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КРИЗАТА ЈА ЗАСИЛИ СОРАБОТКАТА И АНГАЖМАНОТ
НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Во последните два месеци од необичната и на многу
начини тешка 2020 година, кризата предизвикана од
Ковид-19 го достигна својот максимум. Во секојa смисла. Бројот на заразени беше најголем, бројот на починати исто така. Здравствените капацитети беа целосно искористени, а здравствените работници на работ
на своите можности.
Никогаш не била попотребна соработка од сега и никогаш не било потешко да се направи. Сепак, на дистанца, преку разно-разни платформи, граѓанските
организации покажаа дека можат да соработуваат и
функционираат и во вакви (не)времиња.
Во овој период привршија ад хок грантовите на Цивика мобилитас кои беа наменети за надминување
на некои од кризните состојби предизвикани од Ковид-19. Граѓанските организации корисници на овие
грантови дистрибуираа над 2200 хуманитарни пакети, повеќе од 320 граѓани добија психо-социјална поддршка, а над 160 добија советодавна поддршка. Ова е
особено важно за да ги гледаме негативните ефекти
од Ковид-19 пошироко. Многу често, последиците од
пандемијата ги изразуваме во број на инфицирани,
број на починати или во суми кои ги отсликуваат економските загуби па на тој начин, ја губиме од вид штетата што ни ја направи на менталното здравје. Така,
група погодени од здравствената криза се намалува
за оние кои можеби успеале да се заштитат од вирусот.
Кризата успеа да ги мобилизира граѓанските организации, но и граѓаните. Тоа се покажа и преку зголемувањето на членството кај осум од ад хок грантистите,
и преку зголемениот број волонтери кај 11 од организациите корисници на овие грантови. Дали кризата
ја поттикна нашата солидарност? Дали го зголеми
граѓанскиот активизам? Дали граѓаните ги препознаа

граѓанските организации како актери преку кои најмногу можат да помогнат? Ова се прашања за анализите
кои треба да си ги направи граѓанскиот сектор. Но не
по завршувањето на кризата туку сега, додека се уште
трае. Што е она што ги привлекло граѓаните? Зошто избрале своето слободно време да го донираат и да волонтираат? Ако сакаме да го задржиме овој тренд и по
кризата, мораме сега да дознаеме која бил мотивот на
граѓаните? Кој или што го притиснал/о прекинувачот
и ја ослободил/о енергијата што се вложува за да им се
помогне на другите?
Граѓанските организации, претежно грантисти на
Цивика мобилитас, им ја понудија својата помош и
поддршка на институциите. Свесни за вредноста на
соработката, тие порачаа дека надминувањето на
кризната состојба ќе биде полесно ако го правиме
сите заедно. На форумот со Министерот за здравство
Венко Филипче и директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов ги потенцираа горливите прашања како што се пристапот до информации,
пристапот до услуги, третманот на лицата со хендикеп
и другите ранливи категории. Прашаа за планот за
подготвителни активности за процесот на вакцинација, за информирањето во врска со вакцинацијата и
сите предизвици што идат со него. И, повторно ја понудија својата помош и поддршка.
Затоа што соработката е клучна, а заедно е полесно!

Гонце Јаковлеска
Национален координатор на
Цивика мобилитас за ИКО
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Соработка за ефективно адресирање
на проблемот со говорот на омраза и
дискриминацијата во медиумите
„Mеѓусекторката соработка на Советот за етика во медиумите со сите важни чинители за адресирање на
проблемот со говорот на омраза и дискриминацијата е
од клучно значење во неговото искоренување“, истакна извршната директорка на СЕММ Марина Тунева на
дебатата „Поврзување меѓу саморегулаторното тело,
регулаторот за радиодифузни медиуми и Народниот
правобранител во заштитата на човековите права и
реакцијата на говорот на омраза во медиумите“ што се
одржа на 30 ноември, 2020 година.
Според, Катерина Синадиновска, претседателка на УО
на СЕММ, „говорот на омраза не е само прекршување
на новинарските стандарди, туку и кривично дело и
може да предизвика и злосторство од омраза. Гледајќи
кон говорот на омраза во медиумите како општествен
проблем, неопходно е вклучување на сите актери за
негово сузбивање, вклучително и на инструментите на
државата, односно казнувањето и санкционирањето на
оваа појава“.
„СЕММ е организација која не изрекува казни, туку одлуки со морална содржина и битката што ја водиме со
говорот на омраза и дискриминацијата по разни основи може да се обедини со напорите на Омбудсманот за
соработка, токму во поглед на нарушувањето на човековите права“, истакна претседателот на Комисијата за
жалби при СЕММ, Мирче Адамчевски. Агенцијата по
свое наоѓање, рече Адамчевски, бидејќи не е надлежна
за етиката во радиодифузните и печатените медиуми,
кога добива жалби или утврдува неетичност се обраќа
до нас да се изјасниме. Лани од страна на Агенцијата
до Комисијата за жалби при СЕММ беа упатени четири
жалби. Во две од нив беше утврден говор на омраза и
дискриминација, објасни Адамчевски, додавајќи дека
и од Народниот правобранител, уште во првата година
од основањето на СЕММ, биле упатени претставки против редица портали.
Емилија Петреска-Камењарова, раководителка на
Одделението за човекови права и медиумска писменост, од Агенцијата за аудио
и аудио визуелни медиумски
услуги, истакна дека говорот
на омраза е една од важните области каде Агенцијата
може да соработува со СЕММ
и предложи продлабочување
на соработката во случаи кога
СЕММ ќе добие претставка
за радиодифузер. Таа објасни

