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ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАК ПОКАЖАА ДЕКА
СЕ ПРИЛАГОДЛИВИ НА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ
Два месеци во вонредна состојба и нешто повеќе од
тоа под притисок на новиот корона вирус ни наметна
нови правила на однесување, нови форми на работа и комуникација, нови животни и професионални
приоритети. Се почнува и завршува со Ковид-19. Во
средината се обидуваме да ја вметнеме каква-таквата
нормалност од нашите активности, перцепции, очекувања, од нашите животи.
И овој број на Граѓаните за промени е подготвен на тој
начин. Првично со намера да биде посветен на граѓанското учество, во ôд беше престигнат од Ковид-19 за на
крај да се појави пред вас како комбинација на двете,
а во обем и временска рамка малку поголема од вообичаено.
Граѓанските организации и во оваа вонредна состојба се организираа и застанаа во првите редови за да
им помогнат на граѓаните, на оние кои најмногу имаат
потреба од помош. Првиот одговор беше хуманитарната помош за стари и изнемоштени лица, за бездомни и за други ранливи категории. Но помошта не беше
само во храна и средства за хигиена, дел од организациите се организираа и обезбедија или изработија
заштитни маски прво, за здравствените работници,
потоа и за другите граѓани. Црвен крст, Банка за храна, Вистински дела а љубезност, Хера, ЛГБТ Јунајтед,
Месечина, Фокус, Светла иднина, Стар-Стар само се
дел од организациите кои дистрибуираа хуманитарна помош. Будното следење на одлуките на властите,
посветената борба за заштита на оние чии права се нарушени и донесе победа на коалицијата од 11 граѓански организации која ја убеди Владата да ја смени
одредбата со која се овозможуваше отпуштање на работници во фирмите кои користат државна поддршка
во надминување на економските последици предизвикани од пандемијата. „Продолжуваме да дејствуваме здружено“, велат тие во нивното соопштение,
„зошто само така можеме да изградиме праведно, солидарно и хумано општество“. Драго ни е што четири
од овие организации се дел од големата заедница на
Цивика мобилитас.
Цивика мобилитас исто така одговори на кризата
предизвикана од коронавирусот со обезбедување ин-

формации за одговорот на граѓанските организации
на неа и со отворање на ад хок грантови за граѓанските организации кои сакаат да преземат активности
за борба против Ковид-19. Цивика мобилитас отвори
посебен дел на страната на Цивика мобилитас каде се
известува за активностите на граѓанските организации. Таа страна бележи над 180 акции за хуманитарна
помош во кои помошта се мери во стотици тони храна
и продукти за хигиена и заштита. Оваа листа наречена Ковид 19 секојдневно се ажурира, а покрај хуманитарната помош, таму се и активностите поврзани со
работничките права, децата и младите, здравјето итн.
Секој во својата област на експертиза го дава својот
придонес за што е можно побезболно надминување
на вонредните услови во кои се најде општеството. До
30 април, Цивика мобилитас додели вкупно 15 ад-хок
грантови за граѓански организации кои ќе спроведуваат активности поврзани со Ковид-19. Постојано ги
мотивираме граѓанските организации да ги споделат своите активности поврзани со пандемијата кои
потоа ги објавуваме на веб страната и во вонредниот
билтен. Информациите се важни во вакви моменти,
не за да се пофалиме дека сме излегле во пресрет на
потребите и барањата на граѓаните, туку да ги направите нашите активности уште подостапни за оние кои
имаат потреба од нив.
Четвртиот број на Граѓаните за промени носи и информации за ресурсната платформа на Евротинк која
треба да обезбеди континуирано информирање и едукација за интеграциите во ЕУ што ќе го олесни вклучувањето на граѓаните во овие процеси, за резултатите
од истражувањето на Институтот за општествени и
хуманистички науки посветено на поларизацијата на
македонското општество, за вклучувањето на барањата на Ромите во програмите на политичките партии, за
последниот „Енгејџ“ за случајот „Јавна соба“, за маршот за женски права, за Форум театарот како начин за
градење свест и борба против врсничкото насилство и
многу други.
Гонце Јаковлеска
Национален координатор на
Цивика мобилитас за ИКО

ТЕМА

КОВИД-19
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Волонтерите на Црвениот Крст на терен за
време на коронавирусот

Црвениот Крст уште од појавата на корона вирусот
во нашата држава е присутен помеѓу населението со
превентивни активности како и помош и поддршка на
најранливото население.

ООЦК/ЦКГС

Број за
контакт

Временска
рамка на
функционирање

Во 15 градови формирани се мобилни тимови кои се
активни секој ден и чија задача е да вршат неопходна
набавка на лекови, прехранбени производи и средства
за лична хигиена и истите да ги достават до домовите на
старите, изнемоштени лица кои живеат сами, хронично
болните лица, до семејства со лица со посебни потреби,
самохрани родители и други ранливи граѓани.

Битола

047 236 019

08 – 12:00

Велес

078 254 729, 075 272 485, 075
247 637

08 – 18:00

Гази Баба

071 243 078, 02 2529 153

08:30 – 12:30

Делчево

033 412 010

09 – 13:00

Кавадарци

070 239 352

08:30 – 12:00

Карпош

071 349 230, 02 3068 806

08:30 – 12:30

Мобилните тимови се составени од лица за одговор
при катастрофи и лица обучени за давање основна медицинска помош. Сервисната услуга што ја обезбедуваат мобилните тимови е бесплатна, а граѓаните треба
да одвојат финансиски средства само за артиклите или
лековите кои ќе треба да им се набават. Целта на оваа
активност е да им се овозможи поддршка на лицата на
кои таа им е најнеопходна, со што тие нема да имаат потреба да ги напуштаат своите домови и на тој начин да
се намали ризикот од инфицирање со вирусот Ковид-19
(корона вирус).

