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1. ВОВЕД
Културната различност во Република Македонија е вградена во фундаменталните
одредби за државноста, и нејзината заштита и промоција, е поддржана од процесот
за интеграција во Европската унија и во НАТО. Заштитата и промоцијата на правата на
различните етнички заедници се загарантирани со Уставот и законите на Република
Македонија.
Сепак, интеграцијата на помалите етнички заедници во економската, политичката
и социјалната сфера на државата се покажа како специфичен предизвик уште од
осамостојување на државата, односно повеќе од две декади. И покрај тоа што Република
Македонија има наследено релативно широка рамка во однос на почитувањето на
правата на етничките заедници од Југославија, некои предизвици сѐ уште опстојуваат.
Тие главно се однесуваат на економската и политичката вклученост на овие заедници.
Меѓуетничките тензии, што беа очигледни уште од осамостојувањето, со
варирачки интензитет продолжија низ 1990-те години и кулминираа со вооружен
меѓуетнички конфликт во почетокот на 2000 година. Конфликтот, кој ќе ги вклучи двете
најголеми етнички заедници, македонската и албанската, ќе заврши со потпишување
на Охридскиот рамковен договор (ОРД) во 2001 година. Овој договор претставуваше
политички компромис помеѓу претставниците на четирите најголеми политички
партии (ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДПА и ПДП), што договорија уставни промени со цел
да се овозможи поефективна вклученост на албанската и другите етнички заедници
во државата. Имплементацијата на одредбите на ОРД, беше предмет на различни
евалуации, особено во поглед на влијанието на иницираните реформи. Додека некои
експерти ги истакнуваат предностите што ги донесе овој договор во врска со учеството
на немнозинските етнички заедници, други, пак, не гледаат оптимистички на договорот.
Една од клучните критики упатена кон ОРД се однесува на воведениот праг од 20% кој
создава нееднаков третман во однос на правата и вклученоста на сите етнички заедници,
што всушност води до деградирање на помалите етнички заедници во однос на нивната
вклученост.
Она што е јасно е дека и покрај реформите кои произлегуваат од Охридскиот
рамковен договор, како и последователно преземените законски, унапредувањето на
вклученоста на помалите етнички заедници се развиваше со потешкотии и не ги исполни
амбициозните очекувања на Договорот. И покрај фактот што реформите произлезени од
Охридскиот рамковен договор предвидоа подобра интеграција на етничките заедници
на локално ниво, петнаесетгодишното имплементирање упатува на заклучокот дека
унапредувањето на вклученоста на помалите етнички заедници е дискутабилно.
Овие тврдења постојано се повторуваат и во Извештаите за напредокот на
Европската комисија (ЕК). Извештаите особено укажуваат на состојбата на правичната
застапеност, каде што немнозинското население, односно „помалите заедници, особено
Ромите и Турците, остануваат во неповолна положба“ (Европска комисија, 2010, стр.63).
Понатаму, во извештаите исто така се нагласува недостатокот на посветеност на
надлежните органи во однос на промовицијата и заштитата на правата на помалите
заедници. Имено, ЕК во својот извештај од 2014 година укажува на „системските мерки
со кои на сите заедници им се овозможува да ги остварат своите етнички, културни и
јазични права, продолжуваат да бидат финансирани главно од донатори, [и] мерките

7

против поделбата по етничка припадност во училиштата не се доволни. Разни форми на
дискриминација врз немнозинските заедници продолжуваат и понатаму, а акцијата за
борба против стереотипите, вклучувајќи ги и медиумите, и понатаму останува неефикасна“
(Европска комисија, 2015, стр. 60-61). Дополнително, ЕК заклучува дека и покрај фактот
што Охридскиот рамковен договор обезбедува основа за подобрување на односите
меѓу заедниците, има „простор и за подобрување во областа на недискриминацијата,
правичната застапеност, како и употребата на јазиците и образованието. Законот за
употреба на јазиците и Законот за употреба на знамињата на заедниците сѐ уште не
се соодветно спроведени. [...] Мерките за решавање на недоволната застапеност на
помалите малцинства, како Ромите, Турците и други, остануваат несоодветни. Зголемена
политичка подршка и финансирање од државни средства се неопходни за ефикасно
спроведување на Стратегијата за интегрирано образование“ (Европска комисија, 2014,
стр. 12).
Заклучоците од последниот извештај на ЕК за напредокот укажуваат на тоа дека не
постои значително подобрување на позиција на помалите заедници. Имено наодите од
извештајот укажуваат на тоа дека „имплементацијата, мониторингот и координацијата на
политиките поврзани со малцинствата останува слаби. Малцинствата што се застапени
со помалку од 20% од населението се оставени надвор од мејнстрим политиката и
процесите на донесување одлуки“ (Европска комисија, 2016, стр. 62).
Оваа студија е изработена како дел од проектот „Подобрување на учеството на (по)
малите заедници на локално ниво“, реализиран од страна на Националниот ромски центар
(НРЦ) и Сојузот на Ромите Авена, а финансиски поддржан од Европската унија. Целта на
студијата е да се обезбеди преглед на состојбата со вклученоста и учеството на помалите
етнички заедници на локално ниво. Процесот на истражување се одвиваше во две фази.
Првата фаза се состои од деск истражување - анализа на теоретската позадина и правната
рамка за правата и учеството на помалите етнички заедници и нејзиното спроведување;
функционирањето на институциите овластени за обезбедување на спроведувањето на
законите (СИОФА со Омбудсманот, АОЗП, комисиите за односи меѓу заедниците, итн);
податоци за учеството на помалите етнички заедници на локално ниво, итн. Наодите
од деск истражувањето беа дополнети со сознанија и мислења добиени со интервјуа
со релевантни чинители (членови на органите на локалната самоуправа, претставници
на граѓански организации, претставници на бизнис заедницата и др.). Дополнително,
свесноста и ставовите во врска со прашањето за учеството и остварувањето на правата
на помалите етнички заедници беа истражени преку анкета спроведена на 504 учесници,
припадници на помалите етнички заедници од пет општини: Битола, Тетово, Куманово,
Прилеп и Кочани. Ова се покажа како важен дел од процесот на истражување, бидејќи
овозможи увид во рецентните состојби од перспективата на членовите на овие заедници.
Извештајот е структуриран во пет делови. Првиот ја истражува теоретската рамка
за почитување на човековите права и политичко учество на помалите етнички заедници.
Вториот дел дава преглед на правната рамка за заштита од дискриминација вклучување
на припадниците на немнозинските заедници, пред и по потпишувањето на Охридскиот
рамковен договор. Овој дел ги истражува клучните законски одредби за вклученост
на немнозинските заедници, клучните институции кои ја спроведуваат законската
регулатива, како и севкупното влијание на преземените реформи. Третото и четвртото
поглевје ги претставуваат наодите добиени преку интервјуа и анкета. Петтото поглавје
доржи заклучни согледувања и препораки за натамошна акција.
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2. ПРАВА НА НЕМНОЗИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо земено,
заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се базира на два главни
аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој контекст, недискриминацијата се
однесува на „остварување на основните човекови права и еднаквост пред законот без
дискриминација, како и употреба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна
еднаквост“ (Центар за регионални истражувања и соработка "Студиорум", 2011, стр. 13)
Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за идентитетот
на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, одржување и развој на
нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во „Љубљанските насоки за интеграција
на мултиетнички општества“ стои дека:
„...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат значење само
доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заедници. Ова
е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата поврзани со
образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу другите
права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика дали
е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност
кон заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за
заштитата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“
(Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства, 2012, стр. 16)
Релативно нова правна и политичка категорија, која е развиена во 1990-тите,
е правото на политичко учество, што се однесува на ефективното политичко учество
на малцинствата на колективно ниво. Оваа „трета генерација“ на права упатува на
„политичко учество, кое што влијае врз резултатите во процесот на донесување одлуки и
вклучува не само застапување во законодавните тела, туку и учество во јавните работи“
(Котевска и Новакова, 2011, стр 4.). Главната цел на правото на ефективно учество како
во Копенхашкиот документ (Документ од Копенхашката средба на Конференцијата за
човековата димензија на КЕБС, 1990), така и во Декларацијата на ООН за правата на
лицата кои припаѓаат на национални, етнички, верски и јазични малцинства (1992) е
да обезбеди пристап на малцинските групи до процесите на донесување на одлуки,
на сите нивоа, без дискриминација. Поради тоа, правото на политичко учество на
малцинствата има за цел да го заштити, афирмира, како и да го промовира идентитетот
на немнозинските заедници, додека принципот на недискриминација претставува
клучен концепт за универзална примена на системот на човековите права.
Прашањето за доделувањето на одредени права на немнозинските заедници е пред
мет на полемика во рамките на различни теоретски провиниенции. Имено, ставот на ли
бералните теоретичари по ова прашање е дека воведувањето на колективни права e анти
либерална мерка и дека мерките за борба против дискриминацијата, еднаквоста пред за
конот, како и примената на „превезот на незнаење“ во креирањето на принципите на правдата
претставуваат клучни механизми за заштита на правата на немнозинските групи. Спротивно на
ова, според комунитарнатa перспектива неподготвеноста да се обезбеди колективен пристап
е резултат на изедначување на еднаквоста со идентичниот третман, што создава ситуација на
систематска дискриминација и недостаток на фер третман (Котевска, 2015, стр. 9).
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Либералниот плурализам е поумерена позиција, која ја прифаќа потребата од
колективни права. Според оваа гледиште, обезбедувањето на заштита на групите преку
права кои се однесуваат на учеството, заштитата на сопственоста, јазикот и слично
придонесува за поеднаков статус помеѓу групите. Во контекст на правото на политичко
учество, меѓународните стандарди за човекови права укажуваат на тоа дека политичкото
учество (пристапот до и целосното учество на малцинствата во донесувањето на одлуки),
е клучен елемент за заштита на правата на припадниците на малцинствата, како и за
зачувување на нивниот дистинктивен културен и/или било кој друг идентитет.
Во етнички поделените општества демократијата се мери преку „инклузивноста
и ексклузивноста“, односно „пристапот до власта“, а улогата на етничките идентитети е
да се утврди кој ќе биде вклучен. Следните поглавја ќе ги истражуваат двата столба за
заштита и промоција на правата на немнозинските заедници во Република Македонија и
тоа: анти-дискриминаторската законската рамка и промовирањето на правата за учество
на немнозинските етнички заедници.

