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Забелешка од издавачот
Изданиево кое го имате пред вас е резултат на едногодишен
истражувачки проект на Универзитетот на Југоисточна Европа, во кој се
сублимирани научните анализи и истражувањата на десетмина професори во
однос на десетгодишната имплементација на Охридскиот рамковен договор
(ОРД).
Целта на овој интердисциплинарен истражувачки проект беше академско
истражување на степенот на имплементација на овој Договор, проценувајќи ги
притоа политичкиот, уставно-правниот, државно, буџетскиот, јазичниот и
комуникацискиот аспект, десет години по неговото потпишување? Посебно
поради тоа што имплементацијата на овој Договор задоцни седум години.
Притоа има барем уште четири клучни работи кои сѐ уште останаа
неимплементирани: официјализирање на албанскиот јазик, застапеност на
Албанците во повисоките државни позиции, еднакво учество во Буџетот и
имплементација на законот и на амнестијата.
Направените анализи резимирани во ова тријазично издание: на
албански, на македонски и на англиски јазик, заедно со анкетите од јавното
мислење направени на различни места во Македонија треба да одговорат на
важните прашања на ова научно истражување: Дали Македонија функционира
како мултиетничка држава (десет години по потпишувањето на овој Договор)?
Ова научно и истражувачко прашање се совпаѓа со две значајни годишнини:
20-годишнина од независноста на Македонија (од СФРЈ) и 10-годишнина од
потпишување на Договорот за асоцијација и стабилизација со ЕУ.
2011 година беше оригинален повод за да се анализира до кој степен се
имплементираа во текот на последнава декада ставовите дадени по повод
независноста на Македонија за изградба на повеќенационална држава, по
повод должностите кои произлегуваат од Договорот за стабилизација и
асоцијација, по повод потпишувањето на Договорот кој стави крај на воениот
конфликт?
Најдобриот одговор на ова прашање би била метафората за неполна чаша.
За некои е половина полна, додека за некои е половина празна.
Придонесот на локалните, регионалните и на меѓународните академски
работници е дел од ова издание во три тома, заедно со придонесот на
сведоците и на надворешните медијатори на Охридскиот рамковен договор,
претставени на меѓународната дводневна Конференција организирана од
нашиот Универзитет, Универзитетот Колумбија во Њујорк, Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје и од Државниот Универзитет во Тетово, која се
одржа во Тетово и во Скопје на 20 и 21 јуни 2011 година.
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Ние веруваме дека со ова интердисциплинарно издание значително го
намаливме отсуството на научни истражувања за првата деценија од
Охридскиот рамковен договор, упатени само врз основа на политичка
процена. Целта на ова научно истражување беше да се анализира од сите
аспекти степенот на имплементација на духот и на нормите на Охридскиот
рамковен договор, во текот на оваа деценија, во периодот од 2001 до 2011.
Притоа беа анализирани е следниве прашања: До кој степен беа спроведени
постулатите кои сега се дел од уставниот поредок на Македонија? Дали онака
како што треба да се спроведува највисок правен акт на една земја?
Се надевам дека во втората декада од потпишувањето на овој Договор,
нема да бидат потребни слични проекти.

Проф. д-р Блерим Река
Проректор за истражување на УЈИЕ
Тетово, 22 јуни 2011 година

viii

î Охридскиот рамковен договор:
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*

Избрани студии и говори од меѓународната конференција „Охридскиот рамковен договор: Кон
членството на Македонија во Европската унија и во НАТО“, одржана на 20-21 јуни 2011 во
Универзитетот на Југоисточна Европа и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
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î Охридскиот рамковен договор –нова
политичка филозофија за функционирање
на мултиетничка држава
Проф. д-р Блерим Река

Вовед
2011 е година на одбележување на три важни годишници и можност за
научно анализирање на корелацијата на барем три историски настани:
- 20-годишнина од независноста на Македионија по распаѓањето на
поранешна Југославија;
- 10-годишнина од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор и
- 10-годишнина од потпишувањето на Договорот за стабилизација и
асоцијација на Македонија со ЕУ.
Доколку ги ставиме во корелација овие три настана, ќе видиме дека она
што ги спојува е евроатлантската иднина на земјава.
Предмет на истражување на оваа анлиза е корелацијата на
имплементацијата на Охридскиот рамковен договор (во текот на првата декада
на имплементација на ОРД) како дел од Копенхашките критериуми за пристап
на Македонија во ЕУ.1

1

Во однос на спроведувањето на ОРД и членство на РМ во ЕУ, меѓу 2005 - 2010 види: Блерим Река:
„Геополитика и техники на проширувањето на ЕУ“, (Aspect, Brussels 2010)
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Блерим Река

1. Четири области во кои не е имплементиран
Охридскиот рамковен договор
Приказната за 10 години од Охридскиот рамковен договор наликува на
нецелосно полна чаша.За некои чашата е половина полна, за други само
половина празна. Слични евалвации се забележаа и во текот на процесот на
имплементација на Охридскиот рамковен договор во текот на овие десет
години.
Диoптер: црно и бело, се движи од екстремно до екстремно; или дека ОРД
е целосно имплементиран (мислење кое преовладува кај Македонците); и
евалвацијата дека овој Договор воопшто не е имплемeнтиран (мислење кое
преовладува кај Албанците).
Ќе се обидам без да ја преземам улогата на арбитер меѓу овие две етнички
разделени перцепции дa обезбедам факти за тоа колку ОРД е имплементиран
или не е имплементиран во текот на оваа декада.
Елементарен и непобивен факт за сериозни научни анализи на ОРД е:
задоцнувањето од 7 години во целосната имплементација на овој договор.
Како што веќе е познато, процесот на имплемeнатација требаше да биде
завршен до 2014, иако сега навлегуваме во втората половина на 2011 години, и
седум години поминале, сè уште не е целосно имплементиран.
Со цел да не заземаме страни, ќе ги започнам моите анализи со
официјално политичко оценување на ЕУ, дадено од Советот за стабилизација и
асоцијација во 2002 година во кое се оценува настанот од 2001 како: „многу
сериозна политичка криза“. Една година по потпишувањето на ОРД,
Европската унија очекуваше политичката елита од земјава да ги пронајде
причините за избувнувањето на оваа сериозна политичка криза и врз основа
на објективно одразување да заштити повторување на нова криза.
Така, од самиот почеток меѓународната заедница го поддржуваше ОРД
како нова политичка филозофија, која требаше да го инагурира новиот модел
за функционирање на мултиетничка држава.
Но што се случило во овој временски период? Колку беше имплементиран
и зошто не беше целосно имплементиран?
Ќе се обидам да одговорам на овие прашања со тоа што ќе се
концентрирам на 4(четири) главни области:
· Охридскиот рамковен договор стави крај на конфликтот, но тоа не
стави крај на изворите на овој конфликт.
· Овој мировен договор, го одржи суверенитетот и територијалниот
интегритет на Македонија, но не го одржи националниот интегритет
на граѓаните кои не припаѓаат на мнозинството.
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· Охридскиот договор ги исклучи од предвид територијалните
решенија за етничките проблеми, но одржувањето на унитарниот
карактер на земјава не беше придружено со релевантни спроведувања
на мерките, со кои сите граѓани на оваа унитарна држава ќе имаат
еднаков третман.
· Војната во Македонија беше единствениот случај од војните во
поранешна Југославија, која не се случи за територии, туку за
статусот на градење држава со еднакви права на сите нејзини
граѓани. Ослободителната национална армија (ОНА), (од коминике
бр.6) јасно стави до знаење дека целта на војната не беше поделба на
Македонија, туку единствена демократска Македонија со еднакви
права за сите нејзини граѓани. За жал, се побара поделба на земјава во
тоа време од највисоките научни институции во земјава, односно од
Академијата на науките и уметностите на Македонија.
Оттука, во текот на овие десет години, со Охридскиот рамковен договор
се очекува да се инаугурира нова политичка филозофија за функционирање на
мултиетничка земја, со што ќе се елиминираат старите филозофија на
моноетничка држава.
- Во текот на оваа деценија, преку Охридскиот договор, исто така, се
очекува да има елиминација на:
- Секој облик на моноетнички монополизам, потоа
- Демократија етнички дозирана, и во најмала рака
- Моноетничка сопственост на државата (ова беше менталитетот на
политичката елита до 2001 година)
Иако духот на Охридскиот рамковен договор беше изградба на граѓанска
држава, Македонија и по една деценија од инаугурацијата на овој мировен
договор, сè уште функционира како моноетничка држава. И покрај
прокламираната сопственост на сите граѓани, мнозинството во оваа земја
тврди дека има апсолутна сопственост врз државата.
Без оглед на напорите за промовирање на консензуална демократија,
мнозинството понатаму продолжува да одредува колку права припаѓаат на
немнозинските заедници.
Сметам дека дури и по десет години, има четири проблематични точки
каде Охридскиот рамковен договор не се спроведува, и ги именував како:
неспроведување на претставеност, неспроведување на службни јазици,
неспроведување на градење доверба и буџетско неспроведување.
1. Прво, сметам дека не толку среќен инструмент кој беше инаугуриран
со Охридскиот рамковен договор беше т.н. клуч 20 проценти, за
стекнување права за застапеност за немнозинските граѓани. Со овие 20
проценти, во текот на оваа деценија, наместо во политичкофилозофски документ, Охридскиот рамковен договор се конвертира
во статистичка вежба на постојаното етничко броење: колку сме и
колку ќе бидеме? Последица од овој апсурден процент беше
13
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формирањето нова социолошка категорија (непозната досега) за
Албанците во Македонија - 20 проценти народ! Зошто Албанците
треба да се сметаат доколку овој број е точен, а потоа да им биде
дозволено стекнување одредени колективни права? Кој треба да го
направи статистичкото пребројување, а понатаму кој е оној кој ќе им ги
дозволи овие права на Албанците? Дали Албанците се дел од оваа
земја која можеби нема да биде суверена и не донесуваат одлуки како
и другите 80 отсто? Апсурдноста на овој клуч 20% може да се согледа
во еден сегмент на примена Охридскиот рамковен договор - (како што
се вели) соодветна застапеност на немнозинските заедници. Зошто е
соодветен? Зошто не еднаква застапеност на сите граѓани на
Македонија? Како последица на тоа, се докажа во текот на овие десет
години дека оваа цел на 20% беше спроведена исклучиво или главно во
министерствата предводени од министрите Албанци. Или, пак, да
бидеме подиректни, постојат некои клучни позиции во оваа
мултиетничка држава кои се резервирани само за оние кои не
припаѓаат на овие 20% граѓани, како што се: претседателот на
државава, претседателот на Собранието, премиерот, вицепремиерот,
министерот за европска интеграција, вицепремиерот за финансии,
министерот за надворешни работи, министерот за одбрана,
министерот за внатрешни работи, додека другите клучни државни
позиции може да се дозволат и на овие 20% од граѓаните. Зошто за
време на овие десет години од имплементација на ОРД, ниту една од
овие 9 високи државни позиции не беше дадена на некој албански
државјанин?
2. Другата половина од имплементацијата на ОРД е неофицијализирање
на албанскиот јазик како службен јазик во РМ во согласност со
Амандманот V од Уставот на Република Македонија, бидејќи Законот
од 2008 година не го официјализираше албанскиот јазик како службен
јазик на државно ниво, не најмалку да речеме како што најновата земја
во светот е Република Косово, која го официјализираше српскиот јазик
и покрај фактот што Србите во таа земја се петпати помалку отколку
што се Албанците во Македонија. Од каде тој страв дека доколку се
официјализира албанскиот јазик, Македонија ќе стане помала или
послаба земја? Се прашувам дали Белгија или Швајцарија се послаби
земји, бидејќи тие имаат 4 службени јазици? Напротив, токму
филозофијата на Охридскиот рамковен договор, во 2001 година го
отвори моделот на мултиетничка комуникација како фактор на
помирувањето, но иако се нарекува внимание за официјализирање на
албанскиот јазик, не успеа да се спроведе дури и по една деценија.
Неуспехот за целосно спроведување на Прилог В (градење мерки на
доверба) и почитување на Законот за амнестија е уште една слабост на
10 години спроведување на процесот. Покрај тоа, четирите хашки
случаја кои беа вратени на македонскиот судски систем, не само што
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спречија стекнување на кредибилитет, туку се спротивни и на Законот
за амнестија (Службен весник бр.18/02, 07.03.2002).
3.

И сосема на крајот, но не и најмалку важно во однос на значењето не
спроведувањето на буџетски компоненти. Оваа деценија на ОРД за жал
беше проследена со нееднаква распределба на ресурси и со
дискриминација на готовинскиот прилив на етничка основа (моите
забелешки укажуваат на тоа дека 5% од државниот буџет е наменет на
албанската заедница).

2. Причини за нецелосно имплементирање
на Охридскиот Рамковен Договор
Зошто овој договор не е целосно имплементиран, дури и по 10 години и
кој беше пристапот на Владата во текот на овие десет години од
спроведувањето на Охридскиот рамковен договор?
Првиот период: 2002-2006, може да се каже дека е задоволителен
период за имплементација на Охридскиот рамковен договор. Во текот на
првите четири години Охридскиот договор главно е имплементиран, но тоа не
успеа да го исполни наметнатиот рок за имплементација од 2004 година.
Во вториот период: 2006-2010 се забележуваат сериозни недостатоци во
спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, за поставување настрана на
меѓуетничките односи. Главниот фокус во текот на овие четири години е
главно концентрирани на т.н. „спор за името“, па оттука и запоставување на
конфликтот на државава. Прашањето за името се наметна пред државата иако
конфликтот во 2001 година не се должи на името, туку на дискриминаторската
позиција на Албанците во Македонија.
Со таква промена на политичките приоритети - по четири години, под
притисок на т.н. „решавање на спорот за името со Грција“, имплементацијата
на Охридскиот рамковен договор остана настрана дури и во овој втор период.
Впрочем, сите документи на ЕУ во периодот 2002-2010 ја истакнуваат
потребата од целосно спроведување на духот и нормата на Охридскиот
рамковен договор, како клучен елемент за исполнување на политичките
критериуми од Копенхаген.
1. Така, по првата процена на конфликтот од 2001 година од Советот за
стабилизација и асоцијација во 2002 година, како „многу сериозна
политичка криза" 2 , Европската комисија, по две години, утврди
почеток на постепена имплементација на Охридскиот рамковен

2

Комисија (ЕК) Поранешна Југословенска Република Македонија. Извештај за стабилизација и
асоцијација (работна книга) sec (02) 342, 3 април 2002 година
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договор, чие спроведување (како што беше кажано) значително ги
намали етничките тензии во земјава3. Во меѓувреме, Советот на ЕУ, во
2004 година, (преку правно обврзувачки акт: Одлуката на Советот е
2004/518 на Европското партнерство за Република Македонија), јасно
истакна дека целосната имплементација на Охридскиот рамковен
договор останува краткорочна и среднорочна политичка цел. 4
2. Европската комисија, во Извештајот за напредокот на Македонија
(2005), истакна дека „Имплементацијата на Охридскиот рамковен
договор е најголемо достигнување во Македонија, со кој повторно
се воспостави довербата меѓу заедниците и помогна да се врати
стабилноста во земјата“ како дел од исполнувањето на политичките
критериуми, поставени од Европскиот совет во Копенхаген (1993).
Земајќи го предвид овој почетен успех во спроведувањето на
Охридскиот рамковен договор, Европската комисија му препорачува
на Советот на ЕУ да ѝ додели кандидатски статус на Република
Македонија. 5
3. Во меѓувреме, во следните извештаи за напредокот 2006-2010,
Европската комисија посвети посебно внимание на целосна
имплементација на духот и нормите на Охридскиот рамковен договор,
сметајќи го како клучен елемент за напредокот на Македонија кон ЕУ.
(Јас нема да ги цитирам овие делови од извештаите за напредокот
поради временскиот рок, но ќе ги приложам како анекси во овој труд).
Извештајот за напредокот на ЕК (2006): го нагласува неуспехот на
имплементација на ОРД, особено во однос на принципот на Бадентер за
донесување одлуки - двојно мнозинство 6. Имплементацијата на Охридскиот
рамковен договор останува клучна за обезбедување позитивна средина за
натамошни реформи 7 , затоа, Владата беше охрабрена да продолжи со
процесот на целосна имплементација на духот и нормата на Охридскиот
рамковен договор.8

3
4
5

6

7
8
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Комисија (ЕК) Поранешна Југословенска Република Македонија, Извештај за стабилизација и
асоцијација (работна книга) sec (04)373, 30 март 2004 година
Одлука на Советот (ЕЗ) 2004/518 за принципите, приоритетите и за условите содржани во
Европското партнерство со Република Македонија (2004) ОВ L222/20
Мислењето на Комисијата за Аликацијата на Поранешната Југословенска Република Македонија
за членство во Европската унија, Брисел 09.11.2005 COM (205) 562 конечно ДИК (2005) 1425ДИК
(2005) 1429) и : 2005 Труд за стратегијата за проширување, Комисијата на Европските заедници,
Брисел,, 9.11.2005 COM (2005) 561 конечно.
Поранешна Југословенска Република Македонија, Извештај за напредокот 2006, Брисел
08.11.2006 ДИК (2006) 1387 Стратегија за проширување и главни предизвици 2006 - 2007
(Комисијата на Европските заедници, Брисел 8.11.2006 година, COM (2006) 649. Во областите
поврзани со преземените реформи за спроведување на Охридскиот рамковен договор, при што за
донесување одлуки се бара двојно мнозинство: мнозинство на пратеници и мнозинство на
пратениците кои припаѓаат на немнозинските заедници. Оваа потребна комуникација треба да
се воспостави без понатамошно одложување.
Имплементацијата на Охридскиот рамковен договор останува од суштинско значење да се
поттикне позитивна средина за понатамошни реформи.
Определбата на Владата да се направи напредок во спроведувањето на Охридскиот рамковен
договор остана од суштинско значење за стабилноста на земјава. Меѓуетничките прашања не беа
конфликтни прашања за време на изборната кампања. Годишниот извештај на Народниот
правобранител укажува на тоа дека четири жалби кои се однесуваат на малцинските права беа
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Во Извештајот за напредокот на РМ (2007), Европската комисија
забележа „недостатоци во целосна имплементација на Охридскиот
договор“.9
Во Извештајот за напредокот на РМ (2008)10, се нагласува дека напредок
е постигнат во однос на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, но
неговата ефективна имплементација треба да се движи напред, преку
консензуален пристап и „дух на компромис“11.
Во Извештајот за напредокот на РМ 2009 12 - стои дека
децентрализацијата, која е основен сегмент на спроведувањето на Охридскиот
рамковен договор, продолжи.13 Се повтори дека Охридскиот рамковен договор
останува клучна гаранција за правата на немнозинските заедници во земјава, а
Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор треба да
биде поефикасен и неговиот капацитет треба да се зајакне, така што тоа може
да го координира ефикасното спроведување на политиките, како што е
правична застапеност и рамноправност на јазиците.14

9
10
11
12.

13

14

примени во 2005 година. Ова претставува значително намалување во споредба со единаесет
поплаки направени во 2004 година. Сите политички партии мора да продолжат да работат на
градење консензус за етничките прашања, во целосна согласност со нормите и духот на
Охридскиот рамковен договор.
Поранешна Југословенска Република Македонија,
Извештај за напредокот 2007, Работен
документ на кадарот на комисијата, Брисел 2007/11/06, SEC (2007) 1432 Стратегијата за
проширување и главните предизвици 2007-2008 година, Брисел 2007/06/11, COM (2007).
Поранешна Југословенска Република Македонија 2008 Извештај за напредокот (Брисел 05.11.2008
ДИК (2008) финалниот 2696).
Во структурата на годишниот извештај за напредокот, процената на политичките критериуми се
врши преку евалвација на постигнувањата во областа на демократијата и владеењето на правото,
човековите права и националните малцинства, регионалните прашања и меѓународни обврски.
Комисијата на Европските заедници: „Стратегија за проширување и главни предизвици 20092010", Брисел, 14.10.2009 COM (2009) 533, ал. 8; Со цел да ги исполни овие критериуми, ЕУ (како и
САД), на прагот на состанокот на Советот на ЕУ (во декември 2009 година), направи притисок во
Македонија да се направат напори и да се најде решение за името спорот со Грција. Како
резултат на тоа, шефот на надворешната и безбедносна политика на ЕУ, Хавиер Солана, договори
средба меѓу премиерите на РМ - Груевски и на Грција - Папандреу. Тоа беше прва средба меѓу
двете влади (по неофицијалната меѓу Црвенковски - Караманлис, 2004), и се одржа покрај
Европската унија на Самитот во Брисел (во канцеларијата на директорот за Западен Балкан на
Советот на ЕУ, г. Золтан Мартинус), на 29.10.2009. Средбата лице-в-лице меѓу грчкиот премиер и
неговиот македонски колега траеше 25 минути, од 16:35-17:00. Авторот на оваа книга е дел од
делегацијата на РМ и во придружба на премиерот на РМ – г. Груевски. Оваа средба медиумите ја
опишаа како „историска“.
Децентрализацијата, која е основен принцип на Охридскиот рамковен договор, продолжи.
Законот за меѓуопштинска соработка, кој е наменет да им помогне на општините да го користат
своето влијание поефикасно, беше донесен во јуни. Други шест од 85 општини влегоа во втората
фаза од процесот на фискална децентрализација, кој се однесува на значителен трансфер на
надлежностите на локално ниво, оставајќи 17 во фаза 1. Општински даноци се подобри.
Општините добија поголем дел од приходите собрани од управувањето на земјиште во државна
сопственост. Направени се напори за зајакнување на капацитетот на општините во областа на
данокот на имот, администрацијата, јавниот финансиски менаџмент, управувањето со долгот и
финансиската контрола. Единиците за внатрешна ревизија се воспоставени во уште десет
општини, со што вкупниот број е до 38. Во 36 општини се основани сервисни центри и нивните
експозитури. Персоналот е обучен а работните процедури се воспоставени. Општините
функционираат подобро во областа на образованието.
Во однос на малцинствата, меѓуетничките тензии беа генерално слаби. Тие се интензивираа на
неколку наврати, особено во училиштата. Охридскиот рамковен договор останува клучна
гаранција за правата на немнозинските општини во земјава.
Капацитетот на Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор треба да се
зајакне така што тоа може да координира ефикасно спроведување на политиките, како што се
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Во последниот Извештај за напредокот на РМ, уште еднаш се истакна
важноста на целосната имплементација на Охридскиот рамковен договор и
неговото значење за членството на Македонија во Европската унија. (Во
извештајот се наведува дека децентрализацијата продолжи, новиот Закон за
финансирање на општините беше изменет за да се зголемат општинските
буџети, но се истакна недостатокот на структурирани институционални односи
меѓу Советот за стабилизација и асоцијација и Секретаријатот за спроведување
на Охридскиот рамковен договор. 15
правична застапеност и на одредбите на Законот за употреба на јазиците. Исто така, треба да
обезбедат повеќе редовни и детални информации за напредокот во спроведувањето.
Како што е предвидено во Законот за заштита и зајакнување на правата на етничките малцинства
кои претставуваат помалку од 20% од населението, е формирана специјализирана агенција за
заштита на правата на малцинствата како независно државно административно тело. Агенцијата
има цел да дејствува како советодавно тело на Владата за малцинските прашања. Веќе двајца
последователни директори се назначени и Агенцијата сѐ уште не е оперативна, во отсуство на
соодветен персонал и буџет. Комисиите за меѓуетнички односи се воспоставени во повеќето
општини во согласност со законот и во 14 други општини со бројно малцинско население.
Меѓутоа, изборот на членовите честопати не беше транспарентен и ефикасноста на овие
комитети е ограничена од лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и од слабиот
статус. Јавноста во голема мера е свесна за нивната улога и нивните препораки честопати се
занемаруваат од општинските совети. Во неколку општини, составот на комисиите не ја одразува
етничката структура на локалното население.Општо, има одреден напредок во однос на
културните и на малцинските права. Постигнат е одреден напредок во однос на правичната
застапеност и Владата презеде првични чекори за решавање на прашањето на спроведувањето на
Законот за јазиците и да се поттикне интеретничката интеграција во образовниот систем. Сепак,
интеграцијата на етничките заедници останува ограничена. Ефикасно спроведување на
Охридскиот рамковен договор треба да се одржува, во духот на консензус. Треба да се обрне
повеќе внимание во однос на помалите етнички заедници . Мал напредок може да се забележи во
однос на Ромите. Тие продолжуваат да се соочуваат со многу тешки животни услови и
дискриминација, особено во однос на пристапот до личните документи, образованието,
социјалната заштита, здравството, вработувањето и соодветното домување.
Децентрализацијата, која е основен принцип на Охридскиот рамковен договор, продолжи.
Меѓуминистерската работна група за децентрализација се сретнуваа редовно. Програмата и
акциониот план за спроведување на децентрализацијата 2008-2010 се ажурирани. Уште 6 од 85
општини влегоа во втората и последна фаза на процесот на фискална децентрализација. Со ова
се обезбедува значителен трансфер на надлежности и финансиски менаџмент на локално ниво.
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа беше изменет за да се зголеми
делот на ДДВ кој се пренесува на општините од 3% до 4,5% од 2010 до 2013. Нема структурирани
односи меѓу АДС и Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор за
планирање на правична застапеност. Бројот на поднесени жалби во врска со замена или
отпуштање од работа од општинските државни службеници до АДС се зголеми по локалните
избори. АДС објавија дека повеќето од жалбите беа одбиени како неосновани.
Во областа на културните права е постигнат напредок во спроведувањето на Законот за употреба
на јазиците на кои зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Во Парламентот спроведувањето на
Законот за јазици
беше подобрено преку регрутирање на повеќемина квалификувани
преведувачи и толкувачи.
Во стратегискиот план на Секретаријатот за спроведување на
Охридскиот рамковен договор ( СИОФА -SIOFA)
се предвидува дополнителна обука за
преведувачи. Употребата на албанскиот јазик во усната комуникација продолжи на пленарната
сесија и на сесиите на комитетот, а парламентарниот ТВ канал се толкува и на албански јазик.
Сепак, многу државни институции, како и локални субјекти не постигнаа напредок, и треба да се
воспостави јасна одговорност за планирање и следење на спроведувањето на Законот за јазиците.
Помалите етнички заедници продолжуваат да се соочуваат со недостиг на капацитети за настава
на нивниот мајчин јазик.
Во однос на малцинствата Охридскиот рамковен договор (ОРД) останува од суштинско значење за
обезбедување на меѓуетничката соработка и политичката стабилност. Законската рамка за
заштита на немнозинските заедници во голема мера стои во место. Владата има конструктивен
ангажман во дијалогот со Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства за поддршка за
интеграцијата на етничките заедници преку образованието. Потоа, во почетокот на октомври
Владата усвои стратегија за интегрирано образование. Ова има цел преку следење на
избалансиран и фазен пристап да се подигне севкупниот квалитет на образованието, промоција
на учење на едни од други јазици и зголемување на меѓуетничката интеракција помеѓу учениците.
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Заклучоци
I. Охридскиот рамковен договор не е мени во ресторан, па да се избере
она што сакаме или она што ни се допаѓа, туку е меѓународно
гарантиран документ, со јасни законски обврски, со конкретни
носители и со прецизни рокови за спроведување. Сепак, по уставните
амандмани, Охридскиот рамковен договор има уставна моќ. Така,
неговата имплементација или неспроведувањето докажува постоење
или непостоење на политичка волја за изградба на нова евроатлантска
Македонија.
II. Охридскиот рамковен договор не треба да се остави на слободно
толкување, туку целосно да се спроведат неговиот дух и неговата
норма.
III. Јас верувам дека, барем денес, по 10 години, конечно признат, овој
договор е документ за мир и за компромис којшто го зачува
постоењето на оваа земја.
IV. И, конечно, по 2001 година, Македонија не може да продолжи да
функционира исто како и пред оваа година. Како мултиетничка
држава, таа не може да функционира со моноетнички норми.
Македонија може да постои само како мултиетничка и демократска
држава, држава на еднакви и суверени косопственици.
Сепак, досега, и покрај напорите на Владата, продолжува поделбата на учениците по етничка
линија во неколку училишта, или по смени, според наставен јазик продолжува.
Административниот капацитет на СИОФА малку е зголемен. Регрутиран е и дополнителен
персонал, вклучувајќи и
трансферирано лице од SEA. Обуката беше предвидена за
нововработените кадри. Стратегискиот план на Владата за спроведување на Охридскиот
рамковен договор во периодот 2010-2012 година беше подготвен од СИОФА во соработка со
ОБСЕ. Со тоа му се дава многу поголема улога на Секретаријатот за координирање, унапредување
и следење на спроведувањето на Охридскиот рамковниот договор. Ова се однесува особено на:
интегрираното образование, употребата на јазиците и децентрализација. Со Законот за
државните службеници се воспостави обврската да се изготвуваат годишни планови за
немнозинските заедници, и тие треба да бидат доставени до Агенцијата за државни службеници.
Вкупниот број на државни службеници од немнозинските етнички заедници е 29% од декември
2009 година. Сепак, потребни се поголеми напори за да се осигури дека вработувањата
одговараат на потребите на администрацијата. Не беа воспоставени комисии за односи меѓу
заедниците во сите општини каде што е предвидено со закон. Нивната ефикасност продолжува
да биде ограничена од лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и од слабиот
статус. Нивната улога сè уште во голема мера е непозната за јавноста и нивните препораки
честопати се занемаруваат. Во многу општини комисиите не се функционални и нивниот состав
не ја одразува етничката структура на локалното население. SIOFA сè уште нема доволно
административни и стратегиски капацитети за планирање, додека примената на човечки ресурси
и стандардите за внатрешна контрола не се доволни. Девет години по потпишувањето на
Охридскиот рамковен договор СИОФА досега не подготви извештај за своите активности и за
постигнатиот напредок во спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Следењето и
координацијата на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор меѓу сите засегнати органи
на управата сè уште се слаби. Потребни се поголеми напори за да се обезбедат ефективна
имплементација и целосно почитување на духот на Охридскиот рамковен договор. Напорите се
потребни за да се поттикне зголемена доверба меѓу етничките заедници, особено во однос на
културата и на јазикот. Агенцијата за заштита на правата на малцинствата кои претставуваат
помалку од 20% од населението сè уште целосно не е оперативна. Во отсуство на јасни
надлежности, буџет и на мандат, Агенцијата не презема никаква значителна активност или
иницијатива за одбрана на интересите на помалите малцинства. Постигнат е мал напредок за
правата на малцинствата и за културните права. Законската рамка за заштита на немнозинските
заедници во голема мера е на место, но ефективна имплементација треба да се обезбеди, заедно
со целосно почитување на духот на Охридскиот рамковен договор. Постигнат е одреден напредок
во спроведувањето на стратегијата за правична застапеност на немнозинските заедници во
јавниот сектор. Сепак помалите заедници, особено Ромите и Турците, остануваат во неповолна
ситуација.
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î Дипломатската историја на Охридскиот
рамковен договор
Aмбасадорот Џејмс В. Пердју*

Ми претставува чест што сум денес тука со вас за да оддадеме признание
на десетгодишнината од Охридскиот рамковен договор со кој се избегна
деструктивната граѓанска војна во Македонија во 2001 година.
Летото 2001 беше една од критичките точки во историјата кога состојбата
можеше да премине во поинаква насока и да влијае врз иднината на стотици,
илјадници или можеби и на милиони луѓе. Македонија тоа лето се соочи со
предизвикот да избира меѓу војна и мир и нејзините лидери го избраа мирот.
Охридскиот договор денес е класичен пример на превенција на конфликт и јас
сум посебно горд што бев дел од постигнувањето на Договорот заедно со мојот
колега од Европската унија, Франсоа Леотар.
Јас верувам дека лидерите во Македонија со воспоставувањето на
Охридскиот рамковен договор ја избегнаа деструктивната и трагична војна
која можеше да ја уништи земјава и да не биде онаква каква што е денес.
Нивните одлуки ги спасија животите на безброј луѓе, го заштитија
раселувањето на илјадници други и го избегнаа разрушувањето на домовите и
на инфраструктурата онака како што е денес. Македонија ќе беше сосема
различно место доколку националните лидери од двете страни не избраа да го
постигнат потребниот компромис за да го воспостават Охридскиот рамковен
договор.
Сакам да им честитам на Дејвид Филипс и на Универзитетот во Колумбија,
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Универзитетот на Југоисточна Европа и
Државниот универзитет во Тетово за организирањето на оваа Конференција.
Соработката меѓу овие универзитети во Македонија да бидат домаќини на овој
состанок е пример за тоа каде стигна Македонија од 2001 година, па до сега.

*

Амбасадорот Пардју беше посредник на САД во преговорите за ОРД.
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За членовите на овој панел не е потребен посебен вовед. Љупчо
Георгиевски беше премиер во 2001 година, додека Бранко Црвенковски беше
лидер на Социјалдемократскиот сојуз и подоцна претседател на Републикава.
Нашата тема е дипломатска историја на Охридскиот рамковен договор. Во
однос на тоа јас ќе истакнам само неколку точки. Прво, преговорите од Охрид
треба да се разгледуваат во регионален контекст. Заканата за војна во
Македонија дојде на крајот на сериозни конфликти кои беа директно поврзани
со распадот на Поранешна Југославија во раните 1990-ти.
Ќе потсетам само на следниве настани регионов од летото 2011 година:
- Војната во Босна и Херцеговина и несреќното искуство на УНПРОФОР;
- Дејтонскиот договор и ангажирањето на НАТО во Босна;
- Косово и војната на НАТО со Србија, вклучително и бегалците од
Косово во Македонија;
- Администрацијата на УМНИК и окупацијата на НАТО во Косово.
Во текот на овој период, САД примени лидерство, но ја истакна и улогата
Европа да преземе поголема одговорност за безбедноста и за развојот на
регионов. Притисокот на Европа беше особено силен во текот на
администрацијата на Буш на почетокот и на крајот на овој период.
Администрацијата на Клинтон во меѓувреме зазеде поактивна американска
позиција на Балканот.
Кога Џорџ Буш го презеде претседателство на САД во 2001, ставот на
новата администрација беше националната и безбедносна политика на САД да
не се меша на Балканот, туку да се осврне на некои други работи. Политиката
на Балканот не беше приоритет на администрацијата на Буш. Тоа беше случај
по нападите на САД во септември 2001 година.
Безбедносната состојба во Македонија започна сериозно да се влошува на
почетокот на 2001 година, прво со инцидентот на границата со Косово, потоа
во средиштето на Македонија. Во доцната пролет 2001 опасноста од голема
граѓанска војна во Македонија беше повеќе од очигледна.
Не помогнаа дипломатските посети на високо ниво. Шефот на
надворешната политика на ЕУ, Хавиер Солана и генералниот секретар на
НАТО, сер Џорџ Роберстон, доаѓаа и заминуваа со напори да ја смират
состојбата, но насилството продолжи да се шири.
Во јуни 2001 година, се донесе одлука во Вашингтон, Брисел и во Скопје
дa се назначи тим на преговарачи кои постојано ќе работат на терен за да
помогнат во изнаоѓање решение за конфликтот. Тој месец, јас бев назначен за
претставник од САД кој ќе се приклучи на тимот на преговарачи. Франсоа
Леотар од Франција пристигна како претставник од ЕУ.
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Иако Леотар и јас не се познававме претходно, назначувањата се покажаа
како извонредни. Леотар беше совршен партнер. Тој беше поддржуван од
прекрасен тим млади европски дипломати и адвокати кои, исто така,
ефективно работеа со тимот на САД. Нашите заеднички напори беа
унифицирани и детално координирани затоа што се стремевме кон
достигнување на иста цел. Јас не знам подобра пример за соработка меѓу САД
и ЕУ за сериозни безбедносни и дипломатски прашања од оние кои произлегоа
со воспоставување на Охридскиот договор.
Леотар и јас не функциониравме во изолација, сепак посредувањата од
Солана и Робертсон беа многу важни и деликатни во времето на преговори тоа
лето. Јас морам да оддадам признание и на работата на Питер Феjт, дипломат
на НАТО, кој на терен преговараше за прекинување на огнот и за договорите
за амнестија на ОНА. Леотар и јас немавме квалификации да ја вклучиме ОНА
во мировни договори и работата што ја изврши Феjт беше круцијална за да ги
донесе ОНА во крајно решение.
Во првите денови по доаѓањето јас го заклучив следново:
- Претседателот Трајковски сакаше мирно, преговарачко разрешување.
- Некои виши лидери во Владата бараа НАТО да употреби сила против
ОНА. Доколку тоа не беше можно, тие сакаа САД и европските влади да
санкционираат употреба на сила од Македонската полиција и војска при
нападот на бунтовниците и нивната база за поддршка. Јас бев убеден
дека поддршката на САД и на Европската унија за воено решение на
состојбата не беше можна.
Јас чувствував дека мојата прва задача беше да ги натерам Владата и
партиите да ги разберат можните последици од војната. Доколку Владата
можеше да постигне привремен воен успех над ОНА, екстензивното насилство
ќе почнеше да се шири и побрутално бунтовништво што потенцијално би ја
уништило Македонија каква што е денес.
Преговорите во јули и во август 2001 година беа жестоки, тешки и
вклучуваа многу страни со различни погледи и интереси. На неколку наврати
стравував дека преговорите ќе бидат неуспешни, сепак, претседателот
Трајковски и другите на крајот ја направија вистинската работа и го постигнаа
Договорот.
Охридскиот рамковен договор не е совршен – преговорите под закана на
војна ретко се совршени – и имплементацијата исто така имаше некои
проблеми. Генерално, сепак, Охридскиот договор се задржа добро како модел
на етничките односи во Македонија и насекаде. Двата големи принципа на
Охрид – почит на културниот идентитет на сите и еднакви права за секој
граѓанин без разлика на етничката припадност – се валидни и ден денес. Им
честитам на оние кои го постигнаа овој Договор, на нивната мудрост и
заложба за мир и стабилност на земјава.
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Џејмс В.Пердју
Охридскиот рамковен договор ѝ даде шанса на Македонија во 2001 година
да ја избегне деструктивната поделба и да се развие како демократија. Сега е
ред на денешните лидери да ја искористат можноста што им ја даде Охрид и
да ја придвижат земјава побрзо понатаму напред во членството во НАТО и во
ЕУ.
Ви благодарам на вашето внимание.

24

Патот напред е пат на лидерството

î Патот напред е пат на лидерството
Филип Т. Рикер
Амбасадор на САД во Република Македонија

Добро утро! Ви благодарам за срдечниот пречек и што им одадовте
признание на моите вработени, на најдобриот тим што еден амбасадор може
да го посака, како и за извонредната соработка на толку многу луѓе за да се
организира оваа конференција. Со задоволство ќе се обратам на
конференцијата денес, но пред се дозволете ми да изразам счуство од мое име
и од името на Амбасадата на САД до ректорот Агрон Река и неговото семејство
за трагедијата што семејството ја доживеа.
Би сакал да се заблагодарам на лидерите и на организаторите на оваа
конференција што ја собраа оваа извонредна група на експерти, политичари,
истакнати меѓународни дипломати и посветени граѓани на Република
Македонија. Тоа што ние денес се собравме овде е резултат на нивната
повеќемесечна посветена работа и на многу часови поминати на договарање
на деталите, но и на усогласување на различните мислења и гледишта.
Лидерството почнува тогаш кога ќе ги обедините луѓето да работат заедно.
Дозволете ми, исто така, да му оддадам признание на амбасадорот Џејмс
Пердју што дојде од далеку да ни се придружи денес. Во името на Амбасадата
и на Владата на САД, на која толку извонредно и служевте со години,
амбасадoре Пердју, ви се заблагoдарувам за постојаната посветеност да
донесете мир, стабилност и просперитет во Македонија и во регионот.
Задоволство ни е што денес сте овде со нас. Морам да решам дека сликата што
ја гледам во вториот ред заслужува да влезе во книгите по историја.
На крајот од мојот мандат како петтиот амбасадор на Соединетите
Држави во Република Македонија и кога се подготвувам за моите нови задачи
како заменик на помошникот државен секретар за овој регион, дозволете ми
срдечно да им се заблагодарам на многуте колеги и пријатели кои ги гледам
овде. Почестен сум, имам голема полза од нашето партнерство, и со нетрпение
ги очекувам нашите разговори овде денес, но и во годините што доаѓаат.
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На почетокот на 2001-та година, Македонија беше на работ да влезе во
една сеопфатна граѓанска војна. Но, десет години подоцна, во голема мерка
благодарение на Охридскиот рамковен договор, Македонија може да слави
што е стабилна, разновидна, мултикултурна, повеќе-етничка и повеќерелигиозна земја. А како партнери во создавањето на Охридскиот рамковен
договор, Соединетите Држави и нашите европски сојузници и понатаму имаат
витален интерес Договорот да биде успешен бидејќи е суштествен за
долгорочниот мир и просперитет на Македпнија, но воедно и на поширокиот
балкански регион. И покрај нашиот сопствен интерес за стабилноста и мирот,
ние навистина се грижиме.
Потпишувањето на Охридскиот рамковен договор не ќе беше возможно
без одредени личности кои имаа храброст и визија да истапат за да овој
конфликт се заврши. Благодарение на лидерството на Борис Трајковски на
пример, неговата земја премина од состојба на граѓански конфликт во мир. Не
би можел да замислам мирна разрешница на конфликтот од 2001 да не беа
неговите напори. Ниту пак би можел да ја замислам Македонија како држава
што денес живее во мир, што е стабилна и што се движи кон евро-атлантските
интеграции, Али Ахмети да не ја трансформираше ОНА во конструктивна и
мирољубива политичка партија, или пак да не беа меѓународните лидери како
амбасадорот Џејмс Пердју и неговиот колега од ЕУ, Франсоа Леотар, кои
помогнаа да се постигне мировниот договор.
Денес, кога Македонија ја формира новата влада по добро спроведените
избори на 5 јуни, тој тип на храброст и визија се неопходни за да може
Македонија да се придвижи од десет-годишнината на Охридскиот рамковен
договор кон една мирна и просперитетна иднина. На 5 јуни, граѓаните на
Македонија избраа лидери да го направат токму тоа – да ги водат напред.
Во ова комплицирано време, лидерството е исклучително важна тема, за
која редовно ме канат да зборувам. Јас честопати се навраќам на она што за
лидерството го научив од поранешниот државен секретар Колин Пауел. За
време на конфликтот во 2001-та, тој беше државен секретар на САД, а јас
работев како негов портпарол во Стејт департментот.
Генералот дојде во дипломатијата како воено лице, но набргу ја доби
истата лојалност и почит од дипломатите во Стејт департментот што ја имаше
од војниците во Министерството за одбрана. Јас бев импресиониран не само од
начинот на кој раководеше, туку и од тоа како зборуваше за лидерството.
Секретарот Пауел зборуваше за тоа како сите ние треба да ги повикуваме на
нашите менаџери и шефови одговорност како лидери. Тој имаше список на
тези за лидерството, што потоа станаа познати како „Правилата на Пауел“.
Едно од првите правила е дека како лидер не можеш сите да ги направиш
среќни. Всушност, има времиња кога лидерите треба да донесат одлуки кои се
прилично непопуларни. Да се фокусираш премногу на тоа сите да те сакаат е
знак на медиокритетство бидејќи ќе избегнуваш тешки одлуки и ќе
избегнуваш да се соочиш со проблемите и со луѓето со кои треба да се соочиш.
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Навистина, лидерите мораат да преземат одговорност. Колин Пауел и
Владата на САД видоа дека Борис Трајковски преземаше одговорност за да се
зачува мирот и ние позитивно одговоривме на барањето за помош од
Македонија, од 14 јуни 2001, за да се оконча конфликтот.
Иако вистинските лидери не секогаш ги усреќуваат сите, тие имаат
обврска да слушаат и да покажат почит. Како што претседателот Обама рече
пред извесно време: „Во време кога нашите дебати – во Соединетите Држави и
во толку многу други места во светот – станаа толку многу поларизирани, во
време кога толку многу сме запнале да - оние што мислат различно од нас - ги
обвинуваме за сите зла на светот, битно е да застанеме и да се погрижиме да
зборуваме меѓу себе на начин што лекува, а не на начин што повредува“. Како
што реков, на крајот, лидерство значи да се преземе одговорност и да се има
волја да се носат тешки одлуки што ќе имаат влијание на другите и на
судбината и на иднината на земјата.
Оваа конференција е за иднината и за регионот во кој историјата често се
злоупотребува за да се произведе страв и да се спречи прогресот.
Да се сфати моќта на историјата, исто така е многу важно за лидерството,
бидејќи дава перспектива. Сакам да истакнам дека во оваа година има и други
важни годишници. На 8 септември, Македонија ќе ја слави 20-годишнината од
својот суверенитет и независност како држава. А три дена подоцна,
Соединетите Држави ќе ја одбележат својата билна годишнина од ужасниот
напад на 11 септември 2001, кога загинаа речиси 3.000 луѓе во Кулите
близначки во Њујорк, во Пентагон и на мирното поле во Пенсилванија.
Единаесетти септември изврши огромни промени кај нас во Соединетите
Држави.
Тој донесе не само тага и загуби, но и промена во фокусот на целата влада
на САД, при што се стави поголем акцент на борбата против глобалниот
тероризам. Невозможно е денес да се каже на кој начин ангажманот на САД ќе
се разликуваше доколку настаните во Македонија се случеа подоцна таа
година, или ако преговорите за Охридскиот договор се случеа само еден месец
подоцна. Но не можеме да негираме дека глобалната сцена, релативните
приоритети на регионалните прашања, сега и овде се различни десет години
подоцна, во 2011. И лидерите во Македонија исто така треба да го признаат
овој факт.
Имплементацијата на Охридскиот рамковен договор е процес, и тоа
исклучително важен за иднината на земјата. Тоа е клучот за евро-атлантската
интеграција на Македонија, основна политичка цел што е заедничка за сите
политички партии како и за скоро сите граѓани, без разлика на партиската,
верската или етничката припадност. Соединетите Држави и нашите европски
партнери ќе продолжат да ги поддржуваат аспирациите на Македонија, така
што земјата и сите нејзини граѓани ќе можат да уживаат во поголема
стабилност и просперитет како мулти-етничка демократија во Европа што е
цела, слободна и живее во мир и без страв.
27

Филип Т. Рикер
Во денешната комплексна глобална реалност, овие цели бараат целосна
посветеност од сите партии и сите етнички групи, да се согласат да го прават
истото она за кое ние денес сме дојдени овде – да разговараат за разликите, да
видат каде се согласуваат и каде треба да се трага по начини како да се оди
напред за да се изгради подобар свет за секој граѓанин и за идните генерации.
А за ова е потребно лидерство. На сите ви посакувам голем успех во
остварувањето на овој историски предизвик.
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î Охридски рамковен договор – втора декада
Амбасадор Кристофер Ивон
Амбасадор на Обединетото Кралство во Република Македонија

Почитувани гости, дами и господа, студенти, колеги и пријатели,
За мене е големо задоволство и чест што ми беше дадена шанса денес да
ви се обратам. Среќен сум што сум учесник на одбележувањето на деценија од
постоењето на Охридскиот рамковен договор, кој сам по себе е единствен
таков договор што успеа да донесе мир во конфликтната Македонија.
Трагичните настани од 2001 несомнено се одразија на многу животи и им
ја предупредија иднината на различен начин. Политичките водачи од тоа
време, поддржани од меѓународната заедница која сакаше да ја види
Македонија како успешна приказна, смогна храброст, лидерство и сили да се
надминат разликите кои се појавија.
Охридскиот рамковен договор отвори врата кон стабилност и безбедност,
со што започна да се одбележува патот кон ЕУ и НАТО интеграција. Договорот
исто така со себе донесе и нови можности, како на пример овој прекрасен
универзитет – место на наука, толеранција и надеж. Би сакал да ги пофалам
сите универзитети кои ја поддржаа оваа иницијатива, со што одиграа значајна
улога во отворање на оваа дебата.
Секој може да види колку далеку дотурка Македонија од потпишувањето
на договорот, па се до денес. Македонија останува земја-кандидат прием во ЕУ
и НАТО и неодамна доби клучна препорака од Европската Комисија за
отворање на пристапните преговори. Јас процесот на членството кон унијата,
кој е обележан со бројни реформи, го гледам како паралелен со оној со кој се
имплементира Охридскиот рамковен договор. Двата процеси меѓусебно се
комплементарни и даваат паралелни прилики. Заради ова, Охридскиот
рамковен договор е клучен за иднината на оваа земја.
За многу нешта треба да се биде горд. Договорот е цврсто интегриран во
Уставот на Р. Македонија и земјата направи огромен напредок во тек на
изминатава декада.
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Особен напредок беше направен во имплементација на законодавството
кое потекнува од договорот, а се однесува на: процесот на децентрализација,
рамноправна застапеност на малцинските групи и законот за јазици. Овие
клучни области придонесоа и кон евро-атлантските интеграции, создавајќи
подобра околина за спроведување на реформите и изградба на поинклузивна,
поздрава и подемократска земја.
Најмногу од се, верувам дека македонскиот народ, независно на која
заедница и припаѓа, треба да се гордее и да го слави успехот на
мултиетничкиот и мултикултурен концепт кој се промовираче со Охридскиот
рамковен договор.
Имплементацијата на овој договор беше единствено возможна преку
големата поддршка дадена од сите етнички заедници, невладини организации
и преку одговорното лидерство и соодветно управување со државата.
Цврсто верувам дека Охридскиот рамковен договор не треба да се гледа
како ограничување на аспирациите на оваа земја да го гради својот мултиетнички и мултикултурен идентитет. Напротив, овој договор треба да се смета
за база или платформа за градење на посилно и поинклузивно општество, во
кое секој еден верува дека индивидуално придонесува кон идниот
просперитет на Македонија како нација.
Прославувањето на големиот успех на Охридскиот рамковен договор е
апсолутно на место. Но ние мораме да продолжиме да гледаме и кон иднината,
за тоа што уште може да се постигне. Така, наместо да гледаме наназад, треба
да создадеме визија на втора декада од овој договор, која ќе ги поттикне
луѓето да се запрашаат – уште што друго може да се направи?
Идните успеси даваат силен стимул за промени, со што ќе се овозможи
континуитет на активностите:
- Инклузивно општество, во кое се почитуваат и штитат граѓанските
права и еднаквост помеѓу сите заедници, без разлика на нивните
етнички и културни разлики;
- Поголема промоција на меѓуетничкиот и меѓукултурен дијалог, и на
дијалогот во граѓанскиот сектор;
- Премостување на пречките и градење на доверба помеѓу различните
етнички заедници, како и меѓу мнозинските и малцинските групи;
- Подобрување на животите на граѓаните и на локалните заедници, како
преку успешна децентрализација, така и преку подобрени јавни услуги
во областа на здравството, образованието, инфраструктура и други
основни потреби на граѓаните, без разлика на нивниот етничка или
културна припадност;
- Промоција на иницијативи, идеи и проекти кои обединуваат, а не
делат.
Национална стратегија во Македонија ќе идентификува како да се
надоградат овие активности. Посакува понатамошен успех, и се надевам дека
амбициите поставени за следните десет години, или за втората декада, ќе
бидат плодни и просперитетни.