Кисела Вода

071 349 225, 02 3211 417

08:30 – 12:30

Кичево

045 225 324

08:30 – 12:00

Кочани

071 373 677

09 – 14:00

Крушево

071 379 920

08 – 12:00

Охрид

046 261 909, 070 315 309,
13 112 (скратениот телефонски број на Планинската
спасителна служба).

08 – 16:00

Свети Николе

032 443 171, 074 600 171

08 – 13:00

Струга

071 398 424

08 – 12:00

Струмица

071 345 901

10 – 12:00

Дополнително се врши дистрибуција на хуманитарна
помош за бездомници, се обезбедува психолошка поддршка и се спроведува кампања за подигање на свест
преку дистрибуција на постери за промоција на хигиена и заштита од корона вирус.

Тетово

044 336 374

09 – 15:00

Центар

070 297 166, 02 3115 029

08:30 – 12:30

Чаир

070 208 383, 02 2621 924

08:30 – 12:30

Штип

074 203 030

08 – 16:00

Црвен крст на
02 3096 227
град Скопје – Тим
за бездомници

08:30 – 12:30
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Воведување мерки против отпуштања од работа додека
трае кризата
Хелсиншкиот комитет за човекови права добил известување од голем број работници дека некои од работодавачите ја злоупотребуваат вонредната состојба и
најавуваат откажување на договорите за вработување
на цели групи вработени лица или значителни намалувања на платите.
Од здружението повикаа на мораториум на сите откажувања на договорите за вработување и сите најавени намалувања на платите.
„Апелираме до работодавачите да не го користат овој
тежок период за лични интереси, туку да се вклучат,
и доколку можат, да помогнат во надминувањето на
здравствената криза во државата. Во овие исклучително непредвидливи и тешки времиња, останувањето без
плата за најголем дел од работниците ќе значи ризик по
нивната егзистенција и токму затоа се потребни солидарноста и заедништвото. Дотолку повеќе „физичките
и правните лица кои не ги почитуваат и ги прекршуваат
препораките, ќе сносат кривична одговорност согласно

членовите 205 и 206
од Кривичниот законик“, се вели во соопштението.
Исто така, во соопштението се апелира
до работниците да не
потпишуваат ништо
без претходно да се
консултираат со правник и/или адвокат.
Сите кои ќе се соочат со прекршување на нивните работнички права, тоа можат да го пријават во Државниот инспекторат за труд на телефонскиот број 151 31
или во Хелсиншкиот комитет за човекови права на
броевите 02 3119 073, 072 278 436, или на електронската
адреса helkom@mhc.org.mk

Групата „Заедно дома“ ги сплоти семејствата
Фејсбук групата „Заедно дома“ во моментов брои над
2.500 членови и над 400 забавни активности кои родителите и старателите ги практикуваат со нивните деца
за време на самоизолацијата. Со оваа платформа раководи Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ со цел
да поттикне креативно и квалитетно поминато време со
децата во услови на пандемија.
Од Меѓаши велат дека кризната состојба предизвика
регенерирање на основната клетка на општеството од
која тргнува сѐ, а групата одговара на потребата која постои меѓу родителите. За нив, очигледно е сплотувањето
на семејствата преку групата во овој период, што резултира со зголемена поддршка, љубов, правилно насочување и чувство на сигурност.
Креативните родители и деца споделуваат најразлични содржини, меѓу кои физички активности, особено за
развивање на локомоторните способности кај децата,
рецитирање песнички, изведување претстави, уметнички творби и друго. Членовите на групата меѓусебно
се инспирираат, а децата стекнуваат нови вештини и се
ослободени од грижите за надворешниот свет и вонредната состојба.
„Физичката дистанца во оваа состојба во децата може
да ги вкорени добрите навики, манири и морални вредности“, додаваат од Меѓаши. Тие изразија задоволство
што групата функционира без голем поттик од нив како
креатори и дека членовите ја прифатиле како еден натпревар на креативноста во новото секојдневие.
4
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Нетранспарентен процес на итните јавни набавки
Центарот за граѓански комуникации подготви анализа
на итните јавни набавки во земјава со цел да се влијае
на зголемување на транспарентноста, отчетноста и рационалноста на овие набавки.
Законот за јавни набавки дозволува итните набавки да
се спроведуваат со директно преговарање со фирмите,
односно при тоа да не се објавува оглас, за што на институциите не им е потребно ни претходно мислење од Бирото за јавни набавки. Вонредната состојбата, општиот
недостиг на неопходните производи и брзината со која
се спроведуваат набавките го зголемуваат ризикот од
корупција при примената на оваа, и онака нетранспарентна постапка за јавна набавка.

не може да се провери рационалноста на потрошените
пари.
ЦГК, институционален грантист на Цивика мобилитас,
ќе продолжи да ги следи итните набавки поврзани со
новиот коронавирус за навремено да детектира одредени слабости во процесот и да даде придонес кон нивно надминување, а со цел рационално искористување
на ограничените јавни ресурси во земјава.