дека по измените на ЗААВМУ од 2018 година, беше воспоставена практика сите извештаи од надзорите за член
61 и изречените мерки да се испраќаат во СЕММ, за да
бидат разгледани и од Комисијата за жалби од аспект
на почитувањето на Кодексот на новинарите на Македонија. Сметаме дека токму постапувањето во ваквите
случаи е точка на која треба да се договориме за подобра соработка, можеби и во смисла на тоа кога во Агенцијата ќе стигнат вакви претставки или по службена
должност ќе забележи проблематична содржина да не
анализира АВМУ, туку веднаш сѐ да се праќа кај СЕММ.
И на полето на медиумската писменост се преземаат
низа активности зашто ова прашање е тесно врзано со
остварувањето на основното човеково право за слобода
на изразување во медиумски посредуваната реалност
на 21 век.
Маријан Поњавиќ, државен советник во Одделение
за заштита од дискриминација и соодветна и правична застапеност кај Народниот правобранител истакна
дека во предметите каде што има елементи на говор на
омраза, Народниот правобранител е спречен директно
да постапува, пред сè затоа што се работи за кривична
материја, а воедно и поради немањето надлежност за
постапување кон субјектите од приватниот сектор кои
во најголем број на случаи се сторители на говор на омраза или, пак, овозможуваат на поединци да ги користат
нивните бази за пласирање на говорот на омраза. „Тука,
пред сè, би алудирал на медиумите и порталите, каде
што говорот на омраза е најизразен и каде повеќепати
сме реагирале индиректно, односно со поднесување
на одредено барање со укажување до СЕММ да постапи согласно своите надлежности“, нагласи Поњавиќ. Тој
истакна дека е потребна постојана едукација и сензибилизирање на новинарската фела, којашто би придонела
во справувањето со овој феномен.
Според Снежана Трпевска, претседателка на Институтот за истражување на општествениот развој – РЕСИС,
секогаш кога се зборува за говорот на омраза онлајн
треба да се има предвид дека Интернетот е носител на
позитивни придобивки и ако се повикува на масовно санкционирање
на постови на социјалните мрежи тоа
може да доведе до друг дисбаланс.
Начелото на сеопфатност, според неа,
подразбира дека регулаторната рамка, законите, треба да се надополнети
и со нерегулаторни приоди.
Извор: СЕММ.
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Новогодишни пакетчиња полни со здравје
Рурална коалиција и Една може им ги разубавија новогодишните празници на 100 деца од еднородителските
семејства со новогодишни пакетчиња. До тука, ова е
сосема вообичаена предпразнична информација, она
што ја прави необична е составот на пакетичињата – тие
се полни со домашни земјоделски производи.
Двете организации на овој начин сакаат да им излезат
во пресрет на своите корисници. За Рурална коалиција,
ова е обид да им се помогне на земјоделците од кои,
дури 84% ги почувствувале негативните последици од
пандемијата предизвикана од Ковид-19. Според нив,
на дел од земјоделците, приходите им се намалени и за
60% заради затворањето на пазарите, затворањето на
границите или намаленото производство поради стравот за пласман итн. Уште потешко им беше на жените
од руралните средини кои понесоа огромен товар грижејќи се за производството и за домот, а на краj, останаа
без планираната заработка од продажбата на своите
производи.
Еднородителските семејства со кои работи Една може
тешко излегуваа на крај во овие кризни времиња. Намалените приходи, зголемената неизвесност уште повеќе го зголеми чувството на маргинализираност на
овие луѓе.
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„За прв пат дониравме, ова е нов дел од нашето работење“, рече Лилјана Јоноски, извршен директор
на Рурална коалиција. „Преку донацијата“, вели таа,
„всушност ги промовираме домашните земјоделски
производители пред најмалите членови на општеството, децата. На овој начин сакаме да им покажеме дека
пакетчињата можат да бидат и поинакви и тоа полни со
здравје“. Овој потфат е направен во соработка со задругата за органска храна „Добра земја“, која ги направи
пакетчињата и Една може, чии членки ги доставија до
децата. Оваа соработка развесели 100 деца во текот на
празничните денови. „Ништо од ова не би било вака ако
ја немавме поддршката од Цивика мобилитас, па уште
еднаш по кој знае кој пат се докажа дека институционалната поддршка е клучна за развојот на секоја граѓанска организација“, рече Јоноски.
Двете организации грантисти на Цивика мобилитас направија чекор за поинаква Нова година за сите, за поздрави дечиња, за вредни земjоделци, за родители кои
што им го посакуваат наjдоброто на своите деца, а не
секогаш може да им го обезбедат.

Граѓанско учество
Интегрирањето во ЕУ нема да е доволен мотив за враќање
на иселениците
„Испразнето гнездо“ беше насловот на настанот што го
организираше ДИЈАЛОГ – Центарот за делиберативна
демократија од Прилеп, на 23 ноември, 2020 година на
кој ја промовираше студијата „Емиграциите на генерацијата ‘Независна Македонија’“ и организираше уметничка изложба.
Студијата на авторките д-р Јоспипа Ризанкоска и доц.
Д-р Јасмина Трајкоска Наумоска содржи загрижувачки
податоци за иселувањето, за причините и идните планови на оние кои ја напуштиле земјата. „Ова е најверојатно единственото досега емпириско истражување
кое опфаќа 915 испитаници – иселеници во последните
три декади. Наодите ја побиваат досега водечката хипотеза дека иселениците главно заминуваат од државата
поради економски причини и ја потврдуваат алтернативната хипотеза дека лошата политичка клима ги тера
македонските граѓани на масовно емигрирање. Фактот
дека половина од испитаниците планираат засекогаш
да живеат надвор, 63% не би се вратиле ниту при евентуално интегрирање на Северна Македонија во Европската Унија е сериозен аларм за курсот на политиките во
државата,“ вели д-р Ризанкоска.
Поткрепа на ова се и другите наоди. Дури 62% од испитаниците однапред го планирале иселувањето , а околу
72% живеат со семејството или со партнерите што исто
така ја намалува можноста за враќање во земјата. Што
се однесува до возраста, 82% од анкетираните иселеници се помеѓу 26 и 46 години, а нешто над 64% имаат
универзитетска диплома, одбранети магистерски или
доктори трудови. Иселувањето почнало да се зголемува
во 2009 година кога се иселиле 1,9% од испитаниците за
да го достигне врвот на интензитетот во 2018 кога се иселиле 14,9% од испитаниците. Од 2014 до 2019 година се
иселиле 64% од испитаниците.
Иселениците не биле особено активни во процесите
на креирање локални и национални политики пред
иселувањето, генерално поради високиот степен на
недоверба но, и поради непознавањето на работата на
институциите. „Карактеристиките на добро владеење
стануваат многу полесно препознатливи за луѓето кои
се иселуваат во политички системи во кои јавните политики обезбедуваат достоинствен живот. Тогаш човекот
како да станува свесен дека политиката е многу повеќе
од политичките партии и дека политиката може да го направи нашиот живот достоинствен или неподнослив“,
вели доц. Д-р Трајкоска Наумоска. Таа смета дека политичката и граѓанската едукација ќе ги научи луѓето дека
постои огромен простор надвор од политичките партии
во кој може да се делува за јавно добро.