30

Stocktaking

î Stocktaking
Амбасадор Ференц Кекеси
Амбасадор на Република Унгарија во Република Македонија
ЕУ председателство

Почитувани екселенции! Почитувани колеги!
Почитувани дами и господа!
Дозволете ми да започнам со честитање на Универзитетот во Колумбија,
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Универзитетот на Југоисточна Европа,
Државниот универзитет во Тетово, делегацијата на ЕУ, амбасадите на
Шведска, САД и на Обединетото Кралство во Скопје, и на сите засегнати
страни кои ја организираа оваа Конференција. Исто така ви се заблагодарувам
што ме поканивте да зборувам во името на Унгарското претседателство на
Европската унија.
Ова е значаен настан за одржување на Конференцијава со цел да се
анализираат последниве 10 години од потпишувањето на Охридскиот
рамковен договор. Како претставник на тековното Унгарско претседателство
на Советот на ЕУ – кое поддржува посилна Европа и смета дека
мултикултурализмот и промоцијата на основните човекови права, вклучувајќи
ги правата на малцинствата, се врвен приоритет - ми претставува задоволство
денес да дискутирам на овие важни теми. Темата има големо значење за
европската перспектива на Македонија, кандидат за членство во Европската
унија од 2005 година, која стои на прагот од членството во НАТО и во ЕУ.
Оценувањата на Унгарија за имплементацијата на Охридскиот рамковен
договор се многу позитивни. Од потпишувањето на Договорот ние гледаме
јасно изразен стратегиски интерес во својство на локални партнери
меѓуетничкиот дијалог да стане приоритетна цел. Овој документ како
комплексен и правно обврзувачки политички акт во голема мера помогна за да
ја постави земјава меѓу потенцијалните членки на ЕУ и стана движечка сила во
воспоставувањето на општество со високи демократски вредности и
безбедност за сите граѓани.
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Од политичка гледна точка, Охридскиот рамковен договор ги оствари
целите и имаше огромен придонес за стабилноста на Македонија. Ова за
возврат ги поттикна безбедноста и меѓуетничката стабилност во широкиот
регион на Југоисточна Европа, кое е долгорочен приоритет и за мојата држава,
Унгарија, и за евроатланските организации како што се Европската унија и
НАТО.
Ова 10-годишно спроведување на Договорот овозможи развој на
демократските процеси, правен, економски и социјален развој на земјава,
зајакнување на интерната кохезија на Македонија и стана значаен столб на
мултиетничкото општество и правен пример на меѓународните односи. Во овој
поглед, вие од пред десет години, па сѐ досега станавте извозник на
безбедноста. Мултикултурализмот во оваа земја е инспиративен и во некои
области може да служи како единствен пример за другите држави од Западен
Балкан на нивниот пат за европеизација.
Сепак, овој проект сѐ уште не е завршен. За целосно реализирање на
Договорот се потребни дополнителни активни напори од сите страни.
Иднината на Охридскиот рамковен договор сѐ уште зависи од ефективен
дијалог меѓу различните сегменти од општеството и одговорен начин на
размислување за моќните бенефиции од принципите на Охридскиот рамковен
договор. Јас цврсто сум убеден дека со целосната имплементација на
Охридскиот рамковен договор Македонија ќе биде сигурен партнер за ЕУ и за
НАТО.
Стабилниот напредок кон членството во ЕУ секако ќе донесе
покомплексни предизвици, како за земјава, така и за поширокиот регион.
Процесот на градење доверба меѓу малцинството и мнозинството треба да
продолжи понатаму и за да се поддржат: овој храбар напор, интензивната
работа и реформите во јавната администрација, создавањето подобрен судски
систем, борбата против корупција и постојаната заштита на човековите права.
Затоа, во името на Унгарското претседателство, би сакал да ви посакам
плодни дискусии. Искрено се надевам дека овој настан проследен со анализи
ќе придонесе за продолжување на процесот на Охридскиот рамковен договор
и со пораките кои ќе се формулираат, со што ќе се зајакне реализацијата на
меѓуетничката хармонија тука и во поширок контекст.
Ви благодарам на разбирањето!
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î Реформите и интеграцијата
Д-р Александрос Јанис
Службеник на Европската Унија, Брисел

Ми претставува вистинско задоволство да бидам денес со вас. Јас сум
вклучен во ЕУ и ОН во регионов речиси една декада, имам видено насилство и
беда со мои очи и многу сум задоволен што денес можам да видам сосема
трансформирана ситуација. Ова, главно е ваше достигнување. Ви честитам.
Но не се смени само регионов. Сиот свет околу нас се смени во
последниве неколку години. Финансиска криза, климатски промени,
енергетска безбедност, Арапскиот извор, сајберска безбедност и многу други
работи. Ние живееме во радикално трансформиран свет од оној во кој
живеевме во текот на етничките кризи тука пред една декада.
Она што не се смени е европската заложба на оваа држава и на регионов.
Историчарот Арнолд Џ. Тојнби навраќајќи се на Првата светска војна
опсервираше дали она што беше познато како „Источно прашање“ беше
всушност „Западно прашање“. Денес состојбата релативно е иста. Како што
наведува и Жак Рупник „Балканското прашање“ повеќе од кога и да е останува
„Европско прашање“ .
Наворешната политика на Европската унија се роди на Балканот и тука
требаше да се соочиме со еден од нашите први најголеми предизвици. Пред
десет години ЕУ се вклучи во заеднички напори со другите партнери, особено
со САД, работејќи заедно со водството тука за да го спречиме ескалирањето на
насилството и да помогнеме да постигнеме Договор и да донесеме долгорочни
решенија. Во годините по Охридскиот рамковен договор локалното водство
презеде одговорност во трансформирањето на оваа држава во стабилно и
просперитетно место во ЕУ. ЕУ помогна меѓу другото и со политичката,
дипломатската и со финансиската поддршка и со воените и политички мисии
и со експертите и другата значителна помош.
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По десет години, состојбата многу е поразлична, сите треба да се гордеат
со тоа. Во 2011 година вие го уживате статусот на земја-кандидат за членство,
една од првите држави од Западен Балкан која го доби овој статус. Од 2009
година вие добивте препораки за отворање преговори за членство од
Европската комисија. Неодамна, високиот претставник Катерин Аштон и
комисионерот Стефан Филе го поздравија успешното реализирање на
парламентарните избори. Тоа е вистински пресврт. Кога гледаме во иднината
ние секогаш треба да се сеќаваме на минатото, да согледаме каде сме биле и
каде одиме. Ништо не треба да се прифаќа како отсекогаш да е така.
Мое убедување е дека Охридскиот рамковен договор е важен фактор во
движењето кон иднината и особено кон членството во ЕУ.
Прво, затоа што таканаречениот „дух на Охрид“, значи изнаоѓање
решенија со политички компромис за меѓуетничките кризи. Ова останува
инспирација дури и денес и не само тука туку и за другиот регион и пошироко.
Тоа е основа за успех и за движење напред. И бидејќи ниту еден договор или,
пак, компромис не е совршен поделбата на власта е она по што општествата се
стабилни и се успешни. Тоа ја донесува довербата и го отстранува стравот.
Второ, Охридскиот рамковен договор обезбедува уставна и правна
гаранција во областа на децентрализацијата, недискриминацијата и еднаквата
претставеност, образованието и употребата на јазиците и изразувањето на
идентитетот. Имаше напредок, но сѐ уште има предизвици.
Претседателот Баросо на почетокот на годината во Охрид истакна дека
ова е место со длабоко вкоренета европска заложба. Вие сте на прагот на
Европската унија. Треба да се надминат добро познатите предизвици и да се
реализира напорниот процес на реформи.
Ние сме на прагот на катарзата на неодамнешната балканска трагедија.
Пораката на Охридскиот рамковен договор десет години подоцна е
едноставна и двојна: прво тој беше катализатор за стабилноста и за
напредокот во земјава, второ сѐ уште е основа за завршување на
трансформацијата во земјава. Ние ќе бидеме заедно во ова патување. Ова е и
наше патување, исто така.

Ви благодарам.
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î Говорот на амбасадорот Арбен Чејку
Амбасадор на Република Албанија во Република Македонија

Почитувани учесници! Дами и господа! Драги колеги!
Денес ми е чест да бидам тука со вас и од оваа платформа да им
честитаме за идејата на организаторите на оваа Конференција, која ќе даде
нов поттик за целосната имплементација на Охридскиот договор, но, исто
така, но и нов поттик на духот за дијалогот и за меѓуетничкото,
меѓурелигиското и интеркултурно разбирање во Македонија.
Оваа Конференција се одржува во рамките на 10-годишнината од
потпишувањето на Охридскиот договор, па дозволете ми во оваа прилика
денес да ги поздравам не само неговите потписници, туку и сите оние
поединци, институции, политички партии, пратеници, министри, премиери,
претседатели и други високи функционери на Македонија, кои во текот на
оваа деценија дале придонес за имплементирањето на овој Договор.
Исто така, заслужуваат посебна благодарност нашите пријателски земји,
САД и земјите-членки на ЕУ, кои постојано ги охрабруваат страните целосно да
го имплементираат овој Договор.
Албанија, една од соседните земји на Македонија, имала и има постојан
пристап во однос на Охридскиот договор. Дури и денес кога се зборува за
потребата од ревитализација и за иднината на овој Договор, ние повторно
бараме брзо и комплетно спроведување од сите страни, бидејќи тоа е витален
услов за мирот, стабилноста, интегритетот и за евроатлантска перспектива на
Македонија. Во текот на овие 10 години се направени значајни чекори
нанапред, но фактите покажуваат дека има уште многу работа да се направи
во иднина.
Целосната имплементација на Охридскиот договор не треба да се гледа
само како правно- политички механизам за добивање или за доделување
привилегии од една етничка група кон друга, туку треба да се смета како
платформа која обезбедува меѓуетнички соживот и преземање заедничка и
еднаква одговорност од сите етнички групи во интерес на земјава.
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Демократијата и институциите не можат да работат унилатерално и затоа
се бара учество на сите етнички и религиозни групи во градењето демократија
и развој.
Јас мислам дека за да се поттикне меѓуетнички соживот и верска
хармонија во Македонија, примери не недостигаат, дури и кога ќе се
потсетиме на историјата на основањето на ЕУ ниту кога ги земаме предвид
САД, земјата шампион на слободата и демократијата. Но, во оваа прилика би
сакал да го изнесам скромниот пример на Албанија во обезбедувањето на
слободата и човековите права и во унапредување на правата на малцинствата
и верската хармонија.
Албанија денес нуди најдобар пример за третманот на малцинствата и за
нивните права. Тaа доби позитивни критики од Советот на Европа и од другите
институции кои се одговорни за малцинските права. Меѓу официјално
признати малцинства во Албанија се и Македонците, кои уживаат целосни
политички, социјални, религиозни, културни и образовни права. Тие се
организирани во политички партии и учествуваат на парламентарните избори
и на локалните избори, влегувајќи во коалиција со оние политички сили кои
им одговараат.
Тие, исто така, се застапени во локалната самоуправа и во медиуми на
македонски јазик и имаат право да учат на својот јазик. До денес не постои
случај кој укажува на повреда на правата и слободите на различните етнички
групи, без разлика на тоа колку тие се мали или големи. Тие, заедно со
Албанците станаа дел од нашиот демократски успех и дел од придонесот за
нашата евроатлантска интеграција.
Исто така, значаен пример е меѓуверскиот соживот во Албанија. Трите
главни религии во Албанија, исламот, католицизмот и православието со
векови егзистираат заедно, правејќи ја Албанија единствен модел на верската
хармонија и охрабрување за соживот на религиите во регионов и пошироко.
Кога зборуваме за иднината на меѓуетничките односи во Македонија,
мислам дека треба да се земат предвид позитивните примери, примерите на
соработка и добрососедство како и заeдничката евроатланска перспектива.
Народите на земјите од Западен Балкан имаат потреба за постојано
подобрување на инфраструктурата на европската комуникација и на
демократската соработка меѓу нив.
Балканските земји се уморни од нивното трагично минато и од поделбите
кои се диктирани од историјата, и затоа имаат потреба да станат отворени и
демократски општества.
Интеграцијата на сите земји од Западен Балкан во НАТО и во ЕУ е нашата
крајна дестинација со која се гарантираат слобода, мир, безбедност и
просперитет за нашиов регион. Но, имаме уште работа за нашата внатрешна
интеграција и за разбивање на бариерите кои ги попречуваат подобриот
економски развој и подобрата културна и образована соработка.
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Ние веруваме дека доброто соседство и регионалната соработка се од
голема помош за подобрување на меѓуетничките и интеррелигиозни односи.
Албанија секогаш ги поддржувала легитимните решенија кои се направени од
нејзините соседи. Таа е меѓу првите земји кои ја призна независноста на
Македонија. Ова беше направено не само затоа што тука има етнички Албанци
кои се втор државотворен народ, туку затоа што бевме убедени дека така
придонесуваме за мирот и за стабилноста во регионов.
Истото го направивме и за другите републики на поранешна Југославија,
од кои некои се во НАТО и ЕУ. Независно Косово го затвори циклусот на
распаѓање на поранешна Југославија и обезбеди мир и стабилност во нашиов
регион.
Посакувајќи ѝ успех на оваа Конференција, сакам да повторам дека
побрзото и целосното спроведување на Охридскиот договор ќе гарантира мир
и стабилност во Македонија и во поширокиот регион. Албанија ќе ги
охрабрува и ќе ги поддржува сите фактори во Македонија да соработуваат во
тој поглед.
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î Говорот на амбасадорот Скендер Дурмиши
Амбасадор на Република Косово во Република Македонија

Почитуван г. Пердју,
Почитуван г. Петерсен,
Почитувани амбасадори,
Дами и господа,
Почитувани присутни,
Почестен сум од поканата и сметам дека сум привилегиран со можноста
да учествувам во дебатата за таков значаен настан како што е
десетгодишнината од Охридскиот рамковен договор, во присуство на значајни
личности, па дури и во присуство на оние кои учествуваа во потпишувањето на
Договорот.
Десетгодишнината од Охридскиот договор е идеален момент да се
направат анализа и евалвација од сите аспекти.
Оваа јубилејна година ја обезбедува потребната дистанца, да се
анализираат смирено и внимателно, на непристрасен начин, содржината на
Охридскиот договор, како и обемот, брзината и динамиката на неговото
спроведување.
Во текот на денeшниов ден, на Конференцијата слушнавме мислења и
брилијантни анализи и јас сум сигурен дека главните пораки и сугестии на
оваа Конференција ќе имаат особено значење.
Дозволете ми на почеток да кажам јасно: Охридскиот договор беше
историски настан со особено значење. Причините се повеќепати кажани и се
повторија неколкупати денес. Пред сè, Договорот беше клучна точка за
запирање на војната и за отворање ново поглавје во реалноста на оваа земја.
Затоа, мислам дека оваа годишнина треба да биде повод за прослава на
постигнатите резултати на годишно ниво, и да се повторат комплиментите за
идејата и за главните актери на Охридскиот договор, а се разбира и да се
воочат и слабостите и недостатоците во процесот на неговата имплементација.
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Скендер Дурмиши
Причините и предностите на овој Договор веќе се кажани, како што било
и ќе биде секогаш кажано за секој договор кој прекинува војна, кој носи мир и
нуди нови можности за релаксиран развој во едно мултиетничко општество.
Мојот впечаток е дека со текот на времето, што повеќе се оддалечуваме од
датумот и од времето на потпишување на овој важен акт, сè повеќе се
појаснува и се сфаќа неговата важност.
Притоа, многу силен аргумент се самите резултати од неговото досегашно
спроведување.
Тие
обезбедуваат
дополнително
охрабрување
за
спроведувањето и на другите делови.
Покрај тоа, темата на Конференцијава: „Рамковниот договор: кон
зачленувањето на Македонија во ЕУ и во НАТО“ е соодветна за корелацијата
на овие две цели и ситуации. Овој наслов е сам по себе многу инспиративен и е
дел од одговорот.
Со усвојувањето на Договорот, а потоа и со чекорењето кон неговата
имплементација, Македонија има направено голем, колосален чекор кон
евроатлантските интеграции.
Охридскиот договор има неприкосновена важност во однос на
регионалната перспектива. Моделот и модалитетите на Договорот
претставуваат предуслов за градењето опуштени односи и мултиетничка
хармонија како важни фактори за понатамошните чекори за регионалната
интеграција и за евроатланските интеграции.
Косово, Владата и другите институции, отсекогаш го поддржувале
Охридскиот договор, сметајќи го како вреден документ со големо значење кој
нуди соодветно решение за одредена ситуација, а освен тоа, кој нуди нови
хоризонти во стремежите на Република Македонија кон напредокот и
просперитетот.
Поздравувањето на Охридскиот договор од официјална Приштина беше
направено во сите фази, а посебна форма на поддршка е движењето на истите
координати и мотиви, со усвојувањето на Договорот на Ахтисари. Вие знаете
дека ниту усвојувањето на овој Договор не беше лесно, дури и најчестите
оцени во сите инстанци се дека ова претставува болен компромис. Денес се
спроведува неговиот поголем дел. Ова немаше да се направи доколку немаше
широка поддршка и посветеност за да се имплементира. Значи и Договорот на
Ахтисари имаше противници, но придобивките кои ги донесе, ситуациите и
решенијата, особено понудените решенија за малцинските заедници денес
може да послужат како модел.
И двата овие документа, меѓу другото, во однос на нивната содржина и на
нивните одредби, ја сочинуваат силната основа на логиката на соработката и
на создавањето предуслови за регионална соработка.
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Говорот на амбасадорот Скендер Дурмиши
Почитувани присутни,
Надоврзувајќи се повторно на темата на Конференцијава, мислам дека
може да се каже дека Охридскиот договор е документ кој не е надминат, не е
старомоден, особено ако се има предвид неговата важност. Напротив, тој
секогаш е актуелен и е документ без алтернатива бидејќи сè се мери според
алтернативите, нели? Која е таа алтернатива која би била замена на ОРД во
овој момент?
Вистина е дека ОРД сѐ уште не е имплементиран во соодветниот обем, не
е реализиран со ветуваните квоти. Статистиките сѐ уште не се тие кои што
требаше да бидат, но тоа не е причина да се напушти, бидејќи, сепак,
резултатите се значајни. Сепак, недостатокот на броеви не е главната грижа.
Тоа што може да биде штетно се нејаснотиите, претпоставките и двоумењата.
Важноста на Охридскиот договор се објаснува сè повеќе, и денес на 10годишнината од потпишувањето на Договорот, се упатува на неговата важност
за аспирациите за евроатлантските интеграции.
Одредбите од МО се текстуални, но особено како вредности, дел од овој
споменат правец на интеграција. Целосното исполнување на Охридскиот
договор е времено исполнување на она што се нарекува Аcquis communautaire,
без кој не се поминува патот кон Брисел. Значи тоа е едно дејствие со
повеќекратни ефекти.
Завршувајќи ја оваа презентација дозволете ми да ги изразам моите
пофалби и највисоки оценки за организаторите на Конференцијава.
Благодарам!
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î Превентивна дипломатија во Mакедонија
Дејвид Л. Филипс*

Со Охридскиот рамковен договор заврши граѓанската војна меѓу
Албанците и Словените на 13 август 2001 година. Охридскиот рамковен
договор беше историски договор. За разлика од другите балкански држави, во
кои каде што имаше ескалирање на етничките разлики во фатален конфликт,
Македонците го избраа дијалогот наместо насилството за да ги решат
разликите. Десетгодишнината од Охридскиот рамковен договор е можност за
анализи.
Македонија има уште многу да направи пред да ги исполни ветувањата од
Охридскиот рамковен договор и да ги реализира целите за интеграција во
евроатланските институции.
Има два спротвставени погледа за ОРД.
Едниот поглед го вреднува ОРД за институционализирање на уставната
поделба на власта и за заштита на принципите на вклученост и
недискриминација. ОРД повикува на поддржување на учеството на
малцинството во јавната администрација, во локалното владеење, во
фискалната децентрализација и зајакнување на јазичните права.
Според другиот поглед, ОРД е аспиративен, неговиот потенцијал не е
доволно исполнет. Многумина Македонци, и особено албанската заедница, ја
гледаат Македонија како сегрегирано општество. Нема дискриминација, но
нема ниту еднаквост или социјална правда.
Реалноста е некаде помеѓу овие два погледа. Додека ОРД и помогна на
Македонија да го избегне насилниот конфликт, Владата не ја мобилизираше
целосно поддршката за имплементација на ОРД. Внатрешно македонската
револуционерна организација (ВМРО) која е на чело на коалиционата влада,
никогаш целосно не го прифати ОРД за кој смета дека е наметнат од
меѓународната заедница.
*

Дејвид Л. Филипс е Директор на програмата за градење мир и права, Институт за студирање на
човековите права, Универзитет на Колумбија, САД
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Дејвид Л. Филипс
ВМРО има корисен, но несигурен однос со коалициониот партнер,
Демократската унија за интеграција (ДУИ), која ја наследи Ослободителната
национална армија (ОНА од Албанците) и беше разоружана и демобилизирана
на крајот на Македонската граѓанска војна.
Во годините по потпишувањето на Охридскиот договор се презедоа
чекори за да се формира правна рамка за поддршка на ОРД. Напредокот
оттогаш западна во ќор-сокак и Македонија од неодамна е во погрешна насока
на регресија на важните области, како што се: владеењето на право,
независното судство, справувањето со корупцијата и независноста на
медиумите.
Наместо да се стреми кон подобро, ВМРО ги задоволува своите желби со
задоволување на националистички и малограѓански интереси. ДУИ профитира
на ветувањето на ОРД за поголеми права преку бенефиции и профит. Само
20% од Албанците веруваат дека ОРД ги напредна целите на албанската
заедница. Македонија не успеа да ги реализира посебните одредници во ОРД.
На пример, фискалната децентрализација беше нееднаква. Трошоците по
глава на жител за образование и за здравствена заштита во македонската
заедница се повеќе од двојни отколку за албанската заедница. Соодносот
наставник - професор е трипати поголем за Македонците отколку за
Албанците. Инвестициите во инфраструктурата се четирипати поголеми во
македонската заедница.
Стапката на вработеност на Македонците е двојно поголема отколку кај
Албанците. Додека ОРД го институционализира потврдното дејствување во
вработувањето, политичките партии ги распределуваат работните места како
награда за лојалните граѓани.
Јазичните права на малцинствата не се реализирани. Во 2007 година со
одлуката од Уставниот суд се одби Законот за јазиците и се наметнаа
ограничувања за употребата на англискиот јазик во јавната администрација.
Многумина Албанци зборуваат македонски јазик, но реткост е Македонците да
зборуваат албански јазик. Недостигот од контакти ги зголемува
недоразбирањето и недовербата.
ВМРО е опседната со македонското „славно минато“. Националните и
културните симболи вклучуваат големи статуи од Александар Велики кои се
издигнуваат до небото во Скопје. Едногодишниот фестивал „Македонија 2014“,
го слави словенското и источноправославното наследство, но не ги споменува
Мајка Тереза или придонесот на другите етнички Албанци од Македонија.
Македонската опседнатост со минатото е вкоренета во шовинизмот. Тоа е
резултат на слабост и несигурност.
ВМРО и ДУИ победија на неодамнешните национални избори со
повикување на националистичката склoност на заедниците. Ниту една од
партиите не оддава поголемо значење на ОРД. Стагнацијата која произлезе
создава општество во кое интеграцијата има тешкотии, а евроатланските
аспирации на земјава исчезнаа.
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ОРД беше наменет како појдовна точка за интеграција во НАТО и во ЕУ.
Сепак, Грција го блокира напредокот поради спорот за името со Македонија.
Покрај спорот со името, грчко-македонските односи се нарушени поради
македонската употреба на културните икони.
Грција е разлутена од статуите на Александар Велики, именувањето на
Аеродромот во Скопје по Александар Велики и од сликите на Александар
Велики на македонските банкноти. По 20 години, преговорите за спорот со
името се во ќор-сокак. Како резултат на тоа зачленувањето на Македонија во
НАТО и во ЕУ е одолжено.
Неможноста да се реши спорот со името ѝ штети на Македонија. Се
оневозможува Македонија да го добие заслуженото место во НАТО и во ЕУ.
Нема лесно решение. Ќе биде потребен компромис за кој ниту една од
страните не смета дека е историски точен или политички пожелен. Владата
треба да биде флексибилна во преговорите со Грција. Запаѓањето во ќор-сокак
не е во ничиј интерес.
Македонија ќе ги реализира евроатлантските аспирации кога
Македонците ќе побараат напредок и одговорност од нивните политичари.
Владата треба детално да ги обнови заложбата на Македонија и духот на ОРД
кој е патот до НАТО и до членството во ЕУ.
Како модел на превентивна дипломатија ОРД ги демонстрираше
бенефициите од раното вклучување од меѓународната заедница. САД и
Европската унија работеа хомогено за да го овозможат Договорот. Најголемиот
извоз на Македонија може да биде искуството со ОРД: Земјава е лабораторија
за стабилизирање на кревки држави преку децентрализација и уставни
договори со кои се заштитуваат и се промовираат првата на малцинствата.
Но за да се реализира потенцијалот на ОРД, на македонските лидери им
се потребна храброст и визија. Ним, исто така, им е потребна и поддршка од
меѓународната заедница. САД можеби значително се неангажирани на
Балканот, но тие сè уште имаат голем удел за успехот на Македонија.
Дејвид Л. Филипс е директор на Програмата за градење мир и права на
Институтот за проучување на човековите права на Универзитетот во
Колумбија. Тој, исто така, е член на Проектот за дипломатија на Универзитетот
во Харвард.
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î Регионални перспективи за Охридскиот
рамковен договор како модел
на зајакнување на мултиетничка држава
Ливија Плакс*

Македонија е релативно успешна приказна од гледна точка на етничките
односи во регионов со сѐ уште нерешена сувереност и со нерешени гранични
прашања. Фактот што тековната Конференција се фокусира на патот на
Македонија кон иднината, признавајќи го она што се случило во минатото,
сведочи за успехот кој земјава го оствари во внатрешната интеграција.
Воопшто земјава има остварено напредок со обезбедување одредени
права на албанската заедница како и на другите заедници на малцинствата. Се
случи и поделбата на власта и Македонија направи значителни чекори кон
исполнувањето на барањата за членство во Европската унија.
Сите заедници во Македонија би сакале да ја видат земјава во НАТО и во
ЕУ и меѓународната заедница многу има направено за да воочи дека земјава се
движи во таа насока. Македонското водство во текот на годините, вклучувајќи
ги политичарите од сите етнички заедници, во неколку наврати покажа дека
може да биде прагматично и да преговара со своите партнери на која и да
било тема со почит на нивните заеднички цели.
Компромис се постигна за доброто на граѓаните. Сепак, постои уште
многу пат кој треба да се изоди и треба појасно да се истакнат консензуалната
визија и стратегијата за иднината од политичкото водство на земјава.
Бидејќи бев сведок на процесите на подготвување на неопходниот
договор меѓу двете најважни заедници во Македонија и работејќи заедно со
вас на таканаречениот „Мавровски процес“ преку мојата организација
Проектот за етнички односи – ПЕР (Project on Ethnic Relations – PER),
организација која е активна во повеќе области на Централна и на Југоисточна
*

Ливија Плакс е Претседател на Проектот за етнички односи
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Ливија Плакс
Европа за работи поврзани со етничките односи јас знам колкава добивка е
тоа за државава.
Во исто време, јас сфатив колку се посебни луѓето во државава и се
воодушевувам на нивната храброст во соочувањето со најтешките прашања за
односите меѓу заедниците. Ова е нешто по што се истакнува Македонија во
регионов. Движењето од отворен меѓуетнички конфликт до спогодба која на
една маса ги поставува полноправните партнери, а довчерашни непријатели, е
нешто за што се потребни храброст и визија, а вие ги поседувате токму тие
квалитети.
Не треба да се заборави, сепак, дека меѓународната заедница има
значително влијание во однос на овие прашања со помошта за разрешување на
конфликтот и преку обезбедување иницијативи за во иднина. Во исто време,
речиси секој во Македонија воочува дека помирувањето е неопходно и
неизбежно и манипулацијата со минатото не е начин за да се постигне тоа.
Мора да се запрашаме, сепак, за некои потешки прашања: Зошто беше
комплицирано да се имплементира Рамковниот договор? Зошто беше
потребно толку долго време и зошто сѐ уште целосно не е имплементиран? Во
однос на што е успешен и во однос на што не е успешен? Колку е силно
партнерството меѓу двете најголеми заедници во Македонија? Дали ОРД
претставува само асоцијација на политичко убедување, а не заложба за
политичка спогодба? Дали ОРД ги разреши проблемите или само ги заведе на
хартија?

Дали искуството од Македонија содржи лекции од други држави
од регионов или нејзиното искуство е sui generis?
Делови на ОРД повремено се цитираа како пример за тоа како се
разрешуваат чувствителните меѓуетнички односи во регионов. Некои од
државите на кои работеше ПЕР го анализираа примерот на Македонија и
открија дека сеопфатниот Охридски договор вредни да се разгледува. Јас
забележав ваков вид дискусии во Црна Гора и во Косово, па дури и во Србија е
најмногу споменуван меѓу албанското малцинство во овие земји кои гледаа на
ОРД како на ветувачки пристап за правата на малцинствата во своите земји.
Сепак, повеќемина сметаат дека беше замислен за да го смири отворениот
конфликт за кој беше многу успешен, но не успеа да ги реши сите проблеми
меѓу двете главни етнички групи иако тоа водеше до некој вид поделба на
власта.
Сѐ уште останува да се анализира дали за Договорот на Ахтисари во
Косово кој го смири отворениот конфликт таму, или за сеопфатното право на
малцинствата во Црна Гора, беа позајмени некои елементи од ОРД. Може да се
каже дека ОРД е поразличен од Дејтонскиот мировен договор и од
Резолуцијата 1244 поради обемот на овие документи.
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Регионални перспективи за Охридскиот рамковен договор
Може, исто така, да се каже дека ОРД беше и останува документ кој
воспостави тренд во однос на правата на малцинствата и на меѓуетничките
односи во Југоисточна Европа.
Секако има лекции кои треба да се научат од ОРД (еднакви права за сите
заедници, важноста на децентрализацијата, употребата на мајчиниот јазик во
образованието и администрацијата во областите со 20% малцинства), лекции
кои можат да ја подобрат коегзистенцијата во овој дел од светот. На крајот,
ОРД ги упати прашањата кои беа во средиштето на конфликтот и завршија со
создавање функционална држава.
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î Охридскиот рамковен договор и предизвиците
на интеграцијата во Европската унија:
Конкурентна и интегрирана економија
со еднакви можности
Д-р. Фатмир Бесими*

Од минатото кон иднината
Успехот и напредокот им припаѓа на оние кои учат од минатото, имаат
визија за иднината и знаат како да го направат тоа.
Охридскиот рамковен договор е најдобар пример за тоа како да учиме од
минатото. Тој треба да ни служи како основа врз која можеме да се потпреме
за да се изгради подобра и посигурна иднина.
Охридскиот рамковен договор не е само од витално значење за
постоењето на државава, туку, исто така, е и гаранција за стабилноста, што е
предуслов за економски просперитет. Овој Договор го отвори патот кон
внатрешната интеграција на сите заедници кои живеат во Македонија.
На целосната имплементација на овој Договор, што во суштина ја има
внатрешната интеграција, треба да му претходи друга поголема интеграција.
Тоа е интеграцијата во Европската унија и во НАТО. Иднината им припаѓа на
луѓето кои имаат визија и знаат како да се позиционираат правилно.
Интеграцијата во Европската унија и НАТО е вистинската стратегиска
ориентација за Македонија, која ќе гарантира поголема стабилност, нови
перспективи за развој и повисок животен стандард.

*

Фатмир Бесими е Министер за Економија во Република Македонија
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Фатмир Бесими
За земји како што е Македонија не е важно прашањево: Дали треба да се
интегрира или не во НАТО и во Европската унија?, туку е важно како да се
забрза овој процес. За таа цел, Македонија има потреба од модел на економски
развој, кој во основа ќе има конкурентна и интегрирана економија со еднакви
можности за сите, што ќе обезбеди макроекономска стабилност, брз и
издржлив економски развој и нови вработувања.

Корпоративното управување - одржлив модел
на функционалната демократија во мултиетничките држави?
Анализирајќи според економската терминологија, ако го претпоставуваме
управувањето на државата со управувањето на корпорацијата, корпоративното
управување како широко прифатен модел, може да послужи како успешен
пример кој може да се спроведе во мултиетничките држави (имајќи ги предвид
и политичките специфичности).
Симболично ако ги споредиме државите со корпорации, по распадот на
Југославија, Македонија како една корпорација од 23 милиони акционери беше
поделена во нова корпорација во сопственост на 2 милиони акционери.
Освен со тешкотиите во геополитичка смисла, во новите пазарни услови,
застарената технологија, неквалификуваната работна сила, оваа корпорација
се соочи со уште еден предизвик. Структурата на корпоративната сопственост
беше поделена во два главни пакети на акции, кои беа во сопственост на двете
поголеми заедници од населението
Во текот на првите десет години на транзиција, оваа корпорација влезе во
длабока криза, која го достигна својот врв во 2001 година. Причините за оваа
состојба произлегуваат од нефер и нетранспарентно управување на носителот
на најголемиот пакет на акции на корпорацијата на штета на другите
акционери.
Под претпоставка дека Македонија е една корпорација, токму кршењето
на принципите на корпоративното управување беше причина за да дојде до
конфликтот во 2001 година. За една мултиетничка држава со распределено
население како Македонија, еден успешен и одржлив модел на управување ќе
биде оној кој секогаш ќе се управува од петте принципи на корпоративното
управување, како што е опишано подолу:

Правата и еднаквиот третман на акционерите. Корпорацијата (државата)
мора да ги почитува правата на акционерите (граѓаните од сите етнички групи)
и да им помогне за остварување на овие права.
Интересите на другите страни. Корпорацијата треба да ги признае
законските обврски и други обврски за сите легитимни заинтересирани страни
(меѓународната заедница).
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Улогата и одговорностите на управата. Управата (владата) треба да биде
опремена со голем број вештини и разбирање за да може да се справи со
различните деловни проблеми (државата). Мора да има доволно големина и
потребна посветеност за исполнување на обврските и одговорностите (кон
граѓаните).
Интегритетот и етичкото однесување. Етичкото и одговорно одлучување
(на Владата и на државните институции) е важно не само за односите со
јавноста, туку, исто така, е потребен елемент за управување со ризик
(политички) и за избегнување конфликти (етнички, религиозни и социјални).
Корпорацијата треба да развие кодекс на однесување за директори за да
поттикнува етички и одговорно одлучување.
Транспарентност. Корпорацијата треба да разјасни и да ги определи јавно
улогите и одговорностите на управата (владата) и на менаџментот (креатори на
политики), со што се обезбедува и доволен степен на давање одговорност пред
акционерите (граѓаните). Тие, исто така, треба да ги спроведуваат постапките
(законите) за да се потврди на независен начин и да се чува интегритетот на
финансиското известување на компанијата (презентација и имплементација на
буџетот и на јавните финансии). Давањето информации во врска со
материјалните прашања во однос на организацијата треба да биде навремено и
балансирано за да обезбеди сите инвеститори да имаат пристап до јасни и
фактички информации (пристап до фер и транспарентна распределба на
јавните финансии).

Важноста на Охридскиот рамковен договор
Охридскиот рамковен договор донесе есенцијални промени во
функционирањето на нашава држава. Овој Договор, ставајќи крај на етничкиот
конфликт, го отвори патот за демократизација на општеството и на државните
институции. Охридскиот рамковен договор има важно економско значење,
како гаранција за стабилноста, која е главен предуслов за економскиот развој.
Исто така, овој Договор е основа за економски развој со еднакви можности за
сите граѓани на Македонија. 2011 година ја одбележува 10-годишнината од
Охридскиот рамковен договор.
Нашиот предизвик за иднината е да се унапредуваат механизмите и
институциите кои во нивното основање ги овозможуваат токму почитувањето
и признавањето на етничките, јазичните и на културните разлики.
Почитувањето и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор е основен
критериум за интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската унија. Во
оваа смисла, интегративната перспектива тесно е поврзана со успехот или со
неуспехот на внатрешната интеграција, која е гарантирана со принципите и со
духот на Охридскиот рамковен договор.
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Евроатлантската интеграција и отворањето економска перспектива
Интеграцијата во Европската унија и во НАТО е, и останува стратегиска
ориентација на Македонија, за да се создадат политичка и институционална
стабилност, повисок стандард на живеење и подобра економска перспектива.
Ориентацијата на Македонија кон интеграцијата во ЕУ е вистинска
ориентација и поодржлива опција.
Голем број законски и институционални реформи се преземени за
усогласување со стандардите и прописите на Европската унија, со цел за
градење на демократијата и на функционалната пазарна економија.
Преку процесот за стабилизација и асоцијација на земјите во регионов,
вклучувајки ја и Македонија, се преземаат неколку иницијативи, како што се:
повеќе чекори во сферата на либерализацијата на регионалната трговија,
слободното движење без визи, создавањето на регионалните пазари на
енергија
и
гас,
инфраструктурата,
транспортот
и
енергетската
инфраструктура, заштитата на животната средина и на водата, истражувањето
и развојот, меѓуграничната и парламентарната соработка итн.
Очекуваните придобивки од приклучувањето кон Европската унија ќе се
однесуваат на зголемување на трговијата и на инвестициите. Овие позитивни
ефекти ќе се зголемуваат преку интеграцијата во поширок пазар каков што е
Европската унија.
Меѓутоа, интеграцијата во Европската унија е долг и сложен процес, кој е
поврзан со соодветстување и со постигнување на економските перформанси
на постојните земји на Европската унија. Македонија од 2002 година забележа
просечен годишен економски пораст од 2-3% и во 2010 година достигна ниво
на бруто-домашниот производ по глава на жител од околу 3.300 € и тоа е
помалку од 40% од европскиот просек (ЕУ-27).
Овој динамичен пораст диктира стапката на невработеност да достигне до
37,2% (2004), која во 2010 година бележи пад на 30,9% и таа е трипати повисока
од европскиот просек (ЕУ-27, 9,5%). Исто така, економскиот пораст се
разликува според региони во текот на овој период, како и два крајно
екстремни региони како полошкиот регион со ниво на бруто-домашниот
производ од 47,4% и скопскиот регион со 156,4% од просечниот бруто-домашен
производ на Македонија.
Со цел да се намалат овие разлики, како главни цели мора да останат
порастот и брзиот и одржливиот економски развој, како и подобрувањето и
подигнувањето на животниот стандард и економската благосостојба. За да се
постигне оваа цел, потребни се успешна координација на макроекономската
политика и структурни реформи, а тоа значи макроекономска стабилност, брз
и одржлив економски раст и нови работни места.

Макроекономска стабилност. Макроекономската стабилност гарантира
предвидливо економско опкружување за инвеститорите.
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Затоа, неопходно е да се обезбеди макроекономска стабилност, која ќе
овозможи среднорочна рамнотежа во сите сегменти на стопанството на
земјава како што се стабилноста на цените и на девизниот курс, фискалната
стабилност (буџетскиот дефицит и јавниот долг) и стабилноста во
надворешниот сектор

Брз и одржлив економски развој. Подобрувањето на животниот стандард
секако бара побрз економски пораст, кој треба да се заснова врз: создавање
подобра средина за инвестирање, создавање нови работни места и
зголемување на конкурентноста на економијата.
Македонската економија нужно мора да постигне годишен економски
пораст до 6-8% на среден рок. Таков економски пораст гарантира највисок
стандард на живеење и тоа ќе се постигне со: зголемување на инвестициите
(домашни инвестиции, странски инвестиции, поврат на капиталот од
миграцијата); поттикнување на извозот (извозно ориентирани претпријатија,
во стандарди, иновации и нови технологии) развој на финансискиот систем
(враќање на довербата и зголемување на конкуренцијата и ефикасноста во
финансиско-банкарскиот систем, како и развој на финансиските пазари);
оптимизам во јавниот сектор (реструктуирање на менаџментот на
корпорацијата, приватизација, јавно-приватни партнерства, концесија и
рационално користење на природните ресурси); динамичен бизнис (креативен
бизнис, со конкурентност и ќе се вработат значителен број работници),
зголемување на инвестициите во образованието за зголемување на човечкиот
капитал и иновации како основа за создавање на економијата базирана врз
знаење и зголемување на конкурентноста на економијата.

Нови вработувања. Создавањето нови работни места се смета за
конкретен чекор за намалување на сиромаштијата и за задржувањето на
социјалниот мир во земјава. Намалувањето на невработеноста и создавањето
нови работни места мора да се постигне со: зголемување на инвестициите и со
зголемување на флексибилноста и ефикасноста на пазарот на трудот.

Интегриран модел на економија и економски развој со еднакви
можности
Македонија има потреба за еден модел на економски развој врз основа на
конкурентна и интегрирана економија со еднакви можности за сите, која ќе
биде успешна во остварување на горенаведените цели.
Околностите укажуваат дека Македонија е мала економија и нејзиниот
економски развој неопходно тесно е поврзан со меѓународната економска
соработка врз основа на отворена економија. Економскиот развој мора да биде
заснован врз локални и странски ресурси, со кои може да се забрза
економскиот пораст. Сепак, во минатото, од нејзиното осамостојување,
Македонија има потрошено повеќе од создаденото во економијата.
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Инвестициите во овој период на годишно ниво беа околу 20% од брутодомашното производство (во 2009 година достигнува 26,2%), додека вкупната
потрошувачка е околу 100% од бруто-домашниот производ. Ова влијаеше на
трговскиот биланс кој во текот на овој период бележи дефицит од околу 20%
од БДП (21,3% во 2010). Овој дефицит е покриен со дознаки од дијаспората, и
последниве години достигна речиси 1 милијарда евра на годишно ниво и
делумно со надворешниот долг кој во 2010 година изнесува 60,4% од БДП.
Македонија е мала и отворена економија (надворешната трговија опфаќа
над 100% од бруто-домашниот производ), за која во услови на глобализација и
на брз технолошки развој, одржливиот модел за развиена економија е да се
зголемат: конкурентноста на економијата на земјава, инвестициите, извозот,
како и да се генерираат нови пазари преку интегрирана економија.
Еден модел на економски развој врз основа на конкурентна и интегрирана
економија со еднакви можности за сите ќе биде успешна ориентација на
Македонија за постигнување на горенаведените цели. Моделот содржи четири
колони, и тоа:
а) економска интеграција во земјава, регионална, европска и глобална;
б) градење конкурентна економија која овозможува промоција на
бизнисот, зголемување на инвестициите, извозот и брз економски
пораст;
в) одржлив пораст со напредна инфраструктура и
г) економска кохезија, социјална и територијална кохезија која ќе
овозможи инклузивен пораст и економски развој, така што
придобивките од економскиот развој би ги чувствувале сите.
Економската интеграција ќе биде клучен столб на економскиот развој,
имајќи ги предвид спецификите на Македонија како мала економија и
трендовите на глобализацијата. Економската интеграција треба да биде на
следниве три нивоа:
(1) интеграција на домашната економија со правичен и фер пристап во
јавните фондови, слобода на бизнисот и рамномерен регионален
развој;
(2) регионална
економска
интеграција,
преку
подобрување
на
инфраструктурата и на економската соработка за изградба на
заедничкиот пазар и
(3) европска интеграција, со цел да се постигнат светските стандарди и
конкурентните повисоки квалитети

Внатрешна економска интеграција (локална)
Внатрешната економска интеграција треба да се фокусира на следниве
делови:

Фер и транспарентна распределба на буџетот и на јавните фондови. Ќе се
создаде поголема доверба на даночните обврзници за оправдување на јавните
расходи во интерес на граѓаните и, истовремено, ќе придонесе за нивно
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интегрирање во формалната економија, за зголемување на можностите за нови
инвестиции, нови работни места, и за подобрување на инфраструктурата.
Бизнисот мора да биде еднаков во законите и во институциите во земјава,
без оглед на етничката припадност и мора да се мотивира соработка врз
основа на квалитетот и на чесноста

Фискална децентрализација. Тоа е принципот кој произлегува од
Охридскиот рамковен договор со кој се гарантира успешна локална власт. Во
последниве години приходите од разни концесии (природните ресурси, вода,
минерали, земјоделско земјиште и изградба) што ги добиваат локалните
власти се зголемени од 40% до 80%. Исто така, има зголемување на приходите
за локалните ДДВ од 3% до 4,5%. Фискалната децентрализација ќе продолжи
со тренд во корист на локалната власт. Треба да се разгледа можноста
приходите од ДДВ што ги добиваат општините да се зголемат за 5-10%.
Рамномерен регионален развој. Овој развој треба да помогне за
приближување на еднаквоста на условите во различни региони во Македонија,
со цел да се интегрираат во економијата преку подобрување на
инфраструктурата. Минатото во Македонија укажува дека економскиот пораст
е изменет според региони. Македонија има потреба од побалансиран пораст
помеѓу регионите, особено Полог (47,4%), североисточниот регион (60,7%) и
југозападниот регион (75,0%), кои се помалку развиени региони. Ова треба да
се остварува преку соодветен фискален систем и инвестиции во
инфраструктурата (патишта, водовод, канализација ...), училишта, болници
итн.
Интеграција на дијаспората. Ова е значителен потенцијал за економскиот
развој со оглед на фактот што претставува значителен бројот на лицата од
нашето население кои емигрираат во развиените земји во светот. Тие луѓе сега
претставуваат важна категорија и можат да се вратат преку знаење и капитал и
да инвестираат во нашава заедничка држава. Овој потенцијал и нивната
блискост е докажана и со фактот што тие постојано ја имаат финансирано
економијата на земјава со околу една милијарда евра (16% од БДП) на годишно
ниво, што за економијата на Македонија во периодот од најголемите
економски кризи во последниве години беше главниот придонес за одржување
на макроекономската стабилност. Останува задачата да ѝ се посветиме на
комуникацијата и на повлекувањето на дијаспората, за да се вратат и да се
инвестираат во нашава заедничка држава.

Регионалната интеграција
Зголемената регионална соработка, со меѓусебно почитување на
вредностите, како дел од глобално интегрирачките процеси, станува conditio
sine qua non, без кои прогресивните интеграции се незамисливи. Со тоа
почнуваат процесите на изградбата на највисока безбедност на меѓународно
ниво и на економскиот просперитет во регионов.
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Денес, во современиот свет ниту една земја не може сама да ги реализира
националните приоритети, без соработка со другите и без чувството на
меѓусебна зависност.
Македонија и регионов за да бидат попривлечни на пазарот мора да ги
промовираат заедничките интереси преку спроведувањето на заедничките
проекти од регионален карактер, како и синхронизирани политики и реформи.
Македонија ќе биде активна во регионалните иницијативи како што се
ЦЕФТА, ЕФТА, Источна Европа, Енергетската заедница, Советот за регионална
координација итн. Неопходно е да се продолжи со напорите за подобрување
на транспортната енергетска инфраструктура и за промовирање на
пошироката економска соработка, со цел да се привлечат инвестициите и да
се поттикне економскиот пораст во регионов.

Интеграција во Европската унија и во НАТО
Европската унија претставува најуспешен модел на интеграција што е
постигнат во современото општество. Со реализацијата на благородната идеја
за поблиска економска соработка, Европската унија успеа да ја интегрира
економијата, да има заедничка валута, заеднички институции и заедничка
политика во многу области, да се отстранат границите кои останаа од
минатото, да се овозможи слободното движење на луѓе, стоки и на капитал, да
се инсталира идејата за заедничко членство на заедничката европска иднина
на нејзините граѓани.
Членството во НАТО и во Европската унија ќе значи поголема безбедност
и стабилност на Македонија, како предуслов за инвестициона промоција. Овие
последниве ќе создадат нови работни места, нови развојни перспективи,
зголемување на благосостојбата на нашите граѓани.

Само еднаквите можат да се интегрираат
Членството во Европската унија значи заемна корист од предностите на
секоја држава-членка, што како краен резултат, преку синергија, има
подобрување на благосостојбата на сите. Затоа единствената опција на
Македонија е полноправното членство во Европската унија и во
Северноатлантската алијанса - НАТО, како извор на траен мир, слобода и на
економски просперитет.
За малите земји, меѓу кои припаѓа и Македонија, не важи прашањето дали
треба или не да се интегрираат во Европската унија, туку како да се постигне
забрзувањето на овој процес. Затоа, Македонија треба да ги интензивира
чекорите кон интеграцијата во Европската унија, бидејќи интеграцијата во
Европската унија значи поширок пазар, поголема конкуренција, повеќе
можности и повеќе безбедност за граѓаните на Македонија.
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Македонија во Европската унија ќе постигне сеопфатен развој, како што
многу земји имаат постигнато во минатото. Македонија и целиов регион ѝ
припаѓаат на Европската унија, каде што ќе дојде до израз целиот наш човечки
потенцијал за да ги збогатиме мозаикот и разновидноста на Обединета
Европа.
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î Јазичната рамка на Охридскиот договор
Д-р Арбер Челику*

Албанскиот јазик како еден од најдревните јазици во Европа денес се
зборува во многу држави на Балканскиот Полуостров: Албанија, Косово,
Македонија, Црна Гора, Србија, Грција. Ова проширување е последица на
различни политички и историски причини кои не се тема на овој труд.
Албанскиот јазик е службен јазик во Албанија и во Косово, додека во
другите држави има посебен статус, во зависност од државата. Овој труд се
осврнува на статусот на албанскиот јазик во Македонија, особено по
Охридскиот рамковен договор.
Македонија е нагласена мултиетничка држава поради што се наметнува
фактот дека е повеќејазична држава во која живеат различни етнички групи:
Македонци, Албанци, Срби, Власи, Роми, Бугари и во која се зборуваат
различни јазици: македонски, албански, турски, српски, влашки, бугарски,
ромски.
За да се разбере целосно оваа етничко - лингвистичка комбинација во
Македонија треба прво да се објаснат некои основни теоретски концепти.
Секако, постои основна рамка во документацијата на европските институции
за јазиците и за нивниот статус како што е Стразбур (за повеќе информации
види: www.ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm).
Повеќе истражувачи се обидоа да дадат дефиниции, кои варираат во
зависност од екстрајазичните контексти, понекогаш исполнети со
провинциски и националистички менталитет. Без намера да се навлегува во
таква дебата, тргнувајќи од содржината и од целите на оваа Конференција ние
накратко ќе објасниме неколку основни концепти како што се: билингвизам,
диглосија, малцинства, национални малцинства, лингвистичка енклава,
составен дел или државно-формативен, врз основа на кои може да се даде
појасна слика во однос на статусот на албанскиот јазик во Македонија пред и
по Охридскиот рамковен договор.
*

Арбер Челику е Декан на Филолошкиот факултет во Државниот универзитет во Тетово
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Билингвизам (трилингвизам), како што е случајот со Египет и Швајцарија,
е кога два или три јазици се на ниво на државна употреба и кога целосната
државна администрација функционира преку два или три јазика (патни
документи, законодавство, патни знаци итн.)
Диглосија е кога еден од јазиците е службен јазик и се употребува во
државните –политички активности, додека другиот се користи од некои
заедници во религиозните, културните и делумно во образовните активности.
Малцинство или јазик на малцинствата честопати се меша со терминот
„јазик на национално малцинство“ (ова се случува и со албанскиот речник):
Малцинство е кога популацијата во земјата не оди над 8-10% од основната
популација, кога се зборува различен јазик од основата, кога во образовниот
систем јазикот се употребува до средното училиште (како што беше случајот со
Македонија пред 2001 година) и кога другите елементи од општествениот
сегмент се различни од основниот јазик. Малцинството има континуитет со
мајчиниот јазик.
Национално малцинство е кога се чуваат карактеристиките на
малцинството (8-10%), но населението се шири низ територијата на другиот
јазик.
Лингвистичка енклава: кога одредена популација зборува на друг јазик
на територијата. Како пример ние може да ја наведеме употребата на српскиот
јазик во Косово.
Државно-формативен елемент или составен дел е кога популацијата
достигнува 20% од вкупниот број на населението, во зависност од тоа колку
демократски се државите кои содржат државно-формативен елемент. Овој
елемент може да е присутен како територијално проширување како
малцинството или не насекаде, но ја задржува карактеристиката на
билингвален јазик во сите аспекти на државниот јазик. Во такви случаи,
образованието го достигнува нивото на билингвизам (т.e. до универзитетско
образование).
Малцинствата,
енклавите,
популациите
ги
имаат
следниве
карактеристики: образование до средните училишта, уживање на правата на
општинските организации на сопствен јазик, именување на улиците на нивен
сопствен јазик, употреба на симболите во текот на празниците, на семејните
случувања, но само на локално ниво.
По краткиот осврт, да преминеме на горенаведеното прашање: Каква е
позицијата на албанскиот јазик во Македонија по Охридскиот рамковен
договор?
Пред конфликтот во 2001 може да кажеме дека статусот на албанскиот
јазик беше јазик на малцинствата или диглосија, а тоа никогаш не одговори на
нумеричката реалност или однесувањето на заедницата, на улогата која
Албанците и нивното образование треба да ја имаат итн.
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Во овој случај, ќе се навратам на трудовите од првиот ден од
Конференцијата за Охридскиот рамковен договор, имено на говорите на
главните преговарачи Пердју и Питерсен, како и на претседателот на ДУИ г.
Али Ахмети, кој изјави дека Охридскиот рамковен договор беше компромис со
кој и двете страни не беа задоволни. Со ова може да претпоставиме дека
Охридскиот договор беше важен чекор за разрешување на реалностите во
согласност со познатите меѓународни стандарди.
Во однос на употребата на албанскиот јазик, дури и во ОРД, во англиската
верзија, во дел 6, имено 6.5, јасно се наведува дека јазикот на заедницата со
над 20% е национален јазик, службен во контекст на нашата употреба на овој
концепт.
Со цел да дадеме појасна слика ќе наведеме неколку факти за употребата
на албанскиот јазик во Македонија по постигнувањето на Охридскиот
рамковен договор, и тоа:
- Албанскиот јазик постепено преминува од јазик на малцинствата, или
диглосија, во билингвизам.
- Албанскиот јазик сега се протега до универзитетско образование (имаме
дури два универзитета на албански јазик).
- Државниот јазик, преведен на јазикот на канцелариите, јазик кој се
користи во Собранието, законодавството, општинскиот систем, патните
знаци итн. се приближува кон билингвизам. Денес состојбата е некаде
меѓу диглосија и билингвизам имајќи го предви и спротивниот аспект
дека Македонците се стремат да научат албански јазик.
- Албанскиот јазик, исто така, е претставен и во медиумите (две
национални и неколку локални ТВ-станици и 4 дневни весници на
албански јазик).
Како што наведов, може со сигурност да потврдиме дека албанскиот јазик
е во состојба надвор од стандардите обезбедени во основните европски
документи и документи од САД, како и сериозни образовни трудови каде што
се поддржуваат овие документи, но по постигнувањето на Охридскиот
рамковен договор во Македонија стандардите генерално се усогласени со оние
од демократските држави. Менталитетот на луѓето во Македонија, исто така,
значително се промени, што придонесе за подобра комуникација и за заемни
бенефиции.
Сите истражувања во билингвалните земји покажуваат дека заемниот
придонес од мултикултурните средини е поголем од монокултурните и
мултикултурните држави се повеќе се отворени за процесите на глобализација
и интеграција, затоа што јазиците и културите ги одразуваат светските погледи
на општеството, тие заедно ги збогатуваат животите на целата заедница и
обезбедуваат стабилна коегзистенција.
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Д-р Ризван Сулејмани*

Денеска, десет години по потпишувањето на Охридскиот рамковен
договор (ОРД), постојат дилеми и дебати во однос на тоа што е ОРД, зошто
беше потребен, зошто служи итн. Има различни размислувања и видувања за
целите. Учесниците на овој настан по сеќавање или според свои лични
импресии даваат толкување за тоа кои се целите.
Има огромна разлика помеѓу учесниците и актерите од настаните, така
што тешко може да се дојде до некој заеднички став. За да не лутаме по
целите, ние одлучивме да вложиме напори да ги идентификуваме од самиот
документ, односно од неговата преамбула. Еве што вели таа:
„Точките во наредниов текст даваат усогласена рамка за обезбедување на
иднината на демократијата во Македонија и за овозможување на развојот на
поблиски и поинтегрирани односи помеѓу Република Македонија и
евроатлантската заедница. Овој Рамковен договор ќе го промовира мирниот и
хармоничен развој на граѓанското општество, истовремено почитувајќи ги
етничкиот идентитет и интересите на сите македонски граѓани”.16
Со внимателно читање на преамбулата можат да се извлечат најмалку
овие три цели:
1. обезбедување иднина на демократијата во Р. Македонија;
2. развој на поблиски и поинтегрирани односи на Р. Македонија со
евроатланската заедница;
3. промовирање мирен и хармоничен развој на граѓанско општество,
истовремено почитување на етничкиот идентитет на заедниците.
*

Ризван Сулејмани е професор во Факултетот за Политички Науки во Државниот Универзитет во
Тетово
16 Преамбула од Охридски рамковен договор, потпишан на 13 август 2001 година во Скопје,
најголем дел преточен во уставни амандмани, Устав на Р. Македонија (донесен на 17 ноември
1991 год.) „Службен весник на РМ“, бр 52 од 22.11.1991 и амандман од 20 ноември 2001 година
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Што може да се констатира десет години потоа? Од една поопшта анализа
може да се заклучи следново:
- Демократија ИМА, но иднината на демократијата е под знак прашалник.
Зависи од.
- Има добри односи со НАTО и со ЕУ, но не е интегрирана.
- Мирен живот ИМА, но НЕМА хармонија.
Ќе се обидеме да ги образложиме овие констатации. Ќе почнеме од
наједноставното. Македонија има добри односи, но не е интегрирана во НАТО
и во ЕУ. Таа има статус на земја-кандидат за ЕУ, ги исполнува условите за
членство во НАТО, но не е членка на ниту една од овие организации. За да се
аргументира дека Македонија има мирен живот, но нема хармонија помеѓу
заедниците ќе ни требат повеќе индикатори.
За таа цел ќе се послужам со податоци од истражувањата направени во
2004, 2008 и во 2011 година, но и пред тоа за односите помеѓу заедниците. Во
оваа студија нѐ провоцира еден чуден феномен. На прашањево: Дали
Македонија е добро место за живеење?, дури 61,9% од Македонците и 66,5% од
Албанците се изјасниле позитивно во 2004 година.
Ова е приближно исто и при изјаснувањето во 2008 година на истото
прашање, кога 71 % од Македонците се изјасниле ЗА и 61% Албанците се
согласуваат со тоа.
Оваа тенденција на промена на соодносот продолжува. Така од
необјавените податоци од едно истражување во 2011 може да се забележи дека
тенденцијата на продлабочување на разликата во перцепција помеѓу
Македонците и Албанците продолжува.
За позитивниот став целосно се согласувам и делумно се согласувам, се
изјасниле 50% од Македонците, додека за ова позитивна градација албанската
популација се изјаснила само со 30%.
Јасна е тенденцијата на намалување на позитивната перцепција кај
Албанците и на продлабочување на разликата; од плус 5% повеќе за Албанците
во 2004 година на минус 20% помалку за Албанците во 2011 година. Во трите
истражувања се повторува желбата кај двете заедници за влез во НАТО и во ЕУ
со над 80%, со неколку проценти повеќе кај Албанците.
Големата согласност помеѓу заедниците и големиот процент на позитивно
изјаснување за интеграционите процеси на Р. Македонија, која, сепак, е
пристојно место за живеење, беше доволно провокација да се побара одговор
на прашањево: Како е можно ова? Дали е можно, во Македонија како
пристојно место за живеење да се пројави толку висок интерес за влез во
НАТО и во ЕУ!.
Подлабоката анализа откри уште некои други феномени. Прво,
заедниците се согласуваат дека соживотот помеѓу овие две најголеми
заедници не е возможен!.
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Како доказ за овој став се податоците од 2005 година, кога 53%
Македонци и 59% Албанци мислат дека не постои доверба помеѓу овие две
заедници.
Македонските граѓани со 72% мислат дека македонските и албанските
политичари дури немаат исти цели за државава, додека на исто мислење се
околу 50,6% од Албанците. Понатамошното истражување покажуваат огромна
разлика околу ефектите од Охридскиот рамковен договор. Така уште 2004
година 88,1% од Македонците мислат дека Албанците не се дискриминирани,
додека така мислат само 16.1% од албанската популација.
Но спротивно на тоа, 54% од Албанците мислат дека се дискриминиран.17
Околу имплементацијата на Рамковниот договор разликите се уште поголеми.
Со испитувањето од 2008 година,18 дури 58% од Македонците мислат дека
Албанците ги остваруваат сите права, додека кај Албанците такво мислење
имаат само 15%. Последното истражување од 2011 покажува уште поголема
разлика во перцепциите околу резултатите од ОРД.
Така, на прашањево: Дали институциите обезбедуваат заштита од
дискриминација?, со целосно и главно обезбедуваат заштита, се изјасниле
вкупно 52% од Македонците, додека Албанци така мислат само околу 23%.
Наспроти ова, околу 78% од Албанците мислат дека делумно или воопшто
институциите не ги обезбедуваат од дискриминација.
Разликата е уште поголема во перцепцијата на граѓаните на најголемите
заедници на прашањево: Дали е подобрена застапеноста на немнозинските
заедници во јавните и во државните институции? Дури 94,3% од Македонците
се согласуваат дека тоа е направено целосно или главно, а таков став кај
Албанците имаат само 33,7%.
Овие податоци се доволен показател кој укажува дека постои огромен јаз
на поделба во перцепцијата на албанската и на македонската заедница за
ефектите од ОРД и за можното заедничко живеење. Ова е причината зошто на
почетокот констатирав дека третата цел делумно е исполнета, со зборовите
мир, ДА, хармоничен живот НЕ.
Добиените податоци неминовно упатуваат на прашањево: Зошто се јавува
овој јаз, односно оваа пукнатина во општеството? Од добиените информации,
никој не може да биде рамнодушен и да не ги постави следниве прашања:
Дали може оваа перцепција да служи како основа за политичка агенда на
некоја политичка партија? Дали во ваква ситуација ќе преовладуваат
центрифугалните или центрипеталните политички сили?.