Наодите покажуваат дека во половина од склучените
договори за итни набавки се преговарало само со една
фирма. Од друга страна пак, цените за слични производи се значително различни во зависност од тоа дали
институцијата преговарала само со еден понудувач или
го избрала најповолниот од повеќето понудувачи. Исто
така, дел од објавените договори за итните набавки не
содржат детален опис на набавените производи, со што

Доставување помош на најранливите
ВСС Ефект Коалиција против гладот и фрлањето храна
и неформалната локална Банка за храна Кавадарци
со која управува „Еко живот“, во изминатиот период се
вклучија во борбата со последиците од пандемијата. За
таа цел, тие ја модифицираа минатогодишната акција
„Нула глад“ која се одвиваше во Кавадарци и Скопје.
Од друга страна, делувањето во време на вонредната
состојба предизвика и други видови прилагодувања во
целиот процес на прием, пакување и распределба на
помошта наменета за старите и изнемоштени лица како
и за семејствата во социјален ризик.
Во моментов посветено работат во Скопје и Кавадарци,
а најавија проширување на нивните хумани активности

и во Велес. Засега помагаат 1.000 корисници со социјални пакети. Донациите кои ги прибираат се бројат во
тони, што значи дека компаниите и индивидуалците ја
препознаваат нивната работа и во кризната ситуација
им ја даваат довербата со ресурсите со кои располагаат.
Од Коалицијата им препорачуваат на поединците кои
сакаат да се вклучат во овие моменти најпрво да се информираат како тоа да го сторат. Организациите кои се
дел од Коалицијата остануваат отворени за партнерство, а исто така поддржуваат заедништво во спроведување на акциите, вклучително и заеднички пристап
пред донаторите на храна.
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Извиднички дух за полесно пребродување на
самоизолацијата
Терариум, заштитна маска, мини бивак, печати, бележници за книга и палачинки се само дел од интересните
работи кои деновиве ги изработуваат извидниците од
Првиот Скопски извиднички одред (ПСИО). Во време
на пандемија тие измислија онлајн предизвик за сите
извидници и нов извиднички амблем.
За да учествуваат во предизвикот, тие треба да облечат
униформа, да си ја стават својата извидничка марама и
да снимат видео додека креираат некој од зададените
предизвици. Всушност, програмата на извидниците се
темели врз основа на учење вештини. Откако еден извидник ќе стекне некоја вештина треба да полага однапред утврдени правила и да освои амблем кој треба да
го сошие на својата униформа. Во случајов, учесниците
ќе го добијат амблемот „Направи сам“.
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„Тешко е“, вели Иван Велкоски од ПСИО. „И на социјалниве мрежи се чувствува таа носталгија. Си фалат извидниците меѓу себе, сакаат да се видат, бидејќи ние
сме една голема фамилија“.
Тој пренесува дека пораката на извидниците до младите е да почнат посовесно и поодговорно да се однесуваат кон нивните сограѓани и да не ги доведуваат до високи ризици со својата желба да бидат надвор.

ВЕСТИ

ОД ГРАЃАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Граѓанско учество
Нов онлајн ресурс за процесот на ЕУ интеграциите
Здружението Евротинк – Центар за европски стратегии
креираше сеопфатна дигитална алатка за едукација,
набљудување и споделување знаење и информации
поврзани со процесот на пристапување кон ЕУ. Оваа
алатка е креирана во рамки на нивниот акциски грант
од Цивика мобилитас.
ГП: Од каде е идејата за создавање на платформата https://
eu.org.mk/
Евротинк: Идејата за ресурсната платформа доаѓа од
потребата од ваква веб страна која континуирано ќе
произведува информации во доменот на ЕУ интеграциите на Северна Македонија. Инспирацијата е добиена
од соседните држави кои се во процес на преговори и
кои поседуваат страни за преговори. Нејзиното реализирање беше долгогодишна желба и план кој очекуваше вистински момент за реализација. Идејата е да се
создаде онлајн ресурс кој ќе помага на општеството при
процесот на ЕУ интеграциите, и тоа преку континуирано информирање и едукација на специфичните целни
групи.
ГП: Каква содржина може да се најде на платформата и на
кој начин се ажурира?
Евротинк: Содржината на веб страната е составена од
ресурси, линкови, видеа, документи игри и симулации
поврзани со ЕУ и преговорите за членство. Корисниците можат да се информираат за функционирањето на ЕУ,
за предностите на влегувањето на РСМ во ЕУ, за фондовите на програмите на ЕУ кои можат да се искористат,
како и за искуствата на другите држави како Хрватска,
Србија и Црна Гора. Во менито „Јас и ЕУ“ постојано ќе се
ажурираат тема и прашање на месецот кое ќе биде актуелно во моментот на поставување на платформата. Има
и врска на месецот, која исто така е последна актуелност
или случување, а се однесува на ЕУ и преговорите за
членство. Менито содржи и факти и бројки за ЕУ кои се
корисни и кои треба да се знаат, a ќе се врши и објавувања на информации од истражувањата ЕВРОМЕТАР и
БАРОМЕТАР.
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Исто така, редовно се објавуваат информации од последните настани кои се одржани од страна на Евротинк, а се тематски поврзани со ЕУ или имаат некаков
ЕУ предзнак.
ГП: Какви се вашите очекувања од користењето на платформата? Какви промени очекувате кај секој од корисниците (граѓани, одлучувачи, медиуми, ГО)?
Евротинк: Очекуваме поголема заинтересираност за
темите и информациите кои овој портал ќе ги овозможи,
информираност и проширени знаења на граѓаните за
предизвиците и следните чекори од преговорите со ЕУ,
објаснување на позициите и улогите на одлучувачите,
канализирање и преставување на информации од и за
медиумите, а се поврзани со процесот на преговори со
ЕУ, поголема информираност за активности на граѓанските организации за сите ЕУ прашања и генерално, информации за текот на преговорите кои ќе се наоѓаат на
ресурсната платформа.
Очекуваме зголемена вклученост во процесот на преговорите од страна на сите целни групи благодарејќи
на информациите кои ќе бидат достапни на оваа платформа, бидејќи самиот процес на пристапување е доста
комплексен и бара вклучување и залагање на сите.
ГП: Што е следно? Дали и како ќе се надградува платформата
Евротинк: Платформата ќе се полни со информации
постојано, а во текот на следните месеци, ќе биде обезбедена и нејзина екстензија. Оваа екстензија ќе биде
посветена на поглавје 24 (кое се однесува на правдата,
слободата и безбедноста )преку проект финансиран
од Балкан траст фор демокраси (The Balkan Trust for
Democracy), кој тематски се фокусира на ЕУ интеграции,
преговори и поглавје 24. Како таков е комплементарен
со овој проект.