2.1 Недискриминација

2.1.1 Закон за спречување и заштита од дискриминација
Антидискриминаторната правна рамка на Република Македонија е воспоставена
преку Уставот и законите, при што потпишувањето на Охридскиот рамковен договор
не воведе значителни промени во оваа област. Членот 9 од Уставот содржи одредба за
еднаквост на сите граѓани, без разлика на полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената
положба (Устав на Република Македонија, 2011 година). Член 77 и Амандман XI
пропишуваат дека Народниот правобранител е клучниот орган за заштита на уставните и
законските права на граѓаните во случаите кога нивните права се повредени од страна на
органите на државната управа и други организации што имаат јавни овластувања (Устав
на Република Македонија, 2011).
Иако првиот Закон за Народниот правобранител беше донесен во 1997 година,
законот немаше одредби кои се фокусираа на недискриминација, ниту пак за заштита
на правата на малцинствата. Законот за народен правобранител што е во сила, е
донесен во 2003 година и со секоја последователна промена особено се фокусираше на
недискриминација и правичната застапеност. Сепак, како што е наведено во студијата на
Котевска и Новакова (2001, стр. 7) „случаите што спаѓаат во оваа надлежност претставуваат
категорија со најниска стапка на известување“.
Еден од најважните чекори за спречувањето на дискриминацијата беше
усвојувањето на Законот за заштита и спречување од дискриминација (ЗСЗД) во 2010
година. Член 3 од Законот забранува „секоја директна или индиректна дискриминација,
повикување и поттикнување на дискриминација и помагање во дискриминаторско
постапување врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана
група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско
уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или
општествен статус , ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба,
имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа која е предвидена со
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закон или со ратификуван меѓународен договор“ (Закон за спречување и заштита од
дискриминација, 2010). Законот го предвиде формирањето на Комисијата за заштита
од дискриминација (КЗД), тело со мандат да постапува по претставки, дава мислења и
препораки за конкретни случаи на дискриминација. КЗД беше основана во 2011. Сепак,
во извештајот за напредокот од Европската комисија беше забележан умерен напредок
во областа на антидискриминација со донесувањето и спроведувањето на 2011-2015
антидискриминарачкиот стратешки план.
Исто така, од нејзиното основање во 2011 година па сѐ до крајот на 2014 година,
до КЗД биле поднесени само 288 жалби од кои само во 12 случаи било потврдено
постоењето на дискриминација. Оттука, Извештајот на Европската комисија за 2015
година нагласува дека се потребни „многу поголеми напори за да се подигне свеста на
јавноста за улогата и работата на Комисијата. Таа и понатаму има недоволно кадар и
ресурси и понатаму останува загриженоста за неговата независност“ (Европска комисија,
2015, стр. 59). Извештајот, исто така ја нагласува потребата од усогласување на постојната
законска рамка со законодавството на ЕУ во однос на дискриминацијата врз основа на
сексуална ориентација.
Годишниот извештај на Народниот правобранител за 2015 година покажува дека
бројот на пријавени случаи на дискриминација не е намален (во споредба со претходната
година), при што најголем број од пријавените случаи на можна дискриминација се
однесувале на етничката припадност, дискриминација на работното место, процедури
поврзани со за спроведување на принципот на правична застапеност, како и мобинг на
работното место.
Иако во поголемиот дел од случаите биле прифатени препораките на Народниот
правобранител, во случаи кога граѓаните се жалеа за дискриминацијата врз основа на
етничка припадност, која се репрекуира како ограничување на слободата на движење
и нивното враќање од државните граници, Министерството за внатрешни работи
не постапувало според препораките од Народниот правобранител. Од анализата
на податоците, Народниот правобранител констатира дека има мал квантитативен
или видлив напредок, но не и квалитативен напредок во примената на принципот на
соодветна и правична застапеност, што укажува на постоење на голем број институции
кои не го достигнале задолжителното и задоволителното ниво на соодветна и правична
застапеност (Народен правобранител Република Македонија, 2016 година).

2.2 Политичка вклученост

2.2.1 Охридски рамковен договор
Клучните елементи за заштита на правата на помалите етнички заедници во
земјата, по етничкиот конфликт од 2001 година, бeа базирани на Охридскиот рамковен
договор. Важно е да се напомене дека ОРД често се наведува како еден од клучните
фактори за исклучување на помалите етнички заедници. Имено, воведувањето на прагот
од 20%, како предуслов за ефективно учество на заедниците, се трансформираше во
пречка за вклучување на помалите етнички заедници.
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Како резултат на политичките реформи засновани на Охридскиот рамковен
договор, терминот помали етнички заедници беше воведен во законодавството на
државата. Терминот се однесува на етничките заедници кои се застапени со помалку
од 20% од вкупното население на земјата. Според последниот попис на населението од
2002 година, освен двете најголеми етнички заедници - македонската и албанската –
постојат и пет помали етнички заедници, како и припадници на „други“ заедници во
државата - Турци (3,85%), Роми (2,66%), Срби (1,78%), Бошњаци (0,84%), Власи (0,48%),
додека 1,04% ѝ припаѓаат на категоријата „други“ (Државен завод за статистика, 2005).
За разлика од мировните договори кои се појавија како резултат на војните помеѓу
поранешните федеративни југословенски републики, Охридскиот рамковен договор се
воздржа од одредби за етничка или културна автономија на различни етнички групи
кои живеат во државата и се фокусираше на реформи чија цел беше пропорционална
застапеност и суверенитет по однос на прашањата кои директно се однесуваа на
етничките заедници (Биебер, 2008). Најважните уставни и законски реформи воведени од
Охридскиот рамковен договор се: развој на децентрализирана власт; недискриминација
и соодветна и правична застапеност, посебни парламентарни процедури, образованието
и употребата на јазиците, итн.
Процесот на децентрализација претставува трансфер на власта од централно на
локално ниво и обезбедување на делегирање мандат по прашањата кои се однесуваат
на фундаменталниот карактер на општината и на етничките заедници што живеат во
неа, како што се културата, употребата на јазикот, општинското знаме и општинскиот
грб. Имено, правните импликации од Охридскиот рамковен договор им обезбедија на
членовите на немнозинските заедници во општините право на вето на овие прашања.
Сепак, спроведувањето процесот на децентрализација не се одвиваше без проблеми и
во еден момент „се сметаше за закана за стабилноста на земјата по конфликтот во 2001
година“ (Биебер, 2008, стр. 33).
Ова беше особено нагласено во текот на процесот на територијалната
реорганизација на локалните единици на локалната самоуправа, при што беше изменета
етничката структура на населението во поглед на мнозинско-малцинските односи во
некои мултиетнички општини. Покрај тоа, посветеноста на процесот на имплементација
на децентрализацијата претставува резултат на политички договор; во тој контекст Биебер
потенцира дека „меѓународната заедница го легитимираше политичкото преговарање
како алатка за донесување на одлуки, но не успеа да изврши притисок за транспарентност
и отчетност на самиот процес, за да обезбеди легитимност на партиските и етнички
договори“ (Биебер, 2008, стр . 35).
Во својата анализа за реформите воведени од страна на Охридскиот рамковен
договор, Биебер заклучува дека „потпишувањето на ОРД ја претвори земјата од
самоопределена нација-држава во држава која е помеѓу нација-држава, граѓанска или
бинационална држава“ (Биебер, 2008, стр. 23). Клучните одредби за поделба на власта
во Охридскиот рамковен договор, всушност ги издвоија македонската и албанската
етничка заедница. Поради ова, голем дел од критиките насочени кон Охридскиот
рамковен договор се однесуваат на неговото толкување како политички договор кој се
однесува првенствено на незадоволството кај албанското население, оставајќи ги на
страна помалите етнички заедници и придонесувајќи за трансформација на земјата во
бинационална држава (Биебер, 2008).
Во однос на подобрувањето на политичката вклученост на помалите етнички
заедници, ОРД создаде ситуација во која единствена можност за помалите етнички
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заедници да учествуваат во законодавниот процес на државата беше преку политички
коалиции со големите политички партии (македонски и албански).
Единствените заедници кои обезбедија застапеност во сите изборни циклуси
уште од независноста на државата се албанската и ромската заедница. Сепак, додека
застапеноста на албанската заедница беше помала во однос на нејзината пропорционална
застапеност како заедница, ромската заедница имаше само еден претставник кој не ја
одразуваше бројната застапеност ниту од аспект на застапеноста на ромската заедница
во однос на целокупното население, ниту пак обезбеди стабилна застапеност на ромската
заедница во парламентот. Другите помали етнички заедници беа само маргинално
застапени во македонското законодавство. Според Биебер, ова се должи на релативно
малиот број на индивидуални малцинства, како и на изборниот систем (Биебер, 2008).
Обидот од страна на Владата на ВМРО-ДПМНЕ да воведе места резервирани
за претставниците на помалите етнички заедници во 2007 година беше неуспешен,
бидејќи беше протолкуван како обид да се „намали влијанието на албанската заедница
во Парламентот, а не како потег кој ќе биде од корист за помалите етнички заедници и
подобрување на мултиетничката демократија во земјата“ (Биебер, 2008, стр. 33).
Една од клучните иновации воведена со Охридскиот рамковен договор, беше
принципот на двојно мнозинство (или уште познат како Бадинтерово мнозинство) во
законодавниот процес. Принципот на двојно мнозинство претставува вид на одлучување
кој бара мнозинство од гласовите на сите претставници во парламентот, како и мнозинство
гласови од претставниците на помалите етнички заедници (Биебер, 2008). Сферите за
кои е потребно мнозинство гласови од претставниците на помалите етнички заедници за
донесување одлуки се следниве:
•

Култура;

•

Употреба на јазиците;

•

Образование;

•

Лични документи;

•

Употреба на симболи;

•

Локална самоуправа (Биебер, 2008, p. 36).

2.2.2 Уставни амандмани
Уставните амандмани од 2001 година ги воведоа следните реформи во поглед на
правата на граѓаните кои припаѓаат на немнозинските заедници:
•

IV и VII Амандман го измени статусот на Албанците, Турците, Власите и Ромите од
„националности“ во „заедници“ (Устав на Република Македонија, 2011 година).
Српската и бошњачката заедница со влез во Преамбулата добија статус на
уставно заштитена категорија, како и според други амандмани произлезени од
Охридскиот рамковен договор (Бошковски, 2012);
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•

V Амандман, кој се однесува на употребата на јазиците, предвидува дека
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо е службениот јазик во државата и
во меѓународните односи. Меѓутоа, овој амандман предвидува дека официјален
јазик(ци) се, исто така и јазиците кои ги зборуваат најмалку 20% од граѓаните на
Македонија. Исто така, јазик на заедница која претставуваат најмалку 20% од
населението во општината, станува јазик за службена употреба во општината
(Устав на Република Македонија, 2011 година).

•

VI Амандман се однесува на принципот на соодветна и правична застапеност на
етничките заедници во државните органи и другите јавни институции на сите
нивоа, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Ова произлегува од еден од основните принципи на Охридскиот рамковен
договор, односно заштита и промоција на еднаквост на етничките заедници во
јавниот живот и подобрување на квалитетот на јавните услуги за припадниците
на заедниците (Бошковски, 2012).

•

Со Х Амандман се водведе принципот на двојно мнозинство во законодавниот
процес во областите култура, употреба на јазиците, образование, лични
документи и употреба на симболите. За донесување на ваков вид на закони,
Собранието одлучува со мнозинство гласови на пратениците но, задолжително
е и добивањето на мнозинство од гласовите на пратениците кои припаѓаат на
немнозинските етнички заедници (Бошковски, 2012).

•

Со XII Амандман се основа Комитетот за односи меѓу заедниците, орган во состав
на Собранието со примарна надлежност да ги разгледува прашањата што се од
значење за етничките заедници во Република Македонија и да дава препораки.
Членовите на Комитетот се избираат од редот на пратениците (еднаков број на
македонски и на албански претставници, додека помалите етнички заедници
(Турци, Власи, Роми, Срби и Бошњаци) се претставени со по еден член од секоја
заедница (Бошковски, 2012).

•

Амандман XVI го воведе принципот на двојно мнозинство за усвојување на
закони кои се однесуваат на Законот за локална самоуправа, односно законите за
локално финансирање, локални избори, општинските граници и за градот Скопје
(во Бошковски, 2012).

•

XVII Амандман го промовира принципот на ефективно учество на заедниците
во процесот на донесување одлуки. Во единиците на локалната самоуправа
граѓаните учествуваат во донесувањето на одлуки за прашања од локално
значење непосредно и преку претставници, а особено во областите на јавните
служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот
економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата,
спортот, социјалната и детската заштита и образование (Бошковски, 2012).