17

Ризван Сулејмани (2007), „Јавноста во Република Македонија и односот со Европска унија и НАТО
- со посебен осврт на процес на децентрализација“, докторски труд
18 Податоци јавно презентирани од Институтот за политички и интеркултурнии студии, Скопје,
„Македонија - демократизација преку екуализација“, 16 декември 2008
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Што треба да се направи за да се превенираат можните негативни
последици од оваа ситуација, за да продолжи Македонија да функционира
како мултиетничка држава? За да не остане само на констатација, прво ќе се
обидам да дадам одговор на прашањево: Зошто се јавуваат овие разлики во
перцепција, а потоа да дадам мое видување како политиката во моментот се
справува со тоа.
Во 1990 година кога се појавија плурализмот и демократијата во Р.
Македонија, Албанците многу се израдуваа. Тоа им донесе „слобода“. Тие за
првпат политички се организираа, формираа свои политички парти,
поставуваа барања, протестира, учествуваа во избори дури и во извршната
власт. Но ова слобода не беше доволна за да произведе системот правен
поредок кој ќе ја земе предвид и нивната политичка волја.
Така, првото разочарување дојде со усвојувањето на највисокиот правен
акт Уставот, во кој, при усвојувањето, не се зедоа в обѕир барањата на
Албанците. Уставот беше усвоен по принцип на демократија на мнозинството
без гласовите на албанските пратеници. Албанските политички парти во тоа
време Уставот го прогласија за генератор на криза.
Таа криза ќе ескалира со воен конфликт во 2001 година кој ќе доведе до
потпишување на ОРД. Преку Договорот се направија сериозни интервенции во
Уставот со кој се овозможи да се воспостави механизам за избегнување на
надгласување по етничка ѐоснова за работи кои се однесуваат за идентитетот,
културата и за некои други прашања.

Со тоа се исполнија елементарни предуслови за да се рефлектира правото
и волја на немнозинските заедници во одредени области од културата, јазикот,
личните документи и во некои други полиња. Ова се дочека со олеснување кај
Албанците, а кај Македонците предизвика разочарување, што го покажуваат
анализите на сите направени анкети. Но дали тоа беше доволно за да бидат
рамноправни Албанците?. Не!. Наследените разлики, но и други околности
направија овие две заедници сѐ уште да имаат огромни разлики. За мала
компарација ќе ги користиме податоците од два региона, едниот во кој живеат
претежно Албанци со над 65%, полошкиот регион, и другиот во кој живеат
Македонците со над 95%.%, пелагонискиот регион. Во полошкиот регион има
само 5% со високо образование, 21.2 % со средно и околу 73,8% со ниско
образование. За разлика од овој регион, во пелагонискиот, има 11,3% со високо
образование, 39,0% со средно и само 49,7.% со ниско. Без да наведувам повеќе
детали само ќе укажам дека во регионот во кој живеат претежно Албанци,
полошкиот регион, некаде 29,2% од граѓаните живеат во урбани средини и
бруто-домашниот производ по глава на жител е само 46% од просекот во
државава, додека во пелагонискиот регион над 67,6% живеат во урбана
средина, со над 97% од просекот на БДП по глава на жител во државава.19

19 „Предлог-стратегија за регионален развој 2009 – 2019, „ Влада на Република Македонија, Скопје,
јули 2009 година.
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Само да потсетам дека големината на регионите и бројот на жители во
двата региона приближно е ист. Ова и многуте други податоци укажуваат на
тоа дека, сепак, ниту „слободата“ ниту подобреното „право“ не ги направи
Албанците рамноправни со Македонците. Тоа е причината зошто не се
задоволни со постигнатото од ОРД.
Зошто, пак, Македонците имаат перцепција дека Албанците се
рамноправни? По мое убедување одговорот е во следново: со
имплементацијата на ОРД во делот на средното и на високото образование,
како и со зголемувањето на бројот на Албанците по институциите доведе до
брза урбанизација и модернизација на Албанците, а кои кај Македонците
предизвика „културен шок“.
Тие за кратко време во нивните градови се сретна со многу Албанци било
како студенти, било како државни чиновници во институциите, било како
полицајци во безбедносни структури. Македонците, за ова ниту беа
подготвени ниту имаа објаснување.
За нив сѐ се промени преку ноќ. Луѓето кои пред само неколку време беа
по селата, не се гледаа, се спуштија во градови и со нив се среќаваат во
институции, во кафеани и во секојдневниот живот. Тоа е тој „културен шок“,
кој кај нив создава перцепција на целосно завршување на обврските од ОРД.
Ќе дадам само неколку податоци за ова.
Пред 2001 година во безбедносните структури и во државната
администрација процентот на Албанци се движеше помеѓу 3-5%, додека
денеска тој процент варира од 12-20% зависно од институција.20
Пред 2001 година во Скопје немаше повеќе од неколку стотици студенти
Албанци, додека денеска само на диспензираните студии на Тетовскиот
државен универзитет и на другите приватни универзитети имаат над 3000
студенти.21 Тие секојдневно крстосуваат низ Скопје. Овие бројки кои сѐ уште се
многу мали за Албанците, за Македонците апсолутно се големи. Тука е и
разликата во перцепција.
Да видиме како се справуваат со ова политичарите. Левите политички
опции кај Македонците немаат одговор на ова прашање. Тие се залагаат за
брзо зачленување во НАТО и во ЕУ за да се избегнат можен конфликт и
дестабилизација.
Тие ова не го објаснуваат со културниот шок, туку го поткрепуваат со
високиот процент на усогласеност помеѓу заедниците околу интегративните
процеси. Македонска десницата, од друга страна, бидејќи има поцврста
позиција околу непромената на името како предуслов за членство во НАТО и
во ЕУ, применува тактика на „менаџирање со стравот“.

20 Види: www. siofa.gov.mk
21 Види: www.unite.edu.mk
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Преку проектот „Скопје 2014“, како да сака да се испрати порака кај
македонската популација: ништо не се случува, ништо не е изгубено, нема
алабанизација на Македонија, тука се нашите херои, нашите митови се гарант
дека Македонија е македонска земја. Тие не водат сметка за нусефектите од
ова политика, кои кај Албанците предизвикуваат неспокој и неодобрување.
Кај Албанците политичари, исто така, има два става: едниот дека ОРД е
мртов и дека ни треба нов договор кој се промовира од десницата и вториот
кој вели дек ОРД е добар, но тој не се спроведува. Што може да се констатира?
Во Македонија нема ниту разбирање ниту некој стратегиски пристап за овие
два феномена, „културниот шок“ и „нерамноправноста“ помеѓу заедниците.
Ние цениме дека овој пристап многу е опасен и затоа ставивме знак
прашалник за иднината на демократијата во Р. Македонија.
Кои се нашите препораки? Нашето размислувањето оди кон тоа дека ова
појава бара многу покомплексен пристап. Ова пукнатина која се појавува
помеѓу заедниците мора да се пополни. За ова ние предлагаме „лепило“
„ДЕДЕ“, комбинирано од неколку компоненти.22
И тоа: „Д“ - демократизација, „Е“ - екуализација, „Д“ - децентрализација и
„Е“ - европеизација на Македонија. Ова подетално е образложено во мојата
докторска работа „Јавноста во Република Македонија и односите со Европска
унија и со НАТО – со посебен осврт на процесот на децентрализација“. Овде ќе
дадам само кратко образложение за сите овие елементи. Демократизација.
Македонија мора да продолжи со процес на демократизација, при што
демократизацијата нема да подразбира само повеќепартиски избори, учество
на заедниците во Парламентот и во Владата, туку повеќе од тоа.
Тоа значи отворен дијалог и комуникација помеѓу заедниците кои ќе
доведат до создавање нова вредност дека во Македонија дијалогот и
комуникацијата помеѓу заедниците се нешто свето, а не наметната работа.
Екуализацијата, како инструмент кој не е предвиден со ОРД, посебно во делот
на економските, образовните, урбаните и на социјалните развојни цели мора
да се воспостави, за да дојде што побрзо до приближување на социоекономските
разлики
наведени
погоре.
Децентрализацијата
во
мултиетничките држави посебно е важна.
Со децентрализацијата, покрај тоа што се зголемува демократскиот
капацитет и се зголемува учеството на заедниците во јавниот живот, таа е и
свежиот воздух кој може да проветрее во ситуација доколку во централната
власт доаѓа некоја екстремно десна опција. Фискалната децентрализација
посебно е важна. Парите мора да ги следат надлежностите. Со префрлување
на реална политичка и финансиска моќ од централно на локално ниво, се
заострува политичката битка во локалната власт, и се релаксираат тензиите во
централна власт.

22 Повеќе во: Ризван Сулејмани (2007), „Јавноста во Република Македонија и односот со Европска
унија и со НАТО - со посебен осврт на процес на децентрализација“, докторски труд
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Така често интеретничките конфликти се претвораат во интраетнички. Со
тоа се избегнува можна хомогенизација по етничка основа. Тоа е инструмент
за менаџирање со конфликти.
И конечно, европеизацијата. Тоа, исто така, многу е битно не поради тоа
што засега е единствено нешто за што има најголем консензус по етничка и по
социјална основа, туку честопати се гледа и како на лепило на поврзување. Ова
не случајно се споменува и во преамбулата како цел. ОРД, е проект кој е ставен
во сендвич помеѓу ЕУ како основа за промоција на демократија, човекови
права, правна држава, рамноправност и НАТО, како безбедносен чадор.
Членството во овие организации ги исполнува и двете цели. Не само
Македонија да се приближува туку и да се интегрира во евроатланските
структури. ОРД, без овие две организации не е доволен за долгорочна
стабилност и за постигнување на една од главните цели „обезбедување иднина
на демократијата во Република Македонија“.
И конечно само со лепилото „ДЕДЕ“ ние ќе го отстраниме знакот
прашалник кој го ставивме на почетокот на прашањево: Дали демократијата
има иднина во Р. Македонија? и ќе констатираме: Да, Р. Македонија има
иднина ако се постапува по рецептот „ДЕДЕ“.
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î Охридскиот рамковен договор:
Алатка за постигнување суштествена
еднаквост во Македонија
Д-р Беким Кадриу*

Почитувани присутни,
Дозволете најнапред да кажам дека имам голема чест да присуствувам на
оваа Меѓународна конференција, заедно со некои од главните идеатори и
преговарачи на Охридскиот рамковен договор (ОРД), да дискутираме за
прашања кои се однесуваат на неговата имплементација.
Исто така сакам да им честитам на организаторите на Конференцијава за
одличната идеја и за сторената работа, на трите универзитети од Македонија и
на Програмата за мир и човекови права при Универзитетот Колумбија. Исто
така се заблагодарувам на поканата.
Охридскиот рамковен договор (ОРД) склучен пред 10 години,
концепциски ја смени Македонија како држава, особено сегментот на
меѓуетничките односи. ОРД и уставните амандмани од 2002 година, ја сменија
и официјалната политика на Македонија спрема етничките заедници кои
живеат во Македонија. Имено, од политика на дискриминација, која
промовираше вредности на само една етничка група, со тенденција на
асимилација, Република Македонија стана држава со политика на еднаквост и
интеграција, но преку почитување на културните особености на другите
етнички групи.
ОРД со своите вредности гарантира посуштествена еднаквост во
Македонија, не преку наметнување на вредностите на една етничка група врз
другите, туку дозволувајќи и толерирајќи употреба на елементите на
идентитетот на етничките групи, како јазикот, верата, образованието,
националните симболи, културата и други елементи на идентитетот.
*

Беким Кадриу е професор во Правниот факултет во Државниот Универзитет во Тетово
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Со други зборови, ОРД ги унапредува граѓанскиот концепт и еднаквоста,
но преку почитување и преку заштита на културните особености на
немнозинските заедници кои живеат во Македонија.
Гледајќи генерално, имплементацијата на ОРД бара активност и добра
волја на сите политички актери во Македонија. Немањето на таква волја се
појавува како главна пречка во успешната имплементација на ОРД.
Денес, по 10 години од склучувањето на ОРД, мене ми е многу жал што
треба да констатирам дека генерално не постоела добра и конструктивна волја
кај македонската политичка партија на власт за имплементација на начелата
од ОРД (особено во последниве 5 години). Преку тоа, и Владата била главно
незаинтересирана за ОРД, кој се третира како приватна работа на албанската
политичка партија која е на власт.
Овој неконструктивен пристап се рефлектира во две форми. Прво, преку
измена на одредбите на ОРД во моментот на усвојување на уставните
амандмани од 2002. Тука особено се мисли на Преамбулата на Уставот, како и
на одредбата која ја гарантира еднаквоста на верските заедници во РМ. Второ,
преку одолжување на решавањето на поединечни прашања од ОРД. Овде, пред
сè, мислам на употребата на албанскиот јазик како службен јазик, употребата
на националните симболи и на одолжувањето и неефективната
имплементација на начелото на правична застапеност.
Незаинтересираноста на македонската политичка партија на власт за
имплементацијата на ОРД се гледа и преку изборната програма на истата
партија која издвои победа на изборите од 5 јуни. Имено, во т.н. Манифест, од
околу 300 страници, ОРД се спомнува само во воведниот дел, без да се
нагласат мерките за негова имплементација.
Поради оваа причина, кај етничките Македонци постои неподготвеност да
се прифати ОРД како модел за иднината на Македонија. Имено, според едно
истражување направено од МЦМС, а спроведено од Институтот за демократија
и Социетас цивилис, само 12% од етничките Македонци целосно го прифаќаат
ОРД како модел за иднината на Македонија.
Според истото истражување, 55% од етничките Македонци се против
амнестијата од 2001, а 53% се против мерките за соодветна застапеност на
припадниците на немнозинските етнички заедници во јавната и во државната
администрација. Од ова јасно произлегува дека политичката партија на власт
не ги промовира вредностите на ОРД кај граѓаните.
Спротивно, истата партија е незаинтересирана за ОРД и честопати прави
опструкции за негова ефективна примена.
Од конкретните начела на ОРД, два се значајни и во исто време
навлегуваат во потесната зона на мојот професионален интерес. Тоа се
начелото на недискриминација и начелото на правична застапеност.
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Двете овие начела имаат иста цел, а тоа е постигнување на еднаквост во
општеството.
Начелото на недискриминација е негативно начело и е предуслов за
уживање на сите други права кои ги гарантира еден правен систем, како
вработување, образование, пристап до добра и услуги, па дури и лични и
граѓански права.
Ова начело треба да се применува секаде, па и во областите покриени со
ОРД, особено во образованието, употребата на јазикот и вработувањето во
јавниот сектор. Начелото на недискриминација има апсолутен карактер,
бидејќи временски не е ограничено и се применува во сите области,
вклучувајќи ги и тие од ОРД.
Начелото на правична застапеност се применува при вработување во
државната и јавната администрација. Примената на ова начело има цел, исто
така, постигнување еднаквост, но преку зголемување на бројот на вработени во
јавниот сектор кои припаѓаат на немнозинските заедници.
На овој начин се овозможува недискриминаторско постапување на
институциите од јавниот сектор при нивно функционирање, а особено при
донесување одлуки. Со ова се спречува и т.н. системска дискриминација која
честопати се појавува токму во ситуации кога заедниците не се застапени
правично во јавниот сектор.
Имплементацијата на двете овие начела се соочува со одредени
предизвици кои треба да се имаат предвид. Ќе се осврнеме на следново:
Прво. Начелото на недискриминација е ново начело во нашиот правен
систем. Етничката дискриминација постои во нашево општество, што се
покажува преку сите истражувања, како и преку извештаите на Народниот
правобранител. Со тоа, примената на ова начело е предизвик самото по себе,
што треба да овозможи објективните критериуми на стручност и
професионалност да бидат предуслов за уживање на правата.
Второ. Со некои предизвици веќе се соочува начелото на правична
застапеност. Пред сè, дискутабилно е што се подразбира под ова начело и во
кој период тоа треба да се применува. Дали ќе се применува процентуално,
што значи дека при постигнување на одреден процент истото начело ќе треба
да престане да се применува.
Ова може да се однесува на одредени апликанти кои не ќе можат да се
вработат само поради фактот што процентот на нивната застапеност е
постигнат! Решението треба да биде во таков случај да се применува начелото
на недискриминација.
Наредниот предизвик за примената на ова начело се однесува на неговиот
квалитативен аспект. Имено, потребно е да се внимава на правичната
застапеност на немнозинските заедници на раководните позиции.
Моменталната состојба е многу лоша.
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Така, според последниот извештај на Народниот правобранител, во
Секретаријатот за европски прашања, од 20 раководни функции нема ниту
еден Албанец; Секретаријатот за законодавство, од 10 раководни позиции
нема ниту еден Албанец; исто и во Секретаријатот за општи работи, од 13
раководни позиции нема Албанец; Министерството за правда, од 65 раководни
позиции, има само 3 Албанци (4%); во Министерството за транспорт и врски, од
58 раководни позиции има само 3 Албанци (5%); Министерството за одбрана,
од 65 раководни позиции, има само 5 Албанци (7%); во Министерството за
финансии, од 112 раководни позиции има само 9 Албанци (8%) и сл.
Поради овие околности, во блиска иднина мора да се внимава не само на
квантитативна примена на ова начело, туку и на квалитативна примена, што
спречува натамошна дискриминација на припадниците на немнозинските
заедници.
Трето. Систематизацијата на младите административци мора да се
направи колку што е можно побрзо. И тоа не само од економски причини, туку
и поради нивна мотивација и амбиции за работа и за успех во кариерата.
Четврто. Мора да се внимава и на застапеноста на помалите заедници,
како на централно така и на локално ниво.
Да заклучам. Државата е таа која треба да обезбеди еднаквост во секое
општество. Затоа, имплементацијата на ОРД е обврска на државата, а не на
посебните политички партии. Државата самата треба да ги промовира
вредностите и начелата од ОРД. На тој начин се зацврстува државата однатре,
граѓаните ја чувствуваат државата како нивна, а се зајакнуваат и нејзините
позиции во меѓународната заедница.
Во спротивно, одложувањето или неконструктивното решавање на
отворените прашања од ОРД уште повеќе го продлабочува јазот помеѓу
етничките заедници и државата во која тие живеат.
Ви благодарам.
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î Нетолерантна демократија и културен
етатизам наспроти духот
на мултикултурализмот на ОРД
Проф. д-р Али Пајазити*

Вовед
Република Македонија е една од земјите родени по распадот на
Југославија, процес кој предизвика меѓуетнички и меѓурелигиски конфликти,
социјални трауми и многу песимистичка слика за иднината на Балканот и за
нејзините жители, homo balkanicus. Поновата историја на Македонија може да
биде поделена на два главни периоди: на комунистичката ера (1945-1990) и на
независно општество (1991 до сега). Вториот период, независноста, исто така,
може да се третира во две фази: пред конфликтот 2001 година или пред
Охридскиот договор и по 2001 година. Охридскиот договор особено е важен
поради тоа што го менува карактерот на државава, односно од моноетничка
држава во мултиетничко општество и се институализира мултикултурниот
карактер на македонското општество, што, всушност, претставува ефикасно
претворање на Македонија во мултикултурна држава. Главната цел на овој
општествен Договор беше промоција на мирен и хармоничен развој на
општеството, притоа почитувајќи ги етничката
припадност и верските
интереси на сите граѓани на РМ; еднаква застапеност во сите општествени
животни нивоа. Врз основа на овој Договор, листа на конкретни уставни
промени и реформи во законот беа имплементирани во областа на
децентрализацијата, образованието и на културата.23

*

Али Пајазити е професор во Факултетот на Јавна Администрација и Политички Науки, УЈИЕ
(види: www.alipajaziti.net)
23 Социјална заштита и социјалната инклузија во Република Македонија, Европска комисија,
Генерален директорат за вработување, социјални работи и еднакви можности, Одделение Е2,
2007, стр. 2-3.
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Македонија како културен мозаик
Македонија е историска, политичка, економска и културна реалност, и е
позната по својата етничка и културна разновидност. Некои аналитичари го
квалификуваат овој важен простор, како центар на Балканот или како
неговото срце.24
Нејзината територија е населена во текот на сите периоди на човечката
цивилизација, и понатаму е дел, па дури и центар на големите империи и
цивилизации, како што е Илирија или албанската империја, грчката, римската,
византиската, бугарската и Отоманската империја. Македонија е историски
позната како „Catena Mundi“ (на поврзување на светот) поради својата поволна
географска положба, како раскрсницата на важните патишта, цивилизации и
религии.25
Како што Каракасиду се изразува: „Македонија, всушност, Балканот во
целина, е за подолго време зона на културата за културниот простор, населен
со различни бои на етничките групи, поврзани заедно со комплексна мрежа на
комуникација.“26
Македонија е „цивилизација коридор“, каде што Истокот и Западот се
соединија. Ова може да биде најдобро илустрирано со присуството на
различните исламски културни елементи заедно со славо-православните
(примерот со многу џамии и цркви низ Македонија).
Добар пример за ова е главниот град на земјава, Скопје, и Камениот мост.
Филозоф од Македонија даде брилијантен опис на значењето на овој мост:
„Секој мост е метафизичко чудо, особено оној во Скопје! Минувајќи низ
мостот вие не поминувате од една на друга страна на реката Вардар. Овој мост
ги поврзува родените и расцветаните култури на едно место, во истиот град,
Скопје. Неговите арки ги поврзуваат Европа и Азија, Истокот и Западот;
христијанството со исламот, ги зближуваат како единствен пример на светско
ниво“.27
Културниот мозаик на Македонија, кој е опишан како „длабока
разновидност“ (Тејлор, 1994) е природна состојба. Доколку погледнеме во
статистичките податоци, ќе ги забележиме различни етнички и религиозни
припадности кои може да се најдат таму, кои, пак, создаваат една хетерогена
ситуација.

24 Ахмет Давутоглу, предавање кое го одржа во Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, по повод
добивањето Doctor Honoris Causa, 25 март 2010 година.
25 Ferid Muhiq, Shkupi-kryeqendra е shtatë portave, Skenpoint, Скопје, 2007
26 Anastasija N. Karakasidu, Fushat е grurit, kodrat е gjakut: Pasazhe nga formimi јас kombit ne
Maqedoninë greke, Plejad, Тирана, 2006, стр 320.
27 Muhiq, цитат, стр 29
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Гледано од религиска гледна точка, поголемиот дел од населението
припаѓа на христијанската религија, но, сепак, постојат гласови што велат дека
половината од населението припаѓа на исламската религија (BFI-Исламската
верска заедница).
Мора да се напомене дека Албанците кои живеат во Македонија го
сочинуваат големото мнозинство на исламската религија, а од Македонците
може да се најдат православни во поголемиот дел заедно со муслиманите,
протестантите, адвентистите, баптистите итн.

Оживување на македонизмот и нетолерантна демократија
наспроти мултикултурализмот
Реалноста во Македонија навистина е мултикултурна и многубојна налик
на „македонската салата“, во која состојките ги претставуваат субјектите кои
живеат во неа. Сепак, општествената реалност создадена од политичарите,
кои ги организираат работи врз основа на своите интереси (А. Даунс) има
сосема поинаква природа. Homo politicus на заживувањето на македонизмот
од формирањето на државата е роден, се обидува да ја трансформира оваа
реалност во монолитна.
Патриграфијата (Б. Иванчиќ), која е дел од македонските власти до денес
постојано го одразува етноцентризмот во сите полиња, почнувајќи од
националната химна и националното знаме, јазикoт, образованието итн. Ова
може да биде проекција на криза на идентитетот кој Македонците го имаат
денес: почнувајќи од јазикот и нацијата, кои денес не се прифаќаат од
Бугарија, па на Црквата која се негира од Српската православна црква, и името
кое се оспорува од официјална Грција.
Македонската културна криза генерира политичка криза која се
рефлектира во рамките на односите со другите, особено со Албанците на кои
се гледа како конкурентен ентитет, како и предизвикувач на македонската
кауза.
Има толку многу случаи на антиалбански полициски кампањи како: Бит
пазар, Ладоришта, Струга, тенденциите да се елиминира Тетовскиот
универзитетот преку државно насилство, случувањата во Гостивар, кои ја
28

доведоа земјава до граѓанска војна (2001) или блиску до меѓуетничка војна, а
кои беа совладани од социјалниот договор. Иако Рамковниот договор беше
меѓународен проект чија цел е demacedonization и денационализација на
државава, за создавање трет тип македонската држава, во која
мултикултурализмот ќе биде признат и почитуван, политиката на
македонскиот национализам ја продолжи својата работа.
28

Иван Катарџиев, Македонија во 20. век, том I, Култура, Скопје, 2006, стр. 512.
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Од 2006 година, кога ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт, настаните следеа
негативна линија, особено во поглед на односите меѓу двете поголеми етнички
групи. Во овој период, премиерот Груевски, со користење ограничена
демократија (И. Ацевски) и нетолерантни политики (Ф. Закарија) има
тенденција да го минимизира албанскиот фактор со сите можни средства.
Оваа ситуација предизвика нови тензии, како и меѓу етнички и
меѓурелигиозен конфликт. Ова доведе до тоа луѓе од исто општеството да
создадат предрасуди едни против други. Во сферата на културата има
„Македонска културна војна“, која се трансформира во доминантна точка во
стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ.
Клучна точка на оваа стратегија е „одбрана на македонскиот етнос“,
националната иконографија на МПЦ (Македонска православна црква),
промената на демографските трендови (со расистичкиот Закон за растот на
плодноста), повторно пишување на македонската историја, моралот и
политиката. Оваа стратегија ги оцртува „границите на разликите“ помеѓу „нас“
и „нив“ на милитантен начин. Демократска Македонија се определува како
„етничка Македонија“, која развива конзервативна провокација и коментари
за македонската историја на митолошка основа, со ширење политички
хистерија.29
Еден од „производите“ од македонскиот културен центризам е
објавувањето на „Македонска енциклопедија“, подготвена од МАНУ
(Македонската академија на науките и уметностите) и финансиран од Владата.
Оваа книга во два тома ги навредува Албанците нарекувајќи ги планински
луѓе (планинари) итн., и опишувајќи ги како вандали кои ги вознемирија
Македонците. Овој текст многу ги влоши меѓуетничките односи. 30 Некои
аналитичари изјавија дека Енциклопедијата е круна на македонскиот
национален шовинизам и причина за меѓуетничките конфликти.31
Освен овие, политика на дискриминација се рефлектираше и во
финансиската сфера. Од 40 милиони евра, кои се на располагање на
Министерството за култура за 2010 година, само 5% се резервирани за
албанската култура. Од 68 милиони денари кои биле планирани да бидат
потрошени за културно наследство во 2010 година, само 4.000.000 (5%) се
резервирани за албанската култура.
Покрај тоа, не постојат Албанци во претседателството на државните
манифестации, ниту во нивните одбори. Ниту еден од секторите (или
единиците) на Министерството за култура не е предводен од Албанец. Од 1.104
стипендии, Министерството за образование и наука резервираше само 35 за
Албанците.

29 Ивица Боцевски, Македонската културна војна, Дневник, 15 април, 2010, стр. 12.
30 Реакции за енцикплопедијата, Коха, Скопје, 2009, стр. 310, 322.
31 Реакции за енциклопедијта , стp. 308.
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Потоа, Владата има дадено 393 милиони денари за Музејот на ВМРОДПМНЕ и за спомен-куќата на пејачот Тоше Проевски, а само 26 милиони евра
за 5 албански институции:
Албанскиот театар во Скопје, Домот на културата во Тетово, Народниот
театар во Библиотеката во Тетово, на Конзерваторскиот центар во Гостивар и
Куќата за азбуката во Битола.32
Буџетот на Државниот универзитет во Тетово (ДУТ) за 2010 година е многу
помал од оној на Универзитетот во Штип, иако бројот на студентите во ДУТ е
трипати поголем во споредба со оној од Универзитетот во Штип. 33
Една друга димензија во која јазикот е културна пречка е фактот што
албанските пејачи не може да бидат дел од македонскиот натпревар за Избор
на песна за евровизија со композициите на албански јазик.
Освен овие прашања, во Македонија религиозната димензија исто така е
проблематична. Таа ѝ дава привилегии на МПЦ, односно на христијанската
религија, развива провокативни проправославни политики, како поставување
крстови на Османлиски објекти (кули).
Во таа насока ќе го споменеме и следново: Милениумскиот крст на Водно,
фаворизирање (на МПЦ) во процесот на денационализација на земјиштето на
верските заедници итн. Државата гради цркви, но ги дискриминира помалите
верски заедници, на кои материјално воопшто не им се помага.34
Висок претставник на НД (Нова демократија) смета дека актуелната власт
има за цел христијанизација на Македонија, што ќе резултира со уништување
на уставната секуларност.35
Во извештајот подготвен од американскиот Стејт департмент за човекови
права (2009, Извештај за човекови права: Македонија) отворено се вели дека
поддршката од државата на Православната црква на централниот плоштад во
главниот град придонесе за поголеми меѓуетнички тензии и се отворија
прашања кои се однесуваат на поделба на црквата од државата.36
Културната дискриминација може да се забележи во рамките на
прашањето за утврдување на официјалните празници: Седум христијански
празници не се работни денови за сите граѓани.37

32 http://www.pdsh.info/files/100-deshtimet.pdf.
33 Лајм, 19 мај 2010 година, стр 2-3
34 Јован Вранишковски во „Отворено студио“, Алсат-М, 10 април 2010 година. Според медиумите
Владата даде 8 милиони евра за изградба на црквата „Свети Елена и Константин“. НВО Куманово
забележа дека Куманово е еден од организаторите на централните православна празници. (24
часа, 6 април 2010 година, стр.8).
35 Коха, 28 март 2010 година.
36 Бирото за демократија, човекови права и труд, 2009 Извештаи на земјите за практики на
човекови права.
37 Службен весник на РМ, бр. 21/98 и 18/07, 2010, Економско-правен консалтинг ФВ, Скопје, 1-2010,
стр 68-69. Според статистичките податоци од 2005 година Албанците се 25,17%, Турците 3,8%,
Ромите, 2,66%, Србите 1,78%, Бошњаци 0,84%, Власи 0,48%, а другите 1,04%.
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Флагрантен случај на етничката ексклузивност е проектот „Скопје 2014“,
врз основа на концептот за „минатото“, за „предисторискиот“ на „митскиот“, и
„фолклорниот“ концепт, за кои Владата има тенденција да потроши околу 200
милиони евра,38 проект кој е чисто македонски, словенски и православен и кои
е контрадикторен за значителен број граѓани.39

Студија на случај: МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА40
Има одреден период во кој на познатата ТВ-мрежа Си-Ен-Ен (CNN) имаше
комерцијална
делумна презентација на Македонија, како типично
монокултурно место. Од анализата што ја имаме, видеоснимка за минатото
трае 3:59 минути.41 Ние заклучивме дека во првиот и во вториот видеоклип има
само една кратка немакедонски секвенца (отоманско пишување). Во овие два
спота сите етнокултурни орнаменти се словенски, православни и македонски.
Во првиот спот („Сенки“) е претставено македонското оро „Тешкото“ ,
црквата, понатаму стари словенски пишувања, икони. Во вториот спот е
прикажана свадбата на Галичник, древна приказна, како и македонска музика.
Само во третиот видеоклип („Македонски храмови“), преку кој Милчо
Манчевски има тенденција да ја популаризира Македонија преку сакрален
туризам, прикажана е врата на муслимански храм, како и една џамија.
Во четвртиот спот „Град на светлината“,е дадена слика на Охрид како
alma mater на Македонија, повторно го поврзувајќи со познати цркви на овој
град, презентирајќи го како Ерусалим на македонската култура.
Веб-страницата нарачана од Владата на Македонија, а подготвена од
СЕНКИ и насочена кон промовирање на македонскиот туризам јасно зборува
за монолитизација на застапеност на оваа држава. Не постои несловенски
културен елемент во него, освен пејачи Ромите (Ф. Мустафов и Е.Реџепова).42
Емпириските податоци зборуваат за фактот дека резултатите од овој
општествен инженеринг се еднострани, и меѓуетничките односи во земјава
значително се влошени. Резултатите од Центарот за меѓуетничка толеранција
велат дека меѓуетничките односи во Македонија се соочуваат со конфликт.
Според овој центар, над 70% од граѓаните велат дека меѓуетничките тензии се
зголемени, додека само 20% од нив велат дека се на добро ниво.
38 Македонија е европски лидер што се однесува до невработеноста (околу 40% од работните сили) и
до прилично ниското ниво на инвестиции. (Лидија Христова, „Демократска консолидација на
поделените општества: македонскиот случај“, New Balkan Politics, Бр. IX).
39 Според прашалник спроведен од „Дневник“ и Агенцијата за Рејтинг во периодот од 12-15 март, со
1.080 лица, 58% од граѓаните се одлучија против овој проект. Во овој контекст 86% од Албанците и
49% од Македонците рекоа „не“ за иднината-манија базирана врз митолошки идентитет.
(Утрински весник, 20 март, 2010 година).
40 http / / www.youtube.com/watch?v=rd5fXbqBoIM
41 Два видео спота се од Манчевски. Следниот е на Игор Иванов Изи, а последниот на Ѓорче
Ставрески. (Http://www.youtube.com/watch?y=rd5fXbqBolM)
42 http://www.macedonia-timeless.com/Links/Arts_Archeology.aspx
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Според лидерите на овој Центар, слични резултати имало, исто така, и за
време на конфликтот во 2001 година.
Прашалникот покажува дека Албанците се вознемирени бидејќи џамија
не е изградена во центарот на Скопје, македонските ученици одбиваат да учат
албански јазик, а Ромите повторуваат дека тие се чувствуваат како граѓани од
втор ред.43

Заклучоци
Сите индикатори говорат дека државата наречена Македонија, со
хетероген мултиетнички идентитет од нејзиното основање е замислена да биде
национална држава на Македонците. Таа генерираше поделено општество,
како и „етнизација во сите сфери на животот“ (Атанасов , 2003:142), а за
возврат национализамот е „уставен елемент на политичка акција и идентитет“
(Ворен, 1993:17).44 Македонија е дел од Балканот, каде што противречностите и
комплексноста истрајуваат во историска смисла на зборот. Ејми Гутман вели
дека е тешко да се најде едно демократско општество или општеството во
процесот на демократизација, што не е во фокусот на дебатите во врска со
идентитетот и културата.45
Граѓаните на Македонија треба да се изберат помеѓу различни иднини и
да одберат иднина во различноста. Овие се можни и потребни избори со цел
да се избегне идна балканизација која создава ѕидови наместо мостови. Ние би
сакале да забележиме дека е крајно време да се елиминираат дилемите во
однос на тоа дали Опстанокот на Македонија е во прашање, на зборови како
experimentum macedonicum или „иднината е во опасност“.46 Во овој поглед,
културните и интелектуалните лидери треба да се залагаат за стабилно
општество, мултикултурно и отворено, кое лесно ќе ги надмине траумите од
типот на криза на идентитетот, во корист на членство во ЕУ и во НАТО.

43 Претставникот на Центарот, Владо Димов, тврди за телевизијата „Клан“ дека повеќе од половина
од нив стравуваат од нов меѓуетнички конфликт. (HTTP: / / lajme.parajsa.com/Rajoni/id_150417/03,
февруари, 2010) година.
44 Милосавлевски стр.38-39
45 Чарлс Тејлор, Мултикултурализам: огледи за политиката на признавање, Евро-Балкан Прес,
Скопје, 2004, стр.3.
46 Референца земена од амбасадорите Фуере и Рикер.
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î Охридскиот рамковен договор:
Десет години подоцна
Амбасадор Џејмс Пердју

На многу начини оваа Конференција ги упатуваше прашањата за минатото
- во однос на последниве десeт години од Охридскиот рамковен договор – но,
исто така, и за иднината. Јас сум сега обичен граѓанин – неофицијално лице на
САД. Сепак, мојот живот засекогаш е поврзан со Македонија, со случувањата
во летото 2001 година. Јас сум професионално и лично заинтересиран за
иднината на ова прекрасно место. Така, јас ќе зборувам искрено за иднината
на Македонија, онака како што јас ја гледам.
Јас не ја знам иднината - никој не може да ја знае - но јас имам надеж за
иднината на Македонија. Јас имам многу надежи, но дозволете ми да
споменам само три од нив.
Прво. Мојата прва надеж е Македонија да се движи надвор од тековната
опсесија со минатото.
Македонија има славно минато. Таа е дел од развојот на западната
цивилизација. Бидете горди на тоа. Но оваа историја е регионална историја
која повеќето можат, и со право, да ја споделат со вас.
Денес, Македонија не треба да дозволи историјата да ја ограничи
иднината на земјава и на нејзините луѓе. Екстремниот шовинизам е
карактеристика на слабост и несигурност, не е сила или извор на доверба.
Историјата никогаш не може да биде основа за дискриминација на
индивидуите.
Понатаму, тековниот дипломатски ќор-сокак во однос на спорот со името
не е во интерес на никого. Не е во интерес на Грција и, секако, не во интерес
на Македонија. Секако, Македонија нема да дозволи овој проблем да ја
ограничи нејзината иднина. Владата треба да изнајде решение без
одложување.
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Второ. Мојата втора надеж е поврзана со првата. Се надевам Македонија
да биде член на НАТО и на ЕУ.
Овие институции обезбедуваат заштита, бенефиции и стандарди кои ѝ се
неопходни на Македонија за понатамошен развој. Предностите се очигледни, и
тоа:
- НАТО ви дава национална безбедност што ја барате вие и вашите
соседи.
- Членството во ЕУ во големи размери ги зголемува економскиот и
инвестицискиот потенцијал на земјава доколку Македонија ги исполни
стандардите за ЕУ.
- На крајот, членството во ЕУ носи заложба за демократски вредности,
владеење на правото, почитување на човековите права и за
меѓународна транспарентност со кои може да се осигури отворена,
праведна и значајна демократија за сите граѓани во иднина.
Македонија е една од првите нации кои се основаа од распадот на
Југославија. Македонија го заврши Охридскиот рамковен договор како модел
за етнички односи во регионов.
Јас не верувам дека вие сакате да бидете последната нација на Балканот
во ЕУ и во НАТО. Придружете им се на Хрватска, Романија, Бугарија, Албанија
и на Словенија во овие институции колку што е можно поскоро.
Трето. Мојата трета надеж е секој граѓанин во Република Македонија да
се цени според својот индивидуален карактер и според својата заслуга без
разлика на етничката припадност.
Секако има разлики и тешкотии, но јас имам голема доверба во
карактерот и силината на луѓето во Македонија – на сите. Јас за првпат го
видов тоа во летото 2001, и јас на тоа гледам како на исполнување на
заложбите кои Македонија ги исполни во Охрид. Секоја група има вредности и
вештини за да бидат работите подобри за сите. Признајте ги. Користете ги за
доброто на сите.
Одете понатаму во имплементирањето на двата големи принципа на
Охрид:
- почит и признавање на културните вредности на индивидуите и
групите во општеството;
- еднакви права за секој граѓанин во Македонија.
И на крајот ќе завршам со два коментара за лидерството.
Вистинските лидери не следат. Тие водат во критичните мигови во
историјата. Сега е уште еден миг кога е потребно лидерство со визија и
храброст.
Минатото беше славно. Дали и иднината ќе биде славна, исто така? Што
ќе биде наследство за оваа генерација на лидери на Република Македонија –
целосна демократска интеграција во западните институции? Или дали е
наследство да се биде симбол на минатото и несреќна отпорност кон промени?
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Јас вчера бев запрашан од студент во Тетово: „Kога може да очекуваме да
бидеме членови на НАТО и на ЕУ?“
Одговорот на ова прашање е во луѓето во Македонија – кога луѓето од
Македонија ќе побараат прием во НАТО и во ЕУ, политичките лидери ќе
преземат соодветни чекори за да го остварат тоа.
Колку поскоро ќе се случи тоа, толку подобро.
Ви благодарам.
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î Студии и анализи*
Дали Македонија функционира како мултиетничка држава?
(Десет години од потпишување на ОРД)

*

Спроведеното истражување од УЈИЕ во 2010/2011 академска година за различни аспекти на
имплементацијата на ОРД

Политичкиот дух и функционирањето на државната администрација според ОРД

î Политичкиот дух и функционирањето
на државната администрација според
Охридскиот рамковен договор
Проф. д-р Елена Андреевска
Мемет Мемети, докторант
Севил Реџепи, докторант
Агрон Рустеми, докторант
Албулена Халили, докторант

Апстракт
Охридскиот рамковен договор (ОРД) направи значајни промени и
предизвици во уставното и во политичкото уредување во Македонија.
Охридскиот рамковен договор имаше цел да ја подобри севкупната положба
на Албанците и на другите заедници во Македонија, како и да им даде
поголеми колективни права. Врз основа на ова еднаквоста и
недискриминаторските политики се најважните прашања со цел почитување
и целосна заштита на човековите права.
Меѓутоа, денес е очигледно дека имплементацијата на Охридскиот
рамковен договор (ОРД) јасно ги дели етничките групи во Македонија. Тоа е
забележано во спроведувањето кое е одложено, недостигот на (политичката)
волја и во очекувањата на немнозинските групи кои би оствариле еднаква
позиција во државната, јавната администрација и други јавни институции
кои не се исполнети.
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1. Филозофијата и политичкиот дух на Охридскиот рамковен
договор
1.1 Суштината на етничкиот конфликт и на кризата во Македонија
Мирното осамостојување на Македонија од поранешна Југославија, се
чинеше дека е успешна приказна, за разлика од другите држави од
поранешна Југославија, кои својата независност ја добија со војна. Дури и од
нејзиниот поранешен претседател, Глигоров, таа беше наречена „оаза на
мирот“ на Балканот. Сепак, како што се вели во еден од извештаите на
Меѓународната кризна група (МКГ), Македонија релативно е успешна
приказна во регион исплашен од нерешените територијални прашања на
државност.47
Дека лидерите на Македонија од почетокот го засеаја семето на етнички
конфликт, се гледаше од донесувањето на првиот политички акт Декларација за независноста на Македонија48. Почнувајќи од членот 1 (еден)
на оваа декларација јасно се гледаше целта за создавање еднонационална
држава која не го почитуваше составот на населението кое живее во
Македонија 49 . Оваа формулација 50 на многу јасен начин го дефинира
карактерот на новата држава како македонска држава, исклучувајќи ја
можноста за создавање мултиетничка држава, во која би биле вклучени
Албанците и другите народи кои живеат во Македонија51. Одржувањето на
референдум кој би го легитимирал создавањето на еднонационална држава
во едно мултиетничко општество, ќе биде уште еден фактор кој ќе го зголеми
незадоволството на албанскиот народ во Македонија и ќе го продлабочи
уште повеќе меѓуетничкиот конфликт. Иако Албанците го бојкотираа,
референдумот се одржа. На ист начин, без учество на Албанците, беше
усвоен и Уставот со сите формулации кои Албанците ги третираа како
граѓани од втор ред, а не како државотворен народ52.

47 International Crisis Group Report, “Macedonia’s name: breaking the deadlock”, Europe Briefing бр.
52, Prishtina/Brussels, 12 јануари 2009, стр. 1
48 “Deklaratë për sovranitetin e Republikës së Maqedonisë”, Flaka e vëllazërimit, Сkопје: 27 јануари
1991
49 Според ЦИА, The World Factbook,
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/mk.html и според податоците од последниот попис во Македонија (2002)
етничкиот состав на Македонија е следен: Македонци 64,2%, Албанци 25,2%, Турци 3,9%, Роми
2,7%, Срби 1,8%, други 2,2%. Сепак, бројот на албанското население претставува 1/3 од
населението кое живее во Македонија. Рахим Велиу: “Geographical span and the Albanian
population movement in Macedonia“, Тетово, 2002, стр. 40
50 Член 1 од Декларацијата во која се наведува дека идејата за создавање независна Македонија го
изразуваше правото на македонскиот народ за самоопределување. “Deklaratë për sovranitetin e
Republikës së Maqedonisë” op. cit.
51 Зеќирија Реџепи, “Zhvillimet politiko-shoqërore te shqiptarët në Maqedoni 1990-2001“, Тетово:
2005, стр. 32
52 Според Срѓан Керим, меѓу петте хендикепи на македонската демократија и причините зошто
Македонија во 2001 падна во клештата на кризата, како прв го става „усвојувањето на Уставот
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Уставните начела на независна Македонија беа наследени од
југословенскиот Устав од 1974 година, кој за своите републики воведе систем
од три нивоа: народите, националностите и други националности и етнички
групи, кои ќе се нарекуваа себеси Југословени 53 . Уставот на Република
Македонија од 1991 година на ист начин создаваше идентификационен
систем од две нивоа составен од главниот народ и од малцинствата. Самата
Преамбула на Уставот сведочеше за тенденциите за создавање државанација наместо граѓанска држава, во која сите етникуми би се чувствувале
еднакви54. На ваков начин државата се потпира на главниот народ кој според
ова карактеристично начело ќе има супериорен легитимитет над
легитимитетот на малцинствата55. Секогаш, имајќи го предвид фактот дека
Албанците сочинуваат една третина од населението во оваа држава и тие се
автохтон народ на овие предели, воведувањето на овој израмнувачки систем,
во кој Албанците би биле еднакви со другите малцинства, ќе го зголеми
нивниот гнев. Меѓутоа и самата Македонија ќе се категоризира како држава
со уставен национализам, иако de facto со карактеристики на типично
мултиетничко општество.
Различните етнички идентитети не се вештачко создадени и затоа не
треба да се игнорираат. Јазикот, писмото, религијата, културата и симболите
се многу важни за луѓето, затоа што зборуваат за нивниот идентитет56. На
Албанците во Македонија подолго време им се одрекнуваа употребата на
јазикот во установи, правото на високо образование на нивниот мајчин јазик,
употребата на националното знаме, дури и честопати се користеше
насилство за да се спречи извршувањето на овие витални права. Друг
хендикеп на македонската демократија во текот на десетгодишниот период
по нејзиното осамостојување, како што изразува Керим57, е радикализација
на ситуацијата, вклучувајќи и употреба на сила за решавање на некои
етнички противречности (употребата на албанското знаме, Универзитет на
Тетово)58.

53
54

55
56

57
58

без учество на претставниците на вториот најголем етникум на државата“. Срѓан Керим “Urat e
së ardhmes“, Тирана: Ideart, 2006, стр.164-165
Mr. Wm. Hamilton, “Commentary No. 16: Yugoslavia: Nations, Nationalities and Other
Nationalities”, December 1991, http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cmmntr/cm16-eng.asp
Во Преамбулата се вели: „...Македонија е конституирана како национална држава на
македонскиот народ во која се обезбедуваат целосна граѓанска рамноправност и трајно
сожителство на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, Ромите и со другите
националности кои живеат во Република Македонија“, „Службен весник на Р. Македонија, бр.
52, 22 ноември, 1991, стр.13. Во Joseph Marko, “The Referendum for Decentralization in Macedonia
in 2004: A Litmus Test for Macedonia‘s Interethnic Relations, European Yearbooks of Minority
Issues Vol 4,2004/2005, стр. 9 се вели: „Славомакедонските политичари ги избегнуваа
сложените преговори, пакти и консензуални договори во овој период.“
Наташа Андоновска, „Les Albanais de Macédoine: perspectives et limites d’une double identité” во
Christophe Chiclet et Bernard Lory (ed.) ”La République de Macédoine”, Paris, 1998, f.66
Мирјана Малеска, Лидија Христова, „Споделување на власта во мултикултурните општини во
Република Македонија, Годишник на институтот за социолошки и политичко-правни
истражувања,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Година XXXI, бр. 1, Скопје, 2006, стр.
100
Керим, op. cit., стр. 164-165
Во 1994 година, на напорите на албанските интелектуалци за создавање на универзитет на
албански јазик, македонската влада брутално им се спротистави рушејќи ги објектите, каде што
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Овие прашања што ги продлабочуваа и го запалија меѓуетничкиот
конфликт, не беа менаџирани навреме и на соодветен начин од
предводниците кои беа на чело на институциите на Македонија, со што се
генерираше криза, која изби во форма на вооружен конфликт меѓу
Албанците организирани во вид на воена сила (ОНА), и македонските
полициско-воени сили.

1.2 Охридскиот договор: Политичкиот дух и неговата филозофија
Охридскиот договор e документ кој ги постави основните начела на една
граѓанска
држава.
И
покрај
претензиите
на
македонските
конституционалисти дека интервенциите во Преамбулата на Уставот се
направени во духот на европскиот конституционализам и радикално
одделување од традиционалниот концепт на нација - држава, „измените на
Уставот беа повеќе на нивото на терминологијата отколку на начелата“59. Во
Преамбулата, наместо да се каже „албанска националност“, сега се вели:
„дел од албанскиот народ“. Секаде на друго место на националностите им се
обраќаат
со
неутрален
термин
„заедници“ 60 или
„граѓани
во
административните единици во кои најмалку 20% од нив зборуваат на друг
јазик од македонскиот“61. Системот на два нивоа „македонскиот народ“ и
„делови од народи“ како и ставање на Албанците на една линија со другите
немакедонски заедници, сè уште содржат рецидиви од југословенскиот
Устав од 1974 година.
Овој документ се состои од основните начела во кои е наведено
следново:
- Целосно и безусловно се отфрла употребата на насилство за
остварување политички цели. Само мирни политички решенија
можат да ја загарантираат стабилната и демократска иднина на
Македонија.
- Суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија, и
унитарниот карактер на државата се неповредливи и мора да се
сочуваат. Не постојат територијални решенија за етничките прашања.
- Мултиетничкиот карактер на македонското општество мора да се
зачува и да најде свој одраз во јавниот живот.
- Една современа демократска држава, во природниот тек на својот
развој и созревање, мора постојано да обезбеди нејзиниот Устав
се одржеа првите предавања и предизвикувајќи една жртва и ранети граѓани. Во 1997 година,
вооружените македонски полициски единици навлегуваа во Тетово и Гостивар за да го спречат
поставувањето на албанското национално знаме пред општинските згради во овие два града.
На овие настани, тројца Албанци беа убиени и сто повредени, беа затворени градоначалниците
и претседавачите на општинските совети. За повеќе види Реџепи, op.cit., стр.108-129
59 Biljana Belamaric, “Attempting to Resolve an Ethnic Conflict: The Language of the 2001
Macedonian Constitution”, Southeast European Politics, Vol. IV, Бр. 1, мај 2003 стр. 25-40
60 Член 48 од Уставот од 2001 година. Устав на Република Македонија, 2001
61 Член 7, Устав на Република Македонија, 2001 година, op.cit.
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целосно да ги исполнува потребите на сите нејзини граѓани во
согласност со највисоките меѓународни стандарди, коишто и самите
постојано се развиваат.
Развојот на локалната самоуправа е од суштествено значење за
поттикнување на учеството на граѓаните во демократскиот живот, и за
унапредување на почитувањето на идентитетот на заедниците.
Покрај основните начела, овој договор опфаќа: застапеноста на
децентрализирано управување, начелото на недискриминација и на
правичната застапеност, посебни парламентарни процедури кои го
вклучуваат „Бадентеровото мнозинство“, образованието и употребата на
јазиците, изразување на идентитетот, делот на имплементација и анексите со
уставните измени, законските измени и мерките за градење доверба.
Начела кои, иако идеални за држава како Македонија, остануваат
неимплементирани дури и по една деценија.
Во плуралистичките општества, поделени на строги етнички линии,
верски и културни како што е Македонија, треба да се воведе консоционална
демократија, која се заснова врз поделба на власта. Овој вид демократија е
единствената алтернатива за дизајнерите на уставите62. Оваа демократија го
избегнува исклучувањето и дискриминацијата врз која и да било основа.
Охридскиот договор и уставните промени официјализираа таквото нешто
воведувајќи ги горенаведените начела, но и по една деценија од неговото
потпишување, Македонија сѐ уште не функционира како мултиетничко и
мултикултурно општество, во кое припадниците на сите етнитети би се
чувствувале еднакви и правично застапени во институциите.