Радикалната поларизација
спречува носење крупни
политички одлуки
Политичките партии во земјава постојано инсистираат
на длабока општествена поларизација бидејќи од една
страна сме „ние“ кои сме секогаш вистинскиот народ,
вистинските патриоти или вистинските морални и доблесни граѓани, наспроти „тие” врз кои се проектираат
и демонизираат најразлични потенцијални негативни
карактеристики и се доживуваат како некаква закана.
Ова го покажаа резултатите од истражувањето „Поларизираниот дискурс и влијанието врз политичката и
социјалната поларизација во македонското општество”
кое го спроведе Институтот за општествени и хуманистички науки (ИОХН), а го презентираше на тркалезна
маса. Оваа активност беше поддржана од Цивика мобилитас со акциски грант.

10 години одбивање од ЕУ
Институтот за европска политика (ЕПИ) преку инфографик го претстави процесот на пристапување на Северна
Македонија кон ЕУ изминатите 10 години. Тој ги прикажува препораките на Европската комисија за отворање на пристапните преговори, како и одлуките и условите кои ги поставува Советот на ЕУ.

KNOCKING ON EU’S DOOR

10 YEARS OF RECOMMENDATIONS AND “NO“ DECISIONS FOR NORTH MACEDONIA
EUROPEAN COMMISSION &
COUNCIL OF THE EU
POSITIVE
RECOMMENDATION

FROZEN
RECOMMENDATION

На тркалезната маса на која како говорници беа поканети новинари, беа презентирани и дискутирани ефективни алатки за воспоставување на норми и правила во
контекст на радикална поларизација во општеството и
се дискутираа модалитети за справување со растечката
поларизација во општеството, улогата на медиумите во
врамување на пристојноста на дискурсот, (де)конструкција на феноменот на политички непријател итн.

MAINTAINING
FIGHT AGAINST
GOOD NEIGHBOURLY CORRUPTION
RELATIONS

INDEPENDENCE
OF THE JUDICIARY

RULE OF LAW

FREEDOM
OF EXPRESSION
IN THE MEDIA

PUBLIC
ADMINISTRATION
REFORM

IMPLEMENTATION
OF THE OHRID
FRAMEWORK
AGREEMENT

URGENT
REFORM
PRIORITIES

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

THE EUROPEAN COMMISSION

decides, by unanimity, on opening accession negotiations and may set certain conditions
that need to be met before accession negotiations can begin

gives recommendation on opening
accession negotiations

Ана Блажева од ИОХН појасни дека со истражувањето
се обиделе да покажат на кој начин, зборувањето или
говорот, може да придонесе кон продлабочување и
проширување на феноменот на поларизацијата која во
најширока смисла е сфатена како „спротивставени ставови во однос на одредени политички и општествени
прашања и политики кои се исклучиви и непомирливи“.
Како примери на социјална поларизација што ги анализирале во истражувањето таа ги посочи говорот на
омраза по победата на РК Вардар, пеењето на химната
и резултатите од Евровизија, каде што постоечкиот поларизирачки дискурс уште повеќе се радикализира. „Од
друга страна, пак“, додава таа, „ова ги спречува партиите во политичкиот дијалог, па тие заради чистотата пред
своите поддржувачи се оневозможени да направат важни, крупни политички одлуки за заедничко добро“.

NO
DECISION

NOTED CONDITIONS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

URP

2015

URP

2016

URP

URP
The Council of the EU agrees to respond positively and sets out the path towards opening accession
negotiations in June 2019.

2018

June

2019
October

2019

The Council of the EU strongly welcomes the signature of the agreements with Greece and Bulgaria
and stresses the importance of its continued implementation;
Welcomes the overcoming of the deep political crisis, including through continued implementation
of the Pržino Agreement and substantial progress on the URP;
Welcomes the further implementation of the OFА.

The Council of the EU will revert to this issue with a view to reaching a clear and substantive decision
as soon as possible and no later than October 2019.
The Council of the EU strongly welcomes the signature of the agreements with Greece and Bulgaria
and stresses the importance of its continued implementation.

The Council will revert to the issue after the European Council.
The European Council will revert before the EU-Western Balkans summit in Zagreb in May 2020.