•

XVIII Амандман го утврдува принципот на двојно мнозинство за усвојување на
амандмани на Уставот, Преамбулата, измена и/или дополнување на членовите
на Законот за локална самоуправа и другите закони што ги регулираат правата
на етничките заедници. Според овој Амандман, освен двотретинско мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници, принципот за двојно мнозинство исто
така бара мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на
немнозинските етнички заедници (Бошковски, 2012).
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2.2.3 Децентрализација
Важна карактеристика на Охридскиот рамковен договор беше концептот
на вклучување на помалите етнички заедници на локално ниво преку процесот на
децентрализација. Додека за меѓународната заедница ова решение претставуваше
„успешна приказна“ и „соодветен модел на менаџирање на етнички конфликт, модел
што може да се имплементира и во земјите во регионот“ (Лион како што е цитирано
од Христова, 2013 година, стр. 2), концептот не остана без критика. Имено, некои
експерти истакнаа дека овој процес не е безусловен и неговото влијание е силно
поврзано со обезбедување на вклученост на јавноста, одговорност на локалните лидери
и транспарентност во постапките. Секој процес на децентрализација кој не успева да
одговори на овие прашања е под закана да стане „механизам со кој се зајакнува веќе
востановениот начин на клиентелистичко функционирање, каде одговорноста пред
граѓаните нема никаква вредност“ (Христова, 2013, стр. 4).
При анализа на процесот на децентрализација, препорачливо е да се напомене
дека ниту стручната јавност не е едногласна во поглед на неговиот придонес кон
вклучувањето на припадниците на немнозинските заедници. Имено, некои автори
тврдат дека децентрализацијата ја намалува евентуалната радикализација на напорите
за отцепување на етничките малцинства и обезбедува можност за подобра застапеност
на овие заедници на повеќе нивоа на политиката. Други, пак, упатуваат на спротивно
видување на процесот на децентрализација – додека децентрализацијата може да
влијае на намалувањето на етничкиот конфликт и сецесионизмот на централно ниво, таа
може да ги интензивира конфликтите на локално ниво. Сепак, овие негативни ефекти
дејствуваат преку „регионални (малцински) партии кои можат да влијаат врз политиката“
(Rizankoska и Трајкоска, 2016, стр. 12).
Процесот на децентрализација во Република Македонија, односно пренесувањето
на надлежностите од централно на локално ниво, се сметаше за клучна движечка сила
која стоеше зад промовирањето на учеството на немнозинските етнички заедници.
Политиката на децентрализација првично беше формулирана во Законот за локална
самоуправа од 1995 година, кој во голема мера беше изработен по примерот на
законите од поранешна Југославија (Mojsovska, 2011, p. 4). Сегашниот Закон за локална
самоуправа беше донесен во 2002 година, како резултат на одредбите од Охридскиот
рамковен договор.
Правната рамка на процесот на децентрализација е втемелена во следните
закони:
1. Закон за локална самоуправа на Република Македонија (2002);
2. Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република
Македонија (2004); и
3. Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа во Република
Македонија (2004).
Три тригодишни програми се надоврзаа на првата Оперативната програма за
спроведување на процесот на децентрализација (2004-2007, 2008-2010 и 2012- 2014),
како и еден Детален план за трансфер на надлежности и ресурси во процесот на
децентрализација (2005). Сите овие правни документи предвидуваа прилагодување
на законодавството во поглед на трансферот на надлежности, средства, институции и
персонал од централно на локално ниво, процес што беше инициран на 1 јули 2005.
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Оттогаш, процесот на децентрализација се смета за приоритетно прашање.
Најновата оперативна програма се фокусира на неколку области:
•

„eфикасно и ефективно продолжување на процесот на децентрализација, како
клучен принцип на Охридскиот рамковен договор;

•

имплементација на првата фаза на фискалната децентрализација на останатите
општини;

•

понатамошно зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за
спроведување на нивните одговорности

•

обезбедување на проактивен пристап до информации од јавен карактер и
зголемено ниво на транспарентност и отчетност;

•

зголемена вклученост на граѓаните во процесот на креирање политики и
донесување одлуки на локално ниво“ (Јованова, Лазарова Крстевска, Далипи, и
Димовски, 2014 година, стр. 8).

Jасно e дека и по една деценија од започнувањето на процесот на децентрализација
напредокот е бавен и единиците на локалната самоуправа се соочуваат со потешкотии
дури и при извршување на основните надлежности. Финансиската зависност и
недостатокот на капацитети за ефикасно исполнување на нивниот мандат, исто така, се
одразува и на прашањето за учество на помалите етнички заедници.
Во 2015 година беше изготвена анализа за спроведувањето на Охридскиот
рамковен договор од страна на ССОРД, во соработка со ОБСЕ и Институтот за европска
политика (ЕПИ). Во поглед на процесот на децентрализација, општите заклучоци укажуваат
на тоа дека процесот на спроведување на фискалната децентрализација сѐ уште останува
критичен. Во однос на примената на принципот за соодветна застапеност на етничките
заедници, во извештајот се укажува на тоа дека припадниците на немнозинските
заедници, вклучително и албанската заедница, остануваат недоволно застапени, што
е особено загрижувачка во случајот на помалите заедници. Покрај тоа, ограничени се
напорите за зголемување на јазичната компетентност на администрацијата во однос на
социјалната кохезија на работното место и комуникација со граѓаните (Секретаријат за
спроведување на Охридскиот рамковен договор, 2015).

2.2.4 Закон за локалната самоуправа
Во споредба со другите земји од регионот, уставните реформи што беа воведени
со Охридскиот рамковен договор во однос на законската регулатива за локалната власт
дефинираат две посебни карактеристики:
•
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законот за локална самоупраа треба да биде донесен со двотретинско мнозинство
на пратеници во Собранието;

•

постои значаен број на области во кои граѓаните можат да учествуваат во процесот
на донесување на одлуки за прашања од локално значење. Како резултат на тоа,
промените – иако најверојатно се потребни - сѐ потешко можат да се донесат
(Асоцијацијата на агенции за локална демократија, 2011, стр 43)

Заштитата и унапредувањето на правата на немнозинските етнички заедници во
општините е регулирана во повеќе сфери. Член 41 став 3 од Законот предвидува дека
„на прописите кои се однесуваат на културата, употребата на јазиците и писмата на кои
зборуваат помалку од 20% од граѓаните во општината, утврдувањето и употребата на
грбот и знамето на општината, се донесува со мнозинство гласови од присутните членови
на советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот
кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во општината“ (Закон за
локална самоуправа, 2002).
Правото на правична застапеност е утврдено во членот 59, според кој „во
процесот на вработување во општинската администрација и јавните служби основани
од општината ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедниците застапени во општината на сите нивоа на вработување,
како и почитување на критериумите на стручност и компетентност“ (Закон за локалната
самоуправа, 2002).
Исто така, ЗЛС со член 55 ја регулира заштитата и промоцијата на интересите на
помалите етнички заедници, со кој се воведува КОМЗ како тело за заштита и унапредување
на правата на помалите етнички заедници на локално ниво. Во согласност со овој член:
(1) „Во општината во која најмалку 20% од вкупниот број жители на општината,
утврден на последниот извршен попис на населението, се припадници на
одредена заедница, ќе се формира Комитет за односи меѓу заедниците.
(2) Комисијата од ставот 1 на овој член ќе биде составена од еднаков број претставници
од секоја заедница застапена во општината.
(3) Начинот на избор на членовите на Комисијата се уредува со статутот.
(4) Комисијата ќе ги разгледува прашањата што се однесуваат на односите меѓу
заедниците застапени во општината и ќе дава мислења и предлози за начините
на нивно решавање.
(5) Советот на општината е должен да ги разгледа мислењата и предлозите од ставот
4 на овој член и да донесе одлука во врска со нив“ (Закон за локална самоуправа,
2002).

Оттука КОМЗ претставува уникатен механизам за институционално вклучување
во процесот на креирање политики и процеси на локално ниво на припадниците на
немнозинските етнички заедници кои живеат во општината, обезбедувајќи можност за
рамноправно учество на сите заедници без разлика на нивниот мнозински/малцински
статус во рамките на општината.
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ЗЛС исто така им обезбедува на граѓаните учество во процесите на донесување
одлуки преку повеќе форми на директно учество. Имено, во член 25 од Законот ги
предвидува следните законски признаени директни форми за учество на граѓаните:
•

граѓанска иницијатива;

•

граѓански собири; и

•

референдум (Закон за локална самоуправа, 2002).
Понатаму, во членовите 29 и 30 од Законот е предвидено:

•

претставки и предлози и

•

јавни расправи, анкети и предлози како дополнителни форми на вклучување на
граѓаните во процесот на локално одлучување (Закон за локална самоуправа,
2002).

Член 25 став 2 од Законот, исто така, предвидува дека „трошоците за спроведување
на непосредното учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки ќе бидат
покриени од буџетот на општината“ (Закон за локална самоуправа, 2002).
Како што е објаснето во Законот, граѓанската иницијатива се однесува на правото
на граѓаните да „му предложат на советот да донесе одреден акт или да реши одредено
прашање од неговата надлежност“. Советот е должен да ја разгледа иницијативата „ако таа
е поддржана од страна на најмалку 10% од избирачите на општината“. Најмногу до 90 дена
од доставената иницијатива, Советот на општината е должен да одлучи за ова прашање и
да ги извести граѓаните за својата одлука (Козма и Јованова, 2013 година, стр. 5-6).
Согласно член 27 од Законот, граѓански собир може да се свика на подрачјето на
целата општина. Граѓански собир може да се свика:
•

на иницијатива на градоначалникот на општината;

•

на барање на Советот на општината; или

•

на барање од најмалку 10% од избирачите во општината.

Без разлика на основата за иницирање на граѓански собир, општинската
администрација е целосно одговорена за спроведување и логистичка организација на
процесот, вклучително и за протокот на информации помеѓу граѓаните и органите на
општината (градоначалникот и членовите на Советот на општината).
Референдумот е механизам за директно вклучување на граѓаните во процесите
на донесување на одлуки на локално ниво. Член 28 од Законот со кој се уредува
организирањето на референдумот на локално ниво пропишува дека:
•

„Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од
избирачите на општината;

•

Советот може да распише референдум за прашања од негова надлежност по
сопствена иницијатива;
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•

Одлуката усвоена на референдумот е задолжителна за советот“ (Закон за локална
самоуправа, 2002).

Граѓаните имаат право, поединечно или во група, да поднесат претставки
и предлози за работата на органите на општината и општинската администрација,
кои се однесуваат на квалитетот на испораката на услуги од страна на општината,
организацијата, процедури, формулари, пристап до општинските државни службеници,
пристап до информации, услужноста на државните службеници, итн. Во контекст на ова,
градоначалникот е должен:
•

„да се создадат

услови за поднесување на претставки и предлози;

•

да се обезбеди детален одговор за подносителот најдоцна во рок од 60 дена од
денот на приемот на жалбата, односно предлогот;

•

да ги достави жалбите и предлозите кои не спаѓаат во надлежност на органите на
општината до надлежените органи и да го извести подносителот за тоа“ (Cosma &
Jovanova, 2013, p.7).

Сепак, треба да се напомене дека искористувањето на правото на директно
учество во процесите на донесување на одлуки на општинско ниво од страна на граѓаните
е многу ретко. Христова укажува на тоа дека овој вид на директно учество во процесите
на донесување одлуки е незначителен, и носи негативна одговорност на политичарите
кон нивните граѓани, како и во поглед на учеството на помалите етнички заедници
(Христова, 2013, стр. 10). Мислењата на повеќе истражувачи, цитирани во други делови
од овој извештај, се во контекст на ова тврдење.
Комисии за односи меѓу заедниците
Комисиите за односи меѓу заедниците беа формирани како механизам за
промоција на учеството и заштита на правата и интересите на помалите етнички заедници
во општините. Со усвојувањето на Законот за локална самоуправа, беа формирани 20
комисии за односи меѓу заедниците низ земјата. Секоја етничка заедница во општината
е застапена со еден член во комисијата, кој не е член на општинскиот совет во истиот
мандат. Според досегашната практика, членовите на комисијата може да бидат избрани
на следните начини:
•

„јавен повик за кандидати;

•

собир на граѓани од одредена заедница;

•

истражување на мислењето на членовите на заедниците;

•

номинирање од страната на општинскиот комитет за избор и номинација;

•

по предлог на градоначалникот“ (Jovanova, Lazarova Krstevska, Dalipi, & Dimovski,
2014, p. 82).