1.3 Охридскиот договор: завршување на конфликтот,
но не и решение на етничкиот конфликт
Охридскиот рамковен договор стави крај на вооружениот конфликт и de
jure: вклучи промени во уставниот систем на Македонија, во поделбата на
власта, создаде основа за промена на правно-политичката состојба на
Албанците, но не го разреши меѓуетничкиот конфликт и сè уште не може да
се зборува за создавање вистинско граѓанско општество. Етничката
напнатост сè уште останува присутна, Албанците сè уште не се правично
застапени во значајните државни институции (особено во Заводот за
статистика,
Претседателството,
безбедносните
структури
итн.),
дискриминацијата продолжува во сите области, а Албанците и понатаму се
третираат како граѓани од втор ред. Интеграцијата на Албанците во
политичкиот живот останува непотполна.63

62 Arend Lipjhart, ”Constitutional designs for divided societies”, Journal of Democracy, 15(2), 2004,
стр. 96- 114
63 За повеќе видете „International Crisis Group Report“, op. cit., стр. 3-5
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Десет години по потпишувањето на овој Договор, концептот на
мултиетничкото општество и граѓанската држава останува речиси на хартија,
сè уште нереализиран. Додека за Албанците, Охридскиот договор сè уште се
перцепира како гаранција на нивните витални права, за Македонците тој
претставува само пат кон евроатланските интеграции. Самиот процес на
ваквите интеграции, за кои Албанците имаат многу афирмативен пристап, ќе
биде невозможен без правичната и целосната имплементација на
документот. „Внатрешната политичка стабилност во Македонија, односно
демократското функционирање на нејзините државни институции и
продолжувањето на изградбата на Македонија како мултиетничка држава
согласно со духот на Охридскиот договор, останува еден од факторите кој ќе
ја одреди иднината на нејзината интеграција во ЕУ.64
Пречка за процесот на интеграција не претставуваат само внатрешните
политички фактори. Македонија се соочува и со кризата на нејзиниот
идентитет и со нерешените спорови со соседите. „Неопределувањето на јасен
и конкретен начин на политичките концепти на Македонија рефлектираат
несигурност и врз односите со другите соседи. Спорот на Македонија со
Грција поврзан со името, даде на виделина синџир на други прашања кои се
поврзани со идентитетот и со јазикот. Источниот сосед Бугарија го призна
името на државава како такво, но никогаш не ги призна македонскиот јазик
и македонската нација. Сево ова не завршува тука, североисточниот сосед –
Србија, одбива да ја прифати автокефалната Македонска православна црква,
тврдејќи дека единствената автокефална црква е Српската православна
црква.65 И односите со Косово продолжуваат да бидат кревки. Поради овие
спорови со соседите, Река со право констатира дека последниве години „во
Македонија имаше заглавување во имплементацијата на Охридскиот договор
и воопшто префрлување во втор план на меѓуетничките односи“.66
Неостварувањето на Охридскиот договор и по период од една деценија
направи многумина политичари и интелектуалци да сметаат дека овој
документ веќе ги изгубил својата смисла и своето значење. Овој документ
потпишан под набљудување и под притисок на меѓународните фактори
претставува еден од многу важните документи, не само за Македонија, туку и
за целиот Балкан. Целосната и правичната имплементација на овој Договор
го подразбира и постоењето на Македонија како унитарна држава, во исто
време ги обезбедува стабилноста и мирот во Балканот.

64 Блерим Река, „Gjeopolitika dhe teknika e zgjerimit”, Брисел: 2010, стр. 333
65 Albulena Halili, Fatmir Arifi, “The Unresolved Issues that Cross the Way to Euro-Atlantic
Integrations: The Case of the Western Balkans”, The Western Balkans Policy Review, Volume 1,
Issue 1, Jan/Jun 2010, Kosovo Public Policy Center, стр. 87-104
66 Река, op. cit., стр. 334
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2. Еднаквост и недискриминација
2.1 Вовед
Еднаквостa и недискриминацијата се сеопфатни концепти, и на тој
начин постои голема дебата од овој аспект за нивните значења и за нивните
оправдувања.
Дискусијата за еднаквост и за дискриминација, во целост се
карактеризира со значително концепциска и методолошка конфузија. Иако
за најосновните принципи се има постигнато согласност, во практиката
широк спектар на пристапи честопати се усвоени од: една земја, Судот на
правдата и Судот за човекови права. За целосно да се разберат овие
концепти мора да се дознае која е наменета во различните национални
правни системи од:
a. опсегот
на
правни
концепти
кои
го
користат
зборот
„дискриминација“ како клучен термин, во посебни концепти на
„индиректна дискриминација“, „недискриминација“, „директна
дискриминација“, и
б. опсегот на правни концепти кои го користат зборот „еднакви“ како
клучен термин, во посебни концепти на „еднаквост“ и „еднакви
можности“.
Исто така постои уште една тешкотија во врска со фактот што терминот
„претставување“ може да има повеќе различни значења. Меѓутоа, во овој
контекст изразот „претставување“ ќе се однесува на застапување на
интересите на една заедница, како што се прави со пратениците. Во овој
случај, земјава не треба да биде член на група или на регион, со цел за
претставување на своите интереси.
Во повеќето земји постојат бројни етнички, национални, расни, јазични
или културни групи. Со други зборови, најголемиот дел од државите се
составени од повеќе од една етничка група. Понекогаш овие групи не се
прифатени како полноправни членови на соодветната држава, или нација,
иако настојуваат да бидат претставени, но тие, всушност, се исклучени од
него. Во такви околности бројот на етничките групи кои бараат повеќе права
и признавање во голем број случаи води кон етнички конфликти. Оваа
состојба честопати се повикува на политики кои ќе бидат опфатени во
фокусот на правичната застапеност и недискриминацијата. Сепак, вреди да
се напомене дека правичната застапеност не може да ги исполни потребите
на граѓаните, доколку не постои цврста основа за претставниците на
исклучените групи, ефективно да учествуваат во процесот на креирање
политики, преку кои тие ги штитат правата и интересите на групи кои се
исклучени.67

67 Michael E. Brown (ed.), Ethnic Conflict and International Security
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2.2 Правичната застапеност и законските прописи за
недискриминација во Република Македонија
2.2.1 Mеѓународни договори
Република Македонија има ратификувано голем број меѓународни
договори, при што земјава се обврза на заштита на лицата под нејзина
јуриздикција, а против дискриминацијата (по разни основи). Според Уставот
на Република Македонија, сите меѓународни договори се приклучени и се
ратификувани во согласност со Уставот и се дел од внатрешниот правен
поредок.68
Соодветно на тоа, Република Македонија директно треба да ги
применува одредбите од меѓународните инструменти, со кои се забранува
дискриминацијата. Во однос на заштитата од дискриминација, овие
инструменти се, пред сѐ, во Меѓународната конвенција за елиминација на
сите форми на расна дискриминација (CERD),69 Меѓународната конвенција за
граѓански и политички права ИКСПР (ICCPR),70 Меѓународната конвенција за
економски, социјални и културни права (ICESCR),71 Конвенцијата за правата
на детето,72 Европската конвенција за човекови права (ECHR),73 Протоколот 12
на ЕКХР (ECHR), 74 Рамковната конвенција за заштита на националните
малцинства 75 и Директивата на Советот за спроведување по принцип на
еднаков третман помеѓу лицата независно од расното или од етничкото
потекло на ниво на ЕУ.76
Најважните инструменти за човекови права на Советот на Европа, со
директна референца за спречување и за забрана на дискриминацијата ги
вклучува: ЕКХР, Протоколот 12 кон ЕКХР и Рамковната конвенција за
заштита на националните малцинства (чл.12 и 14 ). Во член 14 од ЕКХР е
утврдено дека остварувањето на правата и слободите, признати со оваа
Конвенција, треба да се остваруваат без дискриминација по кој и да било
основ како што се: пол, раса, боја, јазик, религија, политичко или друго
уверување, национално или социјално потекло, припадност на национално
малцинство, сопственост, раѓање или друг статус.

68 Устав на Република Македонија, „Службен весник на РМ“ бр. 52/1991, од 22 ноември 1991, член
118.
69 Види: Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Resolution of
the UN General Assembly 2106 (ХХ) од 21 декември 1965, на сила од 4 јануари 1969,член 1.
70 International Covenant on Civil and Political Rights, 16 Декември 1966, UNTS 999.
71 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 dekemvri1966, UNTS 993.
72 Convention on the Rights of the Child, 20 ноември 1989, UNTS 1577
73 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 Ноември
1950, CETS No. 005.
74 Protocol 12 to the European Convention on Human Rights, 4 Ноември 2000, CETS No 177.
75 Framework Convention for the Protection of National Minorities, 1 fevruari 1995, CETS br. 157.
76 EU Racial Equality Directive, Council Directive 2000/43/EC од 29 јуни 2000 спроведување по
принцип на еднаков третман помеѓу лицата независно од расното или од етничкото потекло,
O.J. L 180, 19/07/2000, P.0022 – 0026), достапен на http://eur-lex.europa.eu/ [hereinafter ‘EU
racial directive’], член 2.2.b.
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Имајќи го предвид фактот дека членот 14 само ја забранува
дискриминацијата во однос на правата содржани во ЕКХР, беше донесен
Протоколот 12 кој влезе во сила. Протоколот предвидува генерална забрана
на дискриминација, слично на член 26 од ИКСПР. Македонија е една од 17-те
земји членки на Советот на Европа кои го ратификувале Протоколот 12
(состојба од октомври 2010 година)77.
Од Советот на Европа беше основана Европската комисија против
расизмот и нетолеранцијата (ЕКПРН), како независно тело за мониторинг на
човековите права, специјализирана за прашања поврзани со расизмот и
нетолеранцијата78.
Во согласност со своите статутарни активности, ЕКПРН врши следење на
секоја земја поединечно, при што ја анализира ситуацијата во врска со
расизмот и нетрпеливоста во секоја од земјите членки на Советот на Европа,
и дава предлози за тоа како да се решат идентификуваните проблеми. Во
2010 година, оваа Комисија го поднесе својот четврти извештај за состојбите
во Република Македонија, заедно со своите предлози и сугестии. Предлозите
на ЕКПРН и препораките не се обврзувачки за државава, туку даваат насоки
за вложување на дополнителни напори за заштита на човековите права79.
Во прилог на обврските во областа на антидискриминацијата, кои се
поврзани со членството во Советот на Европа и со Обединетите нации, од
Република Македонија, како земја кандидат за членство во ЕУ, се бара
хармонизирање на своите закони со правниот систем на ЕУ, кои, исто така,
предвидуваат забрана на дискриминацијата. Начелото на забрана на
дискриминација е фундаментален принцип на Договорот со Европската
унија80.
Повелбата за фундаменталните права на Европската унија вклучува
голем број граѓански, политички, економски и социјални права за сите
граѓани и лица со незаконски престој во ЕУ.
Повелбата предвидува, inter alia, дека сите се еднакви пред законот81, и
се забранува дискриминација врз основа на секаков вид на припадност,
вклучувајќи го и припадникот на националното малцинство, 82 а во исто
време ја обврзува Унијата да ги почитува културните, религиозните и
јазичните разновидности.83

77
78
79
80
81
82
83

За листата на државите кои што го ратификувале Protocol 12 на ЕКХР (ECHR), посетете ја вебстраницата http://conventions.coe.int/Trea-ty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=1& DF=10/02/
2010&CL=ENG
Одлуката за основањето на ЕКХР (ECHR) беше донесена на првата Светска конференција
одржана во Виена на 9 октомври 1993. Правилникот на ЕКХР (ECHR) е донесен од Комитетот на
министри во Советот на Европа, на 13 јуни 2002.
Види го документот CRI (2010)19
Treaty on European Union, потпишано на 7 февруари 1992, стапува во сила на 1 ноември 1993
година
The Charter of Fundamental Rights of the European Union, член 20
Ibid, член 21.
Ibid, член 22.
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Целосна заштита на човековите права е цел на која и да било политика.
Во прилог на антидискриминативните мерки определени со закон, секоја
успешна имплементација на политиката за антидискриминација придонесува
за зголемување на јавната свест за опасноста во однос на тоа што
претставува дискриминацијата за општеството, и за користа што секој ќе ја
има со почитување на правата на другите луѓе и на луѓето кои се различни од
нас. Неопходно е да се елиминираат сите можни понижувачки постапувања и
маргинализација на ранливите групи во општеството и да се обезбеди
целосна заштита од него.
Во 2009 во извештајот за напредокот на Република Македонија на
Европската комисија, 84 во напорите на земјава за да се спречи
дискриминацијата на одредени места беа позитивно оценети, но во
извештајот, исто така, укажуваат на потребата од донесување нови закони и
измени и дополнувања на постојаните со цел да се заврши системот на мерки
за превенција на дискриминацијата.85 Покрај тоа, извештајот на Европската
комисија (ЕК) ја нагласува обврската на Македонија за пренесување на acquis
во националната легислатива; се однесува на точното законодавството на ЕУ
за прашањето на борбата против дискриминацијата на Ромите 86 , во
извештајот се препорачува потребата на целосното спроведување. Во 2010
извештај за напредокот на ЕК се поздравува усвојувањето на Законот за
спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД), но, исто така, се бара овој
Закон целосно да биде усогласен со acquis.

2.2.2 Домашно право
Принципот на еднаквост во правниот систем на Република Македонија е
изведен од Уставот. Имено, во членот 9 од Уставот се потврдува дека
„граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното
потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената
положба“87.Оваа уставна одредба, иако претставува доволна правна основа
за усвојување на дополнителен, подетален закон против дискриминација,
има неколку недостатоци. Пред сè, се однесува само на граѓаните на
Република Македонија, на тој начин оставајќи ги странците и лицата без
државјанство без каква и да било правна заштита88. Покрај тоа, во оваа
уставна одредба се наброени само ограничен број видови на
дискриминација. Покрај тоа, листата на наведените основи на
84 Брисел, 14 октомври 2009, документ SEC (2009)13335.
85 Ibid, стр. 115-19.
86 Види: член 13 од EC Treaty; EU Racial Directive and Council Directive 2000/78/EC од 27 ноември
2000, основајќи ја генералната рамка за еднаквост во вработувањето, Official Journal L 303,
01/12/2000, p 0016-0022 (hereinafter: ‘EU Directive for equal treatment in employment and
occupation’).
87 Устав на РМ член 9.
88 Види: General recommendation of the European Commission against Racism and Intolerance
(ECRI) бр. 7: National legislation to combat racism and racial discrimination, декември 2000, ECRI
(2003) 8.
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дискриминација е затворена. И на крај, оваа уставна одредба не се однесуваа
на правни лица, кои, напротив, се наведени во Законот за спречување и
заштита од дискриминација89.
Покрај актуелниот ЗСЗД, како и пред неговото донесување, имало голем
број закони во Република Македонија кои содржат одредби поврзани (на
еден или на друг начин) со (не)дискриминацијата. Овие закони се од
различни сфери, а можат да бидат поделени во две групи.
Првата група се законите со кои се забранува дискриминацијата во
конкретни области, односно подрачја кои се регулирани од соодветните
закони, како што се: Законот за работни односи90, Законот за социјална
заштита 91 , Законот за заштита на правата на пациентите 92 , Законот за
основно образование93, Законот за средно образование94, Законот за високото
образование95, Законот за волонтерство96, Законот за здравствена заштита97,
Законот за судови 98. Сите овие закони имаат детални или само „скромни“
одредби поврзани со (не)дискриминација.
Во принцип, овие закони немаат конзистентен пристап кон прашањето
на (не)дискриминацијата. Сепак, најбитно е дека сега во Законот за
спречување и заштита од дискриминација се премостени сите овие празнини.
ЗСЗД служи како модел за толкување на одредби од другите закони. Законот
за здруженија и фондации и Законот за политички партии предвидуваат дека
сите овие организации нема да поттикнуваат расна или верска омраза или
нетрпеливост во своите програми, статути и интерни акти, како и во контекст
на нивните општи активности. Во спротивно тие ризикуваат да бидат
забранети со судска одлука99.
Втората група закони се законите кои се однесуваат на
дискриминацијата, кривичните дела или прекршоците; законите кои се
однесуваат на постапката; или законите кои се однесуваат на институции, во
кои се дефинирани надлежностите во областа на (не)дискриминацијата.
Како што се: Кривичниот законик, Законот за прекршоци, Законот за
парнична постапка и Законот за Народниот правобранител. Во Кривичниот
законик се наведени неколку прекршоци во врска со забраната на
дискриминација.

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

LPPD, види ја горенаведената фуснота 7, член 2.
Законот за работни односи, „Службен весник на РМ“ бр. 62/2005,член 6-8.
Законот за социјална заштита, „Службен весник на РМ“ бр. 79/2009, член .20
Законот за заштита на правата на пациентите, „Службен весник на РМ“ бр. 82/2008,член 5.
Законот за основно образование, „Службен весник на РМ“ бр. 03/2008, член 2.
Законот за средно образование, „Службен весник на РМ“ бр. 52/2002, член 3.
Законот за високото образование, „Службен весник на РМ“ бр. 35/2008, член 108(4).
Законот за волонтерство, „Службен весник на РМ“ бр. 85/2007, член 9.
Законот за здравствена заштита, „Службен весник на РМ“ бр. 22/2010, член точка 5
Законот за судови, „Службен весник на РМ“ бр. 58/2006, член 3.
Discrimination of the Roma in the process of education – international and domestic standards and
practices, Organization for Security and Cooperation in Europe, Spillover Monitor Mission to
Skopje, стр. 14-16.

103

Елена Андреевска | Мемет Мемети | Севил Речепи | Агрон Рустеми | Албулена Халили
Таквите дела се: повреда на рамноправноста на граѓаните (член 137);
повреда на рамноправноста во водење бизнис (член 282); расна и друга
дискриминација (член 417)100; провокативна етничка, расна и верска омраза,
поделба и нетолеранција (член 319)101; навреда на членови на расна, верска,
етничка или по боја на кожата преку основни групи во компјутерските
системи (член 173, став 2); и ширење расистички и ксенофобични материјали
преку компјутерски системи (член 394-г)102.
И покрај некои коментари дека суштината на некои од овие дела треба
да биде сменета 103 , сепак, тие овозможуваат директна или индиректна
заштита од можна дискриминација на припадниците на етничките заедници
во Република Македонија.
Со измените и дополнувањата на Кривичниот законик на Република
Македонија, новиот, петти став е внесен во членот 39, кој предвидува кога
кривичниот суд одлучува за казна, тоа сигурно ќе се земе предвид, каде што
е применливо, фактот дека прекршокот е директно или индиректно
мотивиран од етничкото или социјалното потекло, политичкото и верското
уверување, пол, раса или боја на кожа на лицето или групата на лица кои се
цел на такво дело104.
Законот за прекршоци е од особена важност, бидејќи тој ќе се примени
во утврдувањето дали прекршоците од ЗСЗД биле извршени, како и за
утврдување на висината на глобата. Актите на охрабрување, поттикнување и
помагање на дискриминаторски третирања, малтретирања и прогонувања се
предвидени како посебни прекршоци во ЗСЗД105.
За кој и да било од утврдените прекршоци, надлежните органи ќе
спроведат постапка, во согласност со Законот за прекршоци (исто така и на
одредбите од Законот за кривична постапка ќе се применува соодветно).
Покрај тоа, Законот за парнична постапка, исто така, е важен бидејќи
постапката за утврдување на дискриминација и на надоместок на штета е
предвидена како парнична постапка во ЗСЗД. Сите прашања што не се
регулирани со ЗСЗД ќе бидат регулирани со Законот за парнична постапка.
И на крај, Законот за Народниот правобранител е многу важен за
заштитата од дискриминација.
Според новиот Закон за Народниот правобранител, надлежностите на
оваа институција се проширени за да се покрие заштитата на принципот на
недискриминација, како и на принципот на пропорционална и соодветна
100 Криминалниот код (консолидиран текст) „Службен весник на РМ“ бр.19/2004 од 30 март 2004.
101 Ibid.
102 Закон со измени на криминалниот код, „Службен весник на РМ“, бр. 114/09 од 14 септември
2009, член 40 и 113.
103 Guidelines for the institutions concerning the implementation of the Law on Prevention and
Protection against Discrimination, (authors: Tanja Temelkovska Milenkovic and Bekim Kadriu),
2010.
104 „Службен весник на РМ“ бр. 19/04 од 30 март 2004 година и измените и дополнувањата усвоени
на 14 септември 2009, во сила од 15 март 2010 година.
105 LPPD, види погоре фуснота 7, член 34
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застапеност на припадниците на заедниците во јавните тела 106 . И двата
принципа се важни за заштита од дискриминација; првиот забранува
дискриминација, а другиот дозволува преземање афирмативни мерки во
областа на вработувањето во јавната администрација.

2.2.3 Охридскиот рамковен договор: Основни принципи
Охридскиот рамковен договор е составен од општ дел, кој ги
идентификува главните проблеми и промени во Република Македонија и од
три анекси107. Целта на измените на Уставот е да се подобрат механизмите за
делење на власта на политичкиот систем и да се спречи каква и да била
натамошна дискриминација на Албанците во социјални и политички нивоа.
Некои од основните принципи на Охридскиот рамковен договор се
следниве:
1. Употребата на насилство за остварување политички цели се одбива
целосно и безусловно.
2. Суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија и
унитарниот карактер на државава се неповредливи и мора да се
зачуваат. Не постојат територијални решенија за етничките прашања.
3. Мултиетничкиот карактер на македонското општество мора да се
зачува и да се одрази во јавниот живот.
4. Модерна демократска држава во нејзиниот природен тек на развој и
созревање мора постојано да се осигури дека нејзиниот Устав
целосно ги исполнува потребите на сите нејзини граѓани, согласно со
највисоките меѓународни стандарди, кои самите постојано се
развиваат.
5. Развојот на локалната самоуправа е од суштинско значење за
поттикнување на учеството на граѓаните во демократскиот живот и за
унапредување на почитувањето на идентитетот на заедниците.
Покрај тоа, принципот на недискриминација и правична застапеност, во
смисла на Охридскиот договор значи дека:
1. Овој принцип ќе се почитува во целост од сите, во согласност со
законот, како и тоа дека ќе се применува во однос на вработувањата
во јавната администрација и во јавните претпријатија, како и во
однос на пристапот до јавното финансирање за развој на бизнисот.
2. Законите кои ги регулираат вработувањата во јавната администрација
ќе ги опфаќат мерките за да се обезбеди правичната застапеност на
заедниците во сите централни и локални јавни тела и на сите нивоа

106 Закон за Народниот правобранител, „Службен весник на РМ“, бр 60/2003 од 22 септември 2003
година, член 2.
107 ОРД, 13 август 2001.
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на вработување во тие тела, истовремено почитувајќи ги правилата за
компетентност и интегритет според кој се раководи јавната
администрација.
3. Во Уставниот суд една третина од судиите ќе се избираат од
Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, а таа
третина ќе содржи мнозинство од вкупниот број пратеници кои
тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население
во Македонија. Оваа постапка ќе се применува и при изборот на
народниот правобранител (народен правобранител) и при изборот на
тројца членови на Судскиот совет108.
Во исто време, на посебна собраниска расправа беа и специјалните
процедури
согласно со Охридскиот рамковен договор и со уставните
амандмани, што значи дека, за законите кои директно ги засегаат: културата,
употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на
симболите, како и законите за: локално финансирање, локални избори,
Градот Скопје и за општинските граници, ќе мора да постои мнозинство од
гласови, во рамките на кои мора да постои мнозинство од гласови на
пратениците кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско
население во Македонија.
Исто така, се направени следниве промени во областа на образованието
и во употребата на јазиците:
1. Во однос на основното и средното образование, наставата ќе се
изведува на мајчин јазик на учениците, додека во исто време
унифицирани се стандардите за академските програми кои ќе се
применуваат во цела Македонија.
2. Државни средства ќе бидат обезбедени за високо образование на
јазикот на кој зборуваат најмалку 20 проценти од населението во
Македонија, врз основа на посебни спогодби.
3. Принципот на позитивна дискриминација ќе биде применуван при
уписот на државните универзитети за припадниците на заедниците
кои не се мнозинско население во Македонија, како одраз на
составот на населението во Македонија.
4. Официјален јазик во Македонија и при меѓународни односи на
државава е македонскиот јазик.
5. Кој и да било друг јазик што го зборуваат најмалку 20 проценти од
населението, исто така, е службен јазик, како што овде е
образложено. Во органите на Република Македонија, кој и да било
службен јазик различен од македонскиот може да се користи во
согласност со закон.

108 Ibid;
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6. Во однос на локалната самоуправа, во општините во кои одредена
заедница сочинува најмалку 20 отсто од населението на општината,
јазикот на таа заедница ќе се употребува како службен јазик,
дополнително со македонскиот. Во однос на јазиците на кои
зборуваат помалку од 20 отсто од населението во општината,
локалните власти демократски ќе одлучат за нивна употреба во
јавните тела.
7. Во кривични и во граѓански судски постапки на кое и да било ниво,
обвинетото лице или која и да било странка, ќе има право на превод
на државен трошок на сите постапки, како и на документи во
согласност со соодветни документи на Советот на Европа109.
8. Кои било од личните документи на граѓаните кои зборуваат службен
јазик различен од македонскиот, исто така, ќе бидат издадени на тој
јазик, дополнително на македонскиот јазик, во согласност со закон.
Парламентарното собрание ги усвои новите уставни измени на 16
ноември 2001 година110.

109
110

Ibid;
Земајќи го предвид Охридскиот рамковен договор, за време на парламентарната процедура
неколку амандмани беа изменети. На пример: Преамбулата, Граѓаните на Република
Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните, оставајќи ги во нејзините граници, кои се
дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ,
бошњаците и други народи ...
Член 8 Рамноправна застапеност на лица кои припаѓаат на сите заедници во јавните органи на
сите нивоа и во другите области на јавниот живот.
Член 19
Загарантирана е слободата на вероисповедта.
Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија,
Католичката црква, Евангелска методистичката црква, еврејската заедница и другите верски
заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот.
Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија,
Католичката црква, Евангелска методистичката црква, еврејската заедница и другите верски
заедници и религиозни групи се слободни во основањето на верски училишта и на социјални и
добротворни установи во постапка утврдени со закон.
Член 48
(1) Припадниците на заедниците имаат право слободно да ги изразуваат, негуваат и да ги
развиваат својот идентитет и посебностите на своите заедници, и да ги користат своите
симболи.
(2) Припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички, научни и
образовни институции, како и научни и други здруженија заради изразување, негување и
развивање на својот идентитет.
(3) Припадниците на заедниците имаат право на настава на својот јазик во основното и
средното образование на начин утврден со закон. Во училиштата во кои образованието се
одвива на друг јазик, македонскиот јазик се изучува.
Член 78
Собранието ќе основа Комитет за односи меѓу заедниците.
Комитетот го сочинуваат по седуммина членови, секој од редовите на Македонците и на
Албанците во Собранието и петмина членови од редовите на Турците, Власите и Ромите и
други двајца од другите заедници. Секој од петтемина членови ќе биде од различна заедница;
доколку се помалку од петмина од другите заедници застапени во Собранието, Јавниот
правобранител, по консултации со водачите на релевантните заедници, ќе ги предложи
другите членови надвор од Собранието.
Комитетот ги разгледува прашањата од односите меѓу заедниците во Републиката и донесува
мислење и предлози за нивно решавање.
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Важно е да се нагласи дека спроведувањето на овие измени и
дополнувања на законските измени ќе бидат од суштинско значење. Во овој
момент, партиите треба да ги преземат сите потребни мерки за да го
обезбедат усвојувањето на законските измени во рамките на границите,
вклучувајќи го и донесувањето на следниве закони и правила:
1.

Законот за локалната самоуправа

2.

Законот за локалните финансии

3.

Законот за општинските граници

4.

Закони кои се однесуваат на полицијата лоцирана во општините

5.

Закони за државните службеници и за јавната администрација

6.

Законот за изборните единици

7.

Правилата на Собранието

8.

Законите што се важни за употреба на јазиците

9.

Законот за Народниот правобранител

10. други закони.
Покрај тоа, Собранието ќе ги озакони сите законодавни одредби кои
може да бидат неопходни во давање целосен ефект на Рамковниот договор и
ќе ги измени, или ќе ги укине, сите одредби кои се неспојливи со овој
Договор.
Исто така, меѓународната заедница беше поканета да го олесни, да го
набљудува и да го помогне имплементирањето на одредбите од Рамковниот
договор и на неговите анекси, и бара таквите напори за да бидат
координирани од ЕУ, во соработка со Советот за стабилизација и асоцијација.
Во согласност со договорот, политичките партии се обврзуваат да
обезбедат правична застапеност во полициските служби, генерално до крајот
на 2004 година, и да биде одраз на составот на населението на Македонија.

Член 86
Претседателот на Републиката е претседател на Советот за безбедност на Република
Македонија.
При именувањето на тројцата членови, претседателот ќе обезбеди Советот за безбедност, како
целина правично да го одразува составот на населението во Македонија.
Член 104
Републичкиот судски совет го сочинуваат седуммина членови.
Тројца од членовите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што
мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои тврдат дека припаѓаат на
заедниците кои не се мнозинско население во Македонија.
Член 109
Тројца од членовите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број на Уставниот суд на
Македонија кои го сочинуваат деветмина судии.
Собранието избира шестмина судии на Уставниот суд со мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници. Собранието избира тројца судии со мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои тврдат
дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во Македонија.
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Исто така, тие ги покануваат ОБСЕ, Европската унија и САД да ги зголемат
обуката и програмите за помош на полицијата, вклучувајќи:
- професионализам, од областа на човековите права и друга обука;
- техничка помош за реформа во полицијата, вклучувајќи помош во
проверката, селекцијата и унапредувањето на процесите;
- развивање кодекс за однесување на полицијата;
- соработка во поглед на планирањето на транзицијата за вработување
и распоредување на полициските службеници од заедници кои не се
мнозинство во Македонија;
- распоредување, колку што е можно побрзо, меѓународни
набљудувачи и полициски советници во чувствителните области,
преку соодветни аранжмани со релевантните власти.111
Без сомнение, успешното спроведување на уставните амандмани и
донесувањето и спроведувањето на законските измени е со потребната
помош од меѓународната заедница. Ова е единствениот начин за
обезбедување траен мир и интегрирање на нашево општество во европското
семејство.
Потребно е да се спомене дека исполнувањето на меѓународните
обврски во однос на етничките заедници треба да биде водено од концептот
на толеранција, и тоа толеранција на властите на национално, регионално
ниво и на локалното население, vis-a-vis етничките заедници, како и помеѓу
мнозинството и етничките заедници во земјава. За да се живее заедно со
различни етнички заедници потребно е да се стори многу со нашите идеи за
развојот на заедницата.
Политиката за национални или етнички, верски и јазични малцинства
треба да биде насочена кон создавање општество во кое тие заедници ќе
уживаат еднакви права и секој да има можност за личен развој. Како што за
тоа вели Макс ван дер Штул: „Малцинската политика ќе мора да биде
резултат на балансиран и правичен пристап кој ги усогласува интересите на
малцинството и мнозинството, од една страна, и интересите на луѓето и
државата, од друга страна.
Многу често таквата политика ќе бара комбинација од три елементи.
Прво, во своите политики на државата треба да се почитува
недискриминацијата врз основа на припадноста на одредени малцинства.
Второ, државата треба да вложи напори за промовирање на толеранцијата,
заемното прифаќање и недискриминација во општеството. Во двата од овие
елементи ќе се примени „фактот на еднаквост“ што треба да го придружува
„еднаквоста во правото“.

111 ОРД 13 Аvgust 2001
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Трето, припадниците на малцинствата треба да располагаат со
соодветни средства за зачувување и развој на својот јазик, својата култура,
религија и традиција, затоа што без ова се воведува дискриминација од
припадниците на мнозинството112.
Покрај тоа, неопходно е да го развиваме нашиот колективен капацитет
преку процедурите на Обединетите нации, или на регионална организација
за хуманитарна интервенција, договор за малцинство на системи или на
поинаков начин, за да се спречат, да се решат или барем подобро да се
управуваат етничките, религиозните и идеолошките конфликти и
избивањето вистински трагедии, и, исто така, да се развивава и да се
проширува опсегот на нашето меѓународно криминално и хуманитарно
право. Да има концепти за да се определи и санкцијата на невладините и
други парламентарни групи и поединци кои ги злоупотребуваат човековите
права на поединците во вакви ситуации на анархија.
Борбата за човечкото достоинство секако ќе продолжи, со: победи и
порази, а можеби само бавно и со спорадичен напредок. Ние можеме да се
гордееме со човековите права. Идејата беше цврсто засадена и за
перцепцијата на луѓето за самите себе, за тоа што сакаат и какви права
имаат, да се промени. Историјата сугерира дека ваквите идеи се
распространети и надежта лесно не се задушува, и дека тие кои ја
применуваат власта честопати ќе одговораат на ваквите надежи и барања. За
да започне овој процес, и да биде вклучен во неговото унапредување, јасно се
важни и вредни достигнувањата.
За заштита на етничките заедници против семоќното владеење на
мнозинството важно е државата да влегува во мултилатерални и
билатерални комплементарни меѓународни обврски за да се почитуваат и да
се заштитат етничките заедници и да се гарантираат нивните специфични
права. Секоја држава треба во духот на bona fide да ги преземе
меѓународните обврски, да ги почитува и да ги заштити етничките заедници
113
.
Покрај тоа, државава треба да нагласи дека правата на припадниците на
етничките
заедници,
гаранциите
во
меѓународните
договори
и
инструментите се апсолутни минимални стандарди. Тие не треба да се
повикуваат на минималните стандарди со цел да ги намалат веќе
загарантираните права на малцинствата кои веќе постојат во домашното
законодавство. Како позитивен механизам, минималните стандарди бараат
државава чие законодавство сѐ уште не дава такви права да го подигне
нејзиното ниво барем на минимален стандард.

112 ССЦЕ човечката димензија, Семинар на студии, случај за национални малцинства изданија:
позитивен резултат, Варшава, 24-28 мај 1993 година.
113 E/CN.4/Sub.2/1995/33/ Add. 1, paragraf 18.

110

Политичкиот дух и функционирањето на државната администрација според ОРД
Не можат да се повикаат на минималниот стандард за ограничување на
веќе загарантираните малцински права и да се сведуваат на минимално
стандардно ниво.114
На пример во членот 22 на Советот на Европа за Рамковната конвенција
недвосмислено е наведено: „Ништо во оваа Рамковна конвенција не се смета
како ограничување или укинување на човековите права и на основните
слободи кои можат да се обезбедат во рамките на законите на секоја
договорна страна или според која и да било друга спогодба на чија партија е.
Конечно, покрај тоа што принципите на Охридскиот рамковен договор
се исполнети, во согласност со коалициската влада, постои загриженост дека
спроведувањето на законодавството е забавено.

3. Охридскиот рамковен договор (ОРД)
и правичнатa застапеност
Принципот на правична застапеност е еден од главните столбови на
Охридскиот рамковен договор. Принципот на правична застапеност има цел
остварување и учество на сите етнички заедници во јавната сфера. Соодветна
и правична застапеност на сите етнички заедници е услов за модерна,
граѓанско ориентирана и ефикасна држава која ги промовира интересите на
сите граѓани.
Така, прашањата кои се однесуваат на правата на немнозинската
етничка заедница и на реформата на јавната администрација, неопходно се
однесуваат на одредбите предвидени во Охридскиот рамковен договор (ОРД).
Целта на Охридскиот рамковен договор (ОРД) беше/е подобрување на
поделбата на власта на механизми на политичкиот систем и спречување
каква и да била натамошно дискриминација на Албанците и на другите
немнозински заедници на социјален и политички план.
Со донесувањето на ОРД и на уставните амандмани, дополнителни
приоритети се појавија во однос на правичната застапеност на припадниците
на
заедниците
во
јавната
администрација
и
во
процесот
на
децентрализација.
ОРД го предвидува „мултиетничкиот карактер на македонското
општество кој мора да се зачува и да се одрази во јавниот живот“ и има
огромно влијание врз приоритетите и врз царството на законската рамка и
институционалната поставеност во јавната администрација.
Охридскиот рамковен договор се фокусира на елементот на
недискриминација и на правична застапеност во јавната администрација и во
114 Ibid., paragraph 20.

111

Елена Андреевска | Мемет Мемети | Севил Речепи | Агрон Рустеми | Албулена Халили
јавните претпријатија преку посебни мерки со цел да се осигури правичната
застапеност на сите заедници во јавната администрација и во јавните
претпријатија во Република Македонија.
Духот на Охридскиот договор бара активности за да се поправи
нерамнотежата во составот на јавната администрација, преку вработување
припадници на немнозинските заедници. Ова е од клучно значење за да се
интегрираат исклучително заедниците во институциите на системот.
Принципот
на
правична
застапеност
е
уставна
категорија.
Формулацијата во Уставот115 и во други закони повторно се базира врз дел 4.
2 од Рамковниот договор, склучен на 13 август 2001 година: „закони кои ги
регулираат вработувањата во јавната администрација ќе вклучат мерки за да
се обезбеди правичната застапеност на заедниците во сите централни и
локални јавни тела и на сите нивоа на вработување во тие тела, истовремено
почитувајќи ги правилата за компетентност и интегритет според кој се
раководи јавната администрација.
Властите ќе преземат мерки за да се исправи нерамнотежата во составот
на јавната администрација, особено преку вработување припадници на
заедниците.
Посебно внимание ќе биде посветено на обезбедување на што е можно
побрзо, полициските служби генерално да го одразат составот и
распределбата на населението во Македонија, како што е специфицирано во
Анекс Ц“.116
Принципот на правична застапеност одговара на заедничката верба во
европските земји во кои плуралистичко и демократско општество не само
што треба да ги почитува етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот
идентитет на секој припадник на малцинска заедница, туку, исто така, да
создаде соодветни услови овозможувајќи им да учествуваат во јавниот
живот. Разновидноста треба да биде извор и фактор не на поделба, туку на
збогатување за секое општество.
Учеството на малцинствата и интеграцијата во јавниот живот не е нов
предизвик за Македонија, еден пример е ратификацијата на Рамковната
конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа во
1997 година117. Политиките на соодветна и правична застапеност може да се
сметаат, исто така, како дел од поопштите напори на македонските власти за
борба против дискриминацијата на пазарот на трудот118. Сепак, напредокот
во јавниот сектор пред Охридскиот рамковен договор е незначаен.

115 Амандманот додаток на членот 8, параграф 2 од Уставот на РМ
116 Охридскиот рамковен договор, 13 август 2001
117 Македонија ја ратификуваше Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства
на Советот на Европа на 10 април 1997.
118 Национален акционен план за вработување 2004-2005, поглавје II .. 7 се однесуваат на ЕУ,
Упатство бр. 7 (интеграција на луѓето кои се соочуваат со тешкотии вна пазарот на трудот, како
на пример ... етничките малцинства)
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3.1. Кој го опфаќа јавниот сектор во Република Македонија?
Важно е да се потенцира дека концептот се однесува на правичната
застапеност на сите заедници во Република Македонија. Примената на овој
концепт во јавниот сектор не е јасен процес поради финансиски
ограничувања и поради тенденција за реформа на јавната администрација,
што подразбира процес на намалување, децентрализација и на
приватизација.
Исто така, треба да биде соодветна и правична застапеноста во
согласност со законските одредби со кои се повикува на непартиски,
професионални вработувања и вработувања врз база на заслуга во јавниот
сервис.
Кога станува збор за јавниот сектор, со цел за подобро да се разбере кои
се целите на институциите, воедно да се користи принципот на правична
застапеност, законската рамка ги дефинира следниве сегменти:
а) Државни и јавни службеници
Постои јасна разлика помеѓу термините „државен службеник“ и „јавен
службеник“ во Република Македонија:
„Лицата кои вршат работи во врска со државната служба и кои се
вработени во законодавната, извршната и во судската власт, како и во
државната управа, во други државни органи и во општинската
администрација, се наведени како државни службеници119. Но лицата кои
работат во услужните дејности од јавен интерес (образованието и науката,
здравството, социјалната заштита и културата) се познати како јавни
службеници“.
Додека правата и должностите на државните службеници во правна
смисла се опфатени со Законот за државни службеници, а за одредени
категории на јавни службеници, со други закони (види погоре Глава 2),
Законот за работни односи на државните службеници беше предмет на
одредбите од Законот за работни односи, другите закони и со колективни
договори, а од 2011 година со донесувањето на новиот закон е регулирано со
Законот за државни службеници.
Јавните службеници работат во секторите на социјалната и детската
заштита, здравството, културата, образованието и науката, како и во јавните
фондови (Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за
здравство, Фондот за патишта), и во другите јавни служби и установи кои
вршат функции на државата и се делегирани како јавни органи.
Треба да се нагласи дека Управата за јавни службеници претставува
најголемата група на вработени во јавниот сектор во македонската јавна
администрација.
119 Види ЕУ-прашалникот, Глава I (политички критериуми) C6 (стр. 32)
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б) Јавни претпријатија
Јавнитe претпријатија се основаат за вршење стопански дејности од
јавен интерес120. Списокот на јавните претпријатија и на фондови основани
од Владата опфаќа 65 организации, вклучувајќи ги и: Македонски патишта,
Македонски железници, Македонски пошти, Македонски телекомуникации и
други.
Законот предвидува обврска за јавните претпријатија за потребата од
почитување на принципот на соодветна и правична застапеност и нивните
политики121 по овој принцип за вработување.
в) Единиците на локалната самоуправа
Вработените во општините се државни службеници, опфатени со
Законот за државни службеници или се јавни службеници со привремени
договори врз основа на Законот за работни односи (член 58 од Законот за
локална самоуправа) („Службен весник на Р. Македонија“, бр. 5 / 02).
Принципот на правична застапеност е без исклучок применлив за сите
вработени во општината, вклучувајќи ги и вработените во јавните
претпријатија и во јавните установи основани од општината. Ова е
предвидено во член 31 од Законот за државни службеници („Службен весник
на РМ“, бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 17/03, 40/03, 85/03/17/04, 69/04,
81/05, 108/05 и), член 11 став 1 од Законот за работни односи („Службен
весник на РМ“, бр. 62/05) и член 37а Законот за јавни претпријатија („Службен
весник на РМ“, бр. 38/96, 9 / 97, 6 / 02, 40/03 и 49/06); принципот е
дополнително засилен во член 59 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр. 5 / 02).
Општо земено, градоначалникот е одговорен за управување со
човечките ресурси на локално ниво, затоа што тој треба да одговори на
прашањето за правичната застапеност во контекст на одредена ситуација на
општината. Општината е во надлежноста за обезбедување на општите
правила за спроведување на принципот на општината во рамките на
националните закони, со донесување соодветни прописи.
г) Судскиот систем
Судскиот систем, како независна власт, исто така, воведе одредба кои ќе
значат спроведување на принципот на правична застапеност. Во врска со тоа,
антидискриминаторски принцип за изборот на судии е содржан во Законот
за судовите, како и во измените и дополнувањата на овој Закон, донесен во
2003 година. Во Законот е утврдено ненарушување на критериумите за избор
на судии и судии-поротници кои се пропишани со закон и ќе се обезбеди
правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.

120 Член 1 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“, бр. 38/96, 9 / 97, 6 / 02, 40/03
и 49/06)
121 Член 37. Ibid.
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Исто така слична одредба е содржана во Законот за јавното
обвинителство, кој предвидува дека именувањето на јавните обвинители и на
замениците на јавни обвинители, ќе биде без да се нарушат критериумите
утврдени со овој Закон, ќе се применува по принципот на правична
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република
Македонија.

3.2 Институционални аранжмани за спроведување на принципот
на правична застапеност
а. Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор
Во 2004 година, како целна точка за имплементација на Охридскиот
рамковен договор од Владата на Република Македонија беше основан
Секторот за спроведување на Охридскиот рамковен договор.
Со измените во Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Р. Македонија“, бр. 115/2007), Секторот се трансформира во
Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор (ССОРД).
ССОРД почна да функционира во 2008 година, а неговата улога е сеопфатно
спроведување на Охридскиот рамковен договор, како и обезбедување
административна и стручна поддршка на заменик-претседателот на Владата
на Република Македонија задолжен за спроведување на Охридскиот
рамковен договор.
Секретаријатот дава поддршка на Владата за реализација на
стратегиските приоритети поврзани со Охридскиот рамковен договор,
особено по принципот на правична застапеност на сите етнички заедници во
јавната администрација и во други јавни претпријатија во Република
Македонија.
б. Комитет на министрите одговорни за следење и за координација
на активностите во насока за подобрување на правичната застапеност на
припадниците на немнозинските заедници во јавната администрација и
во јавните претпријатија
Со Комитетот претседава заменик-претседателот на Владата одговорен
за спроведување на Рамковниот договор и се состои од министерот за
правда, министерот за внатрешни работи, министерот за финансии и
министерот за труд и социјална политика.
в. Координативното тело за подготовка на Оперативната програма за
подобрување на правичнатa застапеност на припадниците на
немнозинските заедници во јавната администрација и во јавните
претпријатија
Директорот на Агенцијата за државни службеници претседава со
Координативното тело, во кое членови се заменик-директорот на Агенцијата
за државни службеници, заменик-генералниот секретар на Владата на
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Република Македонија и државни советници од следниве 11 министерства:
Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за
правда, Министерство за локална самоуправа, Министерство за транспорт и
врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана,
Министерство за образование и наука, Министерство за култура,
Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство.
г. Народен правобранител
Народниот правобранител на РМ има многу силна улога во однос на
заштитата на принципот на недискриминација и соодветна и правична
застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната
управа, во единиците на локалната самоуправа и во јавните институции и
агенции. Тој може да се смета како тело кое е предвидено со член 13 на
Директивата на Советот 2000/43/ЕЦ од 29 јуни 2000 година за спроведување
по принципот на еднаков третман на луѓето без разлика на нивната раса или
на нивното етничко потекло.
Тој може да покрене постапка, или по поднесувањето на граѓанинот,
кому наводно му се прекршени правата од еден од органите споменати
погоре122, или по сопствена иницијатива.
Освен тоа, ако тој покрене постапка, има голем број права да го испита
случајот. 123 Кога Народниот правобранител по ова истражување ќе
констатира дека прекршувањето на начелото на соодветна и правична
застапеност се случило, тој може:
• да дава препораки, предлози, мислења и укажувања за начинот на
отстранување на констатираните повреди;
• да предлага спроведување определена постапка, согласно со закон;
• да покрене иницијатива за поведување дисциплинска постапка против
службено и одговорно лице;
• да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител за поведување
постапка против службено и одговорно лице 124.
Доколку оцени дека извршувањето на управниот акт може да
предизвика непоправлива штета за правата на заинтересираното лице во
таков случај, тој дури и ќе побара привремено одложување на
спроведувањето на управниот акт. Тој, исто така, може да го објави случајот
во средствата за јавно информирање 125.