Институтот за европска политика – ЕПИ е корисник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.
Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Институтот за европска политика – ЕПИ и на ниту
еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој
и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Предлог Законот за игри на среќа – две страни на проблемот
Движењето „Анти коцкање“ од Тетово подолг период
презема разни активности, вклучувајќи и протести, со
цел што побрзо да се донесе Законот за игри на среќа и
забавни игри. Нивното главно барање до Собранието за
промена на Законот се однесува на местата каде можат
да се работат казина, спортски обложувалници и други
објекти за игри на среќа. Бараат тие да бидат оддалече-

ни најмалку три километри од населените места, а тоа
значи што подалеку од децата и од училиштата.
Наспроти нив е Асоцијацијата на спортски обложувалници на Македонија (АСОМ) која, преку соопштение
до јавноста, предупреди дека со предлог измените на
Законот, 7.700 луѓе преку ноќ ќе останат без работа.
Според нив, измените на Законот се носат без соодветГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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ни претходни анализи на состојбата, на социјалните и
финансиските импликации кои би ги предизвикале. Освен изгубените работни места, државата ќе загуби и 253
милиони евра, кои по основ на давачки и даноци секоја
година се слеваат во државната каса. Од АСОМ нагласуваат дека во земјите членки на ЕУ не се забрануваат,
туку квалитетно се регулираат игрите на среќа.
Од движењето „Анти коцкање“ на ова одговорија дека
вознемиреноста на обложувалниците за лицата кои би
останале без работа е лажна бидејќи тие и досега не
биле засегнати од уништените семејства. Активистите

„Мап д гап“ (Map the Gap)
апликација за локално
граѓанско учество

им порачаа на пратениците да посетат некое од бездомните семејства кои се жртви на коцкањето и потоа да одлучат по прашањето за дислокација на тие објекти.
Инаку, АСОМ е организација која се залага за поволна
бизнис клима за индустријата, безбедно опкружување
за своите вработени и играчи, одговорен пристап кон
игрите на среќа во обложувалница, како и социјална и
економска вредност во заедницата. Во АСОМ членуваат петте најголеми спортски обложувалници: Моцарт,
Спор Лајф, Златна Копачка, Евротип и Марбет.

„Бори се со нас“ отворен ден
во Крива Паланка

Сандра Стојановска и Елена Ридова се студентки од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), кои ја дизајнираа платформата Map
the Gap, преку која граѓанските организации, младите,
бизнис секторот и државните институции заедно ќе можат да ги решаваат проблемите во локалните заедници.

Граѓаните и здруженијата од Североисточниот плански
регион имаа можност да разговараат со претседателката на Државната комисија за спречување корупција,
Билјана Ивановска, како и со главниот државен ревизор, Максим Ацевски, за време на отворениот ден на
Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) во
Крива Паланка.

Платформата беше презентирана на дискусијата „Информатичката технологија и учеството на младите во
демократските процеси на локално ниво“, организирана од здружението „Млади европски федералисти“
(ЏЕФ Северна Македонија)

Сашка Цветковска од ИРЛ посочи дека идејата е да ги
охрабрат граѓаните на локално ниво да говорат за проблемите со кои се сочуваат. Започнале од Североисточниот регион бидејќи, тој ги има сите потенцијали за подобар живот, но реалноста е поинаква.

Креаторките рекоа дека главната идеја е да се вклучат
сите страни кои се засегнати од проблемите во општеството, на една социјална мрежа. Ова ќе придонесе да се
олесни комуникацијата меѓу нив, но исто така да се избегне „тропање на погрешна врата“.

„Ние ги бараме одговорите зошто не се живее подобро.
Проблемите се во областа на владеење на правото, во
корупцијата и, како што посочи државниот ревизор, во
незнаењето и отсуството на вештини кои се последица
на девастирањето на институциите веќе три децении.
Ние сме тука да скенираме кои се проблемите, зошто
сето ова се случува, зошто се иселуваат младите од Крива Паланка и да се бориме сите заедно да се живее подобро“, додаде Цветковска.

„Платформата има четири интерфејса, па засегнатиот
граѓанин си отвара свој налог според неговиот профил
и го пишува својот проблем. Објавата ќе биде видена од
останатите корисници и доколку некој од нив е засегнат
од истиот проблем, тој може да ја поддржи објавата.
Платформата ќе ги „исфрла на површина“ проблемите
со најголема поддршка за тие да бидат видливи за институциите кои се одговорни“, вели Ридова.
Во моментов значително недостасува мислењето и
вклучувањето на младите во локалната самоуправа, а
ним им недостасува повратна информација која ќе докаже дека нивното мислење е навистина значајно.
„Сакаме да го искористиме моментот со носењето на
Законот за младинско учество, за да ја потврдиме заложбата на институциите за вклучување на младите во
креирањето на политиките“ – вели Јелена Пероска, генерален секретар на здружението ЏЕФ Северна Македонија, а воедно и проектна координаторка на проектот
„Map the Gap“.
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За оваа активност ИРЛ соработуваат со независни институции бидејќи граѓаните имаат поголема доверба во
нив.

Вклучување на ромските барања во партиските изборни
програми
Роми активисти и интелектуалци од граѓанската иницијатива „Аваја“ ја промовираа својата нова кампања
„Мојот глас – твоја должност“ во пресрет на парламентарните избори 2020. Тие бараат политичките партии да
ги вклучат приоритетите на ромската заедница во своите политички програми.
Претставниците на „Аваја“ периодов организираа јавни
сослушувања со носителите на листите за пратеници во
шесте изборни единици. Според нив, ваквиот пристап
ќе придонесе кон подигнување на политичката култура
на ромските гласачи и тие ќе направат информиран избор кој ќе биде во интерес на ромската заедница.

ја зголемиме свеста кај заедницата и зрелоста кај политичките партии, организираме јавни дебати помеѓу
ромските политички партии и граѓански активисти за да
дадат отчет за сработеното и со тоа да се придонесе за
информиран избор на претстојните избори“, додава тој.
„Остануваме посветени на барањата на ромската заедница и активно ќе го следиме процесот на реализација
на ветувањата, користејќи ги сите демократски средства“, вели Елвис Шаќири, претставник на АВАЈА.