Сепак, помеѓу мноштвото истражувања за функционирањето на комисиите
за односи меѓу заедниците реализирани во претходните години, голем дел од нив
укажуваат на сериозни проблеми во работењето на овие тела кои го оневозможуваат
остварувањето на нивната мисија и мандат. Еден од клучните проблеми во работењето
на КОМЗ лежи во недостатокот од правна регулација. Од КОМЗ се очекува да учествуваат
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во широк спектар на активности: истражувања, промоција на соживот и соработка, да
даваат мислења и препораки за одредени потреби на зедниците, како и да реагираат
на одредени случувања на територијата на општината, надминувајќи ги капацитетите
и условите создадени за функционирање на овие комисии. Истражувањата на
работењето на локалните КОМЗ укажуваат дека за овие тела може да се каже дека се
„дисфункционални со многу малку кредибилитет или капацитет за да се справат со
меѓуетничките проблеми на локално ниво“ (Hristova, 2013, p. 9).
Некои од проблемите произлегуваат од правната регулатива за нивното работење.
Имено, правната рамка која го регулира работењето на локалните КОМЗ им дозволува
одредена флексибилност во работењето. Сепак, флексибилноста подразбира дека
нивното работење е ограничено од можностите и интересот на општините, т.е. нивното
работење е различно од општина до општина. Еден пример е поврзан со изборните
процедури на членовите на КОМЗ. Резултатите од истражувањето спроведено од
Јованова и соработниците (2014) укажува на тоа дека во околу 40% од општините кои
биле опфатени со ова истражување, членовите на КОМЗ биле назначени од страна на
претседателот на општинскиот совет; во околу 20% од општините, членовите на КОМЗ
биле назначени од страна на месните комитети, додека во останатите 40% од општините
биле користени други методи за избор на членовите на КОМЗ. Според авторите на
студијата, ова е „јасен показател дека многу општини се стремат кон тоа да ги држат овие
тела под контрола, а не во согласност со препораките на ЗЕЛС�, избирајќи ги членовите
на КОМЗ на нетранспарентен начин“ (Jovanova, Lazarova Krstevska, Dalipi, & Dimovski,
2014, pp. 82-83).
Дополнително, анализите спроведени од Институтот за развој на заедниците (ИРЗ)
покажуваат дека флексибилноста овозможена од правната рамка создава ситуација
каде локалните единици на локалната самоуправа различно го интерпретираат Законот
за локална самоуправа, што има директно влијание врз КОМЗ и создава проблеми во
нивното работење. (BONA MENTE: Support to Commitees for Inter-Community Relations,
2011). И покрај постоењето на механизми за двојно мнозинство во процесот на
донесување на одлуки кои влијаат на виталниот интерес на немнозинските заедници во
општината, ова не секогаш укажува на тоа дека општинските совети ги земаат во предвид
препораките, мислењата и работата на локалните КОМЗ.
Финансиската зависност останува еден од најголемите проблеми во работењето на
КОМЗ. Постои недостаток на финансиска регулација на нивното работење, што резултира
со недостаток од финансиски средства за покривање на трошоците и дневниците за
членовите на КОМЗ; второ, постои недостаток од финансиски средства за реализација
на оперативните планови на КОМЗ. Според истражувањето спроведено од Јованова
и соработниците (2014) околу 80% од КОМЗ се изјазниле дека нивните трошоци се
покриени од општинскиот буџет, додека останатите 20% не добиваат никаква финансиска
поддршка. Дополнително, само 20% од општините кои учествувале во истражувањето се
изјасниле дека им ги покриваат трошоците за пат на членовите на КОМЗ, „преостанатите
80% рекле не, при што никој од членовите на КОМЗ не добил надоместок за трошоци за
храна“ (Jovanova, Lazarova Krstevska, Dalipi, & Dimovski, 2014, p. 83). Само 60% од општините
кои учествувале во истражувањето потврдиле дека општинскиот совет ги информирал
членовите на КОМЗ кога овие разговарале за работи поврзани со меѓуетничките односи,
додека 40% се изјасниле дека ги инфомираат „понекогаш“. Непочитувањето на улогата
на КОМЗ и правната обврска да се земат во предвид нивните мислења и препораки
во процесот на донесување на одлуки е евидентно во фактот што само во 40% од
општините ова е редовна пракса, додека 60% од нив само повремено ги разгледуваат
овие препораки.
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Слабите перформанси на КОМЗ исто така се забележани во Извештајот за
спроведувањето на ОРД, подготвен од Секретаријатот за спроведување на Охридскиот
рамковен договор кој во делот посветен на работењето на КОМЗ укажува на тоа дека
„повеќето комисии се нефункционални и се соочуваат со недостаток од простор и
поддршка за успешна имплементација на нивниот мандат. Овој модел не обезбедува
формални механизми за хоризонтална и вертикална координација со релевантните
институции: Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор,
Комисијата за заштита од дискриминација и Народниот првобранител да ги заштитат
правата на заедниците“ (Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен
договор, 2015, p. 87).

2.2.5 Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците
кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија
Во 2008 Собранието го усвои Законот за унапредување и заштита на правата
на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република
Македонија. Промоцијата и заштитата на правата на помалите етнички заедници е
регулирана во сферата на вработувањето (во согласност со принципот на правична
застапеност), употребата на јазиците, образованието (основно, средно и високо),
културата и други области. Член 4 од законот наведува дека „вработувањето во државни
тела и други јавни институции на сите нивоа се спроведува врз основа на правична
застапеност“ (Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија, 2008).
Законот исто пропишува дека членовите на помалите етнички заедници имаат право
на образование на својот мајчин јазик (основно, средно и високо), право на инфомации
на мајчиниот јазик, право да основаат асоцијации и фондации, како и да ги користат
симболите на сопствената култура.
Законот го предвидува основањето на Агенција за остварување на правата на
заедниците (АОПЗ) со мандат да ја координира работата на државните тела во поглед на
прашањата поврзани со имплементацијата ОРД, со фокус на промоцијата и заштитата на
правата на помалите етнички заедници. Сепак, основањето на АОПЗ беше проследено
со повеќе потешкотии кои влијаеа на капацитетите за исполнување на обврските од
мандатот. Имено, во првите неколку години од основањето АОПЗ немаше доволно
персонал и финансиска поддршка.
Во 2014, Министерството за правда и АОПЗ, потпомогнати и поддржани од
Мисијата на ОБСЕ во Скопје, спроведоа евалуација на имплементацијата на Законот за
унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку
од 20% од населението во Република Македонија и на работењето на АОПЗ. Според
ex-post евалуацијата која во најголем дел беше фокусирана на работата на АОПЗ, и
покрај одредени подобрувања, поддршката за АОПЗ сѐ уште не е на задоволувачко
ниво. Главните проблеми забележани во евалуацијата се поврзани со проблеми со
финансирањето и недоволниот број на вработени. Евалуацијата вклучува листа на
препораки од кои најважна е правната препорака за промена на Законот, која вклучува
воведување на промотивна функција на АОПЗ, зајакнување на нејзината заштитна улога,
воведување на специјални правни механизми и средства за заштита на членовите на
помалите заедници, понатамошно регулирање на улогата на набљудување на АОПЗ
и воведување на обврска за административните тела и институции да поднесуваат
податоци до АОПЗ (Котевска, 2015, p. 34).
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2.3 Современи состојби
Повеќе студии беа реализирани во текот на петнаесетте години од потпишувањето
на ОРД, од кои најголем дел беа насочени кон евалуација на влијанието на правните
реформи врз промоцијата на правата и учеството на помалите етнички заедници.
Значителен дел од овие студии укажуваат на тоа дека позицијата на помалите етнички
заедници е на исто ниво, или влошена во годините по потпишување на ОРД. Некои од
студиите ги издвојуваат клучните мерки на ОРД како извор за исклучување.
Еден од често споменуваните извори на исклучување е прагот од 20%, како
минимум предуслов за искористување на клучните права на етничките заедници –
употребата на јазиците, правото на образование на сопствениот јазик и учество во
донесувањето на одлуки на локално ниво. Ова е дополнето со „помалку очигледни,
понекогаш деликатни и во секој случај високо комплексни форми на исклучување како
што се демократскиот дефицит, ниската демократска политичка култура, отсуството на
политичка волја и спорото развивање на демократските промени. Дополнително, сѐ
уште постои недостаток на разбирање од страна на политичките елити и општеството
во целост дека целосно инклузивен политички процес и учество на малцинствата во
политичкиот живот и јавните работи не се важни само за малцинствата, туку и за целото
општество” (Kotevska & Novakova, 2011, p. 3).
Резултатите од истражувањето спроведено од страна на Центарот за регионални
истражувања и соработка „Студиорум“ упатуваат на истиот проблем. Имено, интервјуата
со претставници од експертската јавност го истакнуваат погледот дека на нормативно
ниво, Македонија ги следи меѓународните стандарди во однос на правната рамка за
заштита на правата на малцинствата, како и во развојот на институционална рамка за
заштита на овие права. Сепак, правните реформи за унапредување на учеството на
помалите етнички заедници не овозможија целосна еднаквост помеѓу членовите од
различните етнички заедници во земјата. Тие исто така го издвоија прагот од 20% како
фактор кој ја ограничува инклузијата и учеството на помалите етнички заедници во
процесот на донесување на одлуки на локално ниво (Центар за регионални истражувања
и соработка „Студиорум“, 2011).
Друго истражување, спроведено од Хелсиншкиот комитет за човекови права
(ХКЧП) поосочува дополнителен проблем – ниското ниво на свест во јавноста во поглед
на правата на помалите етнички заедници. Дополнително, учесниците од помалите
етнички заедници го согледуваат вработувањето како главен механизам за подобрување
на застапеноста на помалите етнички заедници. Речиси третина од нив веруваат дека
вработувањето ќе ја подобри репрезентативноста на нивната заедница во општината
(Михајлова & Данаилов, 2012, p. 11). Извештајот заклучува дека има мала свесност меѓу
учесниците од помалите етнички заедници во однос на сопствените права и постои
недостаток од доверба во институциите на системот. На пример, овој заклучок се
потврдува со прашањето поставено до учесниците, дали тие некогаш ја контактирале
општинската администрација за заштита на нивните права. Мнозинството од учесниците,
89.3% од нив одговориле негативно. Причините за одбивање на обраќање до општинската
администрација за заштита на нивните права во 26.7% од случаите е фактот што тие ги
сметаат институциите за неефикасни, додека 19% од учесницитее не им веруваат на овие
институции (Михајлова & Данаилов, 2012, p. 12).
Истражувањето заклучува дека постои ограничено знаење меѓу претставниците
на НВО секторот и граѓаните во врска со: мониторингот и контролата на работата
на општинските власти, особено во делот на мандатот, улогата и одговорностите на
Државниот инспекторат на локалната самоуправа; одоговорноста на општината пред
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институциите на централната власт чии права се делегирани; правата на граѓаните,
особено во поглед на правата за поднесување на жалби и сугестии за работата на
општинската администрација (Михајлова & Данаилов, 2012, p. 23).
Студијата за употреба на механизмите спроведена од Јованова и соработниците
(2014) ги дели 80-те општини во државата во две групи:
•

“Општини што го усвоиле учеството на граѓаните како интегрален дел од
функционирањето на општината. Добри практики се забележани во општините
Струмица и Битола.

•

Општини кои имаат ад-хок учество на граѓаните. Повеќето од останатите општини
вклучени во теренското истражување припаѓаат на оваа група” (Jovanova, Lazarova
Krstevska, Dalipi, & Dimovski, 2014, p. 73).