122 Член 16 од Законот за Народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“
бр. 60/03),
123 Член 24, Ибид.
124 Член 32, Ибид.
125 Член 33, Ибид
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4. Примена на принципот на правична застапеност во практика
Правната рамка треба да се тестира секогаш преку емпириски докази.
Во овој дел од документот
нтот ќе обезбедиме синтетизиранa
синтетизиран анализа на
податоците добиени од Народниот правобранител во 2010 година, 9 години
по Охридскиот рамковен договор.
Податоците се пример за тоа дека дури и по 9 години има несовпаѓање
на тоа како институциите го спроведуваат
принципот на правична
застапеност.
Графиконот 1 најсликовито го потврдува фактот дека дури и
највидливите институции во очите на јавното мислење не се толку желни во
сеопфатно спроведување на принципот на правична застапеност. Според тоа,
Кабинетот на Претседателот на Р. Македонија, споредбено со Собранието и
со Народниот правобранител имаат помалку врска со правичната
застапеност.
Само 14,8% (графикон 1) од вкупниот број на администрацијата во
функција на Кабинетот на Претседателот
ретседателот биле членови кои не се
припадници на мнозинството,, бројот се зголемува во Парламентот на 22.5% и
релативно кај Народниот правобранител има 48,1% од вработените кои не
припаѓаат на мнозинската заедница.
Бројките се пример за тоа дека во овие три институции, многу важен
елемент е претставување во управувањето на нивото кое е во директна
корелација со почитување на принципот на правична застапеност. Се чини
дека пристапот кон управувањето на ниво на кои не се од мнозинската
заедница, групата има директна корелација со степенот на почитување на
институцијата кон принципот на правична застапеност. Институцијата
Народен правобранител е пример за оваа корелација.
Графикон 1: Вработени според етничката припадност кај Претседателот,
П
во Собранието и кај Народниот правобранител

MK

85.2

АЛ

Други

74.9
49.3
11.1

Кабинет на
Претседателот

39.1

20.7
3.7

1.8
Собрание не РМ

2.9
Народен
правобранител

Извор: Информации
формации за следење на имплементацијата на принципот на соодветна и правична застапеност
во Република Македонија, Народен правобранител, 2010
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Судската власт
На вториот графикон (2) се прикажани тестови за имплементација на
уставните и законските начела на правична застапеност во судството.
Бројките покажуваат дека правичната застапеност во судството не е на
посакуваното ниво.
На пример, податоците од Советот на јавни обвинители, покажуваат
дека не постои претставник на албанската етничка заедница во
администрацијата на јавни обвинители што значи дека македонската
заедница ја претставуваат 100% од вработените во администрацијата. Слична
е ситуацијата и со администрацијата во другите правосудни институции, на
пример, Јавното обвинителство, Врховниот суд, Управниот суд и Уставниот
суд, каде што бројот на вработени од албанската етничка заедница е помалку
од 6%.
Сепак, правичната застапеност е подобра кога се анализира структурата
на судии во Уставниот суд и во Судскиот совет каде што постои потреба за
подобрување на гранката на обвинители.
Разликата помеѓу администрацијата и судиите, поврзана со
почитувањето на правичната застапеност лежи во инструментите за
назначување судии.
Двојното мнозинство (Бадинтерово) има позитивно влијание врз
зголемувањето на бројот на судии кои припаѓаат на немнозинските групи во
заедницата.
Меѓутоа, администрацијата првенствено е одговорна за институциите и
на тој начин недостигот на механизми за контрола и санкции им
овозможуваат на моделите кои покажуваат дека вкупното непочитувањето на
уставниот принцип на соодветна и правична застапеност. Се чини дека
поделбата на власта попречува ССОРД посмело да се заложи за овој
принцип.
Сепак, се чини неопходна е потребата за подигање на свеста со кампањи
и обуки за претседатели на судовите (Врховен суд, Апелационен суд, Основен
суд и Уставен суд како и на Судскиот совет и на Канцеларијата на
обвинители) во однос на духот на Охридскиот рамковен договор и принципот
на правична застапеност.
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Графикон 2: Судско одделение: вработување според етничката припадност:
администрација, судии и јавни обвинители

Судство
Вработување според етничката припадност
Совет на
Јавно Државен јавни
Уставен Судскио Управен Врховен обнивит правобр обвинит
суд
т совет
суд
суд
ели
елство анител

Други

АЛ

MK

100

Администрација
11.1 22.2

Членови на Советот
Администрација
Државен Правобранител
Администрација
Јавни Обвинители
Администрација
Судии

Администрација
Членови на Судскиот Совет
Администрација
Судии

91.5

3.6
3.6
3.5
7.4
3.5

92.9
89.2

11.1

1.7
4.5

85.5

9.9

87.9
22.7

72.7

6

Администрација
Судии

66.7

4.2
4.2

94

4

28

68

6.2
3.1
13
4.8
4.8
11.1

90.6
26.7

60
90.5

22.2

66.7

Извор: Информации за следење на имплементацијата на принципот на соодветна и правична застапеност
во Република Македонија, Народниот правобранител, 2010

Ресорните министерства
афички приказ (3) се министерствата во Р. Македонија
М
и
Во следниов графички
процентот на вработени во овие министерства, според етничката
припадност. Интересно е да се види дека постојат видливи нееднаквости
помеѓу ресорните министерства. Во Министерството за информатичко
општество и во администрацијата не се покажува почит за правична
застапеност, во ова Министерство 95% од вкупниот број вработени се
припадници на македонската етничка група, а само 5% на други етнички
групи. Министерства кои се раководени од министри од албанската
албанс
етничка
заедница, покажуваат тенденција за почитување на принципот на соодветна
и правична застапеност. Бројките повторно упатуваат на фактот дека
недостигот
от на мониторинг, контрола и санкции обезбедуваат можности за
разлики што доведува до екстремна зависност од менаџерските решенија на
одредени организации.
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Графикон 3: Министерства според етничка припадност

Министерства
Според етничката припадност
Други

АЛ 2.6
MK
9.43

Министерство за финансии

Министерство за информатичко општество
Министрество за одбрана
Министерство за земјодели
Министерство за здравство
Министерство за транспорт и врски
Министерство за надворешни работи
Министерство за економија
Министрество за правда
Министерство за образование
Министерство за внатрешни работи

7.7
4.4

Министерство за труд и социјална политика
Министерство за екологија

95
18.2

74

14.9

80.6

4.3

37

3.5

58.9

18

4

78.5

19.8

4.6

76.4

23.7

5.4

71.6

17.5

6.4
4.4

77.1
36

57.5

15.8

79.8

12.2

Министерство за култура
Министрество за локална Самоуправа

88

0 5

48.6
44.2

4.8
6.3
6.6

47.6
47.6
17.1

73.8
29.9

63.4

Извор: Информации за следење на имплементацијата на принципот на соодветна и правична застапеност
во Република Македонија, Народниот правобранител, 2010

Владата на Република Македонија
Слични тенденции се државните институции. ССОРД има 90,2%
вработени од припадниците на албанската заедница и друга екстремна
крајност е во одделението за општи и здружени услуги каде што 87,2% од
вработените ѝ припаѓаат
аѓаат на македонската етничка заедница.
Графиконот на Генералниот секретаријат покажува дека во установата
постои почит за правичната застапеност во вработувањето. Интересен
Интерес
е
моментот во Секретаријатот за прашања за Европската унија,
унија каде што само
8,8% од вработените се од албанско етничко потекло. Податокот за 90,2%
вработени Албанци во ССОРД е вештачки, а тоа се должи на фактот што сите
нови вработени од немнозинска заедница во почетокот се регистрирани како
вработени во ССОРД.
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Графикон 4: Влада на Република
ублика Македонија по етничка припадност

Влада на Македонија
Вработувања според етничката припадност
87.2

MK

АЛ

Други

70.8
50.2

90.2

75.4

42.1
7.8

7.1

Генерален
секретаријат

20.8

5.7

Служба за
општи и
заеднички
работи

8.8

8.4

Секретаријат
за
законодавство

15.9

9.4

0.22

Секретаријат
за европски
прашања

Секретаријат
за
спроведување
на Рамковниот
договор

Извор: Информации за следење на имплементацијата на принципот на соодветна и правична застапеност
во Република Македонија, Народниот правобранител, 2010

Јавни фондови
Непочитување на принципот на правична застапеност
застапено има, исто така, и
во јавните финансии (графикон 5) каде што процентот на немакедонските
работници е симболичен и претставува структура на населението во
Република Македонија. Во Фондот за осигурување на депозити процентот на
вработените од албанската етничка заедница е 0, во Фондот за здравствено
осигурување (Албанците 9. 2%), Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување (15,6% Албанци). Бројките ја покажуваат потребата за
дополнителна контрола и за санкционирање со механизми за решавање на
проблемот на неправична
еправична застапеност во овие институции.
Графикон 5: Јавни фондови по етничка припадност

Јавни фондови
Вработување според етничката припадност
Други
Фонд за осигурување на депозити
Фонд за здравство
Фонд за пензиско и инвалидско

АЛ
0

MK
12.5

87.5

2.8 9.2
6.5 15.6

87.9
78

Извор: Информации за следење на имплементацијата на принципот на соодветна и правична застапеност
во Република Македонија, Народниот правобранител, 2010
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Независни државни органи
Најлоша е ситуацијата во независните државни тела (графикон 6) каде
што е најголем процентот на етничките Албанци на вработените во
Регулаторната комисија за енергетика 14.3%
3% и до 0% во Институтот за
стандардизација на Р. Македонија. И повторно,
орно, бројките се во корелација со
процедурата за именување и традиционално на етничката припадност на
лицето кое ja раководи организацијата. Сепак, повторно овој сегмент од
јавниот сектор ја објаснува потребата за посилна законска регулатива и за
стандарди во оваа сфера.
Графикон 6: Независни органи од државната власт, вработени според етничката припадност

Независни државни органи
Според етничката припадност
Други

АЛ
1

Агенција за покривање на…
Катастар
Управа за јавни приходи
Хидрометеоролошки завод на РМ
Завод за статистика
Народна Банка на РМ (НБРМ)
Директорат за распределување на…

0

Регулаторна комисија за енергетика
Управа за државна ревизија
Царинска управа
МИА
Институт за стандардизација на РМ

0
0

4
3.5

MK
94.9

10.9

84.9

4.3
6.4
3.4
3.4
8.2
10.4
5.5
4.1
12.1
12.1

89.2
93.2
81.4
90.3
75.8

14.3
4.1
6.7
3.5
10.3
8.1
10.2
5.3
20

85.7
89.1
86.4
81.6
94.7
40

60

80

100

Извор: Информации за следење на имплементацијата на принципот на соодветна и правична застапеност
во Република Македонија, Народниот правобранител, 2010

Јавни претпријатија
Во однос на правичната застапеност најалармантна ситуација е во
секторот на јавните претпријатија, каде што процентот на вработени кои не
се македонци е исклучително низок.. Бројките се пример дека не постои ниту
едно единствено јавно претпријатие кое покажува почит за правична
застапеност во нивните претпријатија. На пример,
пример во ЈП Македонски
железници процентот на вработени етнички Албанци е 6.5%,
6.5% додека етнички
Македонци се 85.2%, во ЈП Македонска радиодифузија етничките Албанци се
застапени со 5.4%, додека етничките Македонци co 89.2% и др.
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Графикон 7: Јавни
авни претпријатија во согласност со етничката припадност

Јавни претпријатија
Вработување според етничката припадност
MK

75.6

14.6
7.3

АЛ

Други

85.2

89.2

88.5

75.6

11.113.3

6.5 8.3

5.4 5.4

5.9 5.3

90.3
81.6

12.6
5.8

3.4 6.3

Извор: Информации за следење на имплементацијата на принципот на соодветна и правична застапеност
во Република Македонија, Народниот правобранител, 2010

5. Заклучоци и препораки
Во текот на 2001 година Владата на Македонија направи голем број
важни уставни и законски чекори. Законите
ите се донесени заради:
проширување на употребата на немнозинските јазици, реформа на јавната
администрација и децентрализација.
Принципот на правична застапеност на заедниците во јавните
институции се загарантирани во Уставот. Културните права се утврдени и
малцинските права се зајакнати преку промени во правилата за гласање во
Собранието.
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Иако има подобрување во однос на застапеноста на етничките групи кои
не се мнозинство во јавната администрација, тоа мора да се нагласи и 10
години по Охридскиот рамковен договор сеопфатното спроведување на
принципот на правична застапеност недостига. Бројките изнесени во трудов
покажуваат дека менаџерите на јавните претпријатија не го почитуваат
принципот на правична застапеност.
Очигледно е дека духот на Охридскиот рамковен договор не е вкоренет
во голем сегмент кај менаџерите во јавниот сектор. Така, постои потреба за
обука, капацитет и за надградба на менаџерите во институциите од јавниот
сектор во однос на духот и принципите на Охридскиот рамковен договор, а
со тоа да се зголеми свеста за неговото значење за интеграцијата и за
социјалната инклузија на македонското општество.
Според Народниот правобранител (2010), од 385 организации од јавниот
сектор во 157 организации нема вработени од албанската етничка заедница,
како втора по големина етничка заедница во земјава. Овој факт ја прави
неопходна потребата за таков вид подигнување на свеста со кампањи и со
обуки.
Институционалнатa рамка на ССОРД и на Народниот правобранител е
солидна основа за следење на овој процес. Сепак, постои потреба за посилна
хоризонтална координација, особено во поглед на координацијата меѓу
ССОРД и другите владини тела.
Во оваа фаза се чини дека е неопходно да се донесат законски измени
кои ќе пропишат посилна контрола и следење, како и санкции за владините
организации кои не го почитуваат принципот за правична застапеност.
Вработувањето на околу 700-1.000 државни службеници преку ССОРД,
кои чекаат повеќе од една година и не можат да се систематизираат во
државните институции и во ресорните министерства, се објаснува дека
хоризонталната координацијата меѓу ССОРД и другите владини
институции ја нема или барем таа не е на посакуваното ниво. Се верува
дека околу 5% од вкупното население на државните службеници немаат
можност да придонесат во институциите.
Оваа ситуација има негативни последици во финансиска смисла
(буџетски импликации и овие луѓе кои активно не работат), има негативно
влијание врз сопствените вредности и врз мотивацијата на оваа категорија,
бидејќи тие се оставени надвор од системот и не можат да работат целосно
во нивниот професионален развој и на крај тоа е политизиран од различни
политички актери кои ја користат ситуацијата да опишат членови од
немнозинството во заедницата и да манипулираат на системот со
Охридскиот рамковен договор, како причина за ситуацијата.
Па така постои потреба за итни мерки кои би го искорениле овој приод
во процесот на вработување на членови кои не се мнозинство во заедницата
во Република Македонија.
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Очигледно е дека ова е политичка, а не техничка направa на фактот дека
повикува на политичка волја од македонските политички елити да се
почитува духот на Охридскиот рамковен договор во управувањето со јавниот
сектор.
Нашата јавна администрација е партиска и непрофесионална и
превработена. Тешко е целосното спроведување на овој принцип со вакво
опкружување и со ваква организациска култура. Недостигот на механизми за
следење ја остава имплементацијата на принципите врз волјата на
менаџерите да ги почитуваат духот и столбовите на Охридскиот рамковен
договор во поглед на недискриминација и правична застапеност.
Системот треба да произведува механизми на одговорност што ќе ги
направи поодговорни менаџерите од јавниот сектор во однос на правичната
застапеност, како столб на Охридскиот рамковен договор.
Поради фрагментирањето на законската регулатива со која се
регулираат различните сегменти на јавната администрација, постојат
недоследности во решавање на прашањето на правичната застапеност. На
пример, јавните претпријатија не се обврзани да доставуваат податоци за
вработување во однос на правичната застапеност. Се чини дека постои
неопходна потреба од законски одредби, кои ќе одговараат на ова прашање.
Имајќи предвид дека општините се независни во извршувањето на
обврските од Законот, Владата не може директно да влијае врз менаџментот
на човечки ресурси на локално ниво. Така, неопходно е да се најде метод или
начин за соработка меѓу владата и општините во следење и координирање на
процесот на правичната застапеност на локално ниво.
Покрај тоа, треба да се воведе механизам за контрола во: јавниот сектор,
јавните претпријатија и општините кои не се предмет на директeн „надзор“
од ССОРД во однос на имплементацијата на принципот на правична
застапеност.
Податоците за државните службеници, за јавните службеници во
различни тела, и за вработените во јавните претпријатија треба да се
собираат и да се проверуваат од едно тело, а не од различни авторитети.
Секаква поделба на надлежноста ќе создаде дополнителна потреба за
координација.
Во оваа фаза на различните категории на јавната администрација
резултирана со раситнување на постапките и податоците се попречува
процесот на следење на правичната застапеност во јавната администрација.
Така, постои потреба за централно место, од каде преку користење на
стандардна методологија и индикатори ќе се покријат сите аспекти на
правичната застапеност во јавниот сектор (државните службеници на
централно и на локално ниво, јавните службеници, јавните претпријатија).
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Компатибилна проверка ‒ политиките усвоени и спроведени од
Владата на Република Македонија во иднина, особено во нацрт-законите,
другите прописи, како и во одлуките треба да се мерат во однос на
принципите, кои се формулирани во повеќе детали во измените на Уставот и
во други закони донесени врз основа на Охридскиот рамковен договор. Овој
пристап ќе создаде механизам за проверка на потенцијалното влијание на
нови политики за натамошнотo ефективно спроведување на овие принципи,
особено во однос на правичната застапеност и потенцијално индиректните
дискриминаторски ефекти.
Почитувањето на демократијата, владеењето на правото и почитувањтo на
етничките заедници е лепилото коe ја држи ЕУ заедно. Тоа е суштински
критериум за процесот на пристапување. ОРД го чини суштинскиот дел на
политичките критериуми на ЕУ за Република Македонија. Имплементацијата
на Охридскиот рамковен договор треба да се одржи во конструктивен дух на
консензусот и вкупните односи меѓу заедниците треба и може да се
подобрат.
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î Правни аспекти на имплементацијата
на Охридскиот рамковен договор
Проф. д-р. Исмаил Зејнели
Проф. д-р. Аднан Јашари
Доц. д-р. Јетон Шасивари
Доц. д-р. Беса Арифи
Ас. Елена Башеска

Резиме
Овој дел ги анализира правните аспекти на Охридскиот рамковен
договор кои се поврзани со: човековите права, Бадинтеровиот принцип и
неговата примена при доносувањето и изменувањето на различни законски
акти, амнестијата и интеграцијата на учесниците од конфликтот во 2001
година, употребата на албанскиот јазик и албанските симболи, како и
примената на Копенхашкиот политички критериум, согласно со Охридскиот
рамковен договор.
Клучни зборови: Копенхашки политички критериум, интеграција,
Бадинтеров принцип, албански јазик, албански симболи, човекови права и
амнестија.
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1.1 Примена на Копенхашкиот политички критериум
за почитување и заштита на правата на (етничките) малцинства
согласно со Охридскиот Рамковен Договор126
По Самитот од Копенхаген, политичкиот критериум за почитување и
заштита на (етничките) малцинства има важна улога во политиката за
проширување на ЕУ.127
Тој стана суштински дел на претпристапната стратегија за државите
кандидати и стандард на регионалните иницијативи на Унијата насочени кон
засилување на стабилноста во западните балкански држави (ЗБД).128
По својата независност Република Македонија реши да го следи патот на
демократизација и пазарна економија што би водело до можно членство во
Унијата. Имено, уште од нејзината независност напорите на државата го
следат правецот кој води до конечната цел за членство во ЕУ.
Постигнувањето на амбициозната стратегиска цел значеше имплементирање
реформи во секоја пора на постсоцијалистичкиот систем.
Реформите што требаше да ги направи Р. Македонија беа далеку од
безболни. Дотолку повеќе државата со мултиетнички модел на соживот која
успеа во нејзиното мирно одделување од поранешната Федерација, во 2001 се
соочи со сериозен меѓуетнички конфликт кој значително го забави нејзиниот
напредок кон ЕУ.
Оваа агонија траеше повеќе од седум месеци, поконкретно до 13 aвгуст
2001 година кога беше потпишан Охридскиот рамковен договор (ОРД).129 ОРД
ја одбележува втората, постконфликтна фаза на еволуцијата на правата на
етничките малцинства во Р. Македонија.

126 Елена Башеска, Докторант на Правниот факултет, Rijksuniversiteit Гронинген и асистент на
Правниот факултет, Универзитет на Југоисточна Европа.
127 Критериумот беше формализиран уште со измените воведени со Амстердамскиот договор за
изменување и дополнување на Договорот за создавање на Европската унија и на договорите за
создавање на европските заедници (потпишан на 2 октомври 1997 и стапен на сила на 1 мај 1999)
[1997] OJ C340/1 и понатаму унапреден особено со вклучување на правата на малцинствата со
Лисабонскиот договор за изменување и дополнувања на Договорот за создавање на Европската
унија и на Договорот за создавање на европската заедница (потпишан на 13 декември 2007 и
стапен на сила на 1 декември 2009) [2007] OJ C 306/01. Членот 49(1) од Договорот за создавање на
Европската унија (ДЕУ) читан заедно со членот 2 ДЕУ нагласува дека секоја европска држава
која ги почитува општите начела на државите членки и поконкретно „вредностите за
почитување на човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеењето на
правото и почитувањето на човековите права, вклучувајќи ги правата на личностите кои
припаѓаат на малцинства“, може да аплицира да стане членка на Унијата.
128 Под терминот „Западен Балкан“, ЕУ ги вклучува: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска,
Kосово, Црна Гора, Србија и Македонија. Терминот се употребува повеќе во политичка отколку
во географска конотација за да се разликуваат балканските земји со сличен регионален и
развоен контекст. Причините за ова групирање поопширно се објаснети од Vladimir Gligorov,
„European Partnership with the Balkans“ (2004) 2 European Balkan Observer 2, 3.
129 Охридски рамковен договор од 13 август 2001. Подетални анализи за процесот на преговори на
ОРД може да се најдат во Židas Daskalovski, Walking on the Edge: Consolidating Multiethnic
Macedonia, 1989–2004 (Globic Press, Chapel Hill 2006) 101–105.
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Главна цел на Договорот е опстојувањето на државата преку почитување
на етничките идентитети на сите граѓани и преку развој на граѓанското
општество како негова натамошна цел. Во тој поглед поголем простор во
Документот е посветен на правата на малцинствата, а особено на aлбанското
малцинство. Стандардот на Договорот е проширувањето на правата на
малцинствата кој, пак, служи за постигнување пошироки цели кои се
експлицитно искажани помеѓу основните принципи на Документот.
Овие цели се: залагање за мирен и хармоничен развој на граѓанско
општество, зачувување и натамошен развој на државата, неприфаќање на
насилството како начин за остварување политички цели, неприкосновеност
на независноста, територијален интегритет и унитарен карактер на
државата, заштита и натамошен развој на мултиетничко општество и
интеграција на државата во евроатланските структури.130
Најпосле, воведувањето на ОРД стана главна рамка за заштита на
етничките малцинства во Р. Македонија и на тој начин неопходна
компонента на условите за членство на државата во ЕУ. Оваа статија првично
ги истакнува главните реформи наложени со ОРД
кои ја сочинуваат
основата на Договорот. Потоа се насочува кон имплементациониот процес
анализирајќи ги постигнувањата и тешкотиите со кои се соочува државата во
тој поглед.
На крајот, во статијата се анализираат најопштите заклучоци на
Европската унија кои се однесуваат на напредокот на Р. Македонија при
воведувањето на ОРД како еден од суштинските елементи за исполнување на
политичкиот критериум за почитување и заштита на малцинствата.

1.1.1 Суштината на ОРД
Почитувањето на етничките идентитети, согласно со ОРД, беше
предвидено да се постигне преку пропорционално учество на етничките
малцинства во државните органи и во јавниот живот на државата и преку
подобрување на нивните културни права.131
Унитарниот карактер на државата подразбираше високо ниво на
децентрализација и поширока локална самоуправа, отколку што беа
обезбедени со Уставот на Р. Македонија од 1991 година.132
Надвор од демографското значење, процесот на децентрализација и
самоуправа имаше етнички димензии стремејќи се да создаде дополнителни

130 ОРД параграф 1.1−1.5.
131 ОРД пара. 4.2.
132 Устав на Р. Македонија, „Службен весник“ 1/92
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самоуправни единици кои ќе ги исполнуваат минималните стандарди за
исползување на придобивките од Договорот за малцинското население.133
Имено, едно од суштинските барања на Договорот во поглед на
локалната самоуправа беше во општините во кои националното малцинство
(заедница според Договорот) сочинува најмалку 20 проценти од населението,
јазикот на таа малцинска група да се користи како официјален јазик, покрај
македонскиот јазик.
Според Уставот од 1991 година, границата која дозволуваше ваква
можност беше 50 проценти. Во поглед на употребата на јазиците на
малцинството на државно ниво, Договорот воведе значајна промена. Со него
се зацрта секој друг јазик, освен македонскиот, кој се зборува од најмалку 20
проценти од населението, да биде, исто така, официјален јазик на државата.
Бидејќи албанското малцинство го задоволи овој стандард,134 албанскиот
јазик стана втор официјален јазик во државата. Истиот параметар беше
користен за обезбедување државно финансирање за образование на
универзитетско ниво на јазици на малцинствата. Повторно, само албанското
етничко малцинство, кое претставуваше повеќе од 20 проценти од вкупното
население на државата, го задоволи овој критериум.
Другата значајна промена што беше воведена со Договорот се однесува
на специјалните постапки за донесување закони и на одлучувањето во
Македонското собрание. Овие постапки бараат двојно мнозинство за
донесување закони од посебен интерес за етничките малцинства, т.е.
мнозинството на гласови од вкупниот број пратеници заедно со
мнозинството гласови на пратеници кои припаѓаат на националните
малцинства.

1.1.2 Имплементацијата на ОРД: достигнувања и слабости
Договорот, во неговиот Анекс „Б“ овозможи имплементација на
воведените промени во Уставот на државата. Вкупниот број од 15 амандмани
беа донесени во Македонското собрание на 16 ноември 2001. Освен
четвртиот амандман кој се однесува на промени на Преамбулата на Уставот,
сите амандмани беа донесени во согласност со специјалната постапка
одредена со Договорот.
Амандманите воведени во Преамбулата на Уставот ги предизвикаа
најголемите тешкотии. Преамбулата на Уставот од 1991 година ја
дефинираше Р. Македонија како национална држава на македонскиот народ,
која ги признава правата на конкретно наброените и „други“ националности.
133 Подетална анализа за процесот на децентрализација може да се најде во Gordana SiljanovskaDavkova и Natalija Nikolovska, Macedonian Transition in Deficiency: From Unitarian to Bi-National
State (Magor, Skopje 2001).
134 Според пописот на населението од 2002, профилот на населението во Македонија изгледа вака:
Македонци (64,2%); Албанци (25,2 %); Турци (3,8%); Роми (2,7%); Срби (1,8%), Босанци (0,8 %), Власи
(0,5%); други (1%).
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Албанското
малцинство
инсистираше
дека
гореспоменатата
формулација во која државата е опишана како национална држава на
македонскиот народ е етноцентрична и не го одразува мултиетничкиот
карактер на општеството.
Како резултат на ова македонската нација, како главен столб на
македонската држава, исчезна во првата нацрт-верзија на Преамбулата. Оваа
нацрт-верзија не ги потенцираше македонскиот народ и националните
малцинства, а наместо тоа понуди концепт за индивидуални права и
граѓанско општество.
Овие концепти беа во спротивност на другите амандмани воведени со
Договорот кој го содржеше концептот за колективни права и концептот за
мултиетничка држава. Освен тоа, македонската јавност силно се
спротивстави на предложениот амандман, сметајќи го за удар врз
македонскиот народ како главен столб на македонската држава. Крајниот
текст на Преамбулата прифати компромисно решение.
Македонскиот народ беше вратен како етничка група и националните
малцинства беа класифицирани како граѓани на односниот народ наместо
„националност“. Покрај промената во терминологијата, Преамбулата вклучи
уште две други групи на етнички малцинства, Срби и Босанци. Сите други
етнички малцинства кои не се експлицитно наброени во Уставот спаѓаат во
категоријата „други“. Оваа група се состои од 20 други етнички малцинства
во Р. Македонија, кои претставуваат групи составени од релативно мал број
лица.
Покрај целокупната успешност, процесот на имплементација на
Договорот се покажа како предизвикувачки ризик за Р. Македонија.
Политичките несогласувања поврзани со различната интерпретација на
Договорот, придружени со недостигот на ресурси го забавија процесот на
имплементација. Проблемот со толкувањето на Договорот резултираше од
фактот што ОРД беше изработен и потпишан само на англиски јазик.135
Само оригиналната, англиска верзија, можеше да се земе како основа за
толкување на содржината и на духот на Документот при неговата
имплементација во комплексната македонска реалност во која се користи
различна правна технологија.136 Оваа тешкотија се појавува со толкувањето
на неколку англиски термини користени во Договорот кои може да имаат
различно толкување во македонскиот контекст. Јазикот на Договорот не е
само технички, туку истовремено и суштински проблем, бидејќи остава многу
простор за различни толкувања.

135 ОРД не го зеде предвид Уставот на државава од 1991 година, според кој освен на странски
јазик, Договорот задолжително треба да се потпише и на македонски јазик како официјален
јазик во државава.
136 За ова прашање видете поопширно Svetomir Škaric, „Ohrid Agreement and Minority
Communities
in
Macedonia“
<http://www.fes.org.mk/pdf/SVETOMIR%20SKARIC%20%20OHRID%20AGREEMENT%20AND%20MINORITY%20COMMUNITIES.pdf> проверено на 15 март
2011.
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Понатаму, не беше разјаснето дали Договорот треба да се толкува
стриктно (т.е. како што е напишано во текстот), или треба да се толкува
пошироко, односно зависно од комплексноста на проблемите, специфичните
околности и политичките договори помеѓу владејачките партии. Оваа
слабост, без сомнение ја забави имплементацијата на Договорот.

1.1.3 Процена на напредокот согласно со ОРД
Во Извештајот за напредокот на Р. Македонија од 2002 година, согласно
со Пактот за стабилизација и асоцијација (ПСА), Комисијата го
класифицираше воениот конфликт од 2001 година како „многу сериозна
политичка криза“, потврдувајќи ги политичките заложби на Унијата при
постигнување на решението.137
Имплементацијата на Договорот за кој се сметаше дека овозможува
висок степен на заштита за националните малцинства беше наведена помеѓу
главните приоритети на државата на кои требаше да се обрне внимание во
следните дванаесет месеци.
Комисијата инсистираше на целосна поддршка во имплементациониот
процес, признавајќи дека исполнувањето на обврските преземени со
Договорот треба да предизвикаат чувство на заштитеност кај националните
малцинства и да се соочи со можниот потенцијал за тензии на најефективен
начин. Покрај неколку инциденти забележани од Комисијата во следните
извештаи, постепената имплементација на Договорот овозможи прогресивно
намалување на етничките тензии во државата.138
ПСА Извештајот за државата од 2004 година, следејќи по апликацијата
на Р. Македонија за членство во ЕУ, послужи како основа за одредување на
краткорочните и среднорочните приоритети во Предлогот на Комисијата за
принципите, приоритетите и условите содржани во Европското партнерство
(ЕП) со Р. Македонија.139 Имплементацијата на ОРД беше наведена помеѓу
краткорочните и среднорочните приоритети за државата.
Во однос на краткорочните приоритети, целосната имплементација на
Договорот беше воспоставена како цел сама по себе, додека среднорочните
приоритети отидоа чекор понатаму стремејќи се да осигурат соодветно
функционирање на Договорот по неговата имплементација.
На 9 ноември 2005 година по барање од Советот, Комисијата изнесе
мислење за македонската апликација за членство во ЕУ, заедно со
аналитички извештај во кој донесе заклучок дека, согласно со политичките
137 Комисија (EК) „Извештај за стабилизација и асоцијација на Поранешната Југословенска
Република Македонија“ (Внатрешен работен документ) SEC (02) 342, 3 април 2002.
138 „Извештај за стабилизација и асоцијација на Поранешната Југословенска Република
Македонија“ (Внатрешен работен документ) SEC (04) 373, 30 март 2004.
139 Одлука на Советот (EК) 2004/518 за принципите, приоритетите и за условите содржани во
Европското партнерство со Поранешната Југословенска Република Македонија [2004] OJ
L222/20.
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критериуми, Р. Македонија е функционална демократија, со стабилни
институции кои генерално го гарантираат владеењето на правото и ги
почитуваат суштинските права на граѓаните.140
Комисијата, исто така, заклучи дека државата генерално ги исполнува
обврските од ПСА на задоволителен начин. Во врска со ОРД, Комисијата
изјави дека Р. Македонија успешно ја имплементираше законодавната агенда
на Документот, што ги подобри политичката и безбедносната ситуација.
Комисијата ја искористи можноста да ја нагласи важноста на Договорот,
изјавувајќи уште еднаш дека Документот претставува основна рамка за
заштита на националните малцинства во Р. Македонија покрај европските
конвенции.
Базирајќи се врз нејзините анализи за капацитетот на Р. Македонија во
однос на исполнувањето на Копенхашкиот критериум и на условите
поставени за државата во рамките на ПСА, Комисијата препорача
кандидатски статус за државата. Освен тоа, Комисијата изнесе и предлог за
ново ЕП141 кое требаше да го обнови партнерството од 2004 година. Новото
партнерство ги одреди приоритетите што државата требаше да ги исполни за
отворањето на преговорите.
На 16 декември 2005 година, по Препораката од Комисијата, Европскиот
совет го поздрави значајниот напредок на државата во однос на
исполнувањето на Копенхашкиот политички критериум и на барањата од
ПСА и одлучи да ѝ додели кандидатски статус на Р. Македонија.142
Прифаќајќи го предлогот од Комисијата, Советот го обнови ЕП за Р.
Македонија на 30 јануари 2006.143 За разлика од претходното партнерство,
новото ЕП не се фокусираше во целост на ОРД. Повеќе го споменуваше
завршувањето на процесот на децентрализација како краткорочен и
среднорочен приоритет за државата и уште еднаш го охрабри
обезбедувањето на меѓуетничката доверба преку осигурување ефективна
имплементација на законодавната рамка усвоена во согласност со Договорот.
Во новиот Извештај за напредокот на државата од 30 јануари 2006
година, 144 Комисијата донесе заклучок дека заштитата на правата на
малцинствата е на високо ниво. Следствено по предлогот на Комисијата на 18

140 Комисија (EК), „Аналитички извештај за мислењето за апликацијата од Поранешната
Југословенска Република Македонија за членство во Европската унија“ (Комуникација) COM (05)
562 финален, 9 ноември 2005
141 Комисија (EК), „Предлог за Одлука на Советот за принципите, приоритетите и условите
содржани во Европското партнерство со Поранешната Југословенска Република Македонија“
COM (05) 557.
142 Европски совет во Брисел (15, 16 декември 2005) Заклучоци на претседателството.
143 Одлука на Советот (EК) 2006/57 за принципите, приоритетите и за условите содржани во
Европското партнерство со Поранешната Југословенска Република Македонија и Одлука за
отповикување 2004/518/EC [2006] OJ L35/57.
144 Комисија (EК) „Извештај од 2006 за напредокот на Поранешната Југословенска Република
Македонија“ (Внатрешен работен документ) SEC (06) 1387, 8 ноември 2006.
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февруари 2008 година, Советот усвои одлука за обновување на принципите,
условите и приоритетите содржани во претходното партнерство.145
Базирајќи се врз кандидатскиот статус на државата, обновениот
документ беше наречен Партнерство за пристап (ПП).
Во однос на Рамковниот договор, ПП ја споменува единствено
одржливата имплементација на Документот во поглед на промовирање на
изградбата на меѓуетничката доверба како краткорочен приоритет за
државата. Договорот не е експлицитно споменат помеѓу државните
среднорочни приоритети.
Необично малиот простор отстапен за Договорот во ПП го докажува
напредокот направен во однос на унапредувањето на правата на етничките
малцинства во Р. Македонија. Извештаите за напредокот во следните две
години и понатаму ја потврдуваат посветеноста на државата во однос на
имплементацијата на ОРД.
Покрај одредените слабости во однос на заштитата на правата на
етничките малцинства и поконкретно на правата на помалкубројните
етнички малцинства, Комисијата генерално забележа напредок во однос на
правата на етничките малцинства притоа нагласувајќи дека „е потребно
унапредување на ефективната имплементација на Охридскиот рамковен
договор, преку консензуален пристап и атмосфера за компромис“.146
За разлика од претходните два извештаја, Комисијата беше покритички
настроена во нејзиниот последен Извештај за напредокот, забележувајќи
само „мал напредок“ на малцинските и културните права.147 Сепак, нагласок
треба да се стави врз одредбата според која Договорот „останува
одлучувачки за обезбедување на продолжена меѓуетничка соработка и
политичка стабилност.148
Согласно со Копенхашкиот политички критериум за почитување и
заштита на правата на етничките малцинства, оваа општо применета
забелешка на Комисијата сугерира натамошно засилување на напорите за
обезбедување ефективна имплементација на ОРД.

145 Одлука на Советот (EК) 2008/212 за принципите, приоритетите и за условите содржани во
Европското партнерство со Поранешната Југословенска Република Македонија и Одлука за
отповикување 2006/57/EC [2008] OJ L80/32.
146 Комисија (EК) „Извештај од 2008 за напредокот на Поранешната Југословенска Република
Македонија“ (Внатрешен работен документ) SEC (08) 2695, 5 ноември 2008 и слично, Комисија
(EК) „Извештај од 2009 за напредокот на Поранешната Југословенска Република Македонија“
(Внатрешен работен документ) SEC (09) 1335, 14 октомври 2009.
147 Комисија (EК) „Извештај од 2008 за напредокот на Поранешната Југословенска Република
Македонија“ (Внатрешен работен документ) SEC (10) 1332, 9 ноември 2008.
148 Исто.
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1.1.4 Значење на Охридскиот рамковен договор
По својата независност во 1991 година, Р. Македонија направи
значителни напори за да придонесе за стабилноста на регионот и да се
приближи кон Европската унија.
Се покажа како лојален и издржлив сојузник на Унијата, силно
поддржувајќи ги нејзините стратегиски интереси за стабилност, безбедност и
за спречување конфликти. Започнувајќи со нејзиното мирно одделување од
поранешната Федерација, Р. Македонија постојано покажува волја и дава
придонес за остварување стабилност во регионот.
Државата се покажа како успешен случај на спречување конфликт
(насилство) среде регион карактеризиран со етничко чистење, масакри,
бегалци и уништување. Овие напори на државата беа потврдени и од самата
ЕУ. Освен ова, Р. Македонија разви неверојатно претпазлива и чувствителна
политика кон своите етнички малцинства.
Специфичната примена на Копенхашкиоит политички критериум за
почитување и заштита на (етнички) малцинства, е најдобро видлива преку
имплементирањето на ОРД.
Договорот оди многу подалеку од вистинско почитување и заштита на
етничките малцинства. Наместо тоа, тој овозможува целосен развој на
културните и јазичните идентитети на етничките малцинства. Успешноста на
Р. Македонија во однос на имплементацијата на ОРД, која е потврдена од
самата ЕУ, придонесе за унапредување на позицијата на државата на
нејзиниот евроинтегративен пат.
Како и да е, целосната имплементација на ОРД останува суштинска
алатка за процена на натамошниот напредок на државата во однос на
исполнувањето на Копенхашкиот политички критериум за почитување и
заштита на (етничките) малцинства и аналогно за натамошното зацврстување
на односите помеѓу Р. Македонија и Европската унија.
Покрај неговата голема важност за европската перспектива, успешната
имплементација на Договорот е уште позначајна во националниот контекст
на Р. Македонија, како средство за спречување идни етнички конфликти.
Ефективноста на Р. Македонија во однос на имплементацијата на Договорот
е од суштинска важност за идниот развој на мултиетничкото општество во
државата.
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1.2 Теоретска и практична имплементација на Бадинтеровиот
принцип (двојно гласање) во правниот систем на Република
Македонија149
150

Со усвојувањето на амандманите XX-XXX од Уставот на Република
Македонија, како интегрален дел на правниот и на политичкиот систем на
Република Македонија, гласањето на некои уставни промени, закони и
неколку други правни акти или правни норми се прави со двојно мнозинство
(или преку Бадинтеров принцип).
Бадинтеровиот принцип претставува процедура за гласање за усвојување
закони, или други подзаконски акти, кои директно влијаат врз прашањата
кои се однесуваат на немнозинските заедници во Република Македонија.
Овој принцип се применува и во единиците на локалната самоуправа
преку обезбедувањето мнозинство гласови во кое треба да биде вклучено и
мнозинството гласови на немнозинските заедници.
Овој принцип особено е важен за немнозинските заедници во Република
Македонија, или во одредени единици на локалната самоуправа, бидејќи
претставува основна алатка против можноста за „мајоризација“ од
мнозинската заедница.
Воведувањето на принципот на двојно гласање од државните
институции, почнувајќи од законодавната власт, па сè до други управни и
судски тела во процесот на донесување одлуки на јавните институции на
Република Македонија ќе биде гарант за зачувувањето на мултиетничкиот
карактер на државава, како што е одредено со Уставот.151
Овој принцип
не само што овозможува развој и практика на
парламентарна демократија, што е карактеристика за државите со
мултиетничко општество, туку исто така претставува механизам и многу
важен инструмент во примената на консензуална демократија во Република
Македонија.

149 Проф. д-р Аднан Јашари.
150 Името потекнува од предлагачот на уставниот амандман за двојно гласање, експертот за
уставно право Роберт Бадинтер.
151 На Парламентарната седница одржана на 28.12.2009, Законот за основното и средното
образование не беше изгласан од мнозинството членови на Парламентот кои претставуваат
немнозински заедници и затоа законот не беше усвоен иако ги доби гласовите на општото
мнозинство.
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1.2.1 Уставна и законска основа за двојно гласање
Двојното гласање, како еден од видовите гласање, освен врз Охридскиот
рамковен договор,152 се базира и врз Уставот на Република Македонија153, а и
врз некои правни акти.
Амандманот 10 од Уставот на Република Македонија наведува дека: „за
закони кои директно влијаат на културата, употребата на јазик, образование,
лична документација и употреба на симболи, Собранието донесува одлуки со
мнозинството гласови на пратениците кои присуствуваат, во кое мора да има
мнозинство од гласовите на пратениците кои претставуваат и кои припаѓаат
на заедници кои не се мнозинско население на Македонија“.
Законот за локалната самоуправа прокламира дека:
„Акти кои се однесуваат на културата, употребата на јазици и азбука на
заедниците кои се зборуваат од барем 20% од граѓаните на општината,
личната документација и употреба на симболот и знамето на општината,
улично име и плоштади се одобрени од мнозинството гласови на присутните
членови на советот, при што мора да има мнозинство гласови на членовите
на советот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во општината“.
Во областа на културата двојното гласање обично се применува во
финансиското и институционалното помагање на културните институции,
поддршката на фолклорот, обичаите и други културни вредности, поддршка,
организирање на културни настани, помош за различни форми на културна
креативност.154
Во однос на употребата на јазици и азбуки на нивото на локална
самоуправа, македонскиот јазик и неговата азбука се сметаат за официјален
јазик како и јазикот на заедницата кој се користи од барем 20% од граѓаните
во единицата на локална самоуправа.155
Употребата на јазик и азбука на заедница кој се користи од помалку од
20% граѓани на општината, исто така, може да се користи со одлуката на
општинскиот совет. Именувањето улици и плоштади и други јавни простори
од советот се усвојува со двојно мнозинство гласови според Законот.156
Законот за Судскиот совет на Република Македонија157 зацртува дека,
изборот на судии и претседатели на судовите во териториите на локални
самоуправи каде што барем 20% од граѓаните зборуваат официјален јазик кој
се разликува од македонскиот јазик, се врши со двојно мнозинство,
152 Охридски договор, точка 5 (специјални собраниски постапки)
153 Амандман 5, точка 2
154 Погледнете Закон за култура, Закон за библиотеките, Закон за музеите, Закон за спомениците,
Закон за зачувување на културното наследство.
155 Според последниот попис на населението, повеќе од 55% од граѓаните живеат во општини во
кои барем една заедница е застапена со повеќе од 20%.
156 Закон за именување улици, плоштади и други инфраструктурни градби, „Службен весник“ на
РМ бр. 66/2004.
157 „Службен весник“ на РМ бр.60/06.
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вклучувајќи ги членовите кои припаѓаат на немнозински заедници во
Република Македонија.
Истата процедура се однесува на изборот на судиите и на претседателот
на Врховниот суд на Република Македонија.
Законот за радиодифузна дејност му овозможува на Советот на
Македонската радио телевизија да донесува одлуки со двојно гласање за
голем број прашања од неговата работа, нормално при донесување одлуки
кои се во интерес на немнозинските заедници во Република Македонија како
и одобрувањето на финансискиот план на Македонската радио телевизија.158
Со анализирање на уставната и законската основа за двојно гласање,
може да се разбере целта на овој вид на гласање. Најпрво, примарната цел е
да се заштитат интересите на членовите на немнозинските заедници во
одредени области од посебна политичка или законска важност преку
прифаќањето или измената на каков и да е акт или, какво и да е правило
поврзани со релевантни области.

1.2.2 Видови двојно гласање
Двојното гласање, како и другите видови гласање, се појавува во
различни видови. Зависно од бараното потребно мнозинство, двојното
гласање може да биде просто мнозинство кога за усвојување е потребно
мнозинството од присутните членови, апсолутно мнозинство кога е потребно
мнозинството на немнозинските членови.
Овие мнозинства секогаш се условени од други мнозинства, со цел да се
прифати, или да се измени, акт или правна норма. Во таа насока, двојното
мнозинство се комбинира со простото мнозинство, апсолутното, но
квалификувано мнозинство. За да биде усвоен или изменет, акт или правна
норма, мора да се исполнети двете мнозинства одредени во Уставот или во
законските норми. Уставот на РМ159 и Законот за Комитетот за односи меѓу
заедниците160 зацртува дека:
Собранието одлучува со 2/3 гласови од вкупниот број на членови на
Парламентот во кое мнозинство гласови на вкупниот број на членови на
Парламентот припаѓаат на немнозинските заедници во Македонија кога се
гласа за измени и исправки на Законот за локална самоуправа. Во овој случај,
донесувањето одлуки е условено од квалификувано мнозинство и второ, од
апсолутно мнозинство.
Собранието одлучува со 2/3 гласови во кое мнозинството на гласови ќе
бидат на членови кои се присутни и кои припаѓаат на заедници кои не се
мнозинство во Македонија кога се гласа за идејни предлози, амандмани и

158 Закон за вршење радиодифузна дејност, „Службен весник“ на РМ бр. 100/05, член 133.
159 Aмандман XVI.
160 Член 11.
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исправки на закони: Законот за грбот на РМ, Законот за знамето и химната
на РМ. Во овој случај освен квалификуваното мнозинство, потребно е и
второто просто мнозинство.
Собранието одлучува со мнозинство гласови на присутните членови, и
во овој случај потребно е мнозинството на гласови на присутни членови кои
припаѓаат на немнозински заедници во Македонија при гласање за идејни
предлози, амандмани и исправки на следниве закони: Законот за
територијалната организација на локалната самоуправа во Македонија,
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Законот за
данок на имот, Законот за вршење на занаетчиска дејноста, Законот за
именување улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни згради;
Законот за Полициската академија, Законот за Воената академија, Законот за
правосудниот испит, Законот за безбедноста во сообраќајот, Законот за
личната карта, Законот за патните исправи на државјаните на Република
Македонија, Законот за матичната евиденција, Законот за матичниот број на
граѓанинот, како и за други закони кои се зацртани во Законот за комитетот
за односи меѓу заедниците. Во овој случај освен едноставно мнозинство,
потребно е второ, просто мнозинство.
Собранието избира тројца судии на Уставниот суд со мнозинство гласови
од вкупниот број на членови на Парламентот, при што е потребно второ
мнозинство на гласови кои припаѓаат на немнозинските заедници во
Република Македонија. Во овој случај и двете се апсолутни мнозинства. Овие
мнозинства исто така се потребни за време на избирањето на тројцата
членови на Судскиот совет на Република Македонија и за изборот на
Омбудсман. 161

1.2.3 Примена на двојно гласање при изменување
правни акти и правни норми
Во периодот по усвојувањето на Законот за комитетот за односи меѓу
заедниците, двојното гласање беше применето за предлозите, измените и за
исправките на следниве закони: Закон за меморијални споменици и
меморијални знаци, Закон за административни трошоци, Закон за управните
спорови, Закон за основањето на Национална агенција за образовни
програми, Закон за заштита на децата, Закон за кривичната постапка, Закон
за општата управна постапка, Закон за основањето на Државниот
универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Закон за основањето на Факултетот за
администрација и информациски системи при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола, Закон за граѓанската постапка, Закон за референдум и
други форми на непосредно одлучување на граѓаните, Закон за слободен
пристап до јавните податоци, Закон за основање на Универзитет за ИТ во
Скопје, Закон за основање на високообразовна институција Факултет за
161 Амандмани XIV, XV, XVI.
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студии за безбедност при Универзитетот „Св. Климент“ во Битола, Закон за
институциите на високото образование на заедниците, Закон за
унапредување и заштита на правата на заедниците кои се помалку од 20% од
населението на Република Македонија, Закон за употреба на јазиците
зборувани од помалку од 20% од граѓаните во РМ и единиците на локалната
самоуправа, Закон за МАНУ; Закон за државниот испитен центар; Закон за
меѓуопштинска соработка, Закон за прогласување на Старата чаршија како
особено национално богатство, Закон за Собранието на РМ, Закон за
спречување и заштита од дискриминација, Закон за основање на Факултетот
за дизајн, технологија на мебел и ентериер во рамките на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, Закон за управување со светското културно и
природно наследство во регионот на Охрид, Закон за педагошката служба.
За измена на Преамбулата на Уставот, членовите на Законот за
локалната самоуправа, член 131, различни одредби кои се однесуваат на
правата на членови на заедниците, вклучувајќи ги особено членовите 7, 8, 9,
19, 48, 56, 69, 77 , 78, 86, 104 и 109, како и за одлука да се направат какви и да
било измени со додавање нови одредби кои се поврзани со содржината на
таквите одредби и членови, потребно е мнозинство од 2/3 гласови од
вкупниот број на членови на Парламентот како и мнозинство гласови од
вкупниот број на пратениците кои припаѓаат на заедниците кои не се
мнозинство во Македонија.162
Двојното гласање, исто така, се користи при изменување одредени
членови од закон. На пример, за изменување на законската одредба на
Изборниот законик, кои се однесуваат на прашања во врска со локалните
избори, исто така е потребно мнозинство на членови на Парламентот кои
припаѓаат на немнозинските заедници во Македонија.
Двојното гласање, исто така, ќе се применува на сите идни закони кои во
моментот не се дел од законскиот систем, но кои ќе се однесуваат на
употребата на јазик, образованието, личните документи, културата и на
употребата на симболи. Секакви расправи во врска со примената на оваа
одредба ќе бидат решавани од Комитетот.163 Комитетот усвојува одлука за
овие прашања со мнозинството гласови од вкупниот број членови на
Комитетот. Правната позиција на Комитетот е регулирана со уставен
амандман164 и со Законот за комитетот за односи меѓу заедниците.

162 Aмандман XVIII.
163 Закон за односи помеѓу заедниците;
164 Уставен амандман XII, чл.6., член 11 стр.3 од законот за Комитетот
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1.3 Охридскиот рамковен договор, и употребата на албанскиот
јазик и на албанскиот симбол165
Десетгодишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор,
со голема веројатност нема да ја одбележи целосната имплементација на
Договорот во реалниот правен и политички живот на нашава држава.
Годишнината на овој документ се карактеризира со серии на
контрадикторности кои се зголемуваат како што поминува времето.
Македонските и албанските политички претставници не дебатираа
директно за Договорот, туку го прифатија преку олеснувачите Пердју и
Леотар, што е главен недостаток на овој документ кој постојано создава
„политички вакум“ за погрешно толкување. Недостигот на такви разговори
„очи в очи“ денес создава проблеми од различна природа во поглед на
значењето на Договорот и на неговата целосна имплементација.
Затоа, повиците од меѓународната заедница за продолжена
интеретничка и интраетничка дебата и дијалог се во иста насока.
Неизненадувачки, постојат меѓународни повици за дијалог бидејќи тие знаат
дека во Охрид и во Скопје во 2001 не постоеше реален дијалог, туку
разговори. Дијалог е нешто многу повеќе од разговори, бидејќи тоа значи
разговори со иновативни елементи, бидејќи во дијалог се влегува со една
мисла и аргумент а се излегува со понапредна мисла и аргумент.
Клучната цел на овој документ беше да се запрат седумесечните
вооружени дејствија од 2001 година, но не и да се реши правниот и
политичкиот статус на Албанците како конститутивен народ во државниот
систем.
Во тој поглед, нашава држава продолжува да има две различни
преамбули: прво, Преамбулата на Охридскиот рамковен договор и второ,
уставниот амандман IV од 2001 кој ја замени Преамбулата на Уставот на
Република Македонија од 1991.
Разликата помеѓу овие две преамбули се состои во карактерот на
државата, имено првата Преамбула вклучува чист граѓански карактер на
државава без етнички измешаности, а втората преамбула го меша етничкиот
со граѓанскиот карактер, правејќи поделба меѓу граѓаните на Mакедонски
народ (зборот македонски е напишан со голема буква) и граѓаните кои
живеат во рамките на границите а кои се дел од албанскиот народ, турскиот
народ, српскиот народ, влашкиот народ, ромскиот народ, босанскиот народ и
други.

165 Доц. д-р Јетон Шасивари, Доцент од областа на уставното и административното право и
продекан на Правниот факултет на ЈИЕУ;
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Видливо е дека терминот „дел од албанскиот народ“ е дефиниција за
имигрантски малцинства од XXI век, кое треба да биде интегриранo во
рамките на доминантниот политички, правен и културен систем на државата.
Сметам дека ваквата промена на Преамбулата на ОРД го помести
мултиетничкиот карактер на државава и создаде простор за рециклирање на
концептот на национална држава на македонскиот народ што беше
карактеристика за преамбулата од 1991, на тој начин отворајќи ја формалната
и институционална „патека“ за различни институции да не ги применуваат
принципите и духот на ОРД.
Во тој поглед би го споменал практичниот пример на Уставниот суд
(како највисок авторитет за уставно толкување и за контрола на уставноста и
законитоста) кој во два случаја го прекрши принципот за мултиетничност на
ОРД. Прво, во 2007 со неговата одлука во врска со симболот на етничките
Албанци и второ, во 2008 за албанскиот јазик.
Ги наведувам овие два практични примера бидејќи прашањето за
практичната употреба на националните симболи на етничките Албанци и
прашањето за официјализација на албанскиот јазик отсекогаш биле клучни
компоненти на политичката платформа на Албанците од независноста на
државава.
Овие два примера покажуваат дека за Уставниот суд ОРД не претставува
никаков формален извор на уставното право во државава, бидејќи не е земен
предвид при донесувањето одлуки.
Во 2007 година, Уставниот суд, разгледувајќи ја уставноста на Законот за
употреба на симболите на заедниците 7/15/2005166, кој како правна база го
зема предвид цензусот предвиден со точка 7.1. од ОРД167, својата одлука168
(која укина некои членови на овој Закон) ја базираше врз принципот на
недискриминација на етничките заедници во државава.
Притоа утврди дека мнозинскиот цензус предвиден со овој закон не е во
согласност со Амандманот VIII169 (кој го замени член 48 од Уставот) кој не
предвидува никаков цензус. Затоа, според Судот албанската заедница со овој
закон се наоѓа во привилегирана позиција во однос на другите заедници.
Базирајќи ја својата одлука врз втората Преамбула (која го меша
етничкиот
и
граѓанскиот
концепт),
Уставниот
суд
ја
измери
„мултиетничноста“ само во официјалните односи на Албанците со другите
кои не се Македонци, правејќи ги Македонците порамноправни од другите,
166 Закон за употребата на знамиња на заедниците во Македонија, 15.7.2005
167 Охридски рамковен договор, точка 7.1 - e изразување на идентитет, наведува дека: „во поглед
на симболите, покрај симболот на РМ, локалните власти ќе ја имаат слободата да ги стават
нивните симболи пред јавните згради во кои тие го претставуваат идентитетот на заедницата
во мнозинство во општината според меѓународниот закон и практика“.
168 Одлуката на Уставниот суд на Македонија, број: 133/2005-0-1, од 24.10.2007
169 Во овој Уставен амандман, параграф 1 стои: „членовите на заедници имаат право слободно да
се изразуваат, да го негуваат и го развиваат нивниот идентитет и карактеристиките на нивната
заедница и да ги користат симболите на нивните заедници“.
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затоа што ако ги измереше и Македонците, тогаш заклучокот ќе беше дека не
е во духот на мултиетничноста, Македонците да го користат државниот
симбол како нивeн етнички симбол!
Значи, во името на мултиетичноста, воскресна етноцентризмот!
Со ова, мултиетничката демократија беше трансформирана
етнократија, уште поконкретно во моноетичка демократија.

во

За ваквата ситуација Аристотел би рекол „Најлошата форма на
нееднаквост е да се изедначат нееднаквите нешта“, додека американскиот
теолог Џејмс Фриман Кларк би рекол: „грешкитe кои се забораваат се
повторуваат“.
Оваа контрадикторна и конфликтна одлука на Уставниот суд доведе до
поднесување оставки од уставните судии од албанската националност, (и тоа
Проф. д-р Бајрам Положани и Махмуд Јусуфи – претседател на Судот), од
една страна и, од друга страна, повторно отвори најмалку две суштински
дилеми.
Прво, во околности во кои РМ по 2001 повеќе не е национална држава на
македонскиот народ, туку мултиетничка држава 170 , се појавува следново
прашање: Дали македонската заедница има право да го користи симболот на
државава (кој не го одразува мултиетничкиот карактер на државава) како
симбол на својот сопствен етнички ентитет?
Или поинаку кажано: со оглед на фактот дека моменталниот државен
симбол е усвоен кога РМ беше национална држава на македонскиот народ,
затоа, тој симбол дали може да биде (зло)употребен како симбол на
етничката македонска заедница, во околности во кои денес РМ „е“
мултиетничка држава?
И втората дилема е што мајоризацијата врз двајцата судии од албанската
националност во Уставниот суд ја рециклираше „етничката тиранија на
мнозинството“ (карактеристика за периодот пред 2001), кое го создаде
политичкото барање на албанските политички партии во Уставот да се
предвиди двојното гласање (мнозинство според Бадинтер) во донесувањето
одлуки на овој суд при контролата на уставноста на оние закони кои се
усвојуваат со мнозинство на Бадинтер во Парламентот.
Од друга страна, во 2008 година Уставниот суд одби поднесок на два
јазика од градоначалникот на Тетово до овој суд, аргументирајќи дека
170 Професорот по Уставно право на Правниот факултет од Скопје, проф. д-р Светомир Шкариќ
исто така се согласува со мислењето дека Македонија со ОРД е дефинирана како мултиетничка
држава. Тој истакнува: „со ОРД, Р. Македонија е предвидена како мултиетничка држава дури
иако етничките Македонци се 65% од населението и концептот за мултиетничност повеќе
претставува проект на НАТО отколку на ЕУ“. Тој продолжува: „нема сомнеж дека Македонија е
мултиетничка држава како Франција, Грција, Бугарија или Велика Британија. Сепак, ова не
значи дека етничките групи треба да бидат составни делови на државата“. Види:
Евроинтеграција на правниот, политичкиот и општествениот систем на РМ, материјали на
тркалезната маса по поводот 50 години од основањето на Правниот факултет), Правен
факултет Јустинијан Први, Скопје 2002, стр.53.
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комуникацијата со овој суд може да биде само на македонски јазик и на
неговото кирилско писмо, што го претставува главниот фактички аргумент
дека албанскиот јазик и албанската азбука сѐ уште не уживаат официјален
статус.
Изненадувачки, ова одбивање се случи само неколку месеци по
донесувањето на Законот за употреба на јазик зборуван од најмалку 20% од
граѓаните во Македонија и во локални самоуправни единици171 одговор кој
практично ги тргна маските на сите „политички гаранции“ дека со овој
закон, конечно се официјализира албанскиот јазик и писмо.
Треба да се нагласи дека Законот за кој станува збор беше усвоен еден
ден пред изборот на новата влада по парламентарните избори во 2008 (да се
почитува до крај мораториумот за етнички прашања, прогласен од премиерот
Груевски со неговото доаѓање на власт во 2006 година) и усвојувањето беше
направено за пет минути, без никаква јавна дебата и дискусија за такво
важно прашање.
Интересно е дека овој Закон нема свој сопствен предмет, но претставува
препишување во стилот „copy-paste“ на одредби на постоечки 30 закони
усвоени од 2002 до 2008 во различни области, и тоа: Закон за локалната
самоуправа, Закон за Градот Скопје, Закон за кривичната постапка, Закон за
општата управна постапка, Закон за прекршоци, за управните спорови, како
и законите за Судскиот совет, за изборниот законик, за основното и средното
образование, за личната карта, за патните исправи, за трговски здруженија,
за култура, за библиотеки итн.
Аргументите дека овој закон не го официјализира албанскиот јазик се
следниве: пленарните седници на Парламентот не може да бидат водени на
албански јазик (освен можноста да се предводи работата на парламентарни
тела коe го претставува единствениот елемент на официјализација на
албанскиот јазик, албанските министри не може да пишуваат или да
зборуваат албански во Владата или во Парламентот дури и при официјални
појавувања, освен во нивната комуникација со граѓаните од 20% со тоа што
граѓанинот, прв треба да комуницира.
Албанскиот јазик воопшто не се користи во канцеларијата на
Претседателот на РМ. Наредби во војска и во полицијата не може да бидат
дадени на албански јазик. Судските граѓански постапки не може да се водат
на албански јазик (дури ни во судовите лоцирани во единиците на локалната
самоуправа каде што албанскиот јазик е официјален јазик на локално ниво,
како што се Тетово, Гостивар, Дебар, Куманово, Кичево, Струга, градот
Скопје итн.). Кривичните постапки не можат да бидат водени на албански.
Постапката за управните спорови не може да се води на албански. Управната
постапка не може да се води на албански.