„Аваја воспостави структури во 17 општини, кои спроведуваат консултации со ромската заедница за тоа кои се
проблемите и потребите. Организиравме и средби со
советниците на двете најголеми партии ВМРО – ДПМНЕ и СДСМ на кои што им ја претставивме кампањата.
Одиме на средби и со амбасадори од различни земји,
каде што ги истакнуваме потребите на ромската заедница за да обезбедиме поддршка за реализација на потребите на заедницата“, рече Алберт Мемети, претставник на АВАЈА. „Во текот на изборните активности, ќе го
следиме целиот процес, преку тим за набљудување, кој
ќе известува за сите евентуални нерегуларности. За да

Граѓански ангажман
Решенија за врсничкото насилство со помош на Форум
театарот на „Меѓаши“
Бура на емоции ќе ви се случи додека го гледате Форум
театарот на Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“
на тема врсничко насилство. Едно чувство го заменува
друго, ви расте немирот, сакате да станете и да интервенирате, сакате да викнете „не, не е добро ова што го
правите“... А всушност тоа е и идејата на Форум театарот,
кој уште се нарекува „ангажиран театар“, да ви покаже
реална ситуација и да и да ви овозможи да учествувате
во нејзиниот тек, да интервенирате во решението и да
го смените крајот на таа ситуација.
Во Форум театарот на „Меѓаши“ беа вклучени ученици
од средните училишта и тоа од гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес, „Никола Карев“ и „Шаип Јусуф“ од Скопје.
Во публиката седеа нивни соученици и професори. Во

првата ситуација, која се случуваше во една од училниците во кое и да е средно училиште, публиката јасно го
препозна проблемот. Актерите ја одиграа повторно и на
публиката и беше понудено да интервенира во некој од
критичните моменти. Се менуваа актерите, се додаваа
реплики. Чувството на неправда и отстапуваше место
на желбата за правда. Кренати раце во публика и нови
интервенции. Може ли индивидуа да направи промена? Можеби сама не, ама може да ги охрабри другите и
така да создаде критична маса која потоа ќе ја воедначи
моќта, давајќи им глас на жртвите, правејќи ги видливи
за сите.
Според Ана Битољану од „Меѓаши“, ова се креативни
начини на изразување на младите. „Форум театарот е
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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осмислен и сака да влијае на општествената промена,
да влијае на работите околу нас кои што не ни се допаѓаат. Да не бидеме само пасивни набљудувачи, ниту они
кои само ќе гледаат и ќе критикуваат, туку да се обидуваме да наоѓаме различни решенија за нештата што не
мачат“, вели таа.
Врсничкото насилство е голем проблем за кој не се зборува толку колку што треба. Податоците на УНИЦЕФ
од 2018 година покажуваат дека 42% од учениците на
возраст од 13 до 15 години пријавиле дека доживеале
врсничко насилство. Колку ли се оние кои не го пријавиле тоа? Покрај физичкото насилство се позачестено е
психичкото кое многу често се прави со посредство на
Интернетот. Објавените видеа и фотографии во кои се
навредуваат соучениците остануваат долго на „мрежата“ и се постојана закана за жртвите.

„Добар дел од училиштата се трудат повеќе да прикријат одреден случај, наместо да постапуваат веднаш
кога ќе се случи насилство, што значи и пријавување, и
навремено известување и укажување ‘да, се случило насилство, ајде да видиме сега како понатаму’“, појаснува
Битољану. Според неа, насилството е нормализирано во
нашето општество и ретко се сфаќа сериозно, што значи
дека доколку не се случи нешто драстично, сè ќе помине.
Затоа треба постојано да се потсетуваме колку е важно
ненасилството и колку е голема одговорноста на сите
нас за справување со насилството.
Форум театарот е дел од програмата Мировно образование на „Меѓаши“, чиј годишен план е поддржан од
Цивика мобилитас.

Деветто издание на Engage
Конференцијата за друштвен активизам „Енгејџ“
(Engage) по деветти пат ги обедини активистите од светот во Скопје. Тие раскажуваа за нивните приказни и акции, сите различни, но со заедничка идеја да направат
позитивни промени во општеството.
Меѓу 15-те активисти кои настапија беа и: Сара Мардини, бегалка за време на војната во Сирија и активистка
за човекови права; Ена Бендевска и Калиа Димитрова
од платформата Медуза; Фејми Даут, како и кинематографот на документарниот филм „Медена земја“.
Демократијата, животната средина и човековите права
беа темите на кои најмногу зборуваа говорниците на
овогодинешната конференција. Алина Афлекајлор од
„Гринпис Романија“ потенцираше дека организацијата
сака да ги охрабри луѓето за тие да ја зголемат нивната
сила бидејќи граѓанското општество не се само организациите, туку сите луѓе во општеството. Таа ги охрабри
присутните да ја одберат каузата која е блиска до нивното срце и да излезат надвор.

Останатите говорници се фокусираа на вештачката интелигенција, ДНК инженерингот, корупцијата, демократијата, а настанот го затвори Антонио Михајлов од
„Скопје прајд“.
За прв пат оваа година, Енгејџ организираше и младинска сцена (ENGAGE Youth), на која млади активисти и
иноватори споделија искуства од нивната досегашна
работа.
Ова издание на Енгејџ беше поддржано од Нешнал
ендовмент фор демокраци (National Endowment for
Democracy), организирано од Младински образовен
форум и Радио МОФ.