Резултатите од истражувањето покажуваат дека граѓаните кои живеат во руралните
општини се помалку свесни за механизмите и важноста за учеството во донесувањето на
одлуки на локално ниво во споредба со урбаните. Дополнително, учеството на граѓаните
во донесувањето на одлуки на локално ниво генерално е поддржано од трети страни кои
се потпираат на донатроски институции, и домашни и меѓународни (Jovanova, Lazarova
Krstevska, Dalipi, & Dimovski, 2014).
Незадоволителното искористување на механизмите за учество во процесот
на донесување на одлуки е исто така забележан во Извештајот за имплементација
на програмата за имплементација на процесот на децентрализација и развој на
локалната самоуправа во Република Македонија 2011- 2014, за 2012 година, кој
заклучува дека има недоволно ниво на употреба на ‘локален референдум’ мерка за
директно донесување на одлуки за работи кои се во надлежност на општините. Имено,
во периодот од 2002 до денес, локален референдум бил објавен 3 пати (Ministry of Local
Self-Goverment, 2012).
И покрај критичката позиција за реформите предвидени со ОРД застапувана од
значителен број експерти, резултатите од истражувањето реализирано од Малеска (2013)
покажуваат дека немнозинските заедници во земјата изразуваат поголемо задоволство
со социјалните и политичките промени од 2001, отколку етничките Македонци. Сепак,
резултатите од истражувањето укажуваат на тоа учесниците покажале загриженост околу
состојбите во одредени сфери. Според учесниците во истражувањето, политичките
партии имаат негативно влијание на меѓуетничките односи, тренд кој се зголемува
низ годините. Во 2008, “44% од учесниците сметале дека политичарите ги влошиле
меѓуетничките односи на сите нивоа, додека во 2009 година овој процент пораснал на
71% (Maleska, 2010, p. 16).
Резултатите од истражувањето на Малеска укажуваат дека политичките
преференции на учесниците ги следат етничките линии, но и дека членовите од помалите
етнички заедници се поподготвени да гласаат за кандидат или партија кој претставува
друга етничка заедница. Ова беше интерпретирано како производ на притисокот со
кој се соочени овие заедници при осигурување на политичката партиципација преку
коалиции со партиите на двете најголеми етнички заедници – Македонците и Албанците.
Истражувањето исто укажува на фактот дека гласачите се однесуваат слично и на
локалните и на парламентарните избори (Maleska, 2010).
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Во сферата на правична застапеност во вработувањето во владините институции,
истражувањето спроведено од Кржаловски и соработниците (2010) открива дека
принципите на правична застапеност, особено во случаите на помалите етнички
заедници не се исполнети ниту на централно, ниту на локално ниво. Според студијата,
помалите етнички заедници исто така не се доволно застапени ниту во Парламентот ниту
во општинските совети. И покрај фактот што стапката на регрутирање според принципите
на правична застапеност во јавната администрација се зголемува, ова создаде
дополнителни проблеми за веќе обемното административно тело. Овие проблеми беа
исто така спомнати и во резолуцијата на Советот на Европа од јули 2012, која потврдува
дека целосната имплементација на принципите на правична застапеност останува да
биде постигната и дека превземените чекори сѐ уште не ги дале очекуваните резултати,
особено во поглед на помалите етнички заедници. Резолуцијата упатува критика за
практичните решенија на оваа ситуација, каде многу од членовите на помалите етнички
заедници вработени преку имплементацијата на овие принципи немаат дефинирани
обврски, а некои од нив дури немаат обврска да се појават на работното место. Ова,
според документот, го нарушува ефективното учество на заедниците во јавниот сектор
и може да има негативно влијание на квалитетот на услугите (Бошковски, 2012, p. 14).
Табелите во прилог ја покажуваат застапеноста на етничките заедници во
општинската администрација во 2014 и 2015.
Табела 1. Вработени во општинската администрација според етничката припадност
2015 (Министерство за информатичко општество и администрација, 2016).
Број на вработени
во општинската
администрација

Процент на вработени
во општинската
администрација

Етничка
структура на
населението

Македонци

4373

76,1%

64,2%

Албанци

1112

19.4%

25,2%

Турци

81

1,4%

3,8%

Срби

67

1,2%

1,8%

Роми

31

0,5%

2,7%

Бошњаци

23

0,4%

0,8%

Власи

29

0,5%

0,5%

Други

28

0,5%

1,0%

Вкупно

5744

100%

100%
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Табела 2. Вработени во општинската администрација според етничката припадност
2014 (Министерство за информатичко општество и администрација, 2015).
Број на вработени
во општинската
администрација

Процент на
вработени во
општинската
администрација

Етничка структура на
населението

Македонци

2678

77,7%

64,2%

Албанци

596

17,3%

25,2%

Турци

58

1,7%

3,8%

Срби

46

1,3%

1,8%

Роми

15

0,4%

2,7%

Бошњаци

9

0,3%

0,8%

Власи

23

0,7%

0,5%

Други

19

0,6%

1,0%

Вкупно

3444

100%

100%

Анализите на податоците од Народниот правобранител укажуваат дека
имплементацијата на принципот на правична застапеност во едниците на локалната
самоуправа не секогаш е во корелација со демографските податоци и процентуалната
застапеност на членовите од помалите етнички заедници во однос на вкупното
население во општината. Неколку општини беа издвоени како пример за непочитување
на овие принципи. Една од овие општини е Гостивар, каде Турците се застапени со
9,8% од населението, а нивната застапеност во општинската администрација е 4,2%.
Ситуацијата со Ромите (3,8% од населението) е слична, бидејќи тие се застапени во
општинската администрација со само 1,7%. Општината Вранештица е исто така општина
каде турската популација (20% од вкупното население) е застапена со само 11,8% во
општинската администрација и останатите јавни локални тела. Општината Радовиш, каде
14% од населението се Турци, нема ниту еден вработен од оваа етничка заедница во
локалните институции. Во општината Карбинци, од вкупно 12 вработени во општинската
администрација, бема ниту еден Турчин, иако турската заедница претставува 18% од
населението во општината. Слична е и ситуацијата во општина Валандово, каде има
значителен број на турско население, а заедницата не е застапена во општинската
администрација. Добар пример на застапеност на турското население е општината Охрид,
каде Турците се застапени 4% од населението и се застапени со 3,4% во општинската
администрација. Во градот Скопје, застапеноста на турската заедница е во корелација
со бројот на население од оваа заедница во градот. Друг позитивен пример е општината
Долнени, каде бројот на Турци и Бошњаци вработени во општинските тела е висок и е во
корелација со процентот на овие заедници застапени во општината (Бошковски, 2012, p.
13).
На локално ниво ситуацијата со застапеноста на Ромите во општинската
администрација, според Народниот правобранител е загрижувачка. Освен општината
Шуто Оризари, каде бројот на вработени Роми е 45%, во сите други општини овој број
е многу мал. Во општините Битола (каде ромската заедница е 2,75% од населението),
општина Илинден (каде ромската заедница е 2,7% од населението), Кавадарци (каде
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ромската заедница е 1,75% од населението), Куманово (каде ромската заедница е 4% од
населението), Пехчево (каде ромската заедница е 7,07% од населението) и Прилеп (каде
ромската заедница е 5,77% од населението), нема Роми кои се вработени во општинската
администрација или во другите општински јавни институции (Бошковски, 2012, p. 13).
Претходните поглавја прават краток осврт на правната и институционалната
рамка за заштита и промоција на правата на помалите етнички заедници во Република
Македонија. Релевантните истражувања во ова поле дадоа значаен инпут во оценката
на ситуацијата 15 години по потпишувањето на ОРД. Заклучокот кој произлегува е дека
иако реформите со ОРД воведоа нов механизам да осигураат заштита и промоција
на правата на помалите етнички заедници, ова не ја подобри значајно позицијата на
помалите етнички заедници во земјата (Турци, Роми, Срби, Бошњаци, Власи). Помалите
етнички заедници и понатаму не се адекватно застапени во централните и општинските
административни тела, како и во Парламентот. Главните институции имаат мандат за ги
заштитат и промовираат нивните права – КОМЗ и АОПЗ немаат капацитет и поддршка за
да ја исполнат својата мисија.
Резултатите од истражувањето исто така покажуваат дека постои ниска свест
меѓу помалите етнички заедници во однос на нивните права. Дискриминацијата
постои, особено во однос на ромската заедница која е во особено ранлива позиција.
Остварувањето на правата се гледа главно преку осигурување на еднаква застапеност. Во
многу случаи членовите на помалите етнички заедници се спречени во остварувањето на
своите права, но реакциите се ретки заради различни причини: ниска свест и непознавање
на механизмите за заштита на правата и недоверба во институциите на системот.