Авторките на студијата сметаат дека спроведувањето на
попис на населението е неопходен за да може да се планираат ефективни (демографски, социјални и економски) политики во земјата и кон иселениците. Јавните
политики треба исклучиво да се базирани на анализи и
докази, а не на чисто партиски и/или владини интереси. Тие препорачуваат департизација на државните институции преку воведување на системот на заслуги при
вработување во институциите на локално и централно
ниво, како основна мерка за зголемување на нивната
ефикасност и ефективност.
Проектот „Испразнето гнездо“ на визуелната уметничка м-р Марија Конеска беше инспирација за истражувањето. Центарот Дијалог ги спроведуваше овие активности со финансиска поддршка на Цивика мобилитас.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Непартиски професионалци се бараат во Комисијата за
заштита од дискриминација
На крајот на годината, собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата го започна сослушувањето на 44 пријавени кандидати за членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
(КСЗД). Откако ќе биде направен избор на седуммина
од нив, колку што ќе брои новиот состав, државата, по
година и пол, ќе го пополни правниот вакуум кој ги остави без заштита луѓето соочени со дискриминација.
Граѓанските организации, пред повторното усвојување
на Законот за спречување и заштита од дискриминација, побараа од пратениците измени на членот 18 со
кои, постапката за избор на КСЗД требаше да се уреди
по примерот на таа за избор на членови на Државната
комисија за спречување на корупцијата. Иако овие измени не беа прифатени, сепак на сослушувањето учествуваа и претставници на граѓанскиот сектор.
Јавниот оглас за избор на членови на КСЗД беше објавен на 24 ноември 2020 година, а Мрежата за заштита од
дискриминација (МЗД) побара од Собранието транспарентна и отчетна постапка во која ќе бидат избрани
професионални, искусни и непартиски за членови на
Комисијата. Ова, според МЗД е особено важно ако се
има предвид „нетранспарентниот избор на партиски и
непрофесионални кадри за членови во изминатите два
мандати на Комисијата“.
Составот на КСЗД треба да го одразуваат составот на
општеството во целина заради што, Мрежата за заштита
од дискриминација побара од Собранието при изборот
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да се применуваат принципите за соодветна застапеност на сите општествени групи, начелото на соодветна
и правична застапеност на припадниците на заедниците и родово-балансирано учество и избор на лица
кои на ниту еден начин не се поврзани со политичките
партии. „Независна Комисија за спречување и заштита
од дискриминација претставува предуслов за обезбедување на правна сигурност на граѓаните и меѓународен
стандард во заштитата од дискриминација согласно
меѓународните пропишаните критериуми за национални институции“, се вели во соопштението на МЗД.
За член на Комисијата може да биде избрано лице кое е
државјанин на РС Македонија, има стекнато 240 кредити според ЕКТС и има минимум седум години работно
искуство во областа на човековите права, од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација. Во
моментот на изборот, да не му е изречена казна затвор
од над шест месеци или забрана за вршење на дејност
или должност со правосилна судска пресуда и да не е
носител на функција во политичка партија.
Законот за заштита од дискриминација беше донесен
во 2019 година откако во Собранието влезе со европско
знаменце, но во мај 2020 година беше укинат од Уставниот суд поради тоа што не бил усвоен со потребно мнозинство од 61 пратеник. Пратениците на новиот состав
на Собранието на Република Северна Македонија повторно го изгласаа Законот за спречување и заштита од
дискриминација во октомври 2020 година со 69 гласови
за, еден воздржан и без ниту еден глас против.

Напредок е кога дискусијата за лицата со нарушено
ментално здравје се поместува од социјална помош кон
вклучување на пазарот на трудот
Како луѓето со нарушено ментално здравје да се интегрираат во општеството, да создаваат пријателства, врски, семејства? Како тие да бидат работоспособни и колку системот им дава шанса да го остварат своето право
на вработување, да бидат самостојни и да имаат достоинствен живот? На овие теми дискутираа професионалци од областа на здравството и социјалата и граѓани кои
се соочуваат со овие предизвици на панел дискусијата
„Предизвиците во ресоцијализација, реинтеграција
и рехабилитација на луѓето со нарушено ментално
здравје“, што ја организираше Асоцијација Мисла на 3
декември 2020 година.
Според Светската здравствена организација, околу 450
милиони луѓе во светот живеат со ментална или невролошка попреченост, а дури две третини од нив не бараат
медицинска помош поради стигмата, дискриминацијата и занемарувањето на попреченоста, истакна модераторот на настанот Билјана Дуковска, воведувајќи ги
присутните во темата. За надминувањето на стигмата,
потребно е да се вклучи целото општество. Димитар
Илчов, од Асоцијацијата Мисла, истакна дека процесите за рехабилитација и ресоцијализација се насочени
кон лицата исклучени од општеството и опфаќаат едукација, стекнување на работни вештини и навики како
и општествени вредности и начин на однесување. Но,
процесот на реинтеграција е обратен и може да биде
успешен единствено доколку е инициран од самото
општество и доколку биде прифатен од страна на мнозинството членови на општеството.

помеѓу здравствениот систем и социјалните служби. Напредокот е видлив затоа што на претходни средби се
зборувало како лицата со психијатриски дијагнози да
добијат социјална помош и надомест за туѓа нега, а
на оваа дискусија веќе се зборува како овие луѓе да се
вклучат на пазарот на трудот и како да излезат од дома.
Многу е важно кругот на поддршка да е свесен со какви
проблеми се соочуваат лицата со нарушено ментално
здравје и како тие проблеми да бидат ефективно надминати. Тука одговорност имаат и социјалните работници
како помагачи и организациите кои што работат со овие
лица за да се отворат дневни центри каде што тие ќе бидат во околина која што ќе биде мотивирачка за нив и
каде што тие ќе се чувствуваат прифатено.
Дискусијата се одвиваше комбинирано, во просториите
на Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје и онлајн преку платформата ЗООМ и на Фејсбук страната на Асоцијација Мисла. Овој пристап им овозможи на 90 лица
да ја следат дискусијата.
Настанот беше поддржан од програмата Цивика мобилитас и е во рамки на проектот „Акција за поддршка на
менталното здравје“.

Експертите, говорници на настанот, особено се осврнаа
процесот на реинтеграција. За д-р Мирјана Јовановска Стојановска, претседател на Комора на психолози
на Македонија, со живеењето на овие лица во заедницата стануваат важни и други модели на лекување, покрај болничкото лекување. Таа ја нагласи социјалната
улога – вклучувајќи ги општествените односи, работата
и слободното време, како и квалитетот на животот и семејните односи. Според Јасмина Калеовска, социјален
работник, реинтеграцијата ќе им овозможи на лицата со
ментални проблеми да функционираат во општеството
и да имаат квалитетен живот но, за тоа мора да постои
круг на поддршка што ќе ги вклучи семејството и пријателите. Психологот Барбара Садовска, претседателка
на Фондацијата за взаемна помош „Барка“ од Полска
зборуваше за потребата од развој на социјалната и солидарната економија која ќе вработува и ќе придонесува кон социјална реинтеграција на лицата со нарушено
ментално здравје. Таа даде неколку примери од нејзината земја каде работодавачите добиваат поддршка од
државата кога вработуваат лица со попреченост.
Учесниците во дискусијата констатираа дека имплементацијата на програми за ресоцијализација и реинтеграција во општеството на лицата со потешки ментални
растројства бара координирана системска соработка
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Алтернативен извештај за состојбата со правата на децата
во Македонија
Долго време детските права беа прекршени, непочитувани,
а децата тажни, несреќни...

со своите права, а за нив, најчесто се информираат во
училиште, од интернет или пак во нивните домови.