Кирил Пржо Арсовски ја објасни врската помеѓу шумските пожари и глобалното затоплување, Катаржина
Прускевич го сподели своето искуство како таен новинар кој шест месеци поминал во фарма на тролови
во Полска, Бесијан Мехмети, зборуваше за модерната
архитектура и како училиштата од иднината создаваат
нови можности за поквалитетно образование.

Реакција на граѓанските организации за случајот „Јавна соба“
Случајот со затворената група „Јавна соба“ на мрежата
Телеграм стана актуелен кога пошироката јавност дозна
дека во групата се споделуваат експлицитни фотографии и видеа на девојки од целата држава, дел од нив и
малолетни. Од МВР најавија детална истрага, а на разговор беа повикани администраторот и креаторот на
групата.
12

ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

Голем број граѓански организации реагираа по ова прашање и посочија дека ваквите постапки не ги изненадуваат бидејќи сметаат дека ваквото однесување е резултат на лоши системски решенија, игнорирањето од
страна на „возрасните“ и образовниот систем.
„Родителите сѐ почесто панично ни се обраќаат и бара-

ат поддршка, затоа што не се спремни да одговорат на
проблемите кои се секојдневна реалност на нивните
деца. Неретко, и професорите бараат мислење и помош
во врска со овие теми затоа што сѐ уште не се обучени
и немаат доволно знаење како да постапат во вакви
комплексни ситуации. Ова е само уште еден знак дека
под итно треба задолжително воведување на сеопфатно сексуално образование (ССО)“, велат од здружението ХЕРА посочувајќи на важноста на образованието за
превенција на ваквите форми на насилство.
Според Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за
човекови права, обвинителството овој пат треба поа-

гилно да реагира. „Сметам дека треба да се исклучат
сите претпоставки. Значи ако станува збор за малолетник треба да се утврди од кои мотиви било тоа правено,
дали можеби зад тој малолетник стои повозрасно лице
кое можеби го навело или му укажало што да прави. Постои опасноста секако и од мрежа на педофили. Во секој
случај, овде жртви се девојчињата“, вели Пировска.
Од Меѓаши исто така посочуваат на можноста дека меѓу
членовите на групата има возрасни кои можат да ги злоупотребат споделените фотографии и да ги уценуваат
жртвите.

Кога ќе почнеме да го донираме вишокот храна?
Сопствениците на продавници за храна не се свесни за
можностите и малку ја познаваат регулативата за донирање на храна. Ова е еден од наодите од истражувањето направено меѓу компаниите за дистрибуција и продажба на храна, а презентирано во публикацијата „Не
фрлајте, донирајте! Храната е ограничен ресурс“ која ја
презентираа здруженијата Љубезност и Новинари за
човекови права на 26 февруари 2020 година во Скопје.
Истражувањето е направено во периодот од октомври
до декември 2019 година и констатира дека еден од
клучните проблеми е отсуството на законска регулатива
за искористувањето на вишокот на храна. Според наодите, нашата земја нема стратегија за постигнување на
целта 12.3 од Целите за одржлив развој во која се вели
дека секоја држава треба да го преполови фрлањето
храна до 2030 година, а истовремено не постои емпатија или желба за тоа да стане реалност.

Настрана од институциите, приватните компании и
граѓаните покажале ниска свест за потребата од донирање на вишокот храна и губењето храна.
Според Организација за исхрана и земјоделство на
ООН (ФАО), Северна Македонија се наоѓа на осмото
место во светски рамки по количините фрлена храна
според бројот на жители. Податоците кои јавно се пласираат говорат дека и кај нас се фрлаат огромни количини на храна која има потенцијал да нахрани околу
13.000 граѓани со три оброка дневно. Од една страна
имаме висок процент на т.н. вишок на храна, а истовремено има над 400.000 граѓани кои имаат проблем да
обезбедат храна.
Здружение на граѓани за помош на бездомници и социјално загрозени семејства и поединци „Љубезност“
– Скопје е корисник на институционален грант од програмата Цивика мобилитас.

Соработка
Кампања за бесплатна правна помош
Коалицијата Маргини и Здружението за еманципација,
солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) ја започнаа
кампањата за промоција на Законот за бесплатна правна помош за граѓаните кои немаат доволно средства
да започнат правна постапка за остварување на своите
права.
Доколку се соочувате со правен проблем и немате
доволно финансиски средства за решавање, вие имате
право на бесплатна правна помош.

Слоганот на кампањата „Не се откажувај, барај правда!“ ги повикува граѓаните да побараат заштита на
своите права и остварување правда по институционален пат.
Кампањата порачува дека државата може да осигура
економски раст и развој, родова еднаквост и надминување на сиромаштијата само доколку се обезбеди
пристапот до правдата и иницијативите за правно
зајакнување.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Во видео спотовите се претставени групи луѓе соочени
со правни проблеми кои не можат да ги решат поради
нивната слаба економска моќ, недовербата во институциите и/или системската дискриминација. Кампањата
повикува на остварување на остварување на правда по
институционален пат.
Погледнете ги видео спотовите

