат иницирани од 
граѓаните, вклучително и од политичките партии. Испитаниците не мислат дека 
ситуацијата на регионално ниво е нешто подобра. Цитирајќи бројни примери на 
конфликти меѓу другите народи од поранешна Југославија, тие сметаат дека 
историското влијание на вековните превирања во овие области е причина за 
недоволно добрата примена на идејата за помирување на регионално ниво.  
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Што се однесува до меѓусекторска соработка која би го зајакнала процесот на 
помирување, истата се согледува како слаба. оа главно се однесува на 
граѓанското општество како главен играч што соработува и на национално и на 
регионално ниво. И покрај тоа, испитаниците ја препознаваат важноста на таков 
модел на соработка. ие имаат позитивни размислувања за социјалното 
претприемништво, но според нив, овој тип на модел не е доволно популарен во 
Македонија. Исто така, беше испитана и нивната перцепција за потенцијален 
меѓусекторски регионален столб, каде што претставници на различни сектори ја 
потврдија  својата наклоност кон оваа идеја, со барање за транспарентност и 
добивање на сите важни информации.  
 

нското општество се карактеризира на различни начини. Додека 
негативниот дискурс ја нагласува нивната неефикасност и прекумерна 
диспропорција на инвестираните ресурси и вистинското влијание, позитивниот 
дискурс ги истакнува проектите спроведени од граѓанското општество како 
механизам за забрзување на процесот на помирување. Покрај тоа, постои многу 
повеќе доверба во граѓанските иницијативи кои се сметаат за канализирано 
незадоволство од системот и вистинска енергија на граѓанството. 
Проблематично е тоа што перцепцијата на медиумите кај испитаниците беше 
лоша. е ги оценуваат како пристрасни, што го отежнува процесот на 
помирување, истовремено ограничувајќи го пристапот на граѓанскиот сектор до 
јавноста. Испитаниците го истакнуваат правото на националниот јазик и 
заедничкото образование како механизми за поттикнување на процесот на 
помирување, но тие веруваат дека моменталната состојба во однос на 
постоечката тешкотија за учење на албанскиот јазик во училиштата како и 
етничката поделеност на училиштата, го забавуваат процесот на помирување.  
 
Покрај тоа, економскиот развој е еден од најважните фактори за помирување, 
со оглед на претпоставката дека намалувањето на невработеноста и 
зголемувањето на пазарните контакти помеѓу порано спротивставени етнички 
заедници, од една страна ќе помогнат во намалувањето на ширењето на 
стереотипите и предрасудите, додека од друга страна  ќе придонесе за градење 
на взаемна доверба. 
 
Прашањето за различноста на мислењата во зависност од секторите е особено 
интересен аспект во Македонија. Истражувањата покажуваат дека при 
разгледувањето на концептот на помирување од претставниците на сите 
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сектори може да се забележат одредени тенденции. раѓанското општество е 
повеќе фокусирано на толкување на помирувањето преку преземање и 
препознавање на одговорноста за конфликтот, опфаќајќи дискурси на 
колективна и индивидуална вина.  друга страна, претставниците на 
приватниот сектор и на граѓаните го разбираат помирувањето малку повеќе 
преку економска призма или првенствено економска конвергенција. ѓаните 
се наклонети да го критикуваат помирувањето како неавтентично за 
македонското општество, додека јавниот сектор го толкува процесот на 
помирување со соживот и прифаќање на различноста. Што се однесува до 
перцепциите на граѓанското општество, сите сектори, освен приватниот сектор, 
покажуваат симпатиии кон граѓанскиот сектор и ја проценуваат неговата улога 
во процесот на помирување како позитивна. Претставниците на приватниот 
сектор сметаат дека граѓаните не ја разбираат улогата и начинот на работа на 
граѓанското општество и дека таа работа е одвоена од потребите на заедницата. 

 тврдат дека работата на граѓанското општество е делумно мотивирана од 
финансиските придобивки, што резултира со намалена доверба во вистинските 
намери на тој сектор. Претставниците на граѓанскиот сектор се согласуваат дека 
е неопходно да се подобри комуникацијата за нивната работа со граѓаните. о 
овој поглед, треба да се вложат напори за дизајнирање на стратешка 
комуникација со претставниците на приватниот сектор и другите сектори со цел 
да се создадат поповолни услови усебна а заедничка соработка.  
 
аклучокот кој што охрабрува, е интересот на сите сектори за организирана 

регионална соработка и позитивната реакција за приклучување кон една таква 
иницијатива. рз основа на тоа, може да се заклучи дека има потенцијал за 
меѓусекторска соработка за прашањата поврзани со помирувањето, меѓутоа 
првичните чекори треба да бидат направени на транспарентен начин, додека 
идеите треба јасно да се дискутираат со сите партнери.  
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Апликант

Партнери

-

ПОДЕЛЕНО МИНАТО
ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА
-Минатото е само сенка на иднината-

Поделено минато – заедничка иднина 
е регионална платформа која има за 
цел граѓанските организации да бидат 
препознати како важен општествен 
фактор, со силен капацитет за градење 
на мир и помирување во земјите на 
Западен Балкан и Турција.
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