171 Закон за употреба на јазик зборуван од најмалку 20% од граѓаните на РМ и единиците на
локална самоуправа, „Службен весник“ на РМ бр. 101/08 од 13.08.2008.
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Постапките за јавно водење истрага не можат да се водат на албански.
Даночните постапки не можат да се водат на албански. Постапките пред
Омбудсманот не може да се водат на албански. Постапките пред Државната
изборна комисија не може да се водат на албански. Судии, судии
помошници, членови на Судскиот совет кои припаѓаат на 20-те проценти ќе
дадат заклетва само на македонски јазик додека ќе ја потпишат и на
албански јазик.
Значи, јасно се гледа дека албанскиот јазик не е предвиден како
официјален јазик и како колективно право, туку како јазик на странката,
како јазик на индивидуата, како јазик за пристап, како јазик на
комуникација, како јазик на учесниците во постапката, а во никој случај како
јазик на државава, како јазик на државно тело или на државна институција,
како јазик на службеното лице или како официјален јазик на работење и
постапување на државава. Уставното право го дефинира официјалниот јазик
како јазик на државава и на нејзините органи. Затоа, се поставува следново
прашање: Дали албанскиот е официјален јазик во нашава држава кога не
може да се зборува или да се пишува при извршување официјална работа и
постапки од државни службеници кои припаѓаат на 20-те проценти?
Во однос на албанскиот јазик произлегуваат барем три парадокси: Прво,
историскиот парадокс кој има врска со социјалистичкиот систем (со правата
на Албанците во овој систем), каде што, на пример, правото да се водат
судски постапки на албански јазик е дефинирано со законската одредба на
(член 17) од Законот за судовите на поранешна СРМ од 1976 кој предвидува
дека: „На територијата на општините населени од припадници на
националности, ако статутот на општината овозможува употреба на јазик на
одредена националност, (тогаш) судските постапки пред општинскиот суд
утврдени за таа територија ќе бидат водени, исто.172
Второ, парадоксот кој има врска со практиката, на пр. имаме клиничко
учење со моите студенти со кои честопати учествуваме во судските постапки
во Основниот суд во Тетово, каде што сме сведоци на трагикомична
ситуација, во која на пример, сите учесници во судските постапки, како
судијата,
адвокатот,
обвинителот,
судскиот
вештак,
обвинетиот,
записничарот и сведокот се Албанци (кои припаѓаат на 20-те %), но судската
процедура се реализира на македонски јазик?!.
И трето, парадоксот кој е поврзан со правата кои потекнуваат од
малцинскиот статус, како Европската конвенција за регионални јазици и
јазици на малцинства (Советот на Европа, Стразбур, 5 ноември 1992) која
(член 9 – судска власт), ги обврзува земјите членки на ЕК (нашава држава исто
така) да осигури дека по барање на една страна судските постапки: кривични,
граѓански и административни, да се реализираат и на регионален јазик или

172 Закон за основните судови на СРМ, 1976
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на јазик на малцинство173 (парадокс кој е поврзан со фактот дека Албанците
не ги уживаат дури ни јазичните права кои Конвенцијата ги гарантира за
малцинствата).
Од она што беше искажано погоре, можеме да заклучиме дека нашава
држава има две преамбули, една на ОРД која го отсликува чистиот граѓански
концепт и, второ, онаа на Уставот кој прави мешавина од етничкиот и
граѓанскиот концепт со одделување на граѓаните во категоријата на народ и
делови на народи (етнички малцинства), која пак создаде институционален
простор за рециклирање на концептот за моноетничка и монокултурна
држава од 1991, што e видливо од одлуките и дејствијата на Уставниот суд во
однос на симболот на етничките Албанци и албанскиот јазик и Законот за
јазик кој не го направи официјален албанскиот јазик и писмо. Затоа,
прашањата за симболот и за албанскиот јазик сѐ уште се отворени теми кои
бараат фер и демократски решенија бидејќи рамноправноста може да биде
изградена само во демократија и демократијата е можна само со
рамноправни граѓани.

1.4 Охридскиот рамковен договор и неговата важност
за човековите права во Македонија174
Двата најважни договора потпишани во Македонија од нејзината
независност се: Договорот за стабилизација и асоцијација (во натамошниот
текст ДСА) и Охридскиот рамковен договор (во натамошниот текст ОРД). И
двата беа потпишани во 2001 година, првиот во април, а вториот во август.
Ова е годината која целосно ја промени реалноста во Македонија.
Честопати се споменува дека новата историја на Македонија може да се
подели на период пред 2001 година и период по 2001 година. Тоа беше тешка
година кога се поставија голем број прашања и кога беа иницирани неколку
промени.
Фактот што ДСА беше потпишан во април 2001 година, во средината на
вооружениот конфликт кој почна во февруари 2001 година, и траеше до
август 2001 година, беше сметан за охрабрување дадено од меѓународната
заедница дека таа е посветена да ѝ помогне на оваа држава не само да ја
надмине оваа тешка ситуација, но и на долг рок, тоа беше знак дека тие ја
гледаа оваа држава како дел од ЕУ исто така.
Од друга страна, ОРД е најважниот договор за време на овој период,
едноставно бидејќи ја запре војната.
173 Европска повелба за регионални и јазици на малцинства, Совет на Европа, Стразбур, 5 XI, 1992.
www.conventions.coe.int/Treaties/Html/148htm.
174 Д-р Беса Арифи, доцент во областа на казнено-правните науки и раководител на Центарот за
човекови права при УЈИЕ
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Беше договорен и потпишан под директни инструкции на меѓународната
заедница претставувана од Франсоа Леотар (EУ) и Џејмс Пердју (САД).
Понатаму како што е кажано од Брунбауер:
„Целосниот процес на имплементирање на Рамковниот договор докажа дека
надворешниот мониторинг, надворешната поддршка и повремената
интервенција суштински се важни за реализација на планираните реформи
бидејќи, без меѓународно посредство, политичките партии во Република
Македонија тешко наоѓаат компромиси за тие суштински прашања“.175
Во споредба со Дејтонскиот договор и со Договорот од Рамбује
потпишан за Босна и Херцеговина и за Косово, првото нешто што ќе може да
се нагласи е дека ОРД беше потпишан многу бргу, не дозволувајќи
конфликтот да продолжи и да се случува натамошно крвопролевање, па
спореден со претходно споменатите состојби, прашањето околу овој
конфликт беше третирано многу сериозно и меѓународната заедница
интервенираше во вистинско време што разјаснува дека лекциите од Босна и
Косово беа добро научени и беше одлучено тоа повторно да не се дозволи.
Додека Дејтонскиот договор ја легализираше внатрешната поделба на
БиХ поделувајќи ја на Република Српска и Федерација на БиХ, Охридскиот
договор нагласува дека суверенитетот и територијалниот интегритет на
Македонија, и унитарниот карактер на државава се неприкосновени и мора
да бидат зачувани176 „бидејќи, нема територијални решенија на етничките
прашања“.177
Понатаму, Договорот од Рамбује остана во фазата на предлог бидејќи не
беше прифатен од српскиот дел и резултираше со натамошна интервенција
од меѓународната заедница. Како и да е, иако изгледа како голем успех, ОРД
се соочи со големи тешкотии во процесот на имплементација, и не беше
имплементиран на вистински начин како што беше напишан, поради тоа се
појавија натамошни проблеми кои испровоцираа критика кон овој важен
настан. На прашањето за имплементацијата на ОРД ќе се навратам подолу.

1.4.1 Ситуацијата со човековите права во Mакедонија пред ОРД
Се чини дека најмодерната активност на Балканот за време на 90-тите
беше прекршување на човековите права во големи размери. Изгледа како
сите бивши југословенски републики да се натпреваруваа меѓу себе, која од
нив ќе ја предизвика најголемата штета „на другите“. Која беше улогата на
Македонија во целава оваа трка?

175 Ulf Brunnbauer, „The Implementation of the Ohrid Framework Agrrement: Ethnic Macedonian
Resentments“, Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC) University of Graz,
Austria, JEMIE, Issue 1/2002 available on the URL: http://www.ecmi.de/jemie/download/Focus12002Brunnbauer.pdf p.7 (проверено на 15.11.2008).
176 Охридски рамковен договор, Скопје, 14 август 2001 год. Основни принципи, 1.2.
177 Исто.
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Иако може да изгледа помалку важен проблем во споредба со
неверојатните масакри и крвопролевање во соседните земји, сепак, намерата
за ограничување и за укинување на правата на немакедонските етнички
малцинства по независноста на државава беше повеќе од очигледна.
Мнозинското надгласување, бојкоти, протести и политички интервенции во
однос на правата за образование на други јазици беа гледани како сериозни
политички проблеми кои ги ставија под ризик внатрешниот мир и
стабилноста на државата.
Една од американските студии за човекови права од овој период во
врска со Македонија ги идентификуваше следниве области на кршење на
малцинските права:
- репресивен и дискриминаторски третман на малцинските групи,
посебно на етничките Албанци;
- побивање на слободен и еднаков пристап кон медиумите;
- третман на бегалци од други региони на поранешна Југославија; и
- третман на други популациони групи изложени на ризик, вклучувајќи
ги
- етничките малцинства.178
Во однос на првата точка која е истовремено сметана за најочигледното
и најпроблематично прашање на ова време, наведениот извештај го зацртува
„дискриминаторскиот јазик отелотворен во новиот македонски Устав, чија
Преамбула се обидува да направи разлика помеѓу етничките малцинства
како Албанците, и „вистинските“ Mакедонци.“179
Понатаму, извештајот напоменува дека иако на етничките групи во оваа
држава им е загарантирана „граѓанска еднаквoст“, и голем број на заштити
на човекови права, сепак, „тие не се опишани со еднакви термини како
етничките Македонци“.180 Извештајот наведува дека:
„Овој уставен јазик, заедно со сличните дискусии во врска со јазикот на
националната химна, и описи на населението употребени во цензусот,
предизвика многу етнички Албанци да ги бојкотираат пописите од 1990 и од
1994, како и седницата на националното Собрание кога се гласаше за
прифаќање на Уставот. На малцинските групи всушност им се загарантирани
еднаков правен статус и права како оние дадени на етничките Македонци, но
изразувањето на Уставот ги истакнува предрасудите на голем број етнички
Македонци. Тој, исто така, влијае врз начинот на кој се третирани
малцинствата, од доминантните етнички групи и од владини службени
лица“.181

178 Извештаи за човековите права во Поранешна Југословенска Република Македонија од 1990.
[PR/MKD/95.001], февруари 1995, стр.19 http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/macedo95.
pdf (проверено на 15.11.2010).
179 Исто.
180 Исто, стр.21.
181 Исто.
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Очигледно е дека главниот внатрешен политички проблем на
Македонија беше и сѐ уште е концептот на државната организација.
Етничките Македонци отсекогаш се обидувале да изградат État – Nation
концепт во кој нацијата е идентификувана со државата според францускиот
државен концепт. Во исто време, под притисокот на меѓународната
заедница, Македонија исто така мораше да го имплементира мултиетничкиот
и мултикултурниот концепт.
Очигледно, постои важен судир помеѓу овие два концепта и овој судир
беше основата на грешките направени во Уставот и во другите законодавни
акти на оваа држава, како и во водењето на нејзината политика. Кога постои
идеја да се изгради мултиетничко, мултикултурно и повеќејазично
општество, најлошата грешка што може да се направи е една од составните
етнички групи на ова општество да биде идентификувана со името на друга
етничка група.
Во таква реалност, мултиетничкиот концепт се распаѓа и е заменет со
национално-државниот концепт. Имено, издвојувањето што беше направено
помеѓу етничките групи кои ја формираа Македонија, при што државава
беше дефинирана како национална држава на македонската етничка група,
додека на другите групи им беше загарантирано правото да живеат таму во
мир, беше дискриминаторско уште на самиот почеток и служеше како извор
на поголеми политички проблеми.
За жал ова останува една од најважните ненаучени лекции за време на
целиот период. Денес, 10 години по вооружениот конфликт, македонскиот
Устав сѐ уште прави изразена разлика помеѓу македонската етничка група,
која е дефинирана како нација, и другото население, кое живее во
Македонија и кое според овој Устав го сочинуваат делови од другите нации!
Ќе го разгледам ова прашање подолу.
За да продолжи со наведениот извештај,182 во 1995 година, Државниот
секретаријат на САД идентификуваше четири категории на прекршувања на
правата на албанското етничко население во Македонија:

- Полициска бруталност и претерана употреба на сила (Ладоришта
1991, Скопје и Дебар 1992, Тетово 1995, Гостивар 1997 итн.);
- Ограничени политички права во поглед на практиките за
надгласување и мајоризација во Парламентот на Македонија,
одрекување на целосните граѓански и гласачки права, цензусите и
дискриминаторското пребројување на населението, итн.;
- Ограничено образование и јазични права. Проблемот со високото
образование на албански јазик беше нерешено прашање до тој
момент, а кое произлезе од потребата за високо образование на
мајчиниот јазик бидејќи по распаѓањето на Југославија, границите
кон Косово и Приштина како и новата ситуација настаната во оваа
182 Исто.
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земја го остави албанското население во Македонија без никакви
можности да посетуваат високо образование на нивниот мајчин јазик
во државата во која живеат. Понатаму, имаше протести и други
познати неодобрувања во врска со отворањето паралелки во средните
училишта кои ќе овозможат настава на албански јазик во некои
градови во кои мнозинското население беше етничко македонско,
како во Битола.

- Вработувања во управата: До 2001 година албанското население беше
скандалозно малку застапено во државната администрација. Тоа
заземаше „многу помалку од 10 проценти од вработувањата во
управата и беше особено малку застапено на повисоките нивоа ... во
локалната администрација ... и во воените и полициските сили“.183
- Многу од ова значително се промени по 2001 година, сепак, има
некои позначајни проблеми кои се појавуваат и за кои не може да се
најде решение, иако многу е јасно дека постои разумно и
исполнително решение за овие проблеми.

1.4.1.1 Кулминацијата на етничките тензии и Уставот од 1991 година
сметан како генератор на кризата
Како што е споменато претходно во овој текст, Уставот од 1991 година,
честопати се сметаше како дискриминаторски кон сите етничките групи кои
живеат во оваа држава, освен кон Македонците. Прво, неговата Преамбула
наведува дека државата Македонија е „национална држава на македонскиот
народ во која овој народ живее во мир и соработка со други националности
како Албанци, Турци, Срби, Роми итн.“ Понатаму, Уставот овозможуваше
многу ограничена и недоволно официјална употреба на јазици, освен на
македонскиот, и покрај бројот на луѓе кои ги зборуваат овие јазици како свои
мајчини јазици. Освен тоа, употребата на етнички симболи беше забранета и
прогласена за нелегална.
Не постоеше можност да се развијат институции за високо образование
на други јазици, освен на македонскиот, бидејќи ова беше исто така
нелегално според Уставот. Етничките групи, освен Македонците, беа малку
присутни во државните институции, и собраниските постапки за донесување
закони беа сите зависни од едноставниот мнозински систем, па општо
правило беше дека другите етнички групи не можеа да направат ништо да го
спречат донесувањето на законот несоодветен за нив.
Сево ова предизвика неколку етнички тензии и инциденти, започнувајќи
со полициските дејствија да се запре отворањето на Универзитетот во Тетово
183 Државен секретаријат на САД, Извештај за почитување на човековите права за 1993 година
(Вашингтон, Државен секретаријат на САД, февруари 1994), стр. 965, 969.
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кој требаше да го реши проблемот за добивање високо образование на
албански јазик, потоа со полициските дејствија во Гостивар и во Тетово во
јули 1997 година, при што целта беше да се казнат албанските
градоначалници за поставување на албанското знаме пред општинските
згради итн.
Овие тензии беа очигледни во секојдневниот живот на граѓаните. Во
општините во кои мнозинството граѓани не се Македонци имаше видно
помалку инвестиции во споредба со другите општини каде Македонците се
мнозинство.
Процентот на невработени Албанци беше поголем и постоеше сериозен
проблем со фактот што многу Албанци кои живееја во Македонија имаа
тешкотии да се здобијат со државјанство на РМ поради строгиот Закон кој
гарантираше дискреционо право на државните институции да го одбијат
барањето за државјанство без потребата да се даде разумно објаснување за
оваа одлука.
Имајќи го сево ова на ум, положбата на етничките групи, освен на
Македонците, беше многу тешка за време на 90-тите, особено беше тешка
положбата на етничките Албанци, бидејќи тие секогаш беа сметани како
можна закана за државниот интегритет и за државната стабилност.

1.4.1.2 Охридскиот договор, постигнувања и имплементација
Охридскиот рамковен договор воведе промени кои беа барани за време
на изминатите години од Албанците во Македонија, за само неколку месеци.
Вооружениот конфликт започна на крајот на февруари 2001 година, и заврши
со овој Договор во август. Меѓународната заедница настојуваше да стави крај
на конфликтот пред повеќе да се прошири и да биде закана за повеќе
граѓани. Лекциите од БиХ и од Косово овојпат добро беа научени.
ОРД даде одговор на сѐ што беше сметано како голем проблем во
функционирањето на демократијата во Македонија. Сите гореспоменати
прашања за етничките права беа земени предвид во ОРД. Имено, пред сѐ,
Преамбулата беше променета и се однесуваше на Македонија како држава на
сите граѓани кои живеат во неа без споменување на одредена нација,
националност или етничка група.
Ова беше позитивен чекор кој требаше да се преземе, но за жал
уставните амандмани кои ги имплементираа принципите на ОРД го
променија овој дел и ја редефинираа Македонија како држава на
македонскиот народ и делови од албанскиот народ, српскиот народ,
турскиот народ, ромскиот народ итн.
ОРД не беше имплементиран во временскиот период одреден во самиот
Договор. Имплементацијата беше одложена и не беше постигната многу
лесно. Интересот на меѓународната заедница почна да слабее, откако запре
конфликтот и откако државава стана постабилна.
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Државава тогаш беше водена од широка владина коалиција која ги
вклучуваше сите поголеми македонски и албански политички партии (СДСМ,
ВМРО-ДПМНЕ, ПДП и ДПА).
На десното крило не му се допаѓаа многу овие промени. Лидерот Љубчо
Георгиевски наведе неколкупати дека би го повлекол неговиот потпис од
ОРД именувајќи го како „срамен“ за Македонија. Исто така постоеше намера
да се има внатрешен договор за одделување на некои делови на државава и
за размена на територии и население со Албанија.
Тоа беа збунувачки времиња! При парламентарните избори од
септември 2002 година, мнозинството гласови беа дадени за СДСМ и за
новоформираната партија на водачот на ОНА, Али Ахмети, Демократската
унија за интеграција. Оваа коалиција имаше многу тешка задача, да ја
започне имплементацијата на ОРД, а тоа воопшто не беше лесно.
Имаше многу тензии и притисок од граѓаните и од опозицијата кои ги
ослабеа позициите на СДСМ која честопати беше сметана за предавник на
големите македонски интереси. На изборите во 2006 година, реформираната
ВМРО-ДПМНЕ со Никола Груевски како лидер, го доби мнозинството
гласови, и тие ја искористија оваа позиција да го изберат нивниот партнер,
прилично ослабнатата албанска политичка партија (ДПА) која не го доби
мнозинството од албанските гласови на тие избори.
Ова беше грубо критикувано, но Владата ја продолжи својата работа до
2008 година, кога спротивно на сите очекувања на ЕУ да ги исполни
стандардите на ЕУ, во државава беа распишани предвремени избори што
беше барано од ДУИ. Тие избори во јуни 2008 година, беа најлошите во
Македонија.
Демократскиот процес на избирање претставници сериозно беше
прекршен од државните институции. Полициските сили, особено оние на
мобилната единица за брзи интервенции Алфа, беа обвинети за злоупотреба
на моќ и за нелегална употреба на сила во корист на политичките партии кои
беа на власт во времето на изборите.
Тоа беше општ хаос кој ја донесе Македонија до работ. Извештаите кои
дојдоа од ЕУ и од другите меѓународни организации беа загрижувачки и
многу негативни.
ДУИ потоа влезе во Владата, но коалицијата никогаш не успеа да
функционира добро. И денес (кога државава е уште еднаш во паника на
предвремени избори) постојат сериозни проблеми во однос на начинот на кој
функционира оваа коалиција. На локалните и на претседателските избори во
март 2009 година, Македонија гласаше мирно и регуларно со мали
неправилности, типични за оваа држава.
На овие избори ВМРО-ДПМНЕ доби она што тие го нарекуваат
„апсолутна моќ“, бидејќи го добија мнозинството во Парламентот, во Владата
и свој претседателски кандидат.
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Интересно нешто за овие избори е што Албанците ги бојкотираа
претседателските избори бидејќи не им се допаѓаше ниту еден од
кандидатите кои влегоа во вториот круг на изборите. Сепак, бидејќи
потребниот цензус претходно беше намален на 40% наместо на претходните
50% од населението, претседателот беше избран со мал цензус од 42%.
Но, да се вратиме на ОРД. Во однос на критиката поврзана со
имплементацијата на ОРД, би сакала да дадам осврт на мислењето на г. Ким
Мехмети184, имено, во една од неговите статии во локално списание185 тој
објавува дека на Македонија ѝ е потребен нов договор, да го имплементира и
да работи на него, бидејќи за осум години не успеа да го имплементира
правилно ОРД.
Наместо тоа бараше компромиси по компромиси, па сега овој Договор
има изгубено каква и да било важност која можеби ја имал. Поради ова, г.
Мехмети дава осврт на слабата волја за правилна имплементација на овој
Договор.
Тој инсистира дека процесот на негово имплементирање требаше да
биде завршен до 2006 година, наместо тоа, многу делови од него остануваат
сѐ уште нерешени и неимплементирани. „Одложената правда е одбиена
правда“ како што Гледстоун има утврдено, или „одбиена демократија“ како
што има наведено Кенеди. Г. Мехмети е убеден дека овој Договор дури е и
невалиден поради задоцнетата имплементација. „2011 е – тој нагласува – и
ние сѐ уште се справуваме со пропорционалното учество во државните
институции! Па овој Договор станува анахроничен и треба да биде заменет со
нешто поефикасно за времето во кое живееме“.186
Г. Мехмети истакнува дека ОРД беше напишан во одреден временски
период, и требаше да се имплементира тогаш, за сега да можевме да вршиме
други работи, да решаваме други проблеми.
Но тоа не се случи. Затоа, тој цврсто верува дека Македонците и
Албанците треба да излезат со ново обновување на Уставот, бидејќи дури и
ОРД остави некои отворени прашања да се решаваат со волјата на луѓето, па
реалноста во која Албанците немаат ефективен пристап до највисоката
државна институција не е повеќе применлива, треба да се одреди во рамките
на Уставот дека една од трите водечки државни институции треба да биде
предводена од албански претставник.187

184 Еден од интервјуираните во овој проект кој работи како писател и како политички аналитичар,
а кој има напишано голем број статии за политичката ситуација во Македонија. Тековно работи
во Македонија за локалното одделение на познатата телевизија во Албанија „Топ канал“.
185 Месечно издание „Заман“ септември 2008
186 Ким Мехмети, новинар [интервју] јануари 28, 2011, 10 h, Скопје
187 Добро познато е дека во Македонија етничкото албанско население никогаш немаше реална
шанса да биде избрано на некоја од повисоките државни функции, затоа што функциите
Претседател на државата, Премиер и Претседател на Парламентот секогаш се резервирани за
македонски претставници, а и најважните министерства никогаш не се дадени на албанците
како на пример, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи
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Според г-ѓа Најчевска, поранешен претседател на Македонскиот
хелсиншки комитет и агилен активист за човекови права, најважното
постигнување на ОРД е што тој го запре меѓуетничкиот конфликт и направи
етничките тензии релативно да исчезнат, додека негативниот удар од него би
бил погрешното мислење дека демократијата на Македонија завршува со овој
Договор, бидејќи беше донесен во време на итност. „Го сметам ОРД како
предуслов за демократски развој во државава“188 – вели Најчевска.
Друг активист за човекови права, г. Исо Руси, од друга страна, е
загрижен за тенденцијата на тековната влада (предводена од десничарската
ВМРО-ДПМНЕ која моментално зазема она што во медиумите се нарекува
„апсолутна моќ“ бидејќи го има мнозинството во Парламентот, во Владата, а
и неодамна избраниот претседател на државава, исто така, е од оваа партија)
да го расчлени на делови и повторно да го врати ОРД.
Вака, изгледа како сѐ да е околу бројки и ништо друго, а не е така.
Владата треба да запомни дека стабилноста на оваа држава се нарекува ОРД
и дека не треба да си игра со оган.189
Значајно нешто околу кое се согласуваат сите оние кои ги интервјуирав е
дека ОРД е предуслов за стабилноста на оваа земја, затоа неговото
имплементирање треба да се земе предвид сериозно и одговорно.

1.4.1.3 Реформи во Република Македонија базирани врз Охридскиот
договор (со специјален осврт кон правото на јазик и правото
на образование)
Новиот Закон за јазиците честопати беше критикуван како
дискриминаторски, не само за најголемата немакедонска група, но, исто
така, и за другите малцинства кои живеат во оваа држава. Имено, Законот за
јазици ја дефинира употребата на јазиците што ги зборува барем 20% од
населението како официјални јазици во Македонија.
На локално поле, во секоја општина во која има 20% население кое
зборува друг јазик освен македонскиот, може да го користи овој јазик како
официјален. Сепак, употребата на други јазици многу е ограничена во
централните државни институции.
На пример, членовите на Парламентот може да го користат јазикот
зборуван од 20% од населението (значи само албанскиот јазик) додека ги
изразуваат нивните мислења на општите седници или во комисии, но не
или Министерството за финансии. Исто така може да се види високото ниво на недоверба во
овие случаи.
188 Мирјана Најчевска, активист за човекови права – поранешен раководител на Хелсиншкиот
комитет за човекови права во Македонија [интервју] 10h00, Хелсиншки комитет за човекови
права во Скопје, Македонија, декември 15, 2010
189 Исо Руси, раководител на Хелсиншкиот комитет за човекови права во Македонија [интервју]
10h, Хелсиншки комитет за човекови права во Скопје, Македонија, 15 декември 2010
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може да го употребуваат кога ќе претседаваат со седниците на Парламентот
или на неговите комисии! И секогаш е дефиниран на овој начин: може да го
правиш ова, но не може да го правиш тоа! Тоа е релативно рестриктивна
примена на јазиците.
А да не се споменува дека во реалноста, употребата на мајчиниот јазик
уште помалку е применета, бидејќи во различни процедури, се случува
административниот службеник кој треба да го напише извештајот за нешто
да не го зборува другиот јазик, и целата процедура се одвива на македонски.
Општо земено, Законот не е соодветен како што би требало да биде.
Во однос на правото на образование, сѐ уште постои видлива
дискриминација во поделбата на државните финансии за државните
универзитети. Од неразбирливи причини, Државниот универзитет во Тетово
секогаш добива помалку финансии во споредба со другите државни
универзитети, и ова отсекогаш е предмет на критика, особено почесто од
опозицијата.
Од друга страна, Универзитетот на Југоисточна Европа, кој претставува
друг универзитет каде што поголемото мнозинство студенти се Албанци,
иако има исто така и големи групи студенти од други етнички заедници, не
прима никакви финансии од Владата иако неговиот статус е јавно-приватен,
значи комбинација помеѓу приватните и јавни финансии. Ова не се почитува
од Владата и не се третира сериозно.
Друго многу важно прашање е фактот што поради пропорционалното
учество на други етнички групи во државните институции, многу млади
дипломци формално се вработени во државните институции, но тие не ни
одат на работа, само примаат плата и остануваат дома, бидејќи нема каде да
работат, Владата нема создадено никакви предуслови за нив, тие се само
бројки кои прават оваа држава да изгледа подемократска, фиктивно.
Од друга страна, дури и ако одат на работа, честопати тие се
оддалечуваат од процесите на донесување одлуки и од важните задачи,
потребни им се само како бројки. Ова навистина е погрешен начин на
толкување на духот на ОРД.
Земајќи го предвид прашањето за имплементацијата на ОРД, друг
проблем кој се појавува и останува без конкретно решение е прашањето за
поранешните борци на ОНА кои воопшто не се интегрирани во општеството
и честопати се на работ на постоењето. Не постои закон кој го регулира
нивниот статус, наместо тоа постои закон кој дава поголема заштита и
финансиска помош на т.н. „македонски бранители“ кои се бореа во воените и
полициските сили во 2001 година.
Ова, исто така, е дискриминаторска позиција, која институционално не е
регулирана, иако албанските политички партии кои се во коалиција со
мнозинството македонски партии секогаш ветуваат дека ќе го решат овој
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проблем, и штом дојдат на власт, на некој начин забораваат на овие луѓе кои
се бореа за нивната кауза и овозможија да се случи целосниот ОРД.
На крајот, би сакала да нагласам дека суштината на еден договор е
слободната волја на договорните страни. Сепак, клучот до успешен договор е
идејата за добра волја (bonа fides) помеѓу договорните страни.
Така, двата поголеми проблема во врска со имплементацијата на ОРД
остануваат следниве: беше деградиран и дезинтегриран во проценти и
броеви и така загуби голем дел од неговиот оригинален дух имајќи на ум
зошто првично беше потпишан.
Може да се види дека добрата волја за детално да се имплементира ОРД
носи само „неволја“ на етничката македонска партија која евентуално би ја
имала таа добра волја да ја заврши оваа работа, да почне да размислува и да
прави нешто друго. Излегува дека добрата волја да се имплементира ОРД е
најсигурниот пат до губење на следните избори и оттука, и парламентарното
мнозинство. Тоа е нешто за што политичарите сметаат дека е тешко да се
направи компромис, после сѐ.
Десет години по потпишувањето на овој важен договор, Македонија е сѐ
уште на крстосница. Владата треба да одлучи дали ќе се врати назад во
времето и ќе остане изолирана од евроатланските интеграции, или ќе ја
промени својата насока и конечно ќе го запечати новиот милениум на
промени, развивања и на современи предизвици.

1.5 Охридскиот договор, интеграцијата и Законот за амнестија190
Според Охридскиот рамковен договор Република Македонија како
држава со мултиетнички карактер треба постојано да обезбедува почитување
на Уставот и целосно да ги исполнува потребите на сите граѓани кои живеат
на нејзината територија, без разлика на националноста, верските убедувања
итн., во согласност со највисоките меѓународни стандарди.
Според точката 2 од Охридскиот рамковен договор, потребен е целосен
прекин на непријателствата. Во оваа точка се наведени: важноста на
обврските од 5-ти јули 2001 година, целосниот прекин на непријателствата,
целосното доброволно разоружување на етничките албански вооружени
групи и нивно целосно доброволно повлекување.
Добро е познат фактот дека со цел да се има одлука на НАТО која би
била од помош во овој контекст, беше потребно да се воспостави општ и
безусловен прекин на огнот, за да се решат државните проблеми по
политички пат, понатаму, јасна обврска на вооружените групи доброволно да
се разоружат и прифаќањето од сите договорни страни на условите и
ограничувањата, во рамките на кои ќе дејствуваат силите на НАТО.
190 Проф. д-р Исмаил Зејнели, Вонреден професор во областа на Казненото право и Декан на
Правниот Факултет, УЈИЕ.
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Вооружените лица кои доброволно се разоружаа и целосно се
расформираа по 5-ти јули 2001 година, со цел да осигурат демократија и
иднина на Република Македонија кон Европската унија – треба да бидат
интегрирани во сите делови на општеството.
Со интеграцијата значи дека лицата кои доброволно се разоружуваат,
целосно го почитуваат принципот на недискриминација и на еднаков
третман пред законот, како и сите други лица. Овој принцип ќе овозможи
вработување во јавната администрација и во јавните претпријатија, како и
пристап до јавното финансирање за развојот на јавните активности.
Под интеграција го подразбираме враќањето на вооружените лица кои
доброволно и целосно се разоружаа, назад во општеството, овозможувајќи
им да живеат во хармонија со социјалните норми и самите да придонесат за
сопствената егзистенција.
Како што е познато, главното значење е намерата за социјализација, што
значи приспособување на животот и работата на социјалната средина.
Социјализацијата, исто така, значи однесување и дејствија кои се
усогласени со барањата на моралните норми, закони и со други регулативи
на секоја социјална околина.191
Лицата кои доброволно се разоружаа во 2001 година, согласно со делот 3
од овој Договор, особено земајќи ги предвид потребите на локалната
полиција во претежно албанските населени места, треба да бидат вработени
во полицијата, како што е дадено во анексот „Ц“ насловен „Имплементација
и мерки за градење доверба“. Во точка 5.2. од Анексот „Ц“ на Охридскиот
договор страните се обврзани да осигурат дека до 2003 година полициската
служба ќе го одразува општиот етнички состав на населението во
Македонија. Според споменатиот анекс ова треба да се направи во неколку
фази и чекор по чекор.
Како иницијален чекор за да се постигне ова, страните презедоа обврска
да осигурат дека 500 млади полицајци од заедниците кои не се мнозинство
во Македонија ќе бидат вработени и обучени до јули 2002 година и овие
полицајци ќе бидат назначени да работат главно во области со претежно
албанско население. Исто така, уште 500 полициски службеници ќе бидат
вработени и обучени до јули 2003 година и тие ќе бидат назначени да работат
по приоритети во сите региони на Македонија.
Интеграцијата, верификацијата и изборот на кандидати, како и нивната
обука според споменатиот Анекс дел 5.2, треба да бидат водени од ОБСЕ, ЕУ
и од САД со испраќање тим од експерти со цел подобро да го проценат
постигнувањето на овие цели. Исто така точката 5.3 од овој Анекс се однесува
на истото прашање и страните ги повикуваат ОБСЕ, ЕУ и САД да ги зголемат
полициската помош и програмите за обука вклучувајќи:

191 Рагип Халили, Пенологија (Приштина, 2010) стр. 146
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- професионална обука, обука за човекови права и други обуки;
- техничка помош за полициската реформа, вклучувајќи помош за
верификацијата, изборот и напредокот на процесите;
- развивање код за однесување за полицијата;
- соработка во поглед на транзициското планирање за вработување и
за ангажирање полициски службеници од заедниците кои не се
мнозинство во Македонија;
- што е можно поскоро назначување меѓународни полициски
набљудувачи и советници во најчувствителните делови преку
соодветни договори со релевантни органи на власта.
Интеграцијата, исто така, ја подразбира потребата од радикална
промена на ставовите и однесувањата на лицата кои доброволно се
разоружале во 2001 година. Тие ќе ги запрат сите непријателства и битки и
во иднина ќе се однесуваат во согласност со законот.192
Во процесот на интеграција на овие лица во општеството важно е тие да
се реедуцирани до степен да можат да ги усвојат социјалните вредности и
норми, да ги почитуваат и да ги сметаат како обврски кои се од нивна корист.
Најголемиот дел од овие лица може да сметаме дека веќе се интегрирани во
општеството.
Понатаму, осврнувајќи се на точка 5 (недискриминација и
пропорционална застапеност) интеграцијата на лицата кои доброволно се
разоружаа во 2001 година е предвидена и во воената служба. Интеграцијата
на лицата кои доброволно се разоружаа во 2001 година, исто така, е
загарантирана и во деловите 8, 77, 78 од Анекс „А“.
Фундаменталните вредности на уставното уредување на Република
Македонија се:
- основните човекови права и слободи на човекот и граѓанинот
признати со меѓународното право и со Уставот;
- пропорционална застапеност на лицата кои припаѓаат на сите
заедници на сите нивоа (член 8, Анекс „А“ од Охридскиот рамковен
договор);
- омбудсманот ги заштитува правата обезбедени со Уставот и со
законот за сите граѓани кога се прекршени од државна
администрација и институции и други организации кои имаат јавни
надлежности. Омбудсманот ќе обрне посебно внимание на заштитата
на принципот на недискриминација и пропорционална застапеност
на заедниците во јавните тела на сите нивоа. (Бр.77, Анекс „А“ од
Охридскиот рамковен договор).
Интеграцијата на лицата кои доброволно се разоружаа во 2001 година,
исто така е загарантирана со Законот за амнестија („Службен весник“,
бр.18/02 од 07.3.2002).
Преку овој Закон овие лица ќе бидат ослободени од обвинение,
кривичните постапки иницирани против нив ќе бидат запрени, ќе бидат
ослободени од затвор.
192 Исто.
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Ова се однесува на лицата, граѓани на Р. Македонија, за кои постои
разумен сомнеж дека подготвувале, или извршиле кривични дела поврзани
со конфликтот во 2001 година до ден 26-ти септември 2001.
Со амнестија овие лица, кои не се наведени по име, се ослободени од
обвинение. Амнестијата е акт на законодавното тело во форма на закон со
кој група на ненаведени личности се ослободени од обвинение. Законот со
кој се дава амнестија треба секогаш да се применува за одредени категории
на кривични дела, пред сè на одредени категории на лица.193
Законот за амнестија од 26-ти септември 2001 година, поконкретно
параграфите 1 и 2 од член 1, пропишуваат дека:
- Кривичното гонење на сите лица за кои постои разумен сомнеж дека
подготвиле или извршиле кривични дела според Кривичниот закон
на Република Македонија поврзан со конфликтот до 26-ти септември
2001 година ќе биде запрено.
- Кривичните постапки за сите лица за кои постои разумен сомнеж
дека подготвиле или извршиле кривични дела според Кривичниот
закон на Република Македонија поврзан со конфликтот до 26-ти
септември 2001 година ќе бидат запрени.
- Сите лица кои служат затворска казна поради подготвување или
вршење кривични дела според Кривичниот закон на Република
Македонија поврзан со конфликтот до 26-ти септември 2001 година
ќе бидат ослободени.
- Пресудата и законските последици на пресудата до 26-ти септември
2001 година ќе бидат поништени.
Одредбите од параграфите 1, 2 и 3 од овој член, не вклучуваат лица
извршиле кривични дела поврзани со конфликтот од 2001 година, кои се
јуриздикција на Меѓународниот кривичен трибунал – за лицата кои се
обвинение за сериозни прекршувања на хуманитарното право
територијата на поранешна Југославија од 1991 година.

кои
под
под
на

Трибуналот има судска надлежност да ги прогонува злосторниците за
најсериозните меѓународни кривични дела предвидени со неговиот Статут.
Врските помеѓу Трибуналот, Обединетите нации и разни држави се
регулирани со специјални договори.
Судот има меѓународен правен карактер и судска надлежност на
територијата на сите држави членки, како и според посебни договори на
територијата на која и да било држава.194

193 Владо Камбовски, Кривично право: Општ дел (превод), (Скопје 2004), стр. 1075. Терминот
амнестија потекнува од грчки збор со значење заборавен, државата не иницира кривични
постапки. Моќта на давање амнестија лежи во Парламентот на Македонија. Законот со кој се
дава амнестија го прави тоа за одредена категорија на лица и кривични дела. Парламентот
нема уставна надлежност да даде амнестија за сите криминални дела.
194
Исмет Салиу, Меѓународно кривично право (Приштина, 2005) стр. 292.
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Член 5 од Статутот на Меѓународниот кривичен трибунал одредува
четири кривични дела под јуриздикција на Трибуналот, и тоа: геноцид;
злосторства против човештвото; воени злосторства; и агресија.
Досега не постои меѓународно прифатена дефиниција на злосторството
агресија. Во параграфот 2 од член 5, е наведено дека Меѓународниот
кривичен трибунал ќе примени јуриздикција за злосторството агресија кога
законската одредба за тоа ќе биде одобрена во согласност со релевантните
одредби на Повелбата на ОН, според која ова злосторство ќе биде
дефинирано и другите услови за примена на јуриздикција на Судот ќе бидат
одредени, со примена на одредбите од членовите 110 и 111 на Статутот.
Намерата на овој Суд е да го почитува принципот nullum crimen sine
lege, затоа јуриздикцијата на Судот е ограничена за судски процеси за
извршители на кривични дела кои се одредени со меѓународното право.195
Со одредбите кои се однесуваат на кривичната одговорност, според
Статутот на Меѓународниот кривичен трибунал, се регулирани следниве
прашања: за едно лице да се смета за одговорно за извршување кривично
дело мора да го има извршено делото со намера, додека невниманието се
смета за околност која исклучува кривична одговорност.196
На 5-ти септември 2007 година обвинителството поднесе барање за
откажување од јуриздикцијата на Р. Македонија, за да ја спроведе неговата
јуриздикција и истовремено предавање од Р. Македонија, на сите сегашни и
идни истраги и кривични обвиненија за кривични дела извршени од членови
на Ослободителната народна армија (ОНА) во 2001 година, како и за сите
активности до денес и да му ги предаде на Трибуналот натамошните истраги
на можните активности, активностите на членовите на безбедносните сили
на Република Македонија за време на 2001 година, вклучувајќи и можни дела
извршени во Љуботен.
На 12-ти мај 2005 година, Канцеларијата (Бирото) на обвинителите на
Меѓународниот кривичен трибунал ја информира Р. Македонија дека на 9-ти
мај, обвинението било потврдено само во случајот „Љуботен“, додека во
другите истраги, ниеден од таканаречените злосторници не го достигнал
потребниот степен на кривична одговорност потребна за обвинение.
Според она што беше презентирано погоре, петте случаи за кои од
Република Македонија беше побарано да се откаже од нејзината
јуриздикција, се затворени и не може да влијаат на обвиненијата против
обвинетите. Овие случаи веќе се сметаат за Non bis in idem.

195
196
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Заклучоци
- Успешноста на Македонија во имплементацијата на Договорот, како
што е потврдено од ЕУ, придонесе за напредок на позицијата на
државата на нејзиниот евроинтегративен пат и останува суштинска
алатка за натамошна процена на нејзиниот прогрес во однос на
исполнувањето на Копенхашкиот политички критериум за
почитување и заштита на (етничките) малцинства.
- Бадинтеровиот принцип особено е значаен за постигнување на
целите условени со Охридскиот рамковен договор, претставувајќи
механизам и значаен инструмент во примената на консензуалната
демократија во Република Македонија. Со успешната примена на овој
принцип од сите инволвирани страни, ќе се осигури мултиетничкиот
карактер на државава, како што е пропишано со Уставот.
- Имплементацијата на ОРД постојано е придружувана со деградација
на овој документ, со негова трансформација во бројки и проценти
што го прекршува духот на ОРД поради недостигот на политичка
волја да биде целосно имплементиран.
- Охридскиот рамковен договор не го реши статусот на Албанците како
уставотворна нација бидејќи беше донесен со намера да се стави
прекин на непријателствата во 2001 година. Имено, прашањата за
институционализирање на албанскиот јазик и на албанскиот симбол
сѐ уште остануваат отворени прашања кои бараат фер и демократско
решение.
- Во однос на интеграцијата и амнестијата треба да забележиме дека
Законот за амнестија треба да биде почитуван во целост и случаите
вратени од меѓународниот кривичен суд треба да се сметаат за non
bis in idem.
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î Охридскиот рамковен договор десет години
подоцна: Јавните финансии и невработеноста

Апстракт
Оваа анализа има цел да фрли светлина врз економските движења во
Македонија во текот на првата деценија по Охридскиот рамковен договор,
особено од гледна точка на обезбедување еднаквост на пристапот до јавните
финансии на централно и на локално ниво. Во смисла на ова авторите се
спротивставени на Охридскиот рамковен договор во три аспекти, и тоа:
праведната
распределба
на
јавните
средства,
достигнувањата и
предизвиците во спроведување на Охридскиот рамковен договор од аспект
на фискалната децентрализација и движењето на невработеноста во земјава,
во зависност од нивната национална припадност.
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Правичната распределба на јавните средства
во Република Македонија – недоволна и според ОРД
Д-р Абдулменаф Беџети

Вовед
Охридскиот рамковен договор очигледно претставуваа една силна
основа за политичката стабилност на земјава, како еден предуслов за
економска стабилност, додека оваа стабилност, пак, претставува предуслов
за поттикнување на одржливиот економски развој како и можност за една
општа социо и економска благосостојба.
Охридскиот рамковен договор како еден комплексен пакет е
преуредување на политичкиот и на уставно-правниот систем на земјава, но
не опфаќа на правичен аспект и некој економски документ (анекс за
економија) за уредување на економските односи и за елиминирање на
неправичностите и економската дискриминација во земјава, која се однесува
на неколку сегменти кои на индиректен начин ќе влијаат врз економската
интеграција на бизнисите во северозападниот дел на земјава.
Тоа е сосема друга работа што на крајот на првата декада сè уште нема
доволно подобрување во однос на правичната распределба на јавните
средства во земјава. Најважниот економски сегмент во Охридскиот рамковен
договор, кој најбрзо може да се почувствува во економската благосостојба на
граѓаните
претставува
процесот
на
деконцентрација
на
повеќе
концентрираната моќ во Европа и пошироко, како што беше случајот и со
Македонија.
Во функција на сево ова се донесе Законот за локална самоуправа,
можеби и толку системски и значаен закон како и самите уставни промени.
Со овој Закон за првпат на локалната самоуправа, покрај другите
компетенции, ѝ се враќа она што намерно ѝ беше земено во 1991 година –
планирањето и поттикнувањето на социо–економскиот развој на локално
ниво. Во 2002 година се донесе Законот за локална самоуправа, додека во
2004 и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, а
кои најмалку претставуваат нормативен прогрес во споредба со постојната
состојба во оваа сфера.
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Денеска на десетгодишнината на Охридскиот рамковен договор може да
се констатира дека сè уште сме далеку од една оптимална правичност во
распределувањето на јавните средства од централниот буџет и од
централните вонбуџетски фондови, што во овој случај претставува цел со
оваа анализа и студија да се разјасни тоа.
Идејата и оваа димензија да се опфати во рамките на овој комплексен
проект се јавува како резултат на нашите перманентни анализи во текот на
претходниот период, па сè до денес во однос на она што ние сме направиле
во оваа сфера со цел за привлекување на вниманието на политичките
креатори за отстапување во овој аспект.
Целта на студијава во овој случај е со научен пристап и наведени
методолошки скици да ја анализираме кумулативната состојба во однос на
оваа димензија и да предложиме конкретни активности и дејствувања во
насока на подобрување на актуелната положба.

Методолошко објаснување на студискиот пристап
Имајќи предвид дека материјава што се обработува е со висока
сензитивност, а и поради перманентната политизација, сметам дека е
разумно да се даде методолошко објаснување на постапката во оваа насока,
со цел за минимизирање на евентуалните тенденции за политизација на
студијава. Методот на анализирање на фискалниот и на даночниот систем во
Р. Македонија, како и компарацијата со земјите членки на OECD и на ЕУ ќе ја
извади на виделина големата различност на структурата на јавните приходи.
И покрај немањето пристап до јавните информации (кои не се
транспарентни), во продолжение ќе ја анализираме општата структура на
системот на јавни приходи за 2010 година (кумулативна состојба) како и секој
вид на данок со конкретниот фискален придонес, задржувајќи се на посебна
и детална анализа на ДДВ–то како еден од најпродуктивните извори на
даночните приходи во Р. Македонија.197
Методот на компарација ќе се спроведува во структурата на реализација
на ДДВ секогаш споредувајќи еден регион со доминантно етничко население
Албанци (над 70%) што го покрива Регионалната дирекција на УЈП со седиште
во Тетово со регионални дирекции со многу слични параметри198, како што е
случајот со Битола, наспроти Тетово, и Прилеп, наспроти Гостивар.

197 Од моментот на спроведување на овој даночен потсистем – април 2000 година, па до денес,
фискалната продуктивност на овој извор перманентно е во растечки тренд, за да постигне
денес (2010) над 40% од даночните приходи во земјава.
198 Најнапред даночниот систем на потрошувачка – ДДВ и акциза имајќи ги предвид
ограничувањата од компаративната метода – бидејќи доминантниот дел (над 80%) на овие
даноци се наплаќаат во терминалните точки или при набавки. Значи системот генерира ДДВ во
изворот додека го реализира во деситнација – во потрошувачката локација. Изворното место
најчесто е поврзано со увозните точки и со производните капацитети (и двата надвор од
териториите со албанско население) додека местото на потрошувачка е кај крајниот
потрошувач–граѓанинот.
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Особено методот на анализа и на компарација ќе се спроведува и во
другите намени и синтетички ставки на најистакнатите јавни расходи199 во
јавниот сектор, како што се секторите: образование, здравство, култура и
економска и неекономска инфраструктура во РМ. Сите овие функционални
намени ќе се споредуваат помеѓу општините со приближно население, како
што е Битола, наспроти Тетово, и Прилеп, наспроти Гостивар.
Со методот на синтеза ќе се обидеме да дадеме констатации за
постојната ситуација во оваа област и посебно за мерките што треба да се
преземаат за подобрување на овие видливи девијации без да ги осудуваме
причините за нивно постоење.200
Методите на индукција и на дедукција ќе бидат присутни во одредени
сегменти на студијава, така што во конкретни случаи на студијава ќе
направиме потребни објаснувања, но секогаш имајќи ги предвид
ограничувачките аспекти за вклучување, или за отстранување, одредени
околности, посебно во социјалните науки.
Наспроти методите за квантитативна анализа (белешки и база на
податоци Desk reserch) ќе се обидеме да спроведеме и квалитативни методи
(Field research) преку еден едноставен прашалник и со интервјуирање на
одговорните лица за управување со јавните институции.