Своите желби не ги искажуваат, живеат во свет темен, тажен, без родителска грижа...

Алтернативниот извештај покажува дека правата на децата односно правото на образование, на игра, на чиста
средина, правото на сопствено мислење и изразување
генерално се почитуваат, иако не на соодветно ниво.

Често одредена група на деца секогаш ги омалуважува и ги
осудува поради нивниот физички изглед.
Никој не се дружи со нив, не ги сакале. Но, сето ова мора да се
смени!
Ова е извадок од воведниот дел на Алтернативниот
извештај за состојбата со правата на децата во Македонија, кој носи моќна порака од децата за децата:
„НИЕДНО ДЕТЕ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ДИСКРИМИНИРАНО!“

За време на презентацијата на Извештајот децата истакнаа повеќе проблеми како што се: нискиот квалитет на образование, немањето на соодветни услови за
вклучување на децата во попреченост во образовниот
процес, ограниченоста на слободното време поради
преголемиот обем на училишни обврски, недостатокот
на можности за вклучување во спортски и културни активности особено во помалите градови и руралните средини, недоволната грижа за децата на улица од страна
на институциите, високата загаденост на воздухот и други проблеми кои негативно се одразуваат врз добросостојбата на децата.
Децата зборуваа и за насилството, особено врсничкото
насилство, презентирајќи ги резултатите од истражувањето кои потврдуваат дека 10% од децата некогаш
биле жртва на насилство, а повеќе од 20% познаваат некој кој бил жртва на насилство.
Статистиката за дискриминацијата по повеќе основи
потврдува дека 42,24% од децата се почувствувале дискриминирани во одредена ситуација, најчесто поради
нивната возраст, полот, финансиската состојба на нивното семејство, етничката припадност. Децата кажуваат дека се, исто така, дискриминирани поради нивниот
изглед, телесна тежина и боја на кожа, како и поради
местото на живеење, нивниот стил на облекување или
музиката која ја слушаат.

Извештајот го подготвија 13 ученици на возраст помеѓу
12 и 17 години, од повеќе градови на земјава, а под менторство на Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“.
Оттаму велат дека менторирањето на оваа група ученици е од непроценливо значење не само за нивната
работа како застапници за правата на детето, туку уште
повеќе за нивното залагање и практикување на принципот на учество на децата во процесите на носење одлуки
за работи важни за нив.
Учениците автори го презентираа Извештајот на Светскиот ден на детето, на 20 ноември 2020 година. Во него
се рефлектирани наодите од истражувањето за состојбата на правата на децата во кое учествуваа 1.077 деца
од Северна Македонија но, и нивното лично и искуството на нивните врсници. Истражувањето е направено од
мај до јули 2020 година.
Според истражувањето, мнозинство од децата односно
62,8% имаат слушнато за Конвенцијата за правата на
детето, но само 2,85% ја имаат прочитано. Повеќе од половина или 56,4% од децата сметаат дека се запознаени
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Алтернативниот извештај за состојбата на правата на
децата е поднесен до Комитетот за правата на детето
при ООН, во рамките на процесот на периодично известување за спроведувањето на Конвенцијата за правата
на детето во Македонија.
Извештајот според децата автори и детската амбасада
Меѓаши е задолжително четиво за секој кој се грижи за
добросостојбата на децата и за унапредувањето на нивните права имајќи ги предвид деталните анализи за состојбите на детските права во нашата држава.
„Ги охрабруваме децата на кои им се прекршени правата да се јават на СОС телефонот!“, е можеби и наједноставната, но најважна препорака која произлегува од
овој извештај, пренесена од децата за децата.

Тетово, Гостивар, Брвеница и Врапчиште имаат висок
Индекс на мултикултурализам
Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од
Гостивар воспостави Индекс на мултикултурализам
со кој може да се следи динамиката на меѓуетничките
односи на подолг период и да се прави споредба меѓу
општините со помош на објективни критериуми.
Истражувањето кое е спроведено за да се воспостави
Индексот ги опфати општините Тетово, Гостивар Брвеница и Врапчиште. Вкупната индексната оценка по
општини изнесува 5, а според истражувањето максимален индекс, 5 од 5 во поглед на мултикултурализмот постигнале општина Тетово и Гостивар, додека општините
Брвеница и Врапчиште имаат индекс од 4,4 односно 4,3.
Овие општини се земени како примери за специфични
микро средини во кои, на односите меѓу различните заедници влијаат различни фактори: демографски, институционални, економски, историски итн.

Со индексот на мултикултурализам беа опфатени четири клучни сфери: локална самоуправа и пристап до
јавни услуги, интеграција и градење интеркултурни
компетенции во рамки на образовниот систем, култура,
граѓанско општество и социјална кохезија. За секоја од
наведените сфери беа формулирани индикатори. Во секоја од општините, АДИ воспостави мрежи од претставници на локални граѓански организации и неформални
групи, локални институции и Комисија за односи меѓу
заедниците (КОМЗ).
Беа анализирани јавно достапните информации (законска рамка, локални политики, стратешки документи, програми за работа, извештаи за буџетски средства,
посебни извештаи и слично) од локалните власти, јавни
институции, граѓански организации и други засегнати чинители. Во поглед на податоци за демографската
структура на населението во целните општини беа користени податоци од Државниот завод за статистика.
Покрај тоа, беа спроведени и длабински интервјуа со
претставници од повеќе институции, а дел од податоците беа собрани и преку прашалник наменет за релевантни чинители од четирите општини.
Речиси сите вклучени во истражувањето нагласуваат
дека постои мирољубива кохабитација во општините, но
евидентна е потребата континуирана работа на унапредување на меѓуетничките односи. Мултикултурализмот
како концепт треба да биде земен предвид во градењето на локалните политики и за прашања кои навидум не
се однесуваат директно на односите меѓу заедниците.
Во образованието, неопходно е да се напушти праксата на образовна сегрегација, чекор кој веќе успешно
функционира во неколку училишта во општините. На
полето на културата, зајакнувањето на соработката меѓу
локалните власти, локалниот граѓански сектор и институциите од културата би овозможило унапредување на
квантитетот и квалитетот на различни заедници.
АДИ го воспостави Индексот на мултикултурализам
како дел од проектот „Локални мрежи за мултикултурализам“, што го поддржа Цивика мобилитас.