3. ИНТЕРВЈУА СО ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ
Втората фаза од истражувањето вклучи и анализа на гледишта, мислења и
искуства од засегнати чинители кои директно се вклучени во обезбедување на заштита
и промоција на правата на помалите заедници во Република Македонија. За потребите
на истражувањето беа спроведени полуструктурирани интервјуа со засегнати чинители
во 5 општини низ земјата: Битола, Прилеп, Куманово, Тетово и Кочани. Учесниците
претставуваа хетерогена група, вклучени во различни сфери од општествениот и
политичкиот живот на локално ниво: претставници од општинските совети, претставници
од регионалните канцеларии на Агенцијата за вработување на Република Македонија,
членови на КОМЗ (во општините во кои има основано вакви тела), како и претставници
од граѓанскиот сектор. Гледиштата на овие засегнати чинители претставуваат значаен
дел од истражувачкиот процес бидејќи обезбедуваат преглед на односот кон правата
на помалите еднички заедници од страна на локалните институции/организации кои
имаат мандат да ги заштитуваат и промовираат истите. Учесниците ги споделија своите
гледишта за инклузијата и учеството на помалите етнички заедници на локално ниво,
како и за улогата на нивните институции во овој процес. Во рамки на истражувањето беа
реализирани 26 интервјуа.
Севкупниот заклучок од интервјуата не е значително различен од наодите од
претходните студии консултирани за потребите на овој извештај. Учесниците беа
едногласни во поглед на фактот дека вклученоста и учеството на помалите етнички
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заедници не е на посакуваното ниво. Сепак, нивните гледишта за причините за овие
состојби се разликуваа.
Значителен дел од учесниците од граѓанскиот сектор го истакнаа фактот дека и
покрај широката антидискриминациска правна рамка утврдена во претходните години,
дискриминаторските практики против членовите на помалите етнички заедници сѐ
уште се присутни. Ова е особено видливо во случајот на ромската популација, која
за сега се смета за најмногу обесправена. Учесниците укажаа на тоа дека скриената
дискриминација е присутна во сферите на вработувањето, политичкото учество, како
и достапноста на фондови за реализација на иницијативи поттикнати од членовите на
помалите етнички заедници. Ромите се во посебно деликатна ситуација. Членовите од
оваа заедница се изложени на дискриминација во сферата на вработувањето, и покрај
децениските напорите за подобрување на нивната социјална вклученост. Друг проблем
кој беше покренат од учесниците, беше непочитувањето на правата за слбодно движење
на ромската заедница.
Ромите се дискриминирани во сферата на вработувањето и во јавниот и во
приватниот сектор. И покрај фактот дека бројот на високообразовани Роми се зголемува,
ова не е видливо ниту во општинската администрација, ниту во јавните институции во
општина Куманово каде нема ниту еден вработен Ром. Други општини кои имаат вклучено
членови од ромската заедница во општинската администрација често се одлучуваат за
договори на дело, тип на работен ангажман што го спречува ефективното учество на
овие луѓе во институциите во кои се вработени.
Учесниците го истакнаа фактот дека Ромите не се доволно застапени ниту во
општинските административни тела, ниту во општинските совети. Неколку општини кои
учествуваа во истражувањето немаат член Ром во општинскиот совет. Дополнително,
некои учесници изразија скептицизам во поглед на адекватноста на принципот на
правична застапеност. Други имплицитно ги обвинија членовите на ромската заедница
за нивната ниска застапеност во институциите. Уште едно гледиште произнесено од
дел од учесниците се однесува на можноста на малите етнички заедници да обезбедат
вклученост преку коалицирање со двете најголеми политички партии, што претставува
показател за степенот на политизираноста на општеството.
Членовите на граѓанскиот сектор предупредуваат дека принципот на правична
застапеност е занемарен во однос на помалите етнички заедници. Ова се должи на
недостатокот на посветеност од страна на институциите, кои подлегнуваат на актуелната
политизација на општеството. Друг проблем издвоен од учесниците е поврзан со
спората имплементација на процесот на децентрализација и недоволните капацитети
на општините да одговорат на нивните нови обврски. Општинските комисии исто така се
соочуваат со проблеми и нивното постоење честопати е формално.
Членовите на помалите етнички заедници, со исклучок на ромската заедница,
не се вклучени како специфична категорија на корисници на активните мерки за
вработување. Сепак, ромската заедница е предмет на посебни мерки кои вклучуваат
субвенционирано вработување, самовработување и обуки. Според претставник
од Агенцијата за вработување во Куманово, Ромите се вклучени како категорија на
корисници на активните мерки за вработување и обуки за усовршување. Слични мерки
се превземени и во другите општини кои беа дел од ова истражување. Во општина Тетово
има специјализирани обуки за ромската заедница. И покрај тоа, заради недостатокот на
податоци и евалуација за ефективноста и влијанието на долг рок, не може да се направи
анализа на ефектот на овие мерки врз подобрувањето на социјалната положба на Ромите.
Со оглед на напорите за зголемување на стапката на вработеност на Ромите, учесниците
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укажуваат на тоа дека заради нискиот образовен профил на Ромите, најчесто им се нудат
нископрофилни работни места, слабо платени, за кои Ромите не се заинтересирани.
Несигурниот карактер на понудените работни места, поткрепен со стравот од можноста
за губење на социјалните придобивки како резултат на вработувањето, дополнително
придонесуваат кон ситуацијата во која Ромите главно работат во сферата на сивата
економија.
Од друга страна, претставниците од граѓанскиот сектор укажуваат на еден
друг проблем кој се однесува на помалите етнички заедници, особено за ромската.
Тоа е креирање на култура на зависност помеѓу членовите на заедницата. Имено, во
неколку интервјуа со претставници од граѓанскиот сектор беше изнесено тврдењето
дека членовите на помалите етнички заедници ја гледаат работата на овој сектор како
механизам за решавање на нивните приватни проблеми, во исто време повлекувајќи се
од обврските кои произлегуваат од остварувањето на нивните права. Многу од членовите
на помалите етнички заедници се вртат кон граѓанскиот сектор и политичките партии за
решавање на проблеми од нивниот секојдневен живот и проблеми кои и не се директно
поврзани со специфични права на помалите етнички заедници. Прашањето на културата
на зависност спомената во неколку интервјуа со членови од ромската заедница, беше
издвоено како една од главните причини за недостаток на напредок во социјалната
инклузија на членовите од оваа заедница.
Членовите на помалите етнички заедници се дополнително оневозможени во
пристапот до правата заради фактот што значителен број од нив немаат лични документи
(повторно ромската заедница беше издвоена како најпогодена и во оваа ситуација). Голем
дел од нив немаат ниту имотни листови. Општинските власти покажуваат спремност за
ги решат инфраструктурните проблеми на заедниците, каде помалите етнички заедници
се доминантни. Некои општини алоцираат фондови за социјални трансфери, особено
во случај на ромската заедница. Сепак, проблемите со кои се соочуваат овие заедници
најчесто се надвор од мандатот на локалните власти, а реакцијата на централните власти
често недостасува или е задоцнета.
Од спроведените интервјуа може да се заклучи дека и по 10 години од воведувањето
на КОМЗ како тело за промоција и заштита на правата на етничките заедници на локално
ниво, големо е разочарувањето во поглед на исполнувањето на мисијата и мандатот што
го имаат. Ова незадоволство беше видливо и кај учесниците – членови на локалните
КОМЗ во целните општини. Активностите на КОМЗ во сите целни општини се сведени на
минимум и постои непочитување на обврската за земање во предвид на мислењата и
препораките на локалните КОМЗ во процесот на донесување на одлуки за работи кои се
регулирани со закон.
Локалните КОМЗ страдаат од недоволно финансирање, а нивните годишни
работни програми се зависни од достапните општински фондови. Претставниците на
КОМЗ укажуваат на тоа дека годишните работни програми вклучуваат активности за
одбележување на важни датуми на сите заедници во општината, но, финансиите се
достапни за заедниците кои имаат поголеми лобирачки моќи во општинскиот совет, при
што тоа најчесто се двете најголеми етнички заедници, Македонците и Албанците.
Интервјуираните членови на КОМЗ потврдуваат дека општинските совети најчесто
не ги почитуваат правните обврски кои им наложуваат да ги земат во предвид мислењата
и препораките на КОМЗ. Разочарувањето од работата на КОМЗ се забележува и меѓу
нивните членови, кои најчесто не присуствуваат на состаноците. Од одговорите дадени
во интервјуата може да се заклучи дека до одреден степен општинскиот совет ги зема
работата и мандатот на КОМЗ под свои ингеренции. Учесниците укажуваат на фактот
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дека недостаокот на свест за правата на помалите етнички заедници постои дури и кај
членовите на општинските совети.
Во општина Битола остварувањето на културните права е главно поврзано со
поддршка за организација и славење на одреден културен настан. Оваа практика е
забележана и во другите општини. Главно, одговорите дадени од релевантните чинители
упатуваат на заклучок дека почитувањето на културните права се сведува на формално
одбележување на специфични датуми – празници на помалите етнички заедници.
Другите права, како правото на образование на мајчиниот јазик, се често занемарени.
Загриженост постои и во поглед на влашката заедница. Влашката заедница не е
застапена во општинската администрација, ниту пак во други локални тела во општина
Куманово. Во последните години не е финансиран ниту еден значаен празник на влашката
заедница во Куманово.
Претставниците на граѓанскиот сектор тврдат дека постои формална соработка со
општинските власти. Граѓанскиот сектор е селективно активен, таргетирајќи специфични
заедници со своите акции. Мноштвото активности од овој сектор се насочени кон
подобрување на социјалната положба на Ромите. Претставниците на граѓанскиот сектор
посочуваат дека се потребни дополнителни напори за зајакнување на свеста кај овие
заедници за нивните права и обврски. Граѓанскиот сектор беше издвоен како главен
двигател на активностите за одбележување на значајни датуми за заедниците и прослава
на специфични празници важни за нивната култура.
Општините одржуваат одредена соработка со граѓанскиот сектор за иницијативи
кои се однесуваат на подобрување на социјалната положба на помалите етнички
заедници, особено на Ромите. Како и да е, општинските фондови за реализација на ваков
тип на проекти се скромни и недоволни, затоа и оваа соработка е најчесто декларативна
и евидентно поддржана од други донаторски организации. Дополнително, во многу
општини помалите етнички заедници имаат асоцијации за промоција на нивната
култура и права. Анализа на видот и фреквенцијата на нивните активности не може биде
реализирана заради недостигот од достапни податоци.
Општествената сегрегација ја има во сферата на образованието, особено во
случајот со Ромите. Тие се поделени или во посебни класови, или пак како што е случај
со едно од училиштата во Битола, деца од други етнички заедници се отпишуваат
од училиштето каде што мнозинството се Роми. Сегрегацијата е присутна дури и во
ромските заедници. Родителите Роми не сакаат нивните деца да посетуваат училишта
во кои доминантно се застапени децата Ромчиња во социјален ризик. Учесниците ја
потврдуваат и практиката на испраќање на децата Роми во училишта за деца со посебни
потреби за да добиваат бенефиции од државата.
Во поглед на правото на образование на мајчиниот јазик, членовите на помалите
етнички заедници често се оневозможени од остварување на ова право. Ова е случај со
ромската заедница, каде што поради недостаток на на иницијатива и персонал и материјал
за учење, децата Роми посетуваат настава на македонски јазик. На пример, во општина
Прилеп и покрај интересот помеѓу ромските ученици да го изучуваат ромскиот јазик и
култура како изборен предмет во основното образование, тие не може да го остварат ова
право заради недостиг од професори. Првиот учебник за основно образование допрва
треба да се издаде. Настрана од фактот што ова е прекршување на нивните права за
образование на нивниот јазик, многу од децата не го познаваат добро македонскиот јазик,
заради што многу од нив го напуштаат училиштето уште во првите години.
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Учесниците потенцираат дека некои од правата на помалите етнички заедници
се деградирани во периодот од 15 години по потпишувањето на ОРД. Имено, пред
2000 година, децата од влашката заедница во Куманово имале можност да го изучуваат
влашкиот јазик како изборен предмет во основно образование. Под изговор од недостаток
од финансии, овој предмет бил укинат во 2000 година. Слична реторика беше употребена
да се објасни и позицијата на Ромите од страна на еден од учесниците. Според него, ОРД
придонел кон влошување на позицијата на Ромите во неговата општина.
Конечно, еден важен аспект кој е забележливо занемарен е фактот дека не се
мониторираат институциите кои имаат мандат да ја спроведат легислативната рамка за
правата на помалите етнички заедници. Нема проекти имплементирани од граѓанскиот
сектор по ова прашање. Имајќи ги во предвид намалените капацитети на локалните
КОМЗ и АОПЗ, логично е да заклучиме дека недостаток од ефективно мониторирање
создава ситуација во која правата на помалите заедници можат да бидат занемарени.

4. РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА
Во истражувачкиот процес посебни напори беа насочени кон утврдување на
нивото на свесност за правата на помалите заедници, уживањето на тие права, но
и подготвеноста на граѓаните да интервенираат до локалните институции во поглед
на остварувањето на нивните уставни и законски загарантирани права. За таа цел, за
потребите на истражувањето беше реализирана анкета со 504 учесници, припадници
на помалите етнички заедници во Република Македонија. Во анкетното истражување
учествуваа 343 Роми (68,1%), 25 Власи (5%), 50 Срби (9,9%) и 86 Турци (17,1%), жители
на општините Прилеп, Куманово, Битола, Кочани и Тетово (по сто учесници од секоја
општина).
При реализацијата на анкетното истражување се настојуваше да се обезбеди
адекватна застапеност на учесниците според родот и возраста. Имено, 265 (52,6%) од
учесниците се мажи, додека 239 (47,4%) се жени. Според возраста, 40,5% од учесниците
се на возраст 18-34 години, 34,1% припаѓаат на возрасната група 35-54 години, додека
25,4% се на возраст над 55 години (табели/графикони 2-3).
Анкетниот прашалник се состоеше од неколку блокови на прашања, врзани
за запознаеноста со, но и почитувањето на правата на помалите етнички заедници:
вработување, образование за јазикот и културата на својата заедница, застапеност на
информативни и културни содржини на јазикот на помалите заедници во медиумите и
на локално ниво, евалуација на посветеноста на локалните власти во поглед на правата
на помалите заедници, како и самопроценка на учесниците од аспект на (не)еднаквоста
на почитувањето на нивните права во споредба со другите етнички заедници.
Од аспект на степенот на образование, резултатите од истражувањето упатуваат
на заклучокот дека просечното образовно ниво на учесниците во истражувањето е
пониско од националниот просек – повеќе од половина од учесниците во истражувањето
имаат многу ниски образовни квалификации (без образование или комплетирано
основно образование)�. Имено, 16,9% од учесниците немаат комплетирано формално
образование; 13,3% имаат завршено четврто одделение од основно образование;
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27,6% имаат комплетирано основно образование; 5,2% имаат завршено тригодишно
средно образование; 17,3% имаат завршено четиригодишно средно образование;
0,6% имаат завршено вишо образование; додека 12,3% имаат завршено високо
образование. Околу 5% од учесниците се во процес на стекнување со високообразовни
квалификации (табела/графикон 6). Сепак, анализата на податоците според етничката
припадност на учесниците покажа дека постојат големи дискрепанци во поглед на
оствареното образовно ниво меѓу заедниците. Имено, речиси четвртина од учесниците
Роми немаат завршено никакво формално образование. Дополнително, доминантниот
степен на образование кај учесниците Роми основното образование; додека значајно
повисок процент од учесниците Власи и Срби имаат завршено високо образование.
Забележани беа и значајни разлики меѓу учесниците од турската заедница – подеднакво
висок е процентот на учесници во ниски образовни квалификации (без образование,
некомплетирано основно и завршено основно образование) и оние кои се имаат стекнато
со високообразовни квалификации (табела/графикон 7).
Имајќи ги предвид реформите во образовниот систем, како воведувањето на
задолжително средно образование, но и зголемувањето на достапноста на високото
образование, преку зголемување на квотите за упис на студенти на државните
универзитети, како и намалувањето на трошоците за студирање, дополнето со посебни
мерки за ранливите категории (стипендии за ученици Роми), загрижувачки е фактот
што просечното ниво на образование кај припадниците на помалите етнички заедници
останува пониско од националниот просек во 2002 година.
Дополнително, во блокот прашања од областа на образованието се настојуваше
да се утврди во која мера локалните власти и Министерството за образование и наука
обезбедиле услови за следење на настава на мајчин јазик за припадниците на помалите
етнички заедници1. За таа цел, учесниците имаа можност да се изјаснат за јазикот на кој ја
следеле наставата во рамките на основното образование. Од одговорите на учесниците
може да се заклучи дека големо мнозинство, односно 79.5% од нив во рамки на основното
образование учеле на македонски јазик. Интересно е да се забележи дека 4,1% од
учесниците настава следеле на албански јазик, иако во рамки на истражувањето не беа
вклучени учесници од двете најголеми етнички заедници – македонската и албанската.
Овие одговори припаѓаат на учесници кои се дел од турската и ромската заедница.
Во согласност со одговорите на учесниците може да се заклучи дека мал процент од
учесниците имале можност да се образоваат на јазикот на етничката заедница на која ѝ
припаѓаат.
Имено, речиси сите учесници од влашката и ромската заедница настава во
основното образование следеле на македонски јазик. Околу 70% од учесниците Срби
и речиси половина од учесниците Турци во основното образование исто така учеле на
јазик што не им е мајчин (табели/графикони 8-9).
Процентот на учесници кои следеле настава на мајчин јазик во рамки на средното
образование е уште помал. Околу 40% од учесниците Турци и 2,1% од учесниците Срби
следеле настава на мајчин јазик во средното образование, додека учесниците од другите
заедници (влашката и ромската) настава следеле на македонски јазик, или на јазиците
на други заедници (албански, турски јазик) (табели/графикони 10-11). Во согласност
со добиените одговори може да се заклучи дека помалите етнички заедници имаат
ограничени можности за стекнување со образование на мајчин јазик, што освен што е
Во согласност со член 5 од Законот за унапредување и заштита на правата на заедниците кои се помалку
од 20% од населението во Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 92, од 22.07.2008).
1
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показател за непочитувањето на нивните законски загарантирани права, во одредени
случаи (особено во случајот на ромската заедница) поради недоволно познавање на
јазикот на кој се следи наставата може да има негативни импликации врз ефективноста
на образовниот процес и интеграцијата на овие заедници во општеството.
Кога станува збор за изучувањето на културата и историјата на својата етничка
заедница, речиси две третини од учесниците во истражувањето одговориле негативно.
Анализата на податоците според етничката припадност на учесниците покажува дека
процентот на учесници Роми кои учеле за културата и историјата на својата етничка
група е значително понизок во споредба со припадниците на другите етнички заедници.
Во поглед на местото на живеење, разлики беа забележани единствено во случајот на
ромската заедница. Имено, учесниците Роми од општина Тетово во значајно повисок
процент учеле за ромската култура и историја во споредба со Ромите низ другите
општини опфатени со истражувањето. Оваа состојба може да се интерпретира како
резултат на недоволните заложби за воведување на предметот “ромски јазик и култура“
во основното образование, но и незаинтересираноста на родителите за додавање на
уште еден предмет по кој ќе бидат оценувани. Имено, истражувањето реализирано
од ФИООМ заклучува дека во случајот на помалите етнички заедници (ромската,
бошњачката и влашката) постои нееднаквост во пристапот до изучувањето на мајчиниот
јазик, култура и историја. Ова се должи на фактот што учениците од овие заедници треба
да имаат еден предмет повеќе од останатите ученици, доколку го изберат изборниот
предмет што се однесува на нивниот јазик и култура, што родителите често го сметаат
за непрактично (Фондација Институт отворено општество Македонија, 2009) (табели/
графикони 40-42).
Во поглед на учеството на пазарот на трудот, нешто помалку од две третини од
учесниците изјавиле дека не се во работен однос. Ова упатува на можниот заклучок дека
невработеноста е повисока меѓу припадниците на помалите етнички заедници, ако се
има предвид дека официјалната стапка на невработеност за последното тримесечје од
2016 година (периодот кога е реализирана анкетата) изнесува 23,4 (извор: Државен завод
за статистика). Сепак, оваа констатација треба да се земе со резерва, поради разлики во
дефинирањето на категоријата невработени�.
Највисок процент на невработени има меѓу учесниците Роми и Срби. Со цел да
се утврди во каква е ситуацијата во поглед на правичната застапеност на заедниците во
институциите од државниот/јавниот сектор, анкетата содржеше прашање за секторот на
вработување на учесниците. Анализата на податоците според секторот на вработување
(државен/јавен – приватен) покажа дека дека најголем дел од учесниците работат во
рамки на приватниот сектор, при што процентот на вработени во државен/јавен сектор
е нешто повисок од националниот просек2.
Сепак, анализата на податоците според етничката припадност на учесниците покажа дека
се присутни разлики меѓу различните етнички заедници. Имено, процентот на вработени
во државен сектор е највисок меѓу Власите и Турците, а најнизок меѓу Србите. Анализата
на податоците според местото на живеење упатува на заклучокот дека во општините

ДЗС во категоријата невработени лица ги смета оние лица кои за време на извештајната недела не работеле;
активно барале работа; биле подготвени да прифатат работа во следните две недели по извештајната
недела. Со анкетата се настојуваше да се добие податок за тоа колкав процент од учесниците се наоѓаат
во некаков вид работен ангажман (што вклучува и работа во сферата на неформалната економија), а за
невработени ги смета сите лица кои не пријавиле работен ангажман, без оглед на тоа дали активно бараат
работа.
2
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Битола, Кочани и Тетово, повисок процент од учесниците од помалите етнички заедници
работат во државниот сектор во споредба со општините Куманово и Прилеп (табели/
графикони 12-16).
Кога станува збор за остварувањето на одредени права во рамки на работниот
однос (пензиско и здравствено осигурување), евидентно е дека речиси една третина
од учесниците во истражувањето се наоѓаат во тип на работен однос (договор на дело,
работа во сферата на сивата економија) што не предвидува подмирување на овие
обврски3. Анализата на податоците од аспект на етничката припадност покажа дека
учесниците Ромие и Турци почесто се наоѓаат во ваков тип на работен однос (табели/
графикони 17-18).
Само 17,2% од учесниците имаат член на семејството кој работи во државен/
јавен сектор. И во овој случај се покажа дека кон помалите етнички заедници не треба
да се пристапува како кон хомогена група, бидејќи постојат значајни разлики во нивните
животни околности. Имено, во поглед на ова прашање анализите утврдија дека овој
процент е највисок кај учесниците Власи, а најнизок кај Ромите. Анализата на податоците
според местото на живеење упатува на заклучокот дека овие проценти се нешто повисоки
кај учесниците од општините Битола и Куманово (табели/графикони 19-21).
Со цел да се утврди каков е односот на учесниците кон јазикот и културата на нивната
етничка заедница, блокот прашања од областа на културата содржеше прашање за тоа
кој јазик го користат во рамки на приватната сфера (во семејството). Низ ова прашање се
настојуваше да се открие дали кај учесниците постои потреба од негување на културните
обележја на својата етничка заедница, а посредно и степенот на можна асимилираност
во рамки на доминантната култура. Во согласност со добиените одговори може да се
заклучи дека речиси половина од учесниците во приватната сфера комуницираат на
македонски јазик, односно на јазик различен од јазикот на етничката заедница чиј дел
се. Големо мнозинство од учесниците Власи и Срби зборуваат на македонски јазик во
рамки на семејството. Мнозинството учесници од турска етничка припадност зборуваат
на својот мајчин јазик, додека кај ромската заедница забележливо е користењето и
на други јазици (македонски, албански, турски) во висок процент. Додека кај другите
заедници не постојат разлики според местото на живеење, забележителна е разлика во
однос на јазикот кој се користи во кругот на семејството кај учесниците Роми според
местото на живеење. Имено, Ромите од Прилеп и Битола дома најмногу зборуваат на
македонски јазик, во Куманово и Тетово доминатно зборуваат на мајчин јазик, додека
учесниците Роми од Кочани во приватната сфера најмногу го зборуваат турскиот јазик
(табели/графикони 22-24).
Согласно одговорите на учесниците може да се заклучи дека негувањето на
специфичните културни обележја (чиј дел претставува и јазикот) не е застапено кај значаен
дел од учесниците во истражувањето, особено ако се има предвид дека прашањето се
однесува за практики кои се остваруваат во интимната сфера на учесниците, во кругот
на семејството, со припадници на сопствената етничка група. Разликите меѓу етничките
заедници, дополнително, упатуваат на заклучокот дека некои заедници (како влашката
и српската заедница) во повисок степен ги имаат усвоено културните обележја на
доминантната култура.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2016 година од вкупниот
број на вработени – 727985, 76,6% работат во приватен сектор, додека 23,4% работат во претпријатија со
„друга сопственост“ (мешовита, задружна, државна) (извор: Државен завод за статистика).
3
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Овие сознанија беа поткрепени со резултатите од одговорите на прашањето
дали учесниците имаат познавања од писменоста (читање, пишување) на јазикот на
сопствената етничка заедница. Имено, во поглед на познавањето на мајчиниот јазик,
резултатите од истражувањето покажаа дека значаен дел од учесниците (41,1%) не ја
познаваат писменоста на својот мајчин јазик. Највисок процент на вакви случаи има
меѓу учесниците Роми и Власи, податок што во извесен степен е очекуван, бидејќи
овие заедници се најмаргинализирани во поглед на обезбедените услови за учење на
мајчиниот јазик и култура во формалното образование (табели/графикони 31-36).
Кога станува збор за остварувањето на други културни права, анкетата содржеше
прашања врзани за обезбедувањето услови за негување на јазикот и културата на
помалите етнички заедници (чествување на значајни празници, организација на
културни настани на мајчин јазик, информирање и други медиумски содржини на
мајчин јазик). И покрај фактот што во рамки на националниот сервис постојат емисии
на јазиците на заедниците, но и приватни телевизиски куќи ориентирани кои посебните
етнички заедници, запрашани за тоа дали следат телевизиски содржини на нивниот
мајчин јазик, големо мнозинство од учесниците одговориле негативно. Овој податок е
индикативен, не за квантитетот на емисии на јазиците на заедниците, туку за квалитетот
на емитуваната програма која не успева да го сврти вниманието на целната публика.
Најголем дел од учесниците Срби и Турци следат содржини на мајчин јазик, додека во
случајот на учесниците Власи и Роми овој процент е многу понизок, што е консеквентно
и со констатацијата дека бројот на содржини наменети за овие заедници е многу помал.
Процентот на учесници кои следат радиски програми на мајчин јазик е уште понизок.
Анализата на податоците според етничката припадност на учесниците ја покажа истата
тенденција како во случајот со телевизиските содржини (табели/графикони 25-30).
На прашањето дали во нивната општина се одржуваат културни настани врзани за
нивната етничка заедница и на нивниот мајчин јазик, речиси две третини од учесниците
во истражувањето одговорија негативно. Анализата на податоците според етничката
припадност на учесниците упатува на заклучокот дека постои нееднаков третман на
различните етнички заедници во поглед на поддршката во остварувањето на нивните
културни права.
Имено, културни настани на мајчин јазик во највисок процент се одржуваат
кај српската и влашката заедница, а најмалку за ромската. Анализата на податоците
според општини наведува на заклучокот дека чествувањето на културата и културните
обележја на помалите етнички заедници има различен третман и низ општините. Имено,
мнозинството од учесниците од општините Куманово и Тетово изјавиле дека во нивната
општина се одржуваат вакви културни настани, додека во општина Прилеп само 7% од
учесниците изјавиле дека се организираат културни настани на нивниот мајчин јазик
(табели/графикони 37-39).
Кога станува збор за интервенирање до органите на локалната самоуправа во
поглед на заштитата и остварувањето на своите права, големо мнозинство од учесниците
во истражувањето се изјасниле дека до сега не преземале таков чекор. Не беа утврдени
значајни разлики во одговорите на учесниците од аспект на нивната етничка припадност.
Според местото на живеење учесниците од општина Кочани одговориле потврдно во
повисок процент (33%), додека најнизок процент на потврдни одговори се забележани
меѓу учесниците од општина Куманово (17,7%) (табели/графикони 43-45). Одговорите
на учесниците ги потврдија резултатите од сродни истражувања дека постои ниско ниво
на свест и подготвеност меѓу припадниците на помалите етнички заедници во поглед на
постоечките механизми и институции за заштита на нивните права. Доколку ги земеме
предвид и сознанија од спроведените интервјуа, може да се заклучи дека припадниците
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на помалите етнички заедници се поподготвени за соработка со граѓанските организации,
кон кои покажуваат повисок степен на доверба.
Кога станува збор за задоволството на граѓаните од грижата на локалните власти
за правата на помалите заедници, учесниците во истражувањето имаа можност да
се изјаснат на скала од 1-5, каде 1 означува „воопшто не сум задоволен/а“, додека 5
означува „многу сум задоволен/а“. Речиси една четвртина од учесниците изјавиле дека
воопшто не се задоволни од грижата на локалната власт за нивната заедница, а збирниот
процент на незадоволни учесници е над 40%. Само 2% од учесниците изјавиле дека се
многу задоволни од односот на локалните власти кон потребите на нивната заедница.
Анализата на податоците според етничката припадност на учесниците покажа дека
таа претставува фактор за диференцијација на одговорите. Имено, меѓу учесниците
Роми постои висок степен на незадоволство од односот на локалната власт (повеќе од
половина од учесниците изразиле незадоволство). Во случајот на учесниците Власи се
пројавува спротивната тенденција, при што големо мнозинство од учесниците (68%)
изразиле задоволство во поглед на ангажманот на локалните власти. Мнозинството од
учесници Срби немаат јасно дефинират став – 73,9% изјавиле дека ниту се задоволни,
ниту незадоволни, додека кај учесниците Турци постои речиси подеднаков однос меѓу
оние кои изразлиле незадоволство и оние кои покажале задоволство од работата на
локалните власти во доменот на потребите на нивната етничка заедница. Анализата на
податоците според местото на живеење покажа дека постои релативно висок степен
на задоволство меѓу учесниците Роми во поглед на ангажманот на локалните власти во
општина Прилеп. Истовремено, повеќе од половината од учесниците Турци од истата
општина се изјасниле како многу незадоволни од овој однос. Тенденцијата е спротивна
во општина Тетово, каде постои висок степен на задоволство меѓу турската заедница, а
подеднакво висок степен на незадоволство меѓу ромската (табели/графикони 46-48).
Запрашани дали сметаат дека ги уживаат истите права како и другите заедници
во државата, 40% од учесниците одговориле потврдно. Анализата на одговорите според
етничката припадност на учесниците покажа дека меѓу учесниците Власи и Срби во
повисок степен е присутно мислењето дека ги уживаат истите права со другите заедници,
додека 43% од учесниците Роми сметаат дека имаат помали права во споредба со другите
заедници.
Анализата на одговорите според местото на живеење на учесниците покажа дека
Ромите од општина Прилеп во највисок процент сметаат дека правата што ги уживаат
не се разликуваат со оние на другите заедници, додека само 6,6% од учесниците од
ромската заедница во Кочани го делат овој став. Над две третини од Ромите од општина
Тетово сметаат дека нивните права се помали. Кога станува збор за учесниците Турци,
забележани беа слични разлики во поглед на местото на живеење. Имено, 66,7% од
учесниците Турци од општина Битола сметаат дека ги уживаат истите права со останатите
заедници, додека само 23,3% од учесниците – припадници на оваа етничка заедница во
општина Тетово го делат овој став (табели/графикони 49-51).
Заклучокот што може да се изведе во поглед на задоволството од грижата на
локалните власти за правата на помалите етнички заедници е дека постојат значајни
варијации во поглед на различните етнички групи, што споредено со одговорите од
другите блокови прашања (познавање и користење на мајчиниот јазик, задоволство
од правата што ги ужива нивната заедница) упатува на констатацијата дека свесноста
за статусот на својата етничка заедница и правата што ги ужива се врзани за нивната
интегрираност во доминантната култура.
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Имено, иако резултатите од истражувањето покажуваат дека постојат разлики во
реализацијата на законските обврски во поглед на правата на некои етнички заедници
(посебно влашката и српската), врзани за обезбедување на образование на мајчин јазик,
учење на јазикот, културата и историјата на својата заедница, застапеност на медиумски
содржини на мајчин јазик, самопроценката за статусот кај учесниците од овие заедници
не покажува дека тие се чувствуваат дискриминирани во поглед на уживањето на права.
Сепак, ако се има предвид високиот процент на учесници кои во приватната сфера
не го користат мајчиниот јазик, дополнето со повисокиот степен на интегрираност во
органите на системот (работа во државна служба), претходната констатација може да
се интерпретира како резултат на повисокиот степен на асимилираност на овие групи
во рамки на доминантната култура, односно недостаток од свесност за потребата од
негување на културните обележја на својата заедница, а не како индикатор дека правата
на овие заедници се повеќе почитувани од другите.
Она што може да се заклучи од одговорите на учесниците е дека ромската
заедница се издвојува како особено маргинализирана, во поглед на сите сфери
опфатени со истражувањето (права од областите образование, вработување, културни
права). Кај оваа група највисока е и свеста за нееднаквиот третман на локалните власти
и поширокото општество воопшто за почитувањето и промовирањето на правата на
ромската заедница.
Индикативна е наподготвеноста на учесниците да се обратат до надлежните
институции за проблеми во остварувањето на своите права. Дополнето со ставот на
голем дел од учесниците кои сметаат дека локалните власти не се доволно посветени за
остварувањето на правата на помалите заедници, одговорите упатуваат на недостаток на
доверба кај учесниците во „апстрактните системи“, односно доверба во исполнувањето
на мандатот и обврски на релевантните институции.