Системот на јавни приходи во Република Македонија
Системот на јавни приходи наследен од социјализмот речиси целосно е
трансформиран од почетокот на транзицијата на политичкиот и економскиот
систем на Р. Македонија.
Во 1992 година, во услови на фискална оптовареност за социјални
потреби како последица на трансформација на сопственоста од општествена
во приватна, како и во услови на организациско, технолошко и финансиско
преструктурирање, од една страна, и во услови на пораст на трошоците за
функционирање на независната држава, од друга страна, се појави
неопходноста за редизајнирање на фискалниот систем во земјава.
Започна истражувањето за новиот систем на Македонија 201 и се
дизајнираше „Концептот на новиот даночен систем на РМ“ каде што беа
структурирани фундаментални промени на системот.
Имплементацијата на системот започна во 1994 година и еден значаен
негов дел и ден денес е во примена, освен концептот за трансформација на

199 Поимот јавни расходи ги изразува вкупните расходи од централниот буџет и вонбуџетските
(јавни) централни фондови на РМ.
200 Во овој случај сакам да ја зачувам оддалеченоста од политичкиот мотив на студијава бидејќи
најголемиот дел на моите перманентни анализи во оваа област биле реализирани за да ги
докажам и политичките причини на постојнава ситуација.
201 Поопширно: К. Богоев и Ж. Атанасовски, Современи концепти на даночниот систем на Р.
Македонија, Скопје, 1992
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данокот на промет на стоки и услуги во ДДВ кој е во примена од април 2000
година.
Ако се обидувам во најскратена форма да ја формулирам структурата на
даночниот систем, можам да кажам дека
ека денеска имаме исклучително
„моноцентрички“ 202 даночен систем, кој исклучително гравитира
врз
данокот на потрошувачка (ДДВ, акциза и царина) кои сочинуваат над 50%
(приближно 1 милијарда евра годишно) од вкупните даночни приходи.
Ако на нив се додадат и социјалните придонеси (со приближно 700
милиони евра годишно), резултира со над 2/3 од вкупните приходи кои се
генерираат од овие извори. Учеството на јавните приходи од даноци од
приход – персоналец и данокот од добивка сè
è уште се на ниско ниво
(приближно 235 милион евра годишно).203
Поедноставно речено даночниот систем на РМ многу е регресивен
бидејќи даночната оптовареност не е распределена пропорционално со
економската моќ на даночните обврзници – таа повеќе (релативно, се
подразбира) паѓа на средната класа
ласа и на сиромашното население отколку кај
богатата класа. Трендот се влошува уште повеќе по трансформацијата на
системот со даночната прогресија во данок на приходи во системот на рамен
данок.204 Еве како изгледа структурата на јавните приходи во централниот
централни
буџет на РМ за 2010 година:

Извори на буџетски приходи
0

0
9%

2%

3%

4%
8%

74%

Приходи од даноци
Капитални приходи
Домашни обврски
Продажба на ХВ

Неданочни приходи
Трансфери и донации
Странски обврски
Приходи од наплата на заеми

202 Поопширно: А. Беџети, Фискална политика Vs. Економска криза во Р. Македонија,“,
Македонија, FIIOMСкопје, мај 2010
203 Податоците се од централниот Буџет за 2010, „Службен весник 31.12.2010
204 Рамниот данок 10% започна целосно да се применува на први јануари 2008 година и го замени
тристепениот систем со 15% првото ниво (до две просечни плати), со
с 18% од 2–5 просечни плати
и 23% над 5 просечни плати
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Трендот за изминативе 10 години укажува на влошување на структурата
на даноците на товар на данокот на потрошувачка каде Албанците главно се
„учесници“ прогресивно – бидејќи заработените пари во странство ги трошат
овде.
Година
Вид на данок
2000
2001
2002
2003_ 2005_ 2010
I. Данок на приход
26,5
21,5
18,6
21,4
20,05
17,0
1.Персонален данок
21,1
15,2
13,8
15,1 15,05
2.Данок на добивка
5,5
6,3
4,8
6,3
5,00
II. Данок на потрошувачка 58,3
58,6
57,5
65,0
70,0
70,0
1.ДДВ (до 01.4.2000-)
34,2
35,9
37,7
44,7
49,0
2.Акцизи
24,0
22,7
19,8
20,3
21,0
III. Данок од меѓународна трговија
и трансакции
15,1
12,8
11,6
12,9
9,0
7,7
1.Царина
11,8
10,1
9,6
10,7
9,0
2.Такси од увоз
3,3
2,7
2,1
2,6
--IV. Други даноци
(Такси за концесии)
0,1
0,6
0,6
0,6
0,95
5,3
V. Трансакциски данок (воен данок)
6,5
11,6
-----__ ---_
За да се има јасна претстава за соодветната структура на даночниот
систем во земјава треба неа да ја споредуваме со структурата на приходите
во земјите од ЕУ и OECD. Погледнете ја следнава табела:
Земја Приходи & Добивки Соц.осигурув. Плати Богатство Потрошувачка Други
Австрија

28,7

34,3

6,2

1,3

28,3

0,8

Данска

58,9

4,2

0,6

3,5

32,5

0,0

Франција

24,0

36,1

2,1

7,0

26,8

3,9

Германија

29,8

39,3

--

2,5

28,0

0,0

Јапонија

31,4

37,2

--

11,0

20,1

0,3

В. Британија

39,2

17,1

--

10,9

32,3

0,0

Италија

34,0

28,5

0,0

4,6

27,5

5,1

САД

49,1

23,9

--

10,7

16,4

--

ЕУ-15

34,9

27,5

1,2

4,9

30,4

0,8

Вкупно OECD

35,3

25,1

1,0

5,4

31,7

1,3

Македонија:

14,8

31,7

---

1,0

51,8

0,7

Извори: OECD Revenue Statistics, септември, 2004, За МК-лична пресметка

Во даноците на приход – персоналниот данок и данокот на добивка,
регионите со доминантно македонско население од фискален аспект се
видливо „попродуктивни“ како последица на поголемиот број нивни
вработувања, како и на поголемата активност на македонските компании во
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земјава. 205 Податоците за фискалната година 2010 од регионите кои ги
покриваат регионалните дирекции укажуваат (сведочат) за следнава состојба:
Рег. дирекција

Население

Битола
Тетово
Кавадарци

365.201
398.606

Дан.добивка
( во мил.ден)
158
50
68

Персоналец Бр.дан.обврз.
(во мил.ден)
за ДДВ
766
5.499
454
3.245
362
3.591

Извор: Лична обработка на податоците од регионални дирекции во УЈП–МК

За детализирање на анализата за придонесот и за фискалниот товар
според бројот на даночните обврзници за ДДВ како главен извор на
централниот буџет, приближно со бројот на населението одговорна е
Регионалната дирекција на Битола (покриеноста на општините според
следнава табела) со вкупно 5.499 даночни обврзници за 2010 година и
регионалната дирекција на УЈП–Тетово со вкупно 3.245 даночни обврзници за
ДДВ (покриеноста регионалната дирекција по општини, и тоа по месечни,
квартални и годишни вредности – погледни ја следнава табела).206
Прегледот во продолжение укажува на структурата на општините,
даночните обврзници и на бројот на граѓаните кои спаѓаат под надлежност
на соодветната Регионална дирекција на УЈП во Тетово и во Битола:
Регионална
дирекција
Тетово

205

Подрачна

Број на

единица

граѓани

Регистриран број на даночни обврзници за
ДДВ
Заклучно до 31.12.2010
Месечно

Квартално

Годишно

Тетово

Тетово

86580

149

650

377

Тетово

Гостивар

81042

67

474

175

Тетово

Кичево

30138

33

222

131

Тетово

Дебар

19542

6

72

38

Тетово

Мак.Брод

7141

4

38

25

Тетово

Боговиње

28997

14

79

50

Тетово

Брвеница

15855

10

61

42

Регионите со доминантно албанско население главно имаат помалку вработени во
земјава, тие главно се вработени во странство што се докажува со годишните приватни
трансфери кои достигнуваат и дури до 20% од БДП.
206 Со сите тешкотии за пристап до официјални податоци кои не се објавени, моравме да
генерираме официјални податоци според лични канали, но поради забраната за објавување,
дури и за научни истражувања немаме можност да ги откриеме нивните извори. Ова во ниту
еден момент не ја става под сомнение нивната точност - од другата страна, кој се сомнева во
веродостојноста на податоците нека се обрати до канцеларите на регионалните дирекции на
УЈП. Нетранспарентноста на овие податоци, која по дефиниција треба да биде потранспарентна
од сите, бидејќи тие се средства на граѓаните – даночни исплатувачи – граѓани на оваа земја
кои треба да знаат од каде се земаат тие средства и за која намена се трошат.
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Тетово

Вранештица

1322

1

2

2

Тетово

Врапчиште

25399

6

54

20

Тетово

Другово

3249

1

11

7

Тетово

Желино

24390

16

68

61

Тетово

Зајас

11605

2

22

7

Тетово

Јегуновце

10790

5

31

26

Тетово

Осломеј

10420

4

13

8

Тетово

Пласница

4545

1

5

5

Тетово

Маврово Ростуша

8618

3

29

11

Тетово

Теарце

22454

7

44

42

Тетово

Цен. Жупа

6519

2

9

3

ТЕТОВО

Вкупно

398606

331

1884

1030

Извор: Лична обработка на податоците од регионални дирекции во УЈП–МК и ДЗ статистика

Регионална
дирекција
Битола

Подрачна
единица

Број на
граѓани

Регистриран број на даночни обврзници за
ДДВ
Заклучно до 31.12.2010
Месечно

Квартално

Годишно

Битола

Битола

95385

177

1376

597

Битола

Прилеп

76768

101

823

450

Битола

Охрид

55749

129

907

397

Битола

Демир Хисар

9497

9

73

34

Битола

Крушево

9684

2

49

16

Битола

Ресен

16825

26

164

41

Битола

Струга

63376

62

480

215

Битола

Вевчани

2433

5

24

9

Битола

Дебарца

5507

7

31

24

Битола

Долнени

13568

2

32

33

Битола

Кривогаштани

6150

4

35

14

Битола

Могила

6710

1

36

58

Битола

Новаци

3549

2

20

34

Битола

Вкупно

365201

527

4050

1922

Извор: Лична обработка на податоците од регионални дирекции во УЈП–МК и ДЗ статистика

175

Абдулменаф Беџети
Според официјалните податоци на соодветните дирекции, регионалната
дирекција на Битола, за фискалната година 2010 има генерирано ДДВ во
износ од 2.079.000.000 ден (33,8 мил евра) (ДДВ од влезот при увоз и
промет во земјава со стапка од 18% и 5%, додека регионалната дирекција во
Тетово има генерирано приходи од ДДВ во вкупен износ од 4.533.141.000 ден
(73,7 мил евра). Што значи, иако бројот на населението под надлежност на
регионалната дирекција на Тетово е поголем само за 9% споредено со
207
дирекцијата во Битола, вредноста на генерираниот ДДВ е поголем за 118% .
Обработката на податоците е направена врз основа на реализираните
аконтации за ДДВ (месечни, квартални и годишни) за сите ставки (од 1 до 15),
т.е. за цела структура и различни форми на овој фискален „генератор“. За
регионалната дирекција во Тетово вреди да се истакнуваат и другите
фискални параметри како што се:
üВкупниот промет 35.945.516.000 денар (585 милиони евра)
üВлезен промет (влезен ДДВ) 23.389.691.000 денар (380 милиони евра)
Овие логички записи укажуваат на тоа дека сите неосновани
претпоставки кои честопати биле синоним за неосновани квалификации за
Албанците208 се неодржливи и се во спротивност на реалноста.

Систем на јавни расходи во Република Македонија
Без сомнение низ времето важноста и улогата на јавните расходи се
променети. Со развојот на општеството и на државата постојано се менува и
улогата на јавните расходи.
Некогаш тие служеле само за покривање на административните и на
функционалните расходи на државата –војската, полицијата и другите
органи за базичните функции на државата. Денес сè повеќе ја опфаќаат
социо–економската улога покрај класично фискално–административната
улога.209
Обемот и структурата на јавните расходи од почетокот на процесот на
транзиција е цел на студијава. Ова, како и потребата за хармонизација на
расходите и можностите за генерирање и фискалната продуктивност на
економијата и граѓаните.

207 Низ сите студии на авторот, повеќе од една декада постојано ја развива тезата дека албанските
региони, односно самите Албанци плаќаат многу повеќе ДДВ од другите – логично поради тоа
што тие сами ги генерираат своите приходи во странство и исклучиво ги трошат во земјава, но
ниту еднаш не сме можеле да имаме реални „докази“ за ова и како резултат на природата на
даночниот систем на ДДВ
208 Познат е исказот „Шипковица не инсталира фискални апарати“ како политичка изјава за да ги
промовираат Албанците дека вршат фискална евазија–злоупотреба
209 Поопширно: R. и P. Musgrave -,,Javne Financije u Teoriji i Praksi“, стр. 7-14, Institut za Javne
Financije, 1998 Загреб.
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Настојуваме да бидеме пообјективни во набљудувањето, интересот и
научната студија во Р. Македонија, област која е истражувана и од авторот210
од 1999–2002.
Обемот на јавните расходи во случајот за РМ на убедлив начин ја
утврдува тенденцијата на перманентен пораст познат во фискалната теорија
како Wagner-ов закон.
Во неколку периоди овој обем на јавните расходи достигна и над 40% од
БДП, додека денес, и покрај програмските определби и обиди за намалување
за 1% годишно211 на крајот на половината на вториот мандат, јавните расходи
кумулативно се зголемени за 0,7% (од 37% на 37,7%) од БДП.
Секое зголемување на јавните расходи и според Теоријата за оптимална
селекција на алтернативата помеѓу јавните и приватните добра 212 го
поместува реалниот сектор.
Во услови на македонската економија, особено во услови на економска
криза, е потребно да се идентификуваат економските потенцијали и врз
нивна основа да се проектираат јавните расходи со посебен приоритет –
продуктивните капитални расходи.
Фискалните проекции за јавните расходи за 2010 година се над 153,7
милијарда денари кои се за 2,8 % повисоки од пред една година, во услови
кога имавме економски пораст само за 0,7% во споредба со претходната
година.
За да ја анализираме структурата и „националната“ праведност на
јавните расходи за случајот Македонија и во услови на неможноста за
идентификација на буџетската дестинација по „етничка боја“ (и затоа што
недостига ваква евиденција – за коректност можам да кажам дека и во
развиените земји на ЕУ ваква евиденција не постои), ние ќе се служиме со
компаративниот метод на буџетските одобрени средства за функции –
одредени сектори управувани од функционери (министри) Албанци како и од
територијалната распределба на четирите базични функции во општеството:
образование, здравство, култура и инфраструктура. Разликите се очигледни.
Од аспект на синтетичките буџетски ставки од податоците во табелата
што следува јасно може да се види „фискалниот товар“ на министерствата со
посебен акцент на министерствата кои се управувани од Албанците во
последниве 2 години (затемнети податоци):

210 А. Беџети, „Структура на јавните расходи – нивна оптимизација со посебен осврт во РМ“,
докторска дисертација, УКИМ, Скопје 2002
211 Економска програма на ВМРО–ДПМНЕ „Економска преродба во 100 чекори“, Скопје 2006
212 Hyman D. ,,Public Finance,“ A Contemporary Application of Theory to Policy, I-st chapter, South
Western College, August 2007
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Раздел

Опис

2009

2010

1001

Претседател на Република Македонија

72.861

72.740

3001

Уставен суд на Република Македонија

41.452

31.500

4002

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

1.164.949

1.504.442

4003

Секретаријат за законодавство

21.925

16.189

4006

Државно правобранителство на Република Македонија

67.500

63.019

4007

Агенција за развој и инвестиции

20.984

11.744

4008

Агенција за државни службеници

65.660

40.182

4009

Секретаријат за европски прашања

661.143

141.333

4011

Министерство за информатичко општество

1.756.430

840.720

5001

Министерство за одбрана

8.340.000

6.318.000

5003

Дирекција за заштита и спасување

323.369

634.203

5004

Центар за управување со кризи

181.800

149.340

6001

Министерство за внатрешни работи

10.651.500

9.430.218

7001

Министерство за правда

511.821

339.291

7002

Управа за извршување на санкции

876.218

674.200

8001

Министерство за надворешни работи

2.512.533

1.443.270

9001

Министерство за финансии

2.671.012

1.227.750

9002

Министерство за финансии - функции на државата

20.994.605

19.402.345

9003

Царинска управа на Република Македонија

1.299.846

1.020.491

9004

Агенција за стоковни резерви

1.883.425

1.034.264

9005

Управа за јавни приходи

1.625.252

1.169.241

9006

Управа за финансиска полиција

41.219

35.225

10001

1.491.802

1.215.228

805.437

519.204

4.052.421

2.171.214

1.932.875

1.679.546

15001

Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно
планирање
Министерство за транспорт и врски
Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство
Министерство за труд и социјална политика

21.026.939

22.615.209

16001

Министерство за образование и наука

20.857.814

19.575.964

18001

Министерство за култура

652.017

985.566

19001

Министерство за здравство

1.774.497

3.063.593

19101

Министерство за локална самоуправа

253.099

500.193

66002

Фонд за здравство на РМ

20.037.062

19.315.310

66004

Фонд за ПИОМ

42.299.820

42.983.357

12101
13001
14001

Извор: Буџет на РМ за 2009 и 2010 година
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Ако ја земаме како пример фискалната година за 2010 година кога
Албанците управувале со 5 министерства со вкупно 27.912 милион денари
(приближно 454 мил евра) од кои 80% од средствата им припаѓаат на
програмите за социјална заштита (без можност за инвентивност и развој)
додека вкупните јавни расходи (вклучувајќи и вонбуџетските фондови) се
153.700 милион денари (2,5 милијарда евра) што резултира дека приближно
18% на Албанците управуваат со јавните финансии.213
Ако се одземаат фиксните социјални програми (во кои министерот нема
никакво влијание) ќе резултира дека Албанците управуваат помалку од 5% од
вкупните јавни средства (вклучувајќи ги и јавните фондови и вонбуџетските
фондови).

Јавните расходи наменети за функција на културата во РМ
Факт е дека културната сфера претставува еден мост како врска помеѓу
луѓето, различните етникуми, односно еден колаж кој симболизира добра
намера и толеранција во еден заеднички амбиент, т.е. еден синоним кој ја
именува и РМ како мултиетничка и мултикултурна заедница.
Наша цел е оваа сфера, т.е. културната област, да ја набљудуваме како
обврска која извира од РОД, бидејќи овие обврски истовремено се стандарди
што треба да се исполнуваат за да имаме полесен пристап како земја
214
кандидат за зачленување во ЕУ.
Водени од кинеската поговорка дека „една слика вреди повеќе од 1000
зборови“ ние ќе ја презентираме само структурата на одредени програми
според соодветните оддели во Министерството за култура, класифицирани
на македонски и на албански и други. За наведените графикони не е
потребен посебен коментар:
a. За издавачка активност се потрошени 45 милиони денари,
а се објавени 57 наслови на албански јазик од вкупно 259 наслови,

213 Оваа квантитативна анализа е несоодветна поради висината на расходите за социјални
програми во Министерството за социјална и политичка работа. Самиот фактот што после една
декада не може да се реши социјалниот статус на припадниците на ОНА од 2001 год. (херои и
инвалидни борци на ОНА) наспроти одамна решениот статусот на македонските „бранители“
ова зборува само за себе колку оваа буџетска ставка е управувана од Албанците. Оваа ставка за
наведената намена нема да опфаќа повеќе од 1 мил. евра
214 Вака започнува студентот Арменд Адеми во обидот да ја дефинира важноста на адекватното
финансирање на културата без етнички, религиозни и без традиционални разлики – што за
случајот Македонија ова е спротивно.
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Број на издавачки куќи кои се квалификуваат за финансирање
124
140
120
100
80
29

60
40
20
0

Издавачки куќи–Алб

Издавачки куќи–Мак
куќи

b. За театарот буџетот е 56 милиони денари од кои само 9,4 милион
денари се за албански проекти.

Број на албански проекти кои се квалификуваат во секторот на театарот
91
100
13

50
0
Вкупен број на проекти

Албански проекти

Буџет за финансирање на албански проекти (театар)

9,400,000

Албански проекти (ден)

56,000,000

Вкупен број на проекти
(ден)

0
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c.

За музички проекти и за проекти на сцена буџетот е 50 милион
денари за 153 проекти, од кои само 10 проекти, со буџет од 1,14
милион денари или приближно 2,2%, се албански.

% ид буџет
уџет за албански проекти (музико-театарски)
(музико
2%

98%

Вкупен буџет
d.

Буџет за Алб.проекти

За културни настани буџетот е 5 милиони денари, од кои само 0,55
милиони се за Албанците.

% ид буџет
уџет за албански манифестации
11%

89%

Останати
e.

Културни манифестации–Алб
манифестации

За уметничка галерија буџетот е 13,15 милиони денари со вкупно 214
проекти, од кои само 21 се албански
ки проекти, со буџет од 0,84
милиони денари.

% од буџет за албански проекти / арт и галерија

6%

94%

94%

Албански проекти

Останати
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f.

За заштита на културното имотно наследство буџетот е 68,4
милиони денари со вкупно 249 проекти, од кои само 11 се албански
проекти, со буџет од само 4 милиони денари.

Буџет за проекти од областа на заштита на културно
наследство, 2010
албански
проекти
6%

вкупно
94%

g.

За меѓународна соработка и мултилатерална
мултилатералн соработка со УНЕСКО,
буџетот е 11,6 милиони денари за 101 проекти, од кои нема ниту еден
албански.

Проекти за меѓународна соработка и мултилатерална соработка со УНЕСКО
Албански
проекти, 0%

Македонски
проекти, 100%

h.

За меѓународна соработка и билатерална соработка со УНЕСКО, се
реализирани вкупно 157 проекти, од кои само осум се албански
проекти, со буџет од 0,88 мил.
ил. денари (помалку од 1,5%)215.

215 Најголемиот дел на презентираните податоци се од проектната задача на студентот на
магистерски студии Арменд Адеми за предметот Јавни финансии „Финансирање на културата
во РМ со посебен осврт на финансирањето на Албанците“, април 2011
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Финансирање на образованието и на науката во Р. Македонија
Во последниве години јавните расходи наменети за образование и за
наука имаат соодветно зголемување во 2008 година, кога овие расходи
постигнуваат 16,2 милијарди евра, додека на крајот на 2010 година и над 20
216
милијарди евра што претставува пораст од приближно 30%.
Тенденцијата за количинско зголемување на овие расходи е и како
резултат на воведувањето на задолжителното средно образование во Р.
Македонија, како и на отворање, односно фрагментацијата на факултетите и
на студиските програми речиси во сите населени места. За жал квалитетот на
образованието има тенденција на опаѓање и наспроти порастот на јавните
расходи наменети за оваа работа.
Со оглед на фактот што Албанците во образованието повеќе се
вработени, поради наставниот процес на албански јазик и се очекува овој
сектор биде со најнизок степен на „етничка“ неправичност во распределба –
иако и во овој сектор неправичноста се изразува со релативни бројки – преку
условите во наставниот процес и на студиите, преку бројот на наставните
студиски
програми,
според
бројот
на
учениците–студентите
во
училница/просторија и друго.
Еве како изгледа положбата на овој јавен сектор во два екстремни
сегмента:
a) Основно образование: според случајниот избор за пример е земено
основното училиште „Дедо Иљо Малешевски“ од Берово, со вкупно
1.058 ученици во 66 паралели (4 пред наставни и по 31 паралелка во
двете нивоа – ниско и високо одделение. Буџетот на ова училиште за
2010 година беше 51.039.000 денари, или 48.250 денари по ученик.
Од општината Боговиње е земено училиштето „Сами Фрашери“ од село
Пирок со вкупно 525 ученици во 23 паралелки (14 во прво ниво и 9 паралелки
во второ ниво) со буџет во 2010 година од 15.168.614 денари, или 28.900
денари по ученик. Значи во Општината Берово годишните трошоци по глава
на ученик се за 67% повисоки во однос со Општина Боговиње!217
b) Високо образование:
218

За споредба ја земаме фискалната година 2010 во двата најнови јавни
универзитета, и тоа Тетовскиот универзитет (ТДУ) и Универзитетот во Штип
(„Гоце Делчев“), најмалку според бројот на факултетите и според бројот на
студентите.

216 А. Беџети, „Анализа на јавни расходи во РМ“, стр. 19 ФИООМ Скопје 2009
217 Во урбаните општини овие разлики се и поголем отколку ова, особено ако се споредува
Општина Центар - Скопје и Општина
218 Колку и да краток историјатот на овие институции се утврдува дека ваквото несовпаѓање во
претходните години (2008, 2009) било и поголемо во полза на Штипскиот универзитет
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Тетовскиот универзитет ја има следнава структура:
Факултет

Вкупно

Година I

Година II

Година III

Година IV

Правен

1465

529

315

301

320

Новинарство

213

177

13

9

14

Политички студии
Прехранбена
технологија
Филолошки

52

52

-

-

-

134

58

44

32

-

1 307

611

259

221

216

Уметност

234

63

62

51

58

Физичка култура

286

113

95

37

41

Применети науки

494

194

137

59

104

Филозофски
Природноматематички науки
Економски

1 213

390

307

270

246

622

246

153

109

114

1 264

526

257

236

245

1167

458

340

369

-

1413

643

478

292

-

9 864

4 060

2 460

1 986

1 358

Здравство
Бизнис
администрација
Вкупно

Извор:Лична обработка на податоците според официјалните статистики

Универзитетот „Гоце Делчев“ ја има следнава структура:

Информатика

580

Година
I
303

Природни науки
Технички факултет Пробиштип
Електронски факултет Радовиш
Земјоделство

642

352

144

92

60

111

99

12

-

-

134

120

14

-

-

401

288

93

20

-

Економски

975

487

293

195

-

Правен факултет -Кочани

680

337

174

166

-

Педагошки факултет

884

217

111

267

218

Туризам-Гевгелија

394

309

85

-

-

Филолошки факултет

481

310

171

-

-

Факултет

Вкупно

Година
II
171

Година
III
106

Година
IV
-

Музичка уметност

144

63

43

38

-

Медицински науки

358

246

112

-

-

Вкупно:

5 784

3 131

1 423

884

278

Извор: Лична обработка на податоците според официјалните статистики
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Буџетот на овие две јавни образовни установи за 2010 година е (во
денари):
Извори на приходи

ДУТ – Тетово

Гоце Делчев – Штип

Централен буџет - држава

255.618.000

277.101.000

Сопствени приходи - студенти

447.500.000

132.908.000

Донации

7.500.000

5.300.000

710.618.000

415.309.000

Вкупно:

Од наведениве податоци произлегува дека, и покај тоа што ДУТ има
речиси двапати повеќе студенти од „Гоце Делчев“ добива приходи од
државниот буџет дури и помалку отколку „Гоце Делчев“. За подетална
анализа укажуваме дека годишните приходи по глава на студент во ДУТ се
само 22.873 денари (372 евра) додека во Гоце Делчев се 48.000 денари (780
евра), т.е. 110 % повисоки од ДУТ! Ова фискална „правичност“ не бара
посебно објаснување.

Јавно финансирање на здравството во Р. Македонија
Трендот во развиените западни земји укажува на тоа дека јавните
расходи во здравствениот сектор се во перманентен подем и тоа на
интензивен тренд, така што во неколку места за период од 25 години овие
расходи се дуплирале, додека предвидувањата укажуваат на продолжување
на ваквата тенденција.
Поради оваа причина во голем број развиени земји во УСД и ВБ во
последниве две-три години се одвива процес на редизајнирање на системот
на јавното здравство. Исто така и Р. Македонија во последниве 4-5 години во
континуитет се обидува да го оптимизира својот здравствен систем, за што
пред две години ги започна обидите за реформи.219
Финансискиот дефицит во Фондот за здравство, особено по
проширувањата со новата опфатност (2009 година) и по намалувањето на
стапката за задолжително здравствено осигурување од 9,2% (2007 год) на 7,3%
(2010 год), дефицит кој со тек на времето станува позначителен.
Според Светскиот економски конгрес РМ има подобрување на
здравствениот систем. Овој Конгрес врши анализа на факторите кои го
овозможуваат одржливиот економски развој и влијаат врз него и врши
анализа на долгорочниот просперитет на националните економии од 1979
година преку индексот на глобална конкурентност како композитен
индикатор и сеопфатен за мерење на конкурентската способност, индекс кој
се оформува од голем број на макрофактори и микрофактори на
економскиот пораст и развој.
219 Пошироко: Комитет за реформи на здравствениот систем во РМ – Зелена книга Глава III–
Финансирање, А. Беџети и други, Скопје 2010
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Во споредба со 2005 година кога земјава се наоѓаше на 55 место од
вкупно 114 земји, во 2007 година позицијата е подобрена и достигна на 47
220
место од вкупно 131 земји учесници при рангирање.
Реализираниот буџет на Фондот за здравствено осигурување во РМ во
последниве 5 години бил како што е наведено во нареднава табела:
Година

Приходи од придонеси
од плата

Трансфери од различни
нивоа на власта

Вкупни приходи

2006

9,448,377

5,881,535

16,504,895

2007

9,963,345

7,065,376

17,491,256

2008

10,874,393

9,050,078

20,427,496

2009

10,710,737

8,500,925

19,719,383

2010

10,758,713

9,164,663

19,925,386

Извори: Годишен извештај – Фонд за здравство на РМ, Скопје 2009

Помеѓу 2008 и 2010 година финансиската дискрепанца многу е видлива,
сопствените приходи на Фондот се намалуваат, додека бројот на
осигурениците за тој период расте што го обврзува централниот буџет да го
субвенционира финансискиот дефицит.
Во оваа анализа, како што наведовме при методолошкото објаснување, е
значајно да се констатира до каде е нивото на правичноста при
редистрибуција на јавните фондови за јавното здравство, според бројот на
граѓаните и според бројот на осигурениците на одредени општини.
Забелешките и обработените податоци за 2009 година се како што е
наведено:
Град

Осигуреници

Членови на семејството

Вкупно

%

1

Прилеп

51,206

40,599

91,805

4.86%

2

Гостивар

38,474

44,668

83,142

3.65%

3

Тетово

72,805

84,010

156,815

6.91%

4

Штип

34,945

19,974

54,919

3.32%

5

Скопје

370,459

268,826

639,285

35.18%

6

Други градови

485,179

382,689

867,868

46.07%

1,053,068

840,766

1,893,834

100.00%

Вкупно

Извор: Годишен извештај – Фондот за ЗО на РМ за 2009 година и лична пресметка

Во продолжение вршиме споредба на четири града: два града со
мнозинско македонско население (Прилеп и Штип) и два града со мнозинско
албанско населени (Тетово и Гостивар). За анализа се земени средствата
издвоени од Фондот за трите здравствени и клинички центри, здравствениот
дом и центрите за јавно здравство.
220 Светски економски форум – Индекс на глобална конкурентност, 2009
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Средства издвоени од Фондот за здравствено осигурување
за ИЈЗ споредено со бројот на осигурениците (во 000 денари)
Град

Клинич
Здравствен Центар за
ка
дом
ЈЗ
болница

Приходи од
Фондот 2009

Вкупен број
на
осигурениц
и

% од
% од
осигурен
приходите
ици

1 Прилеп 279,496

124,210

12,227

415,933

91,805

27.42%

23.74%

Гостива
2
199,780
р

64,922

0

264,702

83,142

17.45%

21.50%

3

97,407

14,179

510,636

156,815

33.67%

40.55%

4

Тетово 399,050
Штип
Вкупно

273,549

40,237

11,626

325,412

54,919

21.46%

14.20%

1,151,875

326,776

38,032

1,516,683

386,681

100.00%

100.00%

Извор: Според јавните податоци и според лична пресметка

Разликите многу се видливи и во оваа сфера.221 На пример, во Прилеп
има само 10% повеќе осигуреници (91.805) од Гостивар (83.142) додека
финансиските средства за оваа намена за Прилеп (415.933) се над 57%
повисоки од оние од Гостивар (264.702). Сличен е и неповолниот сооднос
помеѓу Штип со 6.000 денари по осигуреник и Тетово со 3.256 денари по
осигуреник, или 84% повеќе за Штип отколку за Тетово.
Неповолна ситуација се појавува и во 2010 година, искажана во следнава
табела:222
Средства издвоени од Фондот за здравствено осигурување
за ИЈЗ споредено со бројот на осигурениците (во 000 денари)
Град

Клини- Здравствен Центар за Приходи од
Вкупен
чка
дом
ЈЗ
Фондот 2009
број на
болница
осигуреници
1 Прилеп 280,896
119,153
12,256
412,305
91,805
2 Гостива 204,177
р
3 Тетово 406,887

54,491

4

277,579
1,169,539

303,950

Штип
Вкупно

% од
приходите
27.43%

% од
осигурени
ци
23.74%

0

258,668

83,142

17.21%

21.50%

95,414

7,042

509,343

156,815

33.88%

40.55%

34,892

10,572

323,043

54,919

21.49%

14.20%

29,870

1,503,359

386,681

100.00%

100.00%

Извор: Според јавните податоци и според лична пресметка

Од истакнатите податоци за 2010 година на име на јавно осигурително
здравство Тетово привлекува 3.248 ден. по осигуреник, додека Штип
привлекува 5.900 ден. по осигуреник, или 82% повеќе.223
221 Дури и во периоди кога министер за здравство е Албанец. За последниве десет години околу 6
години беше министер за здравство Албанeц (2 години од Владата на ДПА и 4 години од
Владата на ДУИ).
222 Во недостиг на релевантни податоци за 20010 година го имаме земено истото ниво на бројот на
осигурениците како и во 2009 година, бидејќи и состојбата не е многу променета (природниот
раст на населението е релативно мал)
223 Ако се има предвид највисокиот наталитет во Тетово во споредба со Штип повторно ќе
резултира истата стапка на несовпаѓање (над 84%) и во 2010 година што укажува дека
неправичноста е структурална.
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2.5 Финансирање на патната инфраструктура во Р. Македонија
Нивото на развиеност на мрежата на транспортната инфраструктура со
посебен осврт на патната инфраструктура претставува предуслов за
економскиот развој на таа земја. Ова посебно важи за земјите на Западен
Балкан.
Во Република Македонија досега се изградени 3.806 км регионални
патишта, приближно 922 км магистрални патишта, од кои 227 км се
автопатишта, додека 695 км се магистрални. Локални патишта има 8.566 км
или вкупно 13.194 км пат. Според процените, вредноста на патната
инфраструктура во РМ е приближно 10% од вкупното национално
богатство.224
Пред една деценија авторот на овој труд има нагласено застој на
инвестициите во транспортните коридори225 и ова видливо ќе го забави и
економскиот развој на земјава. Многу истражувачи и аналитичари до денес
имаат докажано дека застојот во развојот на коридорот 8 е и со политички
мотиви, имајќи ги предвид неговата траекторија и дестинација.
Како доказ за нерамномерен развој на регионалната патна
инфраструктура во РМ се и фактите поврзани со обемот на изворите на
јавните финансии за овие намени. За методолошката конзистентност, и
наспроти тешкотиите во изнаоѓање соодветни податоци, ја даваме следнава
табела како еден компаративен преглед на две приближни општини, како
што се Тетово и Битола:
Во илјада денари
Фискална
година

Општина Тетово
Општина Битола
Издвоени
Агенција за Други* Вкупно
Издвоени
Агенција за Други*
средства од магистрални
средства од магистрални
буџетот на
и рурални
буџетот на
и рурални
општината за
патишта
општината за
патишта
патната
патната
инфраструктура.
инфраструктура.
2008
37.304
12.201
55.013 104.518
141.668
20.261
14.335
2009
33.408
7.975
34.161 75.544
150.940
12.021
68.709
2010
37.614
7.251
14.265 59.130
120.325
10.928
59.807
Извор: Соодветни министерства и пресметка на авторот

Вкупно

176.284
231.670
191.060

*Вкупно блок-трансфери наменети од министерствата и од другите соодветни органи: Министерство за транспорт и
врски, Министерство за животна средина и Бирото за развој на недоволно развиени подрачја.

Преработените записи видливо ја докажуваат нерамномерната положба
и на овој сегмент од аспект на територијалната распределбата на јавните
средства од буџетот на централна власт (дури и неколкупати повеќе за
Битола споредено со Тетово).

224 http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=629101026562&id=10&setIzdanie=22020
225 ,,Каде остана приоритетот на Коридорот 8,,-А. Беџети, саботна анализа во Утрински весник,
14.8.2002, Скопје
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Воедно и самиот локален буџет на Битола е показател кој докажува за
посветеноста и приоритетите кои се неколкупати повисоки од Тетово и што
ја оправдува логиката „не очекувај повеќе од другите отколку што можеш ти
самиот!“

Заклучоци и препораки
Врз основа на гореизнесеново ги презентираме следниве заклучоци и
препораки:
üОстанува потребата за континуирана анализа за да се следи трендот не
само во овие димензии, туку и во други сектори, особено: кај
економските субвенции и кај субвенциите во земјоделството,
капиталните
инвестиции
во
инфраструктура
(економска
и
неекономска),
стабилната
развојна
хоризонтална
димензија,
распределувањето
на
социјалните
програми,
вертикалната
распределба од централните фондови (дотации), како и во сите други
аспекти што не се споменати во оваа анализа, но заслужуваат посебна
анализа.
üПотребата за „отворање“ на пристапот до деталните информации на
јавните сектори – треба да биде тема на политичка расправа, со цел за
обезбедување минимална транспарентност, т.е. најмалку за потребите
на истражувачките институции, како што е со нашиов случај. Имавме
невообичаен институционален отпор од јавните институции за нашиот
пристап до бараните информации што само по себе укажува на стравот
од транспарентноста во оваа сфера!
üЗначителното отстапување на ДДВ–то, како најгенерирачки фискален
систем во централниот буџет на РМ, сведочи дека реалноста на
фискалниот придонес на Албанците сосема е различен од креираните
перцепции и е со политичка намера. Оваа област треба да се анализира
и понатаму за да се сугерира корекција во генерирањето на фискалната
праведност. Акцизите како специфичен данок не се опфатени со оваа
студија, можеби и тие ќе ја докажеа сличната, можеби и најостра
тенденција за ДДВ.
üОбемот, структурата и тенденцијата на јавните расходи во сегментите
опфатени со оваа студија покажаа, исто така, значителна неправичност
на наменските расходи во регионите, програмите и проектите со
албански
префикс.
Дури
некои
отстапувања
крајно
се
дискриминирачки и алармантни и ја надминуваат рамката на
толерантна „фискална солидаризација“.
üЗа да се спречи овој непропорционален тренд во креирањето и во
распределувањето на јавните фондови, јавните одлуки во врска со овие
аспекти треба да бидат подредени на механизмот на двојно
одлучување – со „Бадентер“ во сите фази на процесот на буџетирање.
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Абдулменаф Беџети
Јавните фондови, исто така, треба да бидат дел од ова истражување и
од оваа анализа.
üСите учесници во процесот на јавното одлучување кои се однесуваат на
ингеренциите за креирање и распределување на јавните фондови треба
во континуитет да иницираат јавна дебата, анализи и слични студии и
сите одлуки да се донесуваат врз база на извршените анализи и студии,
а не според дневните политички убедувања.
üЈавните претпријатија и сите други јавни установи со сопствен буџет,
треба да бидат предмет на следната студија. Таму се „кријат“ и многу
неправилности во распределувањето и се надвор од нормално
набљудување „под лупа“.
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По десет годни на ОРД , достигнувањата, проблемите и
претходните предизвици, анализирани од аспект на
фискалната децентрализација
Д-р Руфи Османи

Вовед
Десетгодишнината на ОРД е добар повод за да се изврши објективно
мерење за достигнувањата, претходните проблеми и за предизвиците, од
политички, фискален и од финансиски аспект. Пристапот во анализава ќе
биде системски, со преплетување на академските гледишта и практичното
искуство на авторот на оваа анализа, како претседател на Општина Гостивар
во два мандата, пред и по ОРД.
Анализава има цел со компаративна анализа на нивото на
децентрализација во РМ споредена со земјите од ЕУ, да даде објективен
одговор за реалното ниво на фискалната и на финансиската
децентрализација и да препорачаме нови идеи за унапредување на овој
процес во иднина.
Постојат евидентни разлики од аспект на одговорностите во различни
земји, во однос на реалната одговорност на локалната власт. Не постои
стандарден модел на децентрализација бидејќи голем дел од земјите
спроведуваат и територијална организација на ниво на региони.
Системот на финансирање на општините еволуира исто така како што
еволуира и локалната демократијата и во овој аспект секоја земја, па и
Македонија треба да има своја визија за унапредување на процесот на
децентрализација во смисла на дополнителните одговорности и порастот на
финансискиот потенцијал на општините.
Основниот проблем и по десет години за спроведување на ОРД се
означува со истакната недоволност на финансиските средства за општините
за успешно реализирање на предвидените компетенции со овој Договор.
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Правната основа за определување на фискалниот
и на финансискиот капацитет на општините според ОРД
Законот за локална самоуправа на РМ и Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа 226 , како два базични закони кои ја
дефинираат содржината на компетенциите и изворите за финансирање на
општините ја даваат правната рамка на политичката и финансиската
автономност на општините во РМ, како обврска која произлегува од ОРД.
Фискалните и финансиските компетенции на општините означија значаен
нормативен напредок по спроведувањето на пакетот на закони засновани врз
ОРД, во споредба со претходната состојба. Овие законски компетенции се
орочија од аспект на нивното реално спроведување преку таканаречените
фази на децентрализација и истовремено беа поврзани со новата
територијална редефиниција на општините.
Задоцнувањата, намерни, на процесот на фискална децентрализација,
неадекватната редефиниција на општините, наследените финансиски
долгови на општините, блокираните жиро-сметки и неадекватните екипи во
администрацијата продолжуваат да бидат пречка и се клучна причина која го
држи во залог процесот на децентрализација.

Нивото на фискална децентрализација
во Република Македонија споредена со земјите на ЕУ
Вреди да се истакне дека нивото на фискална децентрализација во РМ
во најголемиот број на владините и професионалните публикации не може
да се споредува со земјите на ЕУ, или со земјите на Западен Балкан, факт кој
не дава јасна слика на реална фискална децентрализација и на трендовите во
иднина.
Споредувањето на степенот на фискалната децентрализација во земјите
на ЕУ и на некои земји на Западен Балкан ја отсликува следнава состојба:
Табела 1 Локалната потрошувачка во различни земји на ЕУ
Локална
Локална потр. %
Земја
Година
потрошувачка
Потр. од буџет.
како % e PPB
Австрија
2001
12
15.2
Белгија
2000
7.4
11.2
Бугарија
2000
9
20
Данска
2001
19.9
31.3
226 „Службен весник на РМ“ 05/2002 и 61/2004
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Естонија
Финска
Франција
Унгарија
Чешка
Германија
Полска
Романија
Словачка
Швајцарија
Македонија

2000
2001
2000
2003
2003
2001
2000
2001
2001
2002
2010

7.1
18
9.2
11,1
8,6
10
7
3.5
4.8
10.8
5,7

17.6
29.5
19
17,5
13,5
16.7
21.6
16.9
11.8
27.9
14,1

Споредбата на локалната потрошувачка во РМ како дел % од БДП и
потрошувачката во различни земји на ЕУ се придружува со објективен ризик,
имајќи предвид дека општините ја немаат истата структура на компетенции
споредена со содржината на компетенциите на споредените земји, па како
резултат на тоа ваквата споредба ја прави делумно точна.
Македонија и по политичката и по фискалната децентрализација според
ОРД продолжува да биде најцентрализирано место во ЕУ, со локална
потрошувачка за само 5,7% во однос на БДП и со 14,1% во сооднос со
потрошувачката на вкупниот буџет.
Анализата на ваквата состојба покажува дека во наредните етапи
фискалната децентрализација и особено зголемувањето на квалитетот на
изворите за финансирање на општините претставуваат висок предизвик во
функција на стабилноста и функционалноста за пораст на локалната
демократија.

Извори за финансирање на општините пред и по ОРД227
Табела 2 Компаративен преглед на изворите за финансирање на општините пред и по ОРД
Извори на финансирање
1. Локални даноци
Данок од имот
Данок од промет на имот

Пред ОРД
Локално
0,1%
3%

Данок од наследство на имот:
Генерација I
Генерација II,
Генерација III,

0%
3%
5%

2. Локални такси
Општински такси
Административни такси

Локално (фиксна тарифа)
Централно

Со ОРД
Локално
01,%-0,2%
2%-4%

0%
2%-3%
4%-5%
Локално со ограничување
Локално со ограничување

227 Пресметка на авторот заснована врз изворите на Министерството за финансии на РМ и ЕЛС и
врз извори од ММФ и од СБ
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3. Приходи од даноци
Персонален данок на приход
ДДВ

Централно
-

4. Дотации од Владата на РМ

НЕ

5. Заеми
6. Други локални приходи
7. Други приходи

Централно
Локално
Централно

Крајно локално
3%
3%-3,4%
1.Блок-дотации за образ.
2.Блок-дотации со намена
3.Капитални дотации
4.Дотации за делегирани
компетенции
Локално
Локално
Локално – централно

Компаративната анализа на изворите за финансирање на општините го
покажува фактот дека со ОРД на општините им се пренесени 3% од
персоналецот и 3% од ДДВ, како реален пораст на фискалниот потенцијал на
општините, споредено со претходниот период.
Вреди да се спомене во овој случај дека, и покрај перманентните
ветувања на централната власт дека делот на ДДВ наменет за општините ќе
се зголемува, Владата на РМ во заминување 2008–2011 направи зголемување
од 3% на 3,4% за 2011 година и донесе одлука за линеарно зголемување од
0,4% за секоја наредна година за да достигне учеството на ДДВ само 4,6% до
2014 година
Дотациите наменети за основно и за средно образование, за градинки и
услуги за противпожарна дејност во суштина не претставуваат квалитетен
пораст на фискалниот потенцијал на општините, бидејќи овие пред ОРД беа
јавни додатоци наменети само за покривање на фиксните трошоци на овие
институции и не опфаќаа инвестиционо-капитална компонента.

Квалитетот и одржливоста на финансиските извори на општините
Спроведувањето на процесот на фискална децентрализација во
досегашниот период беше извршено во неколку фази, според одредена
методологија за исполнување на предвидените стандарди од Министерството
за финансии и беше надгледувана од посебна владина комисија.
Од вкупно 85 општини во втората фаза на децентрализација поминаа 67
општини, факт кој манифестира прогрес во процесот на децентрализација и
ја покренува потребата од повторна и оправдана анализа за територијалната
реорганизација на општините кои немаат фискален и развоен капацитет да
се соочат и да се справат со актуелните предизвици и перспективите на
децентрализација.
Фискалната и финансиската стабилност на општинската власт е во
право пропорционален сооднос со сопствените извори на финансирање и со
делегираните извори
од
централната
власт
за
реализација на
дополнителните компетенции пренесени според ОРД финансирани од
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таканаречените блок-дотации кои имаат однапред дефинирана законска
намена.
Квалитетот и стабилноста на овие соодноси се анализира во корелација
со учеството на наведените извори во структурата на БДП и на јавната
потрошувачка во анализираниот период 2002–2010.
228
Табела 3 Годишниот сооднос помеѓу БДП и општинските приходи ( 2002-2010)
2002
Опис / Година 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Во милиарди денари
БДП
240.283 258.369 272.462 295.052 320.059 353.786 411.728 409.100 423.862
Приходи од
9.430 21.037 23.139 23.779
3.388
4.440
4.952
5.573
8.035
ЕЛС
% Приходи во
1.410
1.718
1.818
1.889
2.511
2.665 5.109 5.656
5.610
БДП
% од БДП
Даночни
0.93
1.12
1.17
1.12
1.00
1.08
1.39
1.13
1.40
приходи
Неданочни
0.09
0.08
0.11
0.08
0.35
0.27
0.28
0.26
0.30
приходи
Капитални
0.02
0.03
0.01
0.03
0.01
0.04
0.17
0.37
приходи
Внатрешен
0.58
0.72
0.60
0.57
0.39
0.49
0.47
0.70
0.47
заем
Секторијални
дотаци –
0.14
0.40
0.75
2.32
2.83
2.97
Трансфери

500,000

Годишниот сооднос помеѓу БДП и општинските приходи
(мрд ден)

400,000

320,059

295,052
300,000 240,283 258,369 272,462

353,786

411,728 409,100 423,862

200,000
100,000
0

3,388
2002

4,440
2003

4,952
2004
БДП

5,573
2005

8,035
2006

9,430
2007

21,037
2008

23,139
2009

23,779
2010

Приходи од ЕЛС

228 Пресметка на авторот според податоците од Министерство за финансии, ЗЕЛС, НБРМ за
период од 2002-2010.
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Учеството на општинските приходи (%)
4.5
4

Секториални дотаци –
Тррансфери (%)

3.5

Внатрешен заем (%)

3
2.5

2.32

2
1.5
1
0.5
0

0.4

0.75

2.83

2.97

0.57
0.47 0.58 0.72 0.6 0.37
0.7 0.03
0.04 0.17
0.39 0.49 0.47
0.01 0.28
0.35 0.27
0.26 0.3
0.03
0.02
0.01
0.11
0.09 0.08
0.08
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.14

Капитални приходи (%)
Неданочни приходи (%)
Даночни приходи (%)

Презентираниот тренд во горната табела го покажува асиметричниот
асиметричнио
тренд на фискалната автономија на општините во сооднос со БДП во поглед
на квалитетните извори на финансирање.
Даночните и неданочните приходи кои се автономни извори на
општините во поглед на менаџирање се зголемени од 1,41% во 2002 година на
1,71% во 2011
011 или бележат номинален пораст на трендот за само 21%.
Растечкиот тренд на капиталните приходи и внатрешниот долг е многу
асиметричен и е во директна зависност од политиката на различните
министерства во алокација на капиталните инвестиции и во исполнување
исполнува
на
условите за земање кредит и за финансирање на капиталните инвестиции
управувани од самите општини.
Растечкиот тренд на секторските дотации од 0,14% од БДП во 2005
година, година во која за првпат започна да се спроведува првата фаза на
фискалната децентрализација,
ентрализација, порасна на 2,9% од БДП по 2008 година –
година која ја бележеше втората фаза на фискалната децентрализација и
главно и се однесуваше на фиксните расходи за плати, јавен транспорт,
централно греење и за тековно одржување на објектите во секторот
секто
на
образование и на градинките.

Степенот на фискалната децентрализација во Р.М.
Р 229
Извршените анализи од УСАИД и од УНДП ги покажуваат големите
фискални и развојни диспаритети меѓу руралните и урбаните општини и
една крајна изречена финансиска фаворизација
ја на скопските општини и по
спроведувањето на фискалната децентрализација заснована на ОРД.
229 Руфи Османи, Фондација Отворено општество–СОРОС,
СОРОС, октомври 2010, Скопје
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373.00 79.00

211.00

741.00 345.00 2,770.00 15.59%

Група–4 89.00 319.00 753.00 404.00 147.00 992.00 152.00 149.00

622.00 362.00 3,989.00 22.45%

Скопје 162.00 568.00 1,520.00 441.00

227.00 236.00 7,326.00 41.23%

90.00

78.00 3,736.00 171.00

187.00

%

Група–3 78.00 142.00 355.00 356.00

Вкупни приходи од
централниот буџет

517.00 242.00 2,300.00 12.95%

Трансфери од Фондот за
патишта

111.00

ДДВ

225.00 60.00

Административни такси и
нефинансиски приходи

Група–2 66.00 163.00 429.00 373.00 114.00

Група–1 30.00 68.00 222.00 182.00

Други комунални такси

Такси за уредување на
градежно земјиште

499.00 205.00 1,382.00 7.78%

Јавно осветлување

50.00

Данок на промет

68.00 22.00

Данок на имот

36.00

Општини

Данок на претприемништво
(истакнување фирма)

Заеднички даноци–персонален
данок

Табела 4 Приходите врз основа на групни општини за 2008 година230

Вкупно 425.001,260.003,279.001,756.00 465.00 5,394.00484.00 708.00 2,606.00 1,390.0017,767.00100.00%
%

2.39% 7.09% 18.46% 9.88%

2.62%

30.36% 2.72%

3.98%

14.67%

7.82% 100.00%

Извршената анализа на експертите од УСАИД го покажува длабокиот
диспаритет помеѓу 4 групи на општини и Градот Скопје, во споредба со
националниот просек. Учеството на консолидираниот буџет на Општина
Скопје со 42,23% во споредба со општинските буџети на сите други општини
покажува вонредна фаворизација на главниот град проследен со длабока
финансиска дискриминација на другите општини на четирите нивоа.
Анализата на буџетите по глава на жител ја покажува длабоката
дискриминација помеѓу руралните и урбаните општини и особено помеѓу
Општина Скопје и општините во другите нивоа.
На ниво на општините во Скопје се алоцираат 7.325 денари по глава на
жител наспроти алоцирањето на само 1.382 денари во руралните општини кај
првото ниво на општини тоа значи повеќе буџетски средства во полза на
скопските граѓани и тоа за 530%.

230 УСАИД, Системски реформи на општините во РМ, идни чекори, јуни ЗЕЛС, 2008, Скопје
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пер
приходи,
Табела 5 Основни приходи (заеднички даноци, персонални
ДДВ, трансфери од фондови во групи на општини за 2008)231

Бр.
Број на
Општини
ЕЛС населението
Група–1
Група–2
Група–3
Група–4
Скопје
Вкупно:

19
19
19
18
10
85

342,016
542,826
254,799
375,980
506,926
2,022,547

Основен
% на
% од
буџет
приходите
вкупно по глава Основен буџет
од
Диспаритети
население
на
основниот
жител
буџет
17%
1,382.00 472,739,479.00
6%
-11%
27%
2,300.00 1,248,341,641.00
16%
-11%
13%
2,770.00 705,844,786.00
9%
-4%
19%
3,988.00 1,499,243,172.00
20%
1%
25%
7,325.00 3,713,321,231.00
49%
24%
100%
3,777.00 7,639,490,309.00
100%

Основни приходи
60%

49%

50%
40%
27%

30%
20%
10%

17%

16%

6%

13%
9%

20%
19%

25% 24%

1%

0%
-10%
-20%

-4%
-11%
Група
–1

-11%
Група
–2

Група
–33

Група
–4

Скопј
е

% од вкупно население

17%

27%

13%

19%

25%

% на приходите од
основниот буџет

6%

16%

9%

20%

49%

-11%

-11%

-4%
4%

1%

24%

Диспаритети

Горенаведениот графикон манифестира висок диспаритет и висока
дискриминација помеѓу различните општини во Македонија, имајќи ги
предвид буџетските приходи по глава на жител.
Општините во состав на првата и втората група имаат помалку приходи
по глава на жител – 11%, општините во втората група имаат помалку јавни
пари по глава на жител – 4%, додека општините во состав на четвртата група
имаат повеќе јавни пари во диспозиција за 1%.

231 УСАИД, Системски реформи на општините во РМ, идни чекори, јуни ЗЕЛС, 2008, Скопје
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Фаворизираната положба
ожба на Скопје се аргументира со фактот дека во
Скопје се алоцираат 49% од јавните пари на општинско ниво наспроти
фактот што во Скопје живеат 25% од вкупното население во земјава.

% Инвестициони
трансфери од владата
за општ.

% од изворните
приходи на општин.

7.12%

16.62%

5408 29 8217 65.81% 6.90%

8.79% 18.50%

III

16% 16.957 506

385

450

333

717

820

5940 41 9192 64.62% 7.80%

8.92% 18.66%

IV

27% 31.164 973

432

844

400

652

1253

5693 90 10337 55.07% 6.31%

12.12% 26.50%

Gjithsejtë 100% 26.659 635

367

421

325

616

834

5346 49 8593 62.21% 7.17%

9.71% 20.91%

%ДДВ + Персоналец

4234 36 6307 67.13% 9.13%

722

Блок дотации
како % од вкуп. дот.

449

567

Заем

Инвестициони
трансфери од владата
за општ.

576

306

Вкупно

ДДВ + Персон. данок

249

242

Блок дотации

Други персонални
приходи

135

358

Комунали

Јавно осветлување
268

Прос. гол ЕЛС

19% 19.610 360
38% 39.314 585

% население

I
II

Група

Данок на имот

Табела 6 Структура на приходи за сите општини кои до први јануари 2008 беа во втората
фаза на децентрализација (без Скопските општини)232

20.91

9.71

62.21

7.17

Блок дотации како % од вкуп.дот.
%ДДВ + Персоналец
% Инвестициони трансфриод владата за општ.
% од изворните приходи на општин.
Анализата на податоците на консолидираниот буџет на општините во
РМ без скопските општини, го покажува (покрај назначениот диспаритет
помеѓу рурални и урбани општини) и фактот дека за алокацијата на
буџетските средства на име на блок–дотации,
дотации, а особено алокацијата на
капиталните
инвестиции
се
користи
асиметрична
политика
од
територијален, политички и од етнички аспект.

232 УСАИД, Системски реформи на општините
ините во РМ, идни чекори, јуни ЗЕЛС, 2008, Скопје

199

Руфи Османи
Со фактот дека средствата за блок-дотации учествуваат со 67,13% од
консолидираниот буџет на руралните општини, наспроти учеството од 55% во
урбаните средини во состав на третата група, се манифестираат две
тенденции:
1. неунифицирани критериуми за алокација на дотациите врз основа на
учениците и населението и
2. слабиот капацитет на сопствените фискални извори на овие
општини.
Алокацијата на капиталните инвестиции евидентира означени
диспаритети од 7,12% во руралните општини на првиот ранг, постигнувајќи
12,12% на урбаните општини од третиот ранг. Овој тренд е последица од
дискреционото право на соодветните министерства на РМ кои спроведуваат
фаворизирање и дискриминација врз политичка и врз етничка основа.
Наспроти фактот што во случај на алокација на ДДВ во поволна позиција
се неразвиените општини, примајќи 9,13% од консолидираниот буџет
наспроти 6,31% на јавните пари алоцирани на урбаните општини од третиот
ранг.
Фактот што средствата од ДДВ и од персоналец не надминуваат 10% од
консолидираниот буџет на општините, ја аргументира тенденцијата на
досегашната Влада на РМ за да го забави процесот на фискална
децентрализација.
Направената анализа на авторот за Општина Гостивар233 и за Општина
Тетово234 ја покажува длабоката дискриминација на алоцирање на дотациите
за капитални инвестиции од Владата на РМ во различни владини мандати, во
зависност од политичката припадност на локалната власт.
Во 2008 година Владата на РМ (коалиција на ВМРО и БДИ), без никаков
критериум, ги пренесува средствата од повеќе министерства 35.706.938
денари капитални дотации за Гостивар, додека истата власт во 2010 година
пренесува само 3.500.000 денари капитални дотации, или 10 пати помалку
бидејќи од 2009 година локалната власт е управувана од еден независен
кандидат.
Во 2005 година коалиционата Влада на СДСМ и ДУИ им пренесува
средства дефинирани како распределба на буџетски вишок на Општина
Тетово, управувана од општинска власт на ДУИ за капитални инвестиции во
износ 100.000.000 денари.
Во спротивност, во 2007 година Владата на ВМРО и ДПА од вишокот на
буџетските средства од 45 милион евра не распределуваат ниту едно евро за
активностите на Општина Тетово која беше управувана од ДУИ.
233 Службен весник на Општина Гостивар за 2008, 2010 години, годишната сметка на општина
Гостивар за 2008 и 2010 година
234 Службен весник на Општина Тетово за 2005, годишната сметка на општина Тетово за 2005
година
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Една постапка од ваква природа е евидентирана и кај Владата од ВМРО
и ДУИ за 2009–2011 година, во однос со локалната власт управувана од
кадарот на ДПА.
Анализата за алокација на капиталните инвестиции на национално ниво
управувани од различни министри на Владата на РМ ја покажува длабоката
територијална и етничка дискриминација која беше и продолжи да се
спроведува од сите влади на РМ во период од 10 години од спроведувањето
на ОРД, што е предмет на анализа на другите колеги на ФБЕ во рамките на
овој симпозиум.