„Токму поради ова, беше вистински предизвик да се
развие модел кој ќе одговори на спецификите на овие
средини и соодветно ќе ги „мери” состојбите во согласност со капацитетите на заедниците, а нема да ги „казнува” поради околности кои ги надминуваат нивните
ингеренции“, велат од АДИ.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Поларизираниот политички дискурс го ослабува
политичкиот дијалог
Анализата: „Поларизирачкиот дискурс и влијанието врз
политичката и социјалната поларизација во македонското општество“ има цел да го покаже нивото на поларизираност и ефектите врз процесот на креирање политики и социјалната поларизација.
Анализата е спроведена од тимот на Институтот за
општествени и хуманистички науки – Скопје (ИОХН),
една од ретките организации која сериозно се занимава со поларизирачкиот дискурс како тема во општество
каде политичкиот наратив го има носечкиот збор.
Ана Блажева од ИОХН појаснува дека со истражувањето се обидуваат да покажат на кој начин говорот може
да придонесе кон продлабочување и проширување на
феноменот на поларизацијата, во најширока смисла
сфатена како спротивставени ставови за одредени политички и општествени прашања и политики кои се исклучиви и непомирливи, и да ги истражат ефектите од
политичкиот дискурс на партиите како тоа се прелева
во јавниот говор на социјалните мрежи и како влијае на
подлабока општествена поларизација.
Фокусот на анализата е на доминантниот политички
дискурс помеѓу двете доминантно етничко македонски
политички блокови ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Оваа линија на поделба е избрана како доминантна оска на политичка поларизација која ги поставува и потоа влијае
врз општествената поларизација во однос на други политички и општествени теми и прашања.
„Нашата анализа на официјалните дискурси на партиите покажа дека тие постојано инсистираат на ваков
тип на политичка поларизација, односно дискусиите на
партиите се секогаш „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. Со ваков дискурс политичките партии не само
што ја овозможуваат општествената поларизација, туку
на некој начин и го продлабочуваат јазот и даваат таква
поларизирачка пракса да се користи и во јавниот говор,
кој пак, најрадикално може да се следи преку говорот
на омраза и на социјалните мрежи и медиуми“, вели
Блажева.
Ефектите од поларизирачкиот дискурс се анализирани
преку говорот на омраза кој е најприсутен на социјалните мрежи помеѓу опонентите на Преспанскиот договор, Законот за јазици и Договорот со Бугарија. Говорот на поддршка и умилкување на лидерот се јавува
кај следбениците и поддржувачите на лидерот на владејачката партија. Овие се елементите кои укажуваат на
постоење на партиски клиентелизам што дополнително
негативно влијае врз демократските капацитети на ин10
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ституциите и општеството. Овие процеси доведуваат
до зголемено чувство на несигурност и страв кои потоа
преку партиските дискурси се артикулираат низ поларизирачки пристап.
Анализата покажува дека поларизирачкиот дискурс
има силна афективна компонента односно за постоењето на чувството на страв, гнев, омраза и срам кои
го обликуваат и јавниот говор во кој има често говор на
омраза. Во оформувањето на поларизирачкиот дискурс
се вклучуваат и дел од јавните личности - колумнисти,
интелектуалци и новинари.
Оваа практика треба да ги напушта професионалните
медиумски содржини, како и некритичкото ширење на
говор на омраза или поларизирачки говор кој може да
поттикне говор на омраза. Потребно е да се градат медиумски политики кои ќе ја промовираат културата на
дијалог и демократска полемика со почитување на класичното новинарско правило – да се слушне гласот и на
другата страна.
Од круцијално значење е да се промени постоечката законска регулатива која ја отежнува и оневозможува поголемата вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, со единствена цел за демонополизација
на политичката сфера во однос на постоечките политички партии, кои јасно ја поттикнуваат поларизацијата и
се потпираат врз неа во политичкото делување. Ова ќе
не доближи еден чекор поблиску до „целта“ граѓаните
да бидат информирани преку кампањи при донесување
на крупни политички одлуки, кои длабоко засегаат поголем дел од граѓаните, а во креирањето на политиките да
се создаваат „натпартиски алијанси“ кои ќе адресираат
општествени прашања што ги засегаат токму граѓаните
надвор од тесните партиски интереси.
Гордан Георгиев, координатор на проектот, истакна
дека целта на оваа анализа е постојано да се држи оваа
тема отворена, бидејќи е важно и граѓаните и јавноста
да имаат предвид одредени практични и морални дилеми како би се справиле со постоечкиот радикален поларизирачки дискурс.
Анализата е резултат на проектните активности реализирани во
рамки на проектот „Општествена
нормализација: Јакнење на политичкиот дијалог и деполаризација
на јавниот дискурс“ спроведуван
од тимот на Институтот за општествени и хуманистички науки –
Скопје и поддржан од програмата
на Цивика Мобилитас.
Прочитајте ја целосната анализа.

Моделот за декриминализација на употребата на дроги
треба да го направат заедно, институциите, граѓанските
организации и експертите
Декриминализација на употребата на дрога, но само
преку модел што ќе биде креиран со вклучување на
вистинските познавачи и ќе обезбеди контрола на
употребата, но и програми за помош, поддршка и ресоцијализација на корисниците и зависниците, како и
дестигматизација на општеството за оваа проблематика, порачаа учесниците на меѓународната Конференција за модели на регулација на дроги, одржана на 18 и
19 ноември 2020 година, во организација на Коалиција
Маргини и ХОПС–опции за здрав живот.
Меѓународната конференција на едно место собра
светски и домашни експерти и практичари од Јавно обвинителство, полиција, здравство, социјална политика,
здруженија на граѓани и учесници од различни профили поврзани со регулирањето на дрогите.
Министерот за здравство Венко Филипче, на отворањето на конференцијата изјави дека декриминализацијата е многу комплексно прашање, кое само со инклузивен процес на сите институции, граѓански организации
и вистински познавачи ќе биде успешно, односно, ќе
спроведе контрола на конзумирањето, ќе го канализира
системот на санкционирање и на крајот ќе се воспостави решение што ќе може да се спроведе.
Според организаторите на Конференцијата, прохибиционистичкиот и репресивен модел на казнување на
употреба на дроги во ниедна земја не дава резултат во
намалувањето на употребата на дроги, но и во намалувањето на трговијата со дроги, напротив, тој модел значително влијае на повреда на правата на поединците,
создава јавно-здравствени проблеми и ги зголемува
економските трошоци на државите. Поради тоа, сметаат
тие, неопходно е да се декриминализира употребата на
дроги и поседувањето поради лична употреба, за што
јасна и јавна поддршка даваат претставниците на извршната власт, но и практичарите кои се директно вклучени во извршување на законите.
Министерот за правда Бојан Маричиќ смета дека е добро што се отворила дебата за ова прашање и дека неговото квалитетното регулирање може да донесе повеќе
поволности за државата. Министерот Маричиќ исто
така истакна дека е важно, еднаш донесените закони за
регулирање на ова прашање, без исклучок да се спроведуваат во пракса за да нема опасност секој на свој начин
да ја толкува декриминализацијата.