5. 6.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Резултатите од анализата на вклученоста и почитувањето на правата на помалите
етнички заедници упатуваат на неколку констатации:
1. Во петнаесетте години од потпишувањето на ОРД и имплементацијата на
реформите произлезени од него, постои основа за тврдење дека состојбата
со вклученоста и почитувањето на правата на помалите заедници, во поглед
на одредбите кои ги засегаат овие заедници, како правична застапеност при
вработување, учество во механизмите за одлучување на локално ниво и др., не е
променета значајно.
2. И покрај постоењето на релативно развиена правна рамка за почитувањето
на правата на помалите заедници, особено со донесувањето на Законот за
унапредување и заштита на правата на заедниците кои се помалку од 20%
од населението во Република Македонија и формирањето на Агенцијата за
остварување на правата на заедниците, евидентно е дека е направен мал напредок
во поглед на унапредувањето на остварувањето на правата на овие заедници.
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3. Имено, резултатите од истражувањето ја потврдија дека постои недостаток
од системска поддршка на институциите основани со мандат да ги штитат и
промовираат овие права, како на национално, така и на локално ниво. Загрижува
фактот што овие состојби остануваат непроменети или се влошуваат и покрај
констатираните проблеми во повеќе анализи и извештаи од изминатата деценија.
Спората транзиција кон децентрализирана власт, дополнета со неадекватна
регулатива и недостаток од финансиска, административна и експертска поддршка
за посочените институции (пред се КОМЗ и АОПЗ), создава ситуација во која
постоењето на овие институции е декларативно, а нивните заложби и резултати
се сведени на минимум.
4. Интервјуата со релевантни чинители покажаа дека постои недоволен сензибилитет
и свесност меѓу локалните власти за прашањата што ги засегаат помалите етнички
заедници. Во повеќе случаи органите на локалната власт ги занемаруваат
законските обрвски околу соработката и поддршката на работата на локалните
КОМЗ, како и законските обврски поврзани со правата на помалите заедници во
домените вработување, образование на мајчин јазик и негување на културата на
овие заедници.
5. Резултатите од истражувањето упатуваат на заклучокот дека постои недоволна
запознаеност меѓу граѓаните – припадници на помалите етнички заедници во
поглед на нивните права. Дополнително, постои недоволно знаење за механизмите
и институциите за заштита и промоција на овие права. Сепак, резултатите од
интервјуата и реализираната анкета покажуваат дека постои и одреден степен
на недоверба во поглед на посветеноста на овие институции и воопшто органите
на локалната власт во поглед на исполнувањето на нивните законски обврски за
заштита и промоција на овие права.
6. Анализата на резултатите од спроведената анкета на 504 учесници – припадници
на помалите етнички заедници (Роми, Власи, Срби и Турци) покажа дека генерално
земено, правата на помалите етнички заедници не се реализираат соодветно.
Сепак, овие заедници не се наоѓаат во иста позиција кога станува збор за нивниот
степен на задоволство од уживањето на права во општеството. Сепак, резултатите
од анкетното истражување упатуваат на заклучокот дека ова повеќе се должи на
поуспешната асимилираност на одредени заедници (како на пример влашката) во
доминантната култура, отколку на уживање на повеќе права во поглед на другите
етнички заедници.
7. Анкетата покажа дека значаен дел од учесниците не го користат мајчиниот
јазик во приватната сфера, непознавање на писменоста на мајчиниот јазик,
што паралелно со недостатокот од наставни содржини за јазикот, историјата и
културата на нивната заедница во формалното образование, како и недостатокот
од медиумски и други културни содржини на јазикот на заедниците упатува
на можен низок степен на поврзаност со матичната култура, а со тоа и помала
свесност за потребата од уживање на специфичните права.
8. Ромската заедница се издвојува како најмаргинализирана во поглед на уживање
на права од доменот на вработувањето, образованието на мајчин јазик и други
културни права. И покрај фактот што голем дел од активностите на граѓанскиот
сектор се насочени кон унапредување на општествената позиција на оваа
заедница и нејзината интеграција во општеството, очигледно е дека посветеноста
на државните и локалните власти останува минимална, што резултира со ситуација
во која остуствува основа за систематска акција во поглед на унапредувањето на
интеграцијата на ромската заедница.
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9. Од интервјуата со релевантни чинители, но и од одговорите добиени низ
анкетното истражување може да се заклучи дека проблемите со кои се соочуваат
одредени помали заедници (посебно ромската), не се секогаш врзани за нивните
права како помала етничка заедница. Имено, потребите од адекватни услови
за домување, соодветна инфраструктура во ромските населби, дополнителна
поддршка во рамки на образовниот систем бараат дополнителни напори од
страна на властите, но се и прашања кои не секогаш се во доменот на локалните
власти.
Врз основа на наведените заклучоци од истражувањето се формулирани следните
препораки за натамошна акција:
1. Поголема соработка и координација на напорите меѓу граѓанскиот сектор и
локалните власти во поглед на зајанувањето на капацитетите на телата со мандат
да ги штитат интересите на етничките заедници (пред се КОМЗ). Од една страна,
потребно е системско решавање на повеќе проблеми во функционирањето на
локалните КОМЗ, врзани за обезбедување на стабилни извори на финансирање,
формулирање на трнаспарентни критериуми за избор на членови, како и
почитување на законските обврски за разгледување на мислењата и препораките
на КОМЗ при носењето одлуки кои се од интерес на различните етнички
заедници. Дополнително, јакнењето на капацитетите треба да се продолжи
со обезбедување на обуки и тренинзи за членовите на КОМЗ, но и локалната
администрација за развивање на мултикултурализмот на локално ниво.
2. Сензибилизирање на граѓаните за соработка со локалните институции, како и
подигнување на свеста за правата на помалите етнички заедници, механизмите
и институциите кои имаат мандат да ги штитат и промовираат овие права.
Индикативно е дека меѓу припадниците на помалите етнички заедници постои
ниско ниво на свест за правата гарантирани со законите и Уставот, но и во поглед
на институциите кои треба да ги штитат овие права.
3. Воспоставување на систем за мониторинг на имплементација на законската
регулатива врзана за правата на помалите етнички заедници на локално ниво,
што ѕтреба да обезбеди континуирано следење на овој процес, но и да открие
можни проблеми во имплементацијата кои треба да бидат предмет на соодветна
акција.
4. Интензивирање на напорите за обезбедување на услови за исполнување на
законските обврски врзани за правата на помалите етнички заедници во доменот
на вработувањето, образование на мајчин јазик и негување на културата на
посебните етнички заедници.
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