Маршот за женски права и правата на студентките
По повод Меѓународниот ден на жената, се одржа четвртиот по ред Марш за женски права, традиционално
организиран од Платформата за родова еднаквост и активистките за женски права, а за првпат му претходеше
Маршот на студентките. Оваа година протестот беше
посветен на жртвите на родово базирано насилство, под
мотото „Ти не си виновна!“, а студентките од УКИМ како
посебна група маршираа под слоганот „Студентките не
се виновни“.
Во присуство на стотици учесници кои се собраа на
Плоштадот Филип II, активистките го прочитаа овогодинешниот проглас, кој беше поттикнат од случајот „Јавна
соба“.
„Ние не сме безбедни! Ни на улиците, ни дома, па дури
ни онлајн. Неодамна цела јавност беше шокирана од
Телеграм групата – Јавна соба во која 13.000 членови
споделувале, гледале и се исмевале со материјали, фотографии и видеа со сексуална содржина за конкретни
жени и девојки без нивна согласност.[…] Станува збор
за исклучително радикална форма на родово засновано
насилство чии последици се далекусежни и сериозни“ –
се вели во прогласот.
Меѓу барањата на активистките се: сеопфатно сексуално образование во земјава како и адекватна, навремена и ефикасна превенција, заштита и поддршка на жртвите на родово базирано насилство од сите институции
кои се дел од системот, како и строго санкционирање на
секое постапување.
Маршот за женски права заврши во паркот „Жена борец“, каде што активистките имаа завршен преформанс,
изведувајќи адаптација на песната „Силувачот си ти!“
која прерасна во светска химна за неправдите и родово
базираното насилство врз жените.
Протестот на студентките, пак, претходеше еден ден
на изрекувањето на затворската казна за тројцата професори и еден демонстратор од Економскиот факултет
заради примање поткуп и барање сексуални услуги од
студентки за оценки.

„Не можеме да бараме целосно вклучување на жената
во општеството како рамноправна, како човек, ако образовниот процес постојано и се загрозува, од основното па се до високото образование. Време е да застанеме заедно и да се спротивставиме на сите оние кои си
дозволиле да ги поминат границите на својот авторитет,
време е да се спротивставиме на сите кои сметаат дека
жените стојат на располагање за чисто естетски причини и на сите кои сметаат дека не сме во позиција да кажеме „НЕ”. Време е да им подадеме рака на колешките,
да им се придружиме во борбата и да им помогнеме да
им се чуе гласот“, стои во пораката на студентскиот осмомартовски марш.

Овозможувачка околина
Регионален форум за Западен Балкан и Турција за
граѓанско општество
„Граѓанскиот сектор треба да е многу поотворен кон потребите на граѓаните, а да не биде насочен само кон донаторите“, препорача Никола Бертолини, раководител
на секторот за соработка во Делегацијата на Европската
Унија во земјава, на Регионалниот форум за Западен
Балкан и Турција за граѓанско општество кој се одржа во
Скопје, на 22 јануари, оваа година.
Тој исто така истакна дека е потребна позајакната соработка со локалните власти и дека се уште треба да се
работи на државното финансирање. „Наша цел, целта
на донаторите, е да не бидеме повеќе потребни овде“,
додаде тој.
Калинка Габер, државен секретар во Секретаријатот за
европски прашања рече дека ниту едно општество нема
да може да процвета ниту да има напредок без зајакнато и ефикасно граѓанско општество и оти владите треба да го разберат тоа. Таа го посочи воспоставувањето
на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество и истакна дека граѓанскиот сектор редовно
учествува во работата на владините тела.

На форумот беа презентирани резултатите од Извештајот за проценка на состојбата за создавање подобра средина и капацитетите на граѓанското општество
наспроти Упатството на Европска Унија за граѓанското
општество во земјите на проширување. Беше презентирана структурата на претстојниот Инструмент за претпристапна помош (ИПА 3) за периодот 2021-2027. На
настанот беше одбележан и почетокот на тригодишниот
проект на ЕУ ТАКСО 3 кој ќе има регионален пристап
при развојот на граѓанското општество во балканските
земји.
Активностите на ТАКСО 3 ќе опфатат промоција на
партнерства и вмрежување меѓу корисниците и соработниците, споделување добри практики и научени
лекции во развојот на капацитетите на граѓанското
општество, позиционирање на порталот на ТАКСО
како главен регионален извор на информации за
граѓанското општество, спроведување тренинзи итн.

На форумот учествуваат претставници од Албанија,
Босна и Херцеговина, Косово, С. Македонија, Црна
Гора, Србија и Турција, како и високи претставници од
Европскaта комисиja и од јавните институции.

ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Вмрежени граѓанските организации кои делуваат локално
Формирањето Мрежа за локална демократија е еден
од главните резултати на тригодишниот проект „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ кој го спроведуваа Европската асоцијација за
локална демократија (АЛДА) – Скопје, Здружението
на финансиски работници на локалната самоуправа и
јавните претпријатија (ЗФР) и Европското движење на
Република Северна Македонија.
Спроведените активности создадоа правни и финансиски услови за граѓанските организации на локално
ниво; поттикнаа и развија одржливи механизми за соработка меѓу граѓанското општество и локалните власти;
а исто така ги зајакнаа локалните капацитети на здруженијата со цел да бидат дел од граѓанскиот дијалог и донесувањето одлуки на локално ниво.
Над 70 претставници на граѓанските организации и
локалната самоуправа учествуваа на завршната конференција „Локалната демократија – идеал или практика“
каде беа споделени искуствата од проектот, постигнувањата и научените лекции.
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Ивана Петровска, координатор на проектот, истакна
дека потребата за вакво делување потекнува од фактот што организациите кои се регистрирани во Скопје
најчесто функционираат на централно ниво, додека
граѓанскиот сектор во другите градови не е доволно развиен. „Овозможивме и вмрежување на граѓански организации на локално ниво бидејќи увидовме дека голем
дел од нив делуваат изолирано и во рамки на нивната
област“, додаде таа.
Откако било увидено дека најголем дел од општините
финансиски ги поддржуваат граѓанските организации
на локално ниво, побарале да се развие стандардизација на поддршката, со цел тоа да се направи на најдобар начин и да даде посакувани ефекти врз локалното
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