цес во обезбедувањето на ефективна и хумана политика
за дроги.
Според Влатко Деков, експерт за политики за дроги од
ХОПС, клучните резултати од португалскиот модел се:
намалување на употребата на дроги кај општата популација на возраст од 15 до 64 години, намалување на
бројот на проблематични корисници на дрога и зголемен број на пријави за лекување и намалување на
смртноста поврзана со употреба на дроги од 369 случаи
во 1999 година на 30 случаи во 2016 година, намалување
на бројот на затвореници за дела поврзани со дроги од
44% во 1999, на 15% во 2018 година и намалување на
стигмата кон лицата кои употребуваат дроги.
Португалскиот модел се базира и на претпоставката
дека луѓето кои употребуваат дроги се граѓани на кои
им треба поддршка и помош од здравствен и социјален
аспект и нуди здравствени и социјални политики за почитување на човековите права, додава Деков.
Министерката за труд и социјална политика, Јагода
Шахпаска, се осврна на политиките и програмите на
МТСП за поддршка и активности за корисниците на дроги, пракса која треба да се надоградува за да се помогне
при социјална и економска инклузија на овие граѓани.
Декриминализацијата на употребата на дрогите и декриминализација на поседувањето на дроги поради
лична употреба не претставува легализација на дрогите како недозволени супстанци, туку ослободување од
прогонот и стигмата на луѓето кои употребуваат или се
зависни од дроги заклучија учесниците на Конференцијата.
Имајќи ја предвид комплексноста на процесот, организаторите веруваат дека оваа меѓународна конференција
ќе биде појдовна точка за промена на легислативата, за
промена на праксата и за отпочнување на процесот на
креирање и воспоставување на соодветен национален
модел за декриминализација на употребата на дроги и
поседувањето поради лична употреба.

На меѓународната конференција беа претставени и моделите на декриминализација на употребата на дрогите
во Португалија, Холандија, Чешка и градот Франкфурт
во Германија и причините зошто овие држави се одлучиле за декриминализација и влијанието на овој проГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Граѓански ангажман
ЛЕГИС ги претставува
сложните граѓани што
градат општество

Со бизнис идеи до
развивање на еко туризам
во Маврово и Ростуше
Седум бизнис планови пристигнаа на повикот на Здружението за екологија и унапредување на културата и
спортот од Ростуше – ЗЕУКТСТРИОН кој беше отворен
до 20 декември 2020 година. Според Фадил Џило, повикот на тема Еко туризам е поттик за младите од општината Маврово и Ростуша кои сакаат да добијат повратен
одговор за својата бизнис идеја и помош за реализација
на првите чекори од потенцијалниот бизнис.

„Верувајте, ќе се чувствувате поубаво кога ќе волонтирате, кога ќе им помагате на другите без било каква корист!“ – ова е пораката на Санела Качику-Каришиќ до
оние кои уште не го искусиле волонтирањето. Таа е дел
од дигиталната кампања „Сложни граѓани општество
градат“ што ја започна граѓанската организација Легис
на Меѓународниот ден на човековите права, 10 декември.
Во кратката видео приказна Санела вели дека најголема мотивација и е среќата на децата и луѓето воопшто на
кои им помага. „Волонтирањето ми дава дополнителна
енергија, во ова, да го наречам црно општество“, вели
таа. Санела е економист по професија, а работи како
сметководител. Научила да шие за време на студиите,
и сега, во време на пандемија, решила да го искористи
нејзиното хоби. „Почнав да шијам маски за социјално
ранливите групи. Се надевам дека им заштедив малку
од домашниот буџет, особено на почетокот кога маските
беа доста скапи“, раскажува таа. Таа е од организацијата
Еду Ниса, а волонтира и во Легис. „Секој поединец треба да чувствува општествена одговорност кон социјално
ранливите личности“, вели Санела.
„Кампањата се состои од кратки видео приказни за луѓе
кои во услови на пандемија волонтираа и помагаат на
многумина изработувајќи и делејќи маски, храна, медицинска помош, се залагаат за чиста животна средина
односно, градат подобра заедничка иднина“, велат од
Легис. Таа треба да и ги претстави на јавноста луѓето кои
даваат голем придонес во градење мостови меѓу граѓаните и чии лични вредности може да служат како инспирација за целото општество.
Кампањата ќе трае два месеци, а покрај видео приказните, ќе има и пишани позитивни примери. Легис, како
граѓанска организација која овозможува хуманитарна и
правна помош на граѓани во социјален ризик и длабока
сиромаштија, бегалци и луѓе во миграција ја спроведува кампањата како дел од институционалниот грант
обезбеден од Цивика мобилитас.
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„Приоритет им даваме на учесниците на трите работилници за развој на бизнис план и основи на еко туризам“,
рече Фадил Џило, „но, ги поттикнуваме и сите останати
кои имаат интересни идеи да ни се приклучат и пратат
свое мислење“, додаде тој.
Претходно одржаните работилници опфатија млади
луѓе помеѓу 15 и 29 години кои имаа можност да научат
повеќе за еко туризмот и за авантуристичкиот туризам
како и за подготовката на бизнис плановите на овие
теми. Покрај воведот за тоа што е еко туризмот, учесниците ја анализираа и општината како важна локација
за развој на еко туристичката понуда во регионот. Тие
имаа можност на терен да погледнат дел од можните
еко дестинации. На работилницата за бизнис планови,
учесниците ги учеа основните елементи кои ќе им помогнат да ги остварат нивните идеи.
Проектот Младите за Маврово е прва и единствена иницијатива во општината која, го става акцентот на младите. Мотивот на членовите од ЗЕУКТСТРИОН е да го свртат вниманието на младите од регионот кон можностите
за развој на бизниси и иновативни решенија кои ќе го
развијат еко туризмот. Така би им помогнале на младите да го откријат својот потенцијал и потенцијалот на
родниот крај. Тие се надеваат дека на овој начин ќе го
намалат бројот на оние кои се иселуваат од овој регион.
Иако некои студии на помали и поголеми еко настани
покажале капацитет да привлечат голем број млади
ангажирано да работат на својата иднина креирајќи
иновативни решенија, од Здружението се незадоволни
затоа што земјата одвојува малку или воопшто не одвојува средства за еко иницијативи кои можат да донесат реални промени за младите во земјата. Развојот на
еко туризмот е логичен избор ако се има предвид дека
80% од општината е на територијата на Националниот
парк „Маврово“.
Освен Маврово и Ростуше, проектот ги опфаќа и Лазарополе и Галичник кои би биле дел од националната понуда за еко туризам во наредните години.
Проектот „Младите за Маврово“ финансиски го поддржува Цивика мобилитас.

Граѓаните со донации и позитивна енергија го прославија
крајот на 2020 година
Под мотото „Да донираш е љубов“ на 29 декември 2020
година здружението Конект го организираше донаторскиот кружок на којшто над 150 граѓани онлајн се
здружија паметно да донираат за три организации.
Испраќајќи порака на солидарност, тие го прославија
крајот на 2020 година со надеж и позитивна енергија
за подобра следна година. Преку 60 граѓани донираа
445.000 денари за иницијативи што долгорочно ја унапредуваат благосостојбата на граѓаните и заедниците, а
поддршката секојдневно расте. На настанот се вклучија
и компаниите Пивара Скопје, Тинекс и ЕВН коишто великодушно ги здружија своите донации со донациите
на граѓаните.
„Донаторскиот кружок е заедница на граѓани што донираат не само хуманитарно, туку и за постигнување на
долгорочна промена во нашите заедници. Пандемијата
не натера да размислиме за вредностите и приоритетите што ги имаме како граѓани и како општество. Ни укажа на неопходноста од солидарност и дека само заеднички може да изградиме подобро утре. А, токму тоа се
вредностите што ги негуваме во донаторскиот кружок“
рече Никица Кусиникова, извршна директорка на Конект.

нички се насочуваат. Здружените донации помагаат во
вистинско решавање на проблемите, а не само во санација на горливите прашања во општеството. Конект им
благодари на сите граѓани и компании коишто донираа
и го поддржаа донаторскиот кружок.
Конект во следниов период ќе потпише договор за донација со организациите и ќе го следи нивното работење,
а со донаторите ќе одржува редовна комуникација и ќе
ги информира за реализацијата на нивната донација.
До одржувањето на следниот настан сите заинтересирани донатори граѓани се повикуваат да пристапатна
донаторскиот кружок, да побараат совет директно во
Конект или на konekt@konekt.org.mk за тоа каде паметно да ја вложат својата донација.
Донаторскиот кружок е поддржан од програмата Цивика Мобилитас која го поддржува годишниот план за
работа на Конект.
Извор: Конект

На настанот присутните донираа
за три доверливи организации
коишто ја заслужија поддршката од членовите на донаторскиот
кружок: Здружението за дислексија „Ајнштајн“ од Скопје за воведување на „Невро-баланс“ програмата за деца којашто на децата
со дислексија ќе им овозможи да
читаат без мака; Здружението Рурална коалиција од Куманово за
отворање на првиот онлајн пазар на земјоделски производи
што ќе им овозможи на 200-300
жени-земјоделки и нивните семејства да заработат приход, а на
граѓаните здрава храна достапна
за сите; Здружението Доброволното пожарникарско друштво од
Свети Николе коишто во последните години изгаснале над 300
пожари, за да изградат гаража
за противпожарните возила и да
продолжат да ги спасуваат нашите животи и домови.
Настанот покажа дека средствата
коишто секој поединец може да
ги издвои како донацијата претставуваат моќна алатка кога заедГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Овозможувачка околина
Професионализацијата на онлајн секторот мора да
продолжи
Организацијата Онлимит медиа со поддршка на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) на 11 ноември организираше стручен вебинар на тема „Форми
и начини на само-организирање на онлајн медиумите“.
На настанот своите ставови на оваа тема ги претставија
Младен Чадиковски, Претседател на ЗНМ, д-р Снежана
Трпевска од институтот РЕСИС и Бењамин Арифи, новинар. Вебинарот беше проследен и од дваесетина претставници на медиумите и граѓанските организации, кои
главно работат во доменот на заштита на човековите
права.
„Мора да работиме повеќе на основната цел, препознавање на професионалните наспроти другите медиуми
на кои не им се најважни стандардите, и тоа од страна
на бизнис заедницата. Не е добро непрофесионални
медиуми да им го земаат лебот на професионалните и
бизнисот тоа мора да го сфати, одговорноста на компаниите е огромна, ќе работиме на овој план“, истакна во
своето обраќање, Младен Чадиковски, Претседател на
ЗНМ. Чадиковски додаде дека „Промедиа.мк“ е одличен сеопфатен регистар на професионални онлајн медиуми, со членство од над 130 медиуми, потенцирајќи
дека е потребно да се посвети повеќе внимание на улогата што Промедиа ја има во општеството.
„Промедиа“ претставува регистар на професионални
онлајн медиуми, за прв пат претставен кон крајот на
2019 година од страна на ЗНМ и Советот за етика на
медиумите на Македонија. Создавањето на регистарот
беше направено во координација со Стопанската комора на Македонија.
Во своето обраќање на вебинарот, д-р Трпевска се осврна кон дилемата - „регулација или само-регулација“ за
онлајн медиумите, која според неа, не постои. „Тие се
предмет и на законска регулација и на само-регулација.
Но, кога ќе се каже регулација овде не се мисли на медиумската регулатива, туку на низа други законски прописи, како што се Кривичниот законик, Законот за заштита на личните податоци, Законот за авторското право и
сродните права, Законот за граѓанска одговорност за
клевета и навреда и други закони кои секако дека важат
и за онлајн медиумите“, рече д-р Трпевска, истакнувајќи
дека истото се однесува и на прописите со кои се уредува нивното деловно работење како субјекти, односно
регистрирање, финансиско работење и сл. Содржините
кои ги објавуваат онлајн медиумите, според д-р Трпев14
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ска тие треба да се предмет на саморегулација, на етички кодекси и професионални новинарски правила. „Од
голема важност е да продолжи иницијативата за професионализација на онлајн секторот, започната со основањето на Регистарот на професионални онлајн медиуми. Тоа е најдобриот начин да се зачува слободата
на изразување и истовремено да се подигнат етичките
стандарди во онлајн новинарството“, рече таа.
Новинарот Арифи говореше за најчестите предизвици
на новинарите кои работат во онлајн медиуми истакнувајќи ги имиџот, довербата и влијанието во пошироката
јавност како поголеми предизвици за професионалните
онлајн медиуми. „За жал онлајн просторот се користи и
од пропагандистички мегафони кои што прават штета
на довербата на онлајн медиумите во целост“, додаде
Арифи.
За време на дискусијата, дел од учесниците споделија
реални ситуации со кои се соочуваат работејќи во онлајн медиум. Хакерските напади на нивните медиуми
конкретно веб страни и социјални медиуми се чест
проблем за новинарите за кои не добиле поддршка од
надлежните институции. Дел од нив ги истакнаа и проблемите со неовластеното преземање на содржини:
текстови и фотографии, тужбите упатени кон нив, како и
притисокот од страна на јавните личности.
Имајќи ги предвид ставовите на експертите и претставниците од медиумите и граѓанските организации, на
онлајн вебинарот беше констатирано дека дебатите
помеѓу новинарите и претставниците од граѓанските
организации на теми поврзани со унапредување на
професионалноста на медиумите, но и неселективно спроведување на законите се од особена важност
бидејќи на тој начин се придонесува кон кревање на
свеста за локалниот медиумски контекст и за тоа кои се
предизвиците на кои треба да се насочат оние кои носат
промени.
Вебинарот имаше за цел да даде осврт на тековните саморегулативни механизми во нашата земја кои се однесуваат на онлајн медиумите и компаративните законски аспекти поврзани со работата на овие медиуми во
Северна Македонија и останатите земји од ЕУ.
Онлимит медиа е корисник на институционален грант
од Цивика мобилитас.

ВЕСТИ

ОД ЦИВИКА
МОБИЛИТАС

Надминувањето на кризната состојба ќе биде полесно ако
го правиме сите заедно
Граѓанските организации се подготвени да им помогнат
на институциите во борбата против пандемијата. Таа помош, сметаат тие, треба да биде системска, соодветна на
потребите на граѓаните и канализирана преку Центарот
за управување со кризи кон соодветните институции.
Ова беше главниот заклучок до кој дојдоа седумдесетина претставници од исто толку граѓански организации
кои разговараа за тоа како заеднички да придонесат за
надминување на кризата предизвикана од Ковид-19.
Дискусијата се водеше за време на тематскиот форум
на Цивика мобилитас што се одржа на 30 ноември 2020
година преку платформата Зум (ZOOM).
Водени од искуствата што ги собрале од секојдневната работа на терен, активистите зборуваа за тоа кои се
потребите на граѓаните и со какви предизвици се соочуваат. „Постои општо уверување дека луѓето се добро
информирани, но на терен работите не се баш такви“,
рече Заге Филиповски кој со организацијата Центар
за добро владеење и интегритет – Хаб го поддржуваат
општинскиот штаб за заштита и спасување на општина
Карпош. Според него, мора да се работи на свеста на
граѓаните, но и на практиките на општините и институциите кои понекогаш, водејќи се од потребата да создадат позитивен имиџ, преземаат активности кои не помагаат во справувањето со пандемијата. Недостатокот
на информации и присуството на дезинформации го истакна и Кристина Нацева од Полио плус како проблем
кој особено ги засега лицата со попреченост. „Тешко е
да се работи на терен“, истакна Лулзим Хазири од Асоцијацијата за демократска иницијатива од Гостивар. Тој
укажа дека луѓето кои се разболеле од Ковид-19 често се
стигматизирани или игнорирани од заедницата. „Треба
да градиме свест за живот во ваква состојба, свест без
предрасуди“, додаде Хазири. Душко Христов од Банка
за храна се осврна на основните потреби на граѓаните.
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„Секојдневно доставуваме храна на ранливи категории
граѓани и има се поголема потреба од ваква помош“,
рече тој. Имајќи ги предвид ризиците кога се работи со
граѓаните позитивни на Ковид-19, Христов истакна дека
организацијата обезбедила опремено возило за вакви
намени кое можат да го стават на располагање и на други институции.
Учесниците во дискусијата истакнаа низа други потреби на нивните целни групи како што се оние поврзани
со одвивањето на образовниот процес, особено кај децата со попреченост и децата од руралните средини,
обезбедувањето на медицинските терапии за хронично
болните, справување со зголеменото семејно насилство,
потребата од психолошка поддршка итн. Тие констатираа дека пандемијата ги направила повидливи проблемите биле присутни и претходно.
Присутните се согласија дека активностите треба да
продолжат и да се прошират, особено ако се имаат предвид зголемените потреби на терен. Затоа, неодминливо
беше прашањето дали е време за повик до донаторите
за нова поддршка на активностите поврзани со Ковид-19? Ова е особено важно ако се има предвид дека
од почетокот на кризата во март оваа година, голем број
граѓански организации, во рамките на своите можности, направија прилагодувања на активностите за да излезат во пресрет на потребите на нивните конституенти.
Сега, голем дел од поддршката што ја имале е завршена
или се ближи кон завршување.
Со нова поддршка или без неа, граѓанските организации се тука за да ги понудат своето знаење, искуство,
вештини, добри релации со граѓаните и да им помогнат на институциите да се справат со пандемијата, како
партнери, затоа што тоа е од интерес на сите, а најмногу
на граѓаните.

Да се подобри протокот на информации меѓу граѓанските
организации и Главниот штаб за координирање кризи
„Во справувањето со оваа пандемија два моменти се
многу важни: интензивната соработка и комуникација
со сите чинители и честата комуникација со јавноста за
да се пресретнат предизвиците на ширење на лажни
вести, да се дадат точни информации и да се слушне
фидбек“, рече во своето воведно излагање д-р Венко
Филипче, министер за здравство на денешниот Тематски форум на Цивика мобилитас на тема: „Справување
со кризата со (не)доволно ресурси“.
Директорот на Центарот за управување со кризи,
Стојанче Ангелов се задржа на два аспекти во соработката со граѓанските организации: подигање на јавна
свест и надзор и контрола на политиките. „Очекуваме,
граѓанскиот сектор уште повеќе да придонесува за овие
прашања со што граѓаните ќе бидат поинформирани
што треба да придонесе за подобра превенција во борбата со пандемијата“, додаде тој.
За Зоран Дранговски, од Македонското здружение на
млади правници, еден од претставниците граѓанскиот
сектор во Главниот штаб за управување со кризи клучно
е институциите да знаат што работат ГО за да ги знаат капацитетите и ресурсите со кои располагаат.
Граѓанските организации, во најголем дел грантисти на
Цивика мобилитас, ги презентираа пред претставниците на институциите заклучоците и препораките од претходната средба, а на денешната уште еднаш потенцираа
дел од горливите прашања како што се пристапот до информации, пристапот до услуги, третманот на лицата со

хендикеп и другите ранливи категории итн. Присутните се интересираа за тоа дали институциите планираат
подготвителни активности за процесот на вакцинација,
односно како ќе ги информираат граѓаните, кои граѓани
ќе имаат приоритет и како ќе се справуваат со предизвиците кои ќе ги носи целиот процес.
Зборувајќи за соработката со граѓанските организации,
Филипче потенцирашe повеќе добри примери и пред
кризата и истакна: „Сакаме да направиме законски измени со кои ќе ги зголемиме ингеренциите на граѓанските организации со што ќе ги искористиме нивните
капаци-тети. Тие имаат знаења, добра комуникации со
корисниците, соодветни ресурси кои можат да бидат од
помош“, и додаде дека политика може да се спроведе
само ако служи на групата на која и е наменета. „Особено е важно, таа група да била вклучена во создавањето
на политиката“, рече министерот.
Дранговски истакна дека ќе инсистираа на подобар
проток на информациите од Главниот кризен штаб кон
јавноста и дека ќе побараат форма на директна комуникација преку која претставниците на ГО ќе можат да ги
пренесуваат информациите кон јавноста. Во таа насока,
заклучоците од овој форум ќе бидат презентирани на
првиот состанок на Главниот кризен штаб, веќе во понеделник на 21 декември 20202 година.
Дебатата ја следеа околу 200 граѓани, дел на платформата Зум (Zoom), а дел преку преносот во живо на Фејсбук.
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