Заклучоци и препораки
Врз основа на гореизнесеново ги презентираме следниве заклучоци и
препораки:
ü

Имајќи го предвид фактот дека и по една декада од спроведувањето
на ОРД јавните финансии во РМ се најцентрализирани во Европа,
приоритетите на наредните влади на РМ треба да бидат насочени кон
натамошни реформи и кон зголемување на фискалната автономност
на исто ниво со сличните мултиетнички земји на ЕУ.

ü

Потребно е редефинирањето на териториите на општините и
намалувањето на бројот на општините во функција на создавање
функционални општини со доволен финансиски потенцијал од
сопствени средства кои многу ги помагаат финансиската и
фискалната консолидација на општините.

ü

Елиминирањето на големите фискални диспаритети меѓу општините,
преку градење нов урамнотежен систем на фискалниот потенцијал,
треба да има за цел фаворизирање на неразвиените општини и
спречување на натамошниот диспаритет.

ü

Потребен е пораст на дотацијата од ДДВ од 3,4% до најмалку 10% во
полза на општинските буџет, покрај разгледувањето на формулата за
реалокација на средствата од ДДВ фаворизирајќи ги општините со
недоволен фискален капацитет, со цел да се зголеми фискалната
перформанса на општините.

ü

Потребно е редефинирање на критериумите за алокација на блокдотацијата според сектори преку објективизирање на критериумите
за алокација и преку применување на отворени постапки, јавни и
транспарентни, имајќи ги како основа функциите, а не
децентрализираните институции, со цел да се елиминираат
актуелните диспаритети и дискриминации.
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ü

Најважните блок-дотации наменети за основно и за средно
образование и за градинките треба да се засноваат врз критериумот
за реалокација на средствата врз основа на бројот на учениците и
децата.

ü

Другите блок-дотации треба да се пресметуваат според критериумите
по глава на жител или да се елиминираат како посебни дотации и да
им се пренесат на управување на општините во состав на вкупните
дотации.

ü

Да се елиминираат законските одредби со кои централната влада
врши ограничување на правото за заем на општините за реализација
на капиталните инвестиции и во овие рамки Министерството за
финансии треба само да контролира, наспроти да има улога при
донесувањето одлука, каква што има со сегашниот закон.

Невработеноста во Република Македонија

Невработеноста во Република Македонија
Д-р Изет Зеќири
Д-р Брикенд Азири

Во сегашните услови на развојот на пазарната економија и на
транзицијата во Република Македонија, проблемот со невработеноста сè
повеќе доаѓа до израз. Денес може да се каже дека невработеноста е
проблем затоа што го надминува критичкото дозволено ниво.
Невработеноста во Македонија не претставува едноставна флуктуација на
пазарот на трудот, туку претставува сериозен сигнал дека земјава се соочува
со економски пад придржен со недоволно развиена домашна побарувачка.
Со проблемот на невработеноста директно треба да се соочат
носителите на економските политики, особено Владата која треба да води
активна политика на вработување која би резултирала со обезбедување и со
создавање нови работни места.
Владата треба да игра клучна улога во борбата против невработеноста
преку создавање стандарден политички модел на стабилизација и развој на
вработеноста преку кој ќе се обиде да ја намали невработеноста и да ја
заживее економијата. Ваквите мерки се повеќе од неопходни, особено имајќи
предвид дека невработеноста се има претворено во главна преокупација на
граѓаните.
Иако сè уште се наоѓаме во транзиција и тешко ги учиме принципите и
основните механизми на пазарната економија, проблемот на невработеноста
не може да се разреши само преку механизмите на пазарот. Факт е дека
пазарната економија опфаќа повеќе институции и докажани практики околу
тоа како поединците и општествата може да живеат и да напредауваат
економски.
Меѓутоа, ова не ни дава право да живееме според премисата дека во
пазарна економија поединците кои сакаат да работат имаат можност да
обезбедат работно место за да го осигурат своето преживување.
Доколку се анализира структурата на невработеноста во Македонија, ќе
се дојде до заклучок дека невработеноста во Македонија не се разликува од
видовите невработеност со кои се соочуваат другите земји во транзиција.
Денес Македонија се соочува со фриксиона невработеност, структурна
невработеност и циклична невработеност.
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Со фрикциона невработеност се соочуваат поединците кои го напуштаат
своето работно место во потрага по друго подобро работно место. Оваа
невработеност во суштина се однесува на слободата и ликвидноста на
вработените во потрага по нови работни места и по повисоки плати.
Со ваквиот тип на невработеност, денес во Македонија се соочуваат и
извесен број невработени кои ги имаат изгубено своите работни места
бидејќи компаниите во кои имаат работено се во ликвидација. Оваа
невработеност во услови на радикална изградба на економијата е
предизвикана од конкуренцијата која има предизвикано затворање на
нерентабилните компании или, пак, нив ги натерала да извршат намалување
на бројот на работници.
Покрај преодната невработеност Македонија се соочува и со структурна
невработеност. Оваа невработеност се појавува поради штетите што ги трпат
разните економски оддели по периодот на приватизација и реизградба на
националната економија. Денес извесни индустриски гранки се разликуваат
како најоштетени и како најголеми придонесувачи на зголемувањето на
стапката на невработеност.
Структурната невработеност во Македонија денес се појавува и како
последица на недоволното образование, квалификување или искуство кое е
потребно за да се зачуваат работните места. Разрешувањето на овој вид
невработеност ќе биде долг и макотрпен процес, кој ќе предизвика сериозни
трошоци.
Како најпроблематичен вид невработеност во денешно време може да се
смета цикличната невработеност која доаѓа до израз кога земјата влегува во
период на рецесија. Ваквиот тип на невработеност многу е опасен бидејќи
вообичаено се придржува со ниска општа побарувачка. Зголемувањето на
цикличната невработеност во Македонија во текот на последниве неколку
години, рефлектира еден вид опаѓање на економскиот систем и на неговите
капацитети за создавање нови работни места.
Статистичките податоци покажуваат перманентно опаѓање на општата
стапка на невработеност во Република Македонија од 390.361 на крајот на
2003 година на 323.947 на крајот на февруари 2011 година, како што е
прикажано на графикон 1.1.
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Графикон 1.1. Невработеноста во Република Македонија во периодот 31 декември 2003 година –
28 февруари 2011
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Иако постојат многу недоразбирања и несогласувања, како од
професионална, така и од политичка природа околу Пописот на населението
во Република Македонија и околу методологијата користена од Заводот за
статистика при попишување на населението, во продолжение ги користиме
службените податоци прикажани од Заводот за статистика и од Заводот за
вработување на Република Македонија.
Во табелата 1.1 е претставена компаративна анализа на стапката на
невработеност, во зависност од етничката припадност, земајќи го како точка
на реферирање Пописот од 2001 година како и стапката на невработеност на
31 декември 2003 и 28 февруари 2011 година.
n
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Срби
Власи

1297981
509083
77959
53879
35939
9695

2003

2011

n

%

n

%

261666
81101
15612
16937
3681
484

20,2
15,9
20,0
31,4
10,2
5,0

205225
79072
13141
15519
2514
316

15,8
15,5
16,9
28,8
7,0
3,3

Од податоците прикажани во табелата 1.1 јасно може да се забележи
дека кај албанското население невработеноста се намалува со многу пониско
темпо во споредба со сите други етнички заедници, (графикон 1.3).
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35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

31.4 28.8
20.2

15.8 15.9 15.5

20.0

2003

16.9
10.2

7

2011

5.0 3.3

Иако на национално ниво се забележува перманентно опаѓање на
невработеноста, сепак, компаративната анализа на невработеноста
невр
според
региони покажува дека таа не е иста во сите делови на земјава. Во регионите
со доминантно албанско население се забележува многу пониска стапка на
опаѓање на невработеноста споредено со регионите со доминантно етничко
македонско население.. Всушност во регионите со најголема концентрација
на албанско етничко население во периодот 2003-2011
2011 дошло до зголемување
на невработеноста, што може да се забележи од табела 1.2.
Бр

Регион

2003

2004

1
Берово
4.250 4.314
2
Битола 21.278 21.552
3 Валандово 3.734 3.515
4
Велес
16.806 16.912
5
Виница
3.405 4.041
6 Гевгелија 5.821 5.461
7 Гостивар 16.246 16.766
8
Дебар
4.551 4.610
9 делчево 5.742 5.634
Демир
10
2.082 2.044
Хисар
11 Кавадарци 9.378 9.899
12 Кичево
8.854 8.682
13 Кочани 12.558 12.435
14 Кратово 2.777 2.740
Крива
15
6.949 7.188
Паланка
16 Крушево 2.709 2.860
17 Куманово 32.983 33.665
18 Мак. Брод 2.139 2.195
19 Неготино 5.300 5.093
20
Охрид
11.941 11.847
21 Прилеп 27.506 26.824
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.116
18.595
3.082
15.843
3.659
4.177
16.547
4.791
5.129

4.216
20.200
3.028
15.447
3.578
3.776
16.636
4.689
4.239

4.091
19.562
2.720
14.654
3.163
3.583
16.721
3.979
4.011

3.891
18.971
2.468
14.581
4.581
3.077
3.459
15.820
4.019
4.105

3.899
18.088
2.336
14.168
3.066
3.725
16.326
3.687
4.398

3.707
18.030
2.111
14.024
3.140
3.414
16.667
3.852
4.495

3.707
18.514
2.117
13.966
3.149
3.452
16.963
3.925
4.559

20032011
543
2.764
1.617
2.840
256
2.369
-717
626
1.183

2.036

2.040

1.960

1.914

1.911

1.953

1.955

127

9.259 9.186 8.684
7.970 8.731 8.722
11.208 11.170 10.517
2.440 2.601 2.498

8.452
8.859
9.986
2.328

8.466
8.674
9.683
2.312

7.612
8.148
9.304
2.151

7.653
8.249
9.214
2.167

1.725
605
3.344
610

6.883

6.876

6.873

6.177

6.375

6.088

6.081

868

2.655
28.855
2.645
4.601
11.680
25.033

2.691
30.599
2.719
5.056
12.393
24.402

2.216
31.024
2.620
4.772
11.876
24.248

2.024
29.074
2.579
4.307
11.235
23.408

1.945
28.613
2.593
4.084
11.144
22.687

2.028
26.125
2.380
3.244
10.316
22.316

2.027
682
26.394 6.589
2.424 -285
3.289 2.011
10.476 1.465
22.444 5.062
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22 Пробиштип 4.616
23 Радовиш 7.142
24
Ресен
2.877
Свети
25
5.396
Николе
26
Скопје 91.000
27
Струга
8.701
28 Струмица 24.753
29 Тетово 28.250
30
Штип
10.617

4.553
7.642
2.962

4.196
6.852
2.946

3.934
6.829
2.964

3.372
6.563
3.110

3.045
6.540
3.133

2.978
6.461
3.087

2.793
6.524
2.853

2.745
6.525
2.887

1.871
617
-10

5.369

5.385

5.181

4.528

4.119

3.994

4.001

4.033

1.363

89.861
9.326
24.829
28.280
9.973

82.790
9.356
21.589
27.319
8.352

86.072
9.337
20.367
28.857
8.737

84.484
9.012
19.603
29.747
8.253

80.600
8.571
19.161
30.499
6.961

79.410
8.968
19.560
31.667
6.990

71.042
8.860
18.814
28.864
6.485

71.456 19.544
9.087 -386
18.988 5.765
29.035 -785
6.466 4.151

Направените анализи јасно укажуваат дека во анализираниот период на
целата територија на Македонија, македонското население се вработувало со
многу побрзо темпо во споредба со албанското население. Во овој правец на
табелата 1.3 се претставени податоци за движењето на невработеноста во
десетте најголеми региони со етнички мешано население во Македонија.
Бр.

Регион

1

Македонци

Албанци

2003

2011

2003-2011

2003

2011

2003-2011

Битола

17.845

15.919

1.926

1.222

919

303

2

Велес

13.345

10.557

2.788

1.093

1.394

-301

3

Гостивар

3.753

3.597

156

9.013

10.342

-1.329

4

Дебар

109

116

-7

1.978

1.569

409

5

Кичево

3.841

3.718

123

3.290

2.892

398

6

Куманово

17.292

13.231

4.061

12.130

10.711

1.419

7

Охрид

9.745

8.790

955

671

485

186

8

Скопје

56.526

39.069

17.457

23.849

22.944

905

9

Струга

3.861

4.129

-268

3.621

3.576

45

10

Тетово

4.583

5.255

-672

22.581

22.836

-255

Проблемот на невработеноста повеќе е изразен кај албанското
население. Доказ за ова се бројот на вработени по семејство, како и ниската
стапка на приходи како доказ на ниското ниво на економска благосостојба
кај ова население. Дискриминаторските стојалишта и практики кон
албанското население биле присутни во континуитет. Меѓутоа, денес се
соочуваат со ситуација високата стапка на сиромаштија да претставува
закана за нивното преживување, а самата невработеност покажува сигнали
на сопствено мултиплицирање.
Дискриминаторските државни политики за вработување биле
перманентно присутни. Ваквата дискриминација продолжува и понатаму да
биде присутна на пазарот на трудот. На пазарот на трудот, таму каде што се
среќаваат понудата и побарувачката на работна сила, Албанците се
дискриминирани. Ова се согледува преку создавањето на различни групи со
нееднакви можности за вработување.
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Ваквите феномени доведуваат до ситуација понудата за Албанците да
биде поограничена во споредба со неалбанците кои многу полесно се
пробиваат на пазарот на труд достигнувајќи многу побрзо и полесно високи
државни и цивилни позиции.
Значи, младите неалбанци имаат многу подобри можности за развој на
кариера во споредба со младите Албанци поради фактот што вратите на
државните институции и приватизираните корпорации вообичаено не се
отворени за младите Албанци, независно од нивните лични карактеристики,
знаења и способности.
Албанците можеби може да се стекнат со работно место како резултат
на службени и неофицијални врски со извесни лица кои имаат власт и врски
низ институциите и корпорациите.
Невработеноста кај албанското население, покрај тоа што се наоѓа на
многу високо ниво, спаѓа во категоријата на долгорочна невработеност.
Станува збор за високообразовани кадри кои се во перманентна потрага за
вработување, но се оневозможени да најдат работно место.
Покрај ова останува фактот дека голем дел од албанските жени не
влегуваат во рамки на работната сила која бара вработување во Македонија.
Стапката на невработеност во Македонија би била многу повисока, кога сите
Албанци кои живеат во руралните средини би се евидентирале како
невработени лица кои бараат вработување.
Причина за неучествување на Албанците на пазарот на работната сила
се нееднаквостите во политиките на вработување, недоволната покриеност
со соодветни образовни институции на албанските средини, како и нивното
нетретирање како агенс на економски развој при што би се овозможило овој
највитален дел на населението да влезе во конкурентноста на контингентот
на работната сила во Македонија.
Доколку се применат други суплементарни показатели и анализи околу
причините поради кои Албанците се наоѓаат во ваква економска состојба би
дошле до заклучок дека ова е резултат и на нерамномерната распределба на
ресурсите и богатството.

Заклучоци и препораки
Врз основа на гореизнесеново ги презентираме следниве заклучоци и
препораки:
üОстанува потребата за континуирана анализа за да се следи трендот не
само во овие димензии, туку и во други сектори, особено: кај
економските субвенции и кај субвенциите во земјоделството,
капиталните
инвестиции
во
инфраструктура
(економска
и
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неекономска),
стабилната
развојна
хоризонтална
димензија,
распределувањето
на
социјалните
програми,
вертикалната
распределба од централните фондови (дотации), како и во сите други
аспекти што не се споменати во оваа анализа, но заслужуваат посебна
анализа.
üПотребата за „отворање“ на пристапот до деталните информации на
јавните сектори – треба да биде тема на политичка расправа, со цел за
обезбедување минимална транспарентност, т.е. најмалку за потребите
на истражувачките институции, како што е со нашиов случај. Имавме
невообичаен институционален отпор од јавните институции за нашиот
пристап до бараните информации што само по себе укажува на стравот
од транспарентноста во оваа сфера!
üЗначителното отстапување на ДДВ–то, како најгенерирачки фискален
систем во централниот буџет на РМ, сведочи дека реалноста на
фискалниот придонес на Албанците сосема е различен од креираните
перцепции и е со политичка намера. Оваа област треба да се анализира
и понатаму за да се сугерира корекција во генерирањето на фискалната
праведност. Акцизите како специфичен данок не се опфатени со оваа
студија, можеби и тие ќе ја докажеа сличната, можеби и најостра
тенденција за ДДВ.
üОбемот, структурата и тенденцијата на јавните расходи во сегментите
опфатени со оваа студија покажаа, исто така, значителна неправичност
на наменските расходи во регионите, програмите и проектите со
албански
префикс.
Дури
некои
отстапувања
крајно
се
дискриминирачки и алармантни и ја надминуваат рамката на
толерантна „фискална солидаризација“.
üЗа да се спречи овој непропорционален тренд во креирањето и во
распределувањето на јавните фондови, јавните одлуки во врска со овие
аспекти треба да бидат подредени на механизмот на двојно
одлучување – со „Бадентер“ во сите фази на процесот на буџетирање.
Јавните фондови, исто така, треба да бидат дел од ова истражување и
од оваа анализа.
üСите учесници во процесот на јавното одлучување кои се однесуваат на
ингеренциите за креирање и распределување на јавните фондови треба
во континуитет да иницираат јавна дебата, анализи и слични студии и
сите одлуки да се донесуваат врз база на извршените анализи и студии,
а не според дневните политички убедувања.
üЈавните претпријатија и сите други јавни установи со сопствен буџет,
треба да бидат предмет на следната студија. Таму се „кријат“ и многу
неправилности во распределувањето и се надвор од
нормално
набљудување „под лупа“.
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üИмајќи го предвид фактот дека и по една декада од спроведувањето на
ОРД јавните финансии во РМ се најцентрализирани во Европа,
приоритетите на наредните влади на РМ треба да бидат насочени кон
натамошни реформи и кон зголемување на фискалната автономност на
исто ниво со сличните мултиетнички земји на ЕУ.
üПотребно е редефинирањето на териториите на општините и
намалувањето на бројот на општините во функција на создавање
функционални општини со доволен финансиски потенцијал од
сопствени средства кои многу ги помагаат финансиската и фискалната
консолидација на општините.
üЕлиминирањето на големите фискални диспаритети меѓу општините,
преку градење нов урамнотежен систем на фискалниот потенцијал,
треба да има за цел фаворизирање на неразвиените општини и
спречување на натамошниот диспаритет.
üПотребен е пораст на дотацијата од ДДВ од 3,4% до најмалку 10% во
полза на општинските буџет, покрај разгледувањето на формулата за
реалокација на средствата од ДДВ фаворизирајќи ги општините со
недоволен фискален капацитет, со цел да се зголеми фискалната
перформанса на општините.
üПотребно е редефинирање на критериумите за алокација на блокдотацијата според сектори преку објективизирање на критериумите за
алокација и преку применување на отворени постапки, јавни и
транспарентни,
имајќи
ги
како
основа
функциите,
а
не
децентрализираните институции, со цел да се елиминираат актуелните
диспаритети и дискриминации.
üНајважните блок-дотации наменети за основно и за средно
образование и за градинките треба да се засноваат врз критериумот за
реалокација на средствата врз основа на бројот на учениците и децата.
üДругите блок-дотации треба да се пресметуваат според критериумите
по глава на жител или да се елиминираат како посебни дотации и да
им се пренесат на управување на општините во состав на вкупните
дотации.
üДа се елиминираат законските одредби со кои централната влада врши
ограничување на правото за заем на општините за реализација на
капиталните инвестиции и во овие рамки Министерството за финансии
треба само да контролира, наспроти да има улога при донесувањето
одлука, каква што има со сегашниот закон.
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Заклучоци и препораки
üДенес може да се каже дека невработеноста има постанато проблем
затоа што таа го надминува критичното дозолено ниво
üДоколку се анализира структурата на невработеноста во Македонија,
ќе се дојде до заклучок дека невработеноста во Македонија не се
разликува од видовите невработеност со кои се соочуваат останатите
земји во транзиција.
üСтатистичките податоци покажуваат перманентно опаѓање на општата
стапка на невработеност во Република Македонија во периодот 20032011
üкај албанското население невработеноста се има намалувано со многу
пониско темпо во споредба со сите останати етнички заедници во
периодот 2003-2011.
üКај регионите со доминантно албанско население се забележува една
многу пониска стапка на опаѓање на невработеноста споредено со
регионите со доминантно етничко македонско население. Всушност во
регионите со најголема концентрација на албанско етничко население
во периодот 2003-2011 дошло до зголемување на невработеноста
üПричина за неучествување на албанците на пазарот на работната сила
се нееднаквостите во политиките на вработување, недоволната
покриеност со соодветни образовни институции на албанските
средини како и нивното нетретирање како агенс на економски развој
при што би се овозможило овој највитален дел на населението да влезе
во конкуренцинтноста на контингентот на работната сила во
Македонија.
üВо иднина треба да се применуваат нови политики на вработување кои
би овозможиле поекуилибрирано соочување со оваа проблематика со
примена на посебни мерки за намалување на стапката на
невработеност кај регионите со доминантно албанско население.

211

Перцепциите во врска со албанскиот јазик, култура и образование

î Перцепциите во врска со албанскиот јазик,
култура и образование
10 години по потпишувањето на ОРД
Проф. Д-р Ферит Рустеми
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Проф. Д-р Џеладин Мурати
Д-р Агим Пошка
М-р Линда Зибери

Апстракт
Овој дел ги анализира третманот на албанскиот јазик и на албанската
култура и процесот на децентрализација во образованието десет години по
потпишувањето на Охридскиот рамковен договор.
Оваа глава објаснува теми во врска со социополитичкиот статус на
јазикот како помошно средство за вклучување во државниот систем,
последиците од статутарната нееднаквост на јазиците, јазичните проблеми
како и видовите на политички и социокултуролошки интеграции, влијанието
на национализмот врз јазичното планирање како и статусот и перспективите
на албанскиот јазик во државните институции во Македонија.
Овде се прави, исто така, и анализа во врска со употребата на
албанскиот јазик, изданијата на албански јазик, комуникацијата помеѓу
институциите, концепциите кои Македонија и ЕУ ги имаат во однос на
мултикултурализмот како и анализа на развојот на процесот на
децентрализација во образованието во последниве десет години.
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Општествено-политички статус на албанскиот јазик
во Република Македонија по ОРД:
Mодел на планирањето на нееднаквоста

1. Вовед
Поимот „јазичен проблем“ гледан од научен аспект не се разликува
многу од неговата обична примена. Според Feldman, проблемите се
појавуваат во моментот кога нешто отстапува од претпоставената норма, или
кога „работите не се во идеална состојба.“1 Јазични проблеми во
многујазични држави обично се појавуваат во случаите кога јазикот на една
јазична говорна единица, поради незадоволувачкиот социополитички статус
не мoжe да исполни една, или повеќе јазични функции, како на пример
експресивната,
комуникативната,
партиципативната
функција
или
функцијата на престижот.2
Во овие случаи јазичните планeри имаат задача да истражуваат, да го
забележат појавувањето на проблемите, или подобро речено, да ги предвидат
можностите за појавувањето и за евентуалните последици што можат да ги
создадат јазичните проблеми денес и во иднина. Затоа, поаѓајќи од една
теоретски идеална ситуација во една држава со демократски и хумани
вредности, во случај на појавaтa на јазични проблеми неидеологизирано
јазично планирање би требало да има цел спречување или санирање на
неповолните јазични ситуации.

2. Мотивирањето и целите на јазичното планирање
– модел на јазичната политика
Парадоксот во книгатa „Јазичното планирање, планирање на
нееднаквоста“ (James Tollefson) му го препишува на институционалното
спречување на вклучувањето на етнолингвистички помали заедници во
1
2
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општественo-политичките процеси на одлучување во институциите на една
држава.3
Изгледа дека слична е состојбата со албанскиот јазик во Република
Македонија. Десет години по потпишувањето на Охридскиот рамковен
договор може да се констатира дека решението на проблемот во врска со
социополитичкиот статус на албанскиот јазик нема задоволително ниво,
гледано и од правно-уставен аспект, и oд аспект на исполнување и примена
на неговите општествено-политички функции.
Двете најголеми етнолингвистички заедници, македонската и
албанската, т.е. политичките планeри на овие етнички заедници, уште од
изготвувањето на ОРД и во текот на изготвувањето на Законот за употреба на
јазиците во Република Македонија имале спротивни мотиви и цели: првата
да ги спречува, да ги ограничува, или да ги редуцира целите и аспирациите
на албанската јазична заедница, како во статусниот, така и во
функционалниот аспект, додека втората да го издигнe општественoполитичкиot статус и исполнувањетo на сите функции на албанскиот јазик
како службен јазик.
Мотивитe за изготвувањетo и применувањето на ваква јазична политика
од македонските јазични планирачи се базира врз етноцентричниот концепт
на јазичното планирање од 19. век, според кој појавата на повеќејазичноста е
една лоша појава вградена длабоко во природата на западната цивилизација.
Нејзините корени според Хауген се наоѓаат во христијанскo-еврејската
митологија кај Вавилонската ,,клетва”.4
Дека ова мислење е многу проширено, докажува и Клос, кој тврди дека
европските јазични политики во повеќето случаи имале и ден денес имаат
тенденција на јазичен униформизам.
Идејата дека многујазичноста e пречка за политичко единство е
проширенa и кај западните и кај незападните интелектуалци. Со други
зборови, мислењето дека многујазичноста е штетна појава потекнува од
идејаторите на тезата дека постои каузална зависност помеѓу многујазичноста
и политичките конфликти (проблеми).5
Хертзлер мисли дека Вавилонската ,,клетва“ сѐ уште создава конфузија,
поделби, социјални и политички проблеми за човештвото, и покрај тоа што не
е многу јасно, каузалнатa врска помеѓу многујазичноста и политичките
проблеми.6
Релативно мирната коегзистенција на четирите јазици во Швајцарија ја
правaт етиологијата на политичките проблеми засновани врз многујазичноста,
изгледа, е неоснована.

3
4
5
6

Tollesfon, J. 1991: Planning Language, Planning Inequality, p 234.
Haugen, E. 1973: “The Curse of Babel,” pp. 47-57.
Ibid., pp. 47-57.
Kloss, H. 1967b: “Types of Multilingual Communities: A Discussion of Ten Variables,” pp. 7-17.
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Можеби, но и уште поважно е прашањево: Дали јазичната униформност
може да обезбеди „хармонија/политичко разбирање“ и да создаде општество
без јазични и политички проблеми? И Пеи7 и Ноулзен8 докажале дека
поголемиот број на доминантните шеми на јазичната политика се засновани
токму врз оваа погрешна теза.
Нема сомнение дека јазичната униформност може да решава некои
проблеми во јазичната комуникација, но се поставува прашањето дали тoа би
гарантирало политичко заедништво, што го посакуваат неговите приврзаници.

3. Дали може да се елиминираат јазичните и политичките
проблеми преку елиминација на јазичната различност?
Макнамара9 тврди дека во Велика Британија, која во 1893 година била
речиси
монолингвистичка,
сe
појавиле
проблеми
поврзани
со
сепаратистичкото ирско движење кое кулминираше во 1921 година кога и се
создаде независна Република Ирска, пред појавата на движењето за
оживување на ирскиот јазик.10
Освен фактот што четири словенски нации од бивша Југославија:
Хрватите, Србите, Бошњаците муслимани и Црногорците зборуваа еден јазик
– српскохрватскиот, при распаѓањето на нивната заедничка држава, тие
извршија злосторства меѓу себе какви што нема во Европа по Втората
светска војна.
Случајот со српскохрватскиот јазик докажува дека јазиците и државите
кои еднаш биле заеднички може да се фрагментираат и да се одвојaт, што
докажува дека само јазичното единство не може да биде гаранција за
политичко единство.
Уште повеќе, како што забележал Келман11,дека обидите за
елиминирање на многујазичноста на вештачки начин може да создаде
спротивен
ефект
–
разделби,
антагонизми
и
уште
поголеми
етнолингвистички и политички тензии.
Погоре видовме дека обидите за јазичен униформизам може да водат до
поделби наместо до обединување. Причините за дезинтеграцијата на
Царството на Хабзбуршката монархија, според Ингелхарт и Вудвард, го
подржуваат овој став.12

7
8
9
10
11
12
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Според овие автори, унгарската елита и аристократите на другите
етнолингвистички заедници ја прекинаа самоволната асимилација на
нивните етнолингвистички заедници во германската култура во моментот
кога царот Јозеф II се обиде да го импонира германскиот јазик како
единствен службен јазик на Монархијата.

4. Последиците кои произлегуваат од инфериорниот
општественo-политички статус на албанскиот јазик
Како последица од изготвувањето и применувањето на една јазична
политика во Македонија, чија цел е зачувување не само на јазичната туку и на
социоекономската, културната и политичката нееднаквост на помалите
јазични заедници, e типична за новите етнолингвистички хетерогени
држави, произлезени од монистички политички системи во кои процесот на
балансирањето
на
социополитичката
позиција
на
различните
етнолингвистички групи во државите создадени по распаѓањето на
поранешна Југословија сè уште не e зaвршен; тие сè уште се во фаза на
економска, социополитичка и културна транзиција.
Изготвувањето и применувањето на актуелната јазична политика во
Република Македонија, иако не во иста мера, е последица на неуспехот на
политичките, културните, образовните елити и на цивилните организации на
двете горенаведени етнолингвистички заедници.
Индоленцијата, пасивноста, неорганизираноста и несоработката помеѓу
политичката, образовната, интелектуалната елита, како и на албанските
цивилни организации, несоработката со аналогните македонски елити со
демократска ориентација во текот на изготвувањето и имплементирањето на
јазичната политика, од една страна, недоволнoтo познавање на значењето на
општествено-политичките функции на службениот јазик и на негативните
последици што произлегуваат од неадекватноста и општественополитичкиот статус на албанскиот јазик пред сè, и од горенаведените
албански елити, од друга страна, се главните фактори на јазичната политика
во Македонија.
Со други зборови, произлегува дека овој модел на јазичната политика
применeтa во Македонија, базирана врз унитарно-етноцентристички модел,
концентрирана главно во симболичната или инструменталната функција
резервирана само за македонскиот јазик, го остава албанскиот јазик без
горенаведените функциии. Уште повеќе кога се знае дека условот од ОРД –
секој друг јазик кој се зборува од најмалку 20 проенти13 што служел како
услов за унапредувањето на општествено-политичкиот статус и за другите
јазици во Република Македонија го исполнил само албанскиот јазик.
13 Framework Agreement 13.08.2001, http://faq.macedonia.org/politics/framework_agreement.pdf
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И во Преамбулата на Уставот како и во неговиот нормативен дел,
повторно се продолжува употребата на горенаведениот кваликатив. Освен
тоа, во формулирањето на Законот за јазиците: „ Во службена употреба може
да е и јазикот кој го зборуваат над дваесет отсто од населението ако е во
согласност со законот..., со употребата на модалниот глагол може, се врши
уште едно деградирање на општествено-политичкиот статус на албанскиот
јазик.14 Покрај ова, и неупотребата на албанското писмо во централните и
регионалните институции на државава, покажува јасно дека симболичната
функција на службениот државен јазик го има само еден јазик –
македонскиот јазик.
Од горенаведеново, може да се констатира дека општественополитичкиот статуc на македонскиот јазик претставува постојана категорија,
додека тој статусна албанскиот јазик е само привремен Ова значи дека во
случај на некое негативно демографско движење кај албанскиот народ,
албанскиот јазик би го изгубил својот статус и на општинско ниво.
Од горенаведениве причини, албанскиот јазик во споредба со
македонскиот јазик има селективно и асиметрично употребување: затоа што
му се оставени главно само тие општествено-политички функции, како што
се: образованието, општинската администрација и персоналните документи
(факултативно) кои не ја загрозуваат симболичната улога на македонскиот
јазик како единствен државен јазик.
Во јазичното планирање, јазичните проблеми во врска со
неадекватноста на статусот на јазикот, потекнуваат од прагматичните,
економските и социополитичките фактори. Ваков е и случајот што го
разгледуваме;
незадоволителниот
општествено-политички
статуc
и
селективното исполнување на функциите на албанскиот јазик, е пречка за
вклучувањето и на Албанците во културните, економските и во политичките
процеси во државава.
Партиципативната функција, така како што се перцепира во оваа
статија, во неколку аспекти е слична на „инструменталнатa“ употреба на
јазикот.15 Овде вреди да се спомене фактот дека успешноста на една јазична
политика во јазичното планирање во политички аспект се мери со
исполнувањето, пред сѐ, на партиципативната функција на еден јазик во една
држава.
Од друга страна, неисполнувањето на партиципативната функција на
албанскиот јазик поради примената на рестриктивна јазична политика кон
албанскиот јазик во Македонија, има директно влијание врз намалувањето на
престижот на албанскиот јазик и врз губењето на самодовербата кај
припадниците на албанската јазична заедница.

14 SEEU, 2007: Article 7 of the Constitution of the Republic of Macedonia
15 Haugen, E. 1971: “Instrumentalism in Language Planning” pp. 281-289.
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Бидејќи функцијата на престижот е психолошка категорија и обично е и
емоционална, таа е посебно значајна кај новите народи, кога се зборува за
националното прашање и за националниот јазик. Според адлерските
психолози, кај човекот секогаш постои постојана тенденција на избегнување
од позиција на инфериорност и поминување во позиција на
супериориорност.
Така, Роџерс и Скинер, двајца адлерoвски психолози ја потенцираат
човечката потреба за созревање, независност и поттик за „самобитие“.16
Роџерс во една друга студија ja потенцира потребата на човекот да излезе од
позиција на зависност и да оди во позиција на независност.17
Со функцијата на јазичниот престиж може да се објаснува тоа како го
перцепираат, и како чувствуваат припадниците на јазичната заедница кога
ќе откријат дека нивниот јазик, поради инфериорниот општественополитичкиот статус не може да ги исполни сите функции на службен јазик.
Чувството на инфериорност што се појавува во овие случаи сама по себе
не помага за враќање на самодовербата кај луѓето кои го зборуваат тој јазик;
па обично, постојат два начина за враќање на самодовербата: (а) негирањето
или откажувањето од својата култура и својот „инфериорен“ јазик и учeње на
друг „супериорен“ престижен јазик, надевајќи се дека со помош на
интеграцијата/асимилацијата во етнолингвистичката заедница која ја има
„посакуваната култура“ ќе можат да ги исполнат своите лични и колективни
аспирации на општествено-политички план, иако тие главно се чувствуваат
разочарани во моментот кога откриваат дека враќањето-добивањето на
самодовербата „облекувајќи туѓи алишта“ е невозможна или илузорна и (б)
другата можност или можна метода за враќање на самодовербата и гордоста
е „поправката“, односно нивниот јазик да биде престижен како другите
престижни јазици.
Со други зборови, повторното враќање на самодовербата и гордоста
може да се постигне само со унапредувањето на општествено-политичкиот
статус и со исполнувањето на сите општествено-политички функции на
нивниот јазик. Затоа, прифатлив модел на јазичното планирање во една
многујазична држава е тој кој создава простор за исполнувањето на
аспирациите на сите економски и демографски одржливи етнолингвистички
заедници во државата.
Исто така, функцијата на престижот може да служи и како стимулативно
средство за подигнување и за зачувување на општествено-политичкиот статус
на етнолингвистичките заедници во многујазичните држави.
Како последица од горенаведената јазична политика, комбинирана со
недоволната јазична свест на говорниците, на билингвизмот прифатена како
норма во целата албанска јазична заедница во Македонија, како и на

16 Rogers and Skinner 1956. “Some Issues Concerning the Control of Human Behavior”, pp. 1057-1066.
17 Rogers, C. 1957:”A Note on the Nature of Man”, pp.184-256.
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појавата на внатрешната и надворешната диглосијата; поради фактот дека
македонскиот јазик има висок социополитички статус, а албанскиот јазик
низок опстествено-политички статус, постои ризик за редуцирање на бројот
на говорниците на албанскиот јазик и за натамошно намалување на
лексичката, граматичката и фонолошката компетенција во албанската
јазична заедница.
Сега веќе може да се забележат видливи структурални загуби во
албанскиот јазик, како што се зајмувањето во голема мера на синтаксички
калки, на фразеолошки модели и лексички единици од македонскиот јазик,
намалување на способноста за создавање нови зборови и осиромашување на
стилистичките средства.
Функционалниот пристап во изготвувањето н јазичната политика во
Македонија и во другите многујазични општества според моето мислење, би
претставувал правилен и реалистичен пристап за решавање на јазичните
проблеми. Овој модел на јазичното планирање кој не се базира врз
етноцентристички, исклучувачки и идеологизиран концепт, ќе им овозможи
на сите етнолингвистички заедници да исполнат едно од основните човекови
и етнички права во многунационалните држави.
Со подигнувањето на социополитичкиот статус и со исполнувањето на
нивните јазични функции, етнолингвистичките заедници, од една страна, би
можеле да ги остварат општествено-политичките вредности и аспирации, а
од друга страна, релаксирањето на меѓуетничките односи ќе влијае и врз
зацврстувањето на политичката кохезија во многуетничките државни
заедници. Разноликоста за преовладувачкото западно интелектуално
мислење, според американскиот научник Дел Хајмс, е најпогоден начин за
постигнување вистинско заедништво.18

18 Hymes, D. 1973:“On the Origins and Foundations of Inequality Among Speakers,” pp. 59-85
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Албанскиот јазик во употребата, во публикациите
и во комуникацијата помеѓу институциите
(Погледи - перцепции - тези)

„Мајчиниот јазик ја претставува суштината на идентитетот и тој е
стратегиски фактор за напредок. Јазиците се многу повеќе од истражувања
во областа на специјалистите, тие се срцето на сите социјални, економски и
културни животи“. Коичиро Мацура, генерален секретар на UNSECO, по
повод светскиот ден на мајчиниот јазик, 21 февруари
Темата опфатена во овој труд е во корелација со ефектите од
имплементацијата на Охридскиот рамковен договор во неговата прва
деценија. Нашето внимание е фокусирано кон иднината која е пред нас, со
посебен акцент на применувањето на имплементацијата на албанскиот јазик,
неговиот статус и позиција во институционалната комуникација. Во исто
време ги третира модалитетот, трендовите и ситуациите кога тој е
официјален и кога не е официјален.
Охридскиот рамковен договор, како документ со меѓународно значење,
понуди статус на јазиците во Македонија (овде мислам на албанскиот јазик,
кој не може да се идентификува со турскиот, ромскиот, српскиот јазик), кој
не ја изразува димензионалната реалност на јазикот како проширување, како
и на неговата употреба...
Позицијата на албанскиот јазик де јуре и де факто мора да се промени,
бидејќи се чувствува неконзистентност во практичната имплементација, во
институционалната комуникација и во употребата во публикациите.
Концептот на реализација на албанскиот јазик и неговите основни
проблеми (цел, амбиции и можности, опции и алтернативи, визија и
стратегија) треба да се измени во корист на подобрување на неговиот
официјален статус.
Клучни зборови: јазик, договор, официјален, имплементација,
комуникација, институција.
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1. Охридскиот рамковен договор: меѓу прифаќање и одбивање
Борбата за национална еднаквост на Албанците во Македонија со
Македонците (од март до август 2001) беше со жртви и успешно крунисана со
потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, но не беше успешна за
национална слобода и еднаквост. И покрај јасната намера војната, не донесе
еднаквост. Охридскиот рамковен договор, иако направи пресврт во
реафирмирањето на албанските барања, вклучувајќи користење на јазикот
како елемент на идентитетот, не успеа да се реализира, можеби, поради
модификациите и отпорот.
Охридскиот рамковен договор (потпишан во Скопје на 13 август 2001)
беше резултат на меѓународната политичка активност, која беше резултат на
притисокот на македонската државна политика кон Албанците. И овој
вооружен конфликт беше идентификуван со политички и национални
претензии кон колективните права и слободи. Политичкиот активизам се
претвори во вид на документ - Охридскиот рамковен договор. За ова беа
дадени квалификации од сите видови, како на Љубчо Георгиевски,
поранешен премиер кој тврдел дека Охридскиот договор „е претворање на
Македонија во бинационална држава.“235
За и против овој Договор се изразија многу други личности. Во анализата
на весникот „Утрински весник“, од. 11-12 септември 2004 година, се
разликуваат четири карактеристични мислења.
Добринка Тасева, професорка: „Охридскиот договор, благо речено, е
несериозен. Тие што алудираат на нешто слично не ја гледаат Македонија
како унитарна, нормална земја.“
Денко Малески, професор: „Содржината на Рамковниот договор се
неговите принципи. Тој е како Библија, од тука треба да почнеме.“
С. Ј. Петерсен: „Целосна имплементација на Охридскиот договор е од
исклучителна важност.“
Мерсел Билал, професор: „Ако сме реални, ние мора да прифатиме дека
дел од Охридскиот договор се реализира, и треба да продолжиме во таа
насока.“
Охридскиот договор го промени Уставот и донесе некои подобрувања во
законите од различни области, кои сè уште не се спроведуваат доследно. Но,
во овие изминати 10 години, работите во Македонија не се движеа во
потребна насока Оттука произлегуваат прашања во врска со расудувањето на
Спогодбата. 236
235 Љ. Георгиевски, Тези за опстанок на државата и на македонскиот народ, „Дневник“, 18. 3. 2003.
236 Рамковниот договор не е проблем за секоја заедница, „Fakti“, 13. 4. 2002.
- Како да се отфрли сомнежот за Охридскиот договор, „Lobi“, 2004.
- Да се прослави или да не се прослави, „Fakti“, 2004.
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Истото се случува и со имплементација на албанскиот јазик и неговата
употреба во: комуникацијата, публикациите и институциите во општественополитичкиот живот и во практиката.

2. Десет години по Охридскиот рамковен договор:
рамноправноста на албанскиот јазик далеку од реалноста
Соочени со новата реалност и подготвеност да се почитува Охридскиот
договор, во првата декада не успеа да го вгради оригиналниот дух. Во врска
со ова можеме да зборуваме за три ситуации.
Прво, техничката реализација на Охридскиот договор е завршена, затоа
што законите се донесени со соодветни документи.
Второ, конкретно спроведување на Охридскиот рамковен договор не
беше направен поради манипулации, толкувања и ретерирање на власта.
Трето, имплементацијата на Охридскиот рамковен договор не беше
направена во целост, има недостатоци, слабости и пречки.
Од оваа дистанца од десет години, Албанците од Македонија покажуваат
дека немаат сила да се носат со виталните проблеми, како на пример,
употребата на албанскиот јазик, во комуникацијата со институциите во
земјата и надвор од неа.
Македонската политичка елита се наметнува со супериорност пред
инфериорност на Албанците, учесници во централната власт (Владата).
Мислам дека Охридскиот договор не е мит, тоа мора да остане во
заедничко историско паметење, поради тоа што неговата содржина е
вградена во законите кои не се реализираат со предвидена динамика.
Во овие десет години, колку што е актуелен Охридскиот договор, автори
и научници имаат различни пристапи и начини поврзани со функцијата,
содржината, имплементацијата и со оправдувањето на овој Договор.
Покомплетен и систематски пристап има направено Институтот Ф. Еберт,
Канцеларија во Скопје, кој во 2008 година објави на 256 страници
публикација под наслов „Поделба на власта и спроведување на Охридскиот
рамковен договор“ паралелно на албански, македонски и на англиски јазик.
Пристапот вклучува различни третмани во областа на социјалниот развој, и
тоа: политички, економски, културен и образовен аспект на спроведување на
Охридскиот договор. Во оваа публикација се опфатени проблемите поврзани
со албанскиот јазик и со неговата употреба (Џ. Мурати, Е. Мехмети, Е. Азири,
Р. Сулејмани).
- Кој доби, а кој изгуби?! „Вечер“, 2004.
- Рамковниот договор сè уште е енигма, „Утрински весник“, 2004.
- Опцијата за нов рамковен договор е нереална, „Утрински весник“, 2004.
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Со право се поставува следново прашање: Зошто во Охридскиот договор
се истакнува улогата на албанскиот јазик како службен јазик? За ова постои
одговор, како и две причини.
Мајчиниот јазик (т.е. албанскиот за Албанците) е основен столб на
правото на развојот, поради основни причини:
Прво, јазикот е вовед во културата на народот. Преку мајчиниот јазик се
развиваат јазикот и културата, традицијата, фолклорот, верата, граѓанските
права, колективните и индивидуалните права.
Второ, во однос на културниот идентитет јазикот слободно се третира
како „прв меѓу првите“ (прима интер парес) за постоење, можеби поради тоа
што преку јазикот се обезбедуваат развој, еманципација, пораст, едукација на
поединецот, народот и општеството.

3. Статусот и позицијата на албанскиот јазик во Уставот
Уставот од 1991 година беше рестриктивен во однос на користењето на
албанскиот јазик. Затоа тој и не беше гласан од пратениците Албанци.
Уставот претрпе измени и дополнувања преку амандмани со Охридскиот
рамковен договор. Тој го измени статусот на албанскиот јазик во
амандманите V и VIII.
Албанскиот јазик е третиран во два члена.
Членот 7 е дополнет со Амандманот V став 7. Тука се вели: „На целата
територија на Република Македонија и во меѓународните односи службен
јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.
Друг јазик што се зборува најмалку од 20% од граѓаните, исто така, е
службен јазик и неговото писмо, како што е дефинирано од овој член.
Личните документи на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен
од македонскиот јазик и неговото писмо се издават на македонски јазик и на
неговото писмо во согласност со закон.“237
Членот 48 изменет со Амандманот VIII кој има 6 става, го регулира
прашањето за зачувување на националниот идентитет. Во него се вели:
„Членовите на заедницата имаат право слободно да го изразуваат, да се
грижат и да го развиваат идентитетот и особеностите на своите заедници и
заедничките симболи (прв став).
Државата им ја гарантира заштитата на етничкиот,
јазичниот и верскиот идентитет на сите заедници (втор став).“238

237 Уставот на Република Македонија, со уставните амандмани, стр. 28-29
238 Исто тука, стр, 28-29
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4. Уставни ограничувања на службената употреба
на албанскиот јазик: рефлексии и импликации
Оваа димензија на употреба на албанскиот јазик прави ограничување и
лимитирање на неговата употреба во институциите и стеснување на правото
за негово користење во публикациите и во комуникацијата.
Неупотребата на албанскиот јазик слободно и без ограничувања за
комуникација во институциите и во публикации, како што заслужува, создава
чувство на ризик и национална нееднаквост. Денес Македонија е под тензија.
Таа се соочува со многу предизвици кои се поврзани со реализацијата на
националната еднаквост на Албанците, а тука предизвикот за употреба на
албанскиот јазик како официјален јазик е еден од основните.
Решавањето на статусот и позицијата на албанскиот јазик со Уставот и со
закон е поврзано со карактерот и третманот на македонскиот јазик, од една
страна, и со статусот и позицијата на албанскиот јазик во политичката
комуникација, во применувањето во уставно-правни институции, од друга
страна. Законот покренува одреден број прашања, на пример:
Дали македонскиот јазик е национален јазик? Зошто македонскиот јазик
има друг статус како службен јазик?
Дали албанскиот јазик е службен јазик во Македонија? Зошто е
албанскиот јазик службен само за Албанците? Зошто нема официјална
примена во практиката?
Дали македонскиот јазик, е јазик и на животната средина за Албанците
и дали албанскиот јазик е јазик на животната средина за Македонците?
Овие прашања се фундаментални во разбирањето на политиката кон
јазиците. Во овој контекст и Уставот и законите кои ја регулираат употребата
на албанскиот јазик треба да ги имаат предвид поимите: мајчин јазик,
национален јазик, службен јазик, јазик на животната средина и на учењето.
Точното разбирање на јазичната политика е во полза на еднаквоста на
јазикот. Ако во практиката во Македонија се прави замена на термините, или
намерно тие се употребуваат неправилно, тогаш станува збор за ретроградна
филозофија со политички барања и девалвација на албанскиот јазик во
институционалната комуникација.
Неприменувањето на албанскиот јазик како службен јазик во
внатрешните и надворешните извештаи и неговото поставување во однос на
македонскиот јазик како опашка мислам дека е погрешна и националистичка
политика, во корист на кршење на меѓуетничките односи.
Третманот на албанскиот јазик како неслужбен, како јазик од друга
категорија, како неавтономен јазик е функција и фикција на македонската
политика.
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5. Законот за употреба на јазиците: прифатен во тишина,
но кој направи голема врева?
Регулирањето со закон на употребата на албанскиот јазик (и на другите
јазици кои не се во нашиот фокус во овој коментар) не донесе иновација и
проширување на правото на користење на албанскиот јазик. Тој само ги
потврди уставните димензии.
Законот направи интеграција на сите стапки дистрибуирани во некои
закони со кои се регулира ограничената употреба на албанскиот јазик во
области, сфери и различни полиња.
Во целост, Законот во димензионирањето на употребата на албанскиот
јазик во институциите, во комуникација и во употребата во публикациите го
зачува рестриктивниот и неекстензивниот карактер на употребата на јазикот.
Членот 2 на овој закон ги дефинира институциите во кои албанскиот
јазик ќе се користи паралелно со македонскиот јазик, односно прво
македонскиот јазик, па потоа и албанскиот јазик.
Според овој член јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Македонија се користи во „Собранието на Република Македонија,
во комуникација на граѓаните со министерствата; во управната постапка,
административната постапка, за спроведување санкции, кај Народниот
правобранител, во изборниот процес; за директна изјава на граѓаните, за
време на издавање лични документи на граѓаните, за водење матична
евиденција, во примената на полициски овластувања, во радиодифузната
дејност, инфраструктурни објекти, во: локалната самоуправа, финансиите,
економијата, образованието и науката, културата, и во сфери и други
институции, во согласност со закон.“239
Донесувањето на Законот за употреба на јазиците немаше позитивен
одек, ниту кај Македонците, ниту кај Албанците, бидејќи не ги решава ниту
статусот на албанскиот јазик, а е и далеку од воспоставување вистинска
рамноправност со македонскиот јазик. 240

239 Законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Македонија и во
единиците на локалната самоуправа, „Службен весник на РМ“, бр.101, 13 август 2008, стр 8.
240 Парламентот го усвои Законот за употреба на странски јазици: албански, службен или
ограничен, „Коха", Скопје, 28 јули 2008 (З. Весели)
- Мајчиниот јазик предизвикува незадоволство во ДУИ? „Коха", Скопје, 28 јули 2006 г. (b.b)
-„Сива“ лага за албанскиот јазик, „Коха",Скопје, 28 јули 2008 (Shkëlzen Lushaj)
-Законот за јазикот од 20% не го официјализира албанскиот јазик, „Коха", Скопје, 1 јули 2008
(Мируше Хоџа)
-Законот експресно, примената на албанскиот полека, „Дневник“, Скопје, 28.7.2008 (Маријела
Трајковска)
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Еве неколку наслови во весници:
Очигледно за една политичка позиција без политика, со етичка и
политичка несигурност и со аритметичка скромност, не може да се очекува
правична употреба на албанскиот јазик. Но, за да се дојде до една теорија и
практика Законот има поодржлив пристап за употребата на албанскиот
јазик. Меѓутоа, нужно е потребна политичка коректност, објективен и научен
пристап. Мислам дека нема конзистентна политика во однос на примената на
албанскиот јазик како службен во и надвор од земјава во институционална
комуникација и во публикациите. За ова состојба придонесува и
несигурноста околу имплементацијата на Охридскиот договор.

6. Дали албанскиот јазик е службен јазик?
Ова е основно прашање кое ги дели научниците, политичарите,
адвокатите и лингвистите. Од проучувањето и толкувањето на уставните
норми и закони, албанскиот јазик нема официјален статус. Во продолжение
ќе наведам некои научни позиции по ова прашање.
Е. Азири во својата теза, меѓу другото вели: „Охридскиот рамковен
договор, како што го толкуваат, не нуди речиси ништо ново за Албанците во
смисла на еднаквост на јазиците во државава. Во Рамковниот договор јасно е
наведено дека „за целата територија на Република Македонија и во нејзините
меѓународни односи, службен е македонскиот јазик и неговото кирилско
писмо“241 Понатаму, авторот говори дека официјалниот статус на албанскиот
јазик е половичен и непрактичен.
Е. Мехмети, осврнувајќи се на Охридскиот договор и на проблемот на
албанскиот јазик, го наметнува прашањево: „Каква треба да биде почетната
точка за правилна употреба на јазикот“ и одговара: „Во мултиетничките
општества јазикот е средство кое се користи за регулирање на јазичниот
конфликт.“242
Како што може да се види, на употребата на јазикот се гледа како на
механизам за решавање етнички и јазичен конфликт. Во истиот напис што го
спомнавме, има еден цитат на авторот, во кој авторката ја изразува својата
позиција за формализација на службеноста на албанскиот јазик.
Таа пишува: „Целта на службената употреба на албанскиот јазик е да се
олесни внатрешната етничка кохезија, како и да се зголеми и да се зајакне
чувството на етничките

241 Е. Азири, Духот на консензусот и интеграцијата во мултикултурно општество, резиме
„поделбата на власта и спроведување на Охридскиот договор“, Скопје, 2008, стр 74.
242 Е. Мехмети, Имплементација на Охридскиот рамковен договор, резиме „Поделбата на власта и
спроведување на Охридскиот договор", Скопје, 2008, стр.103.
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Албанците дека тие се дел од државава, да се олеснат на меѓусебната
комуникација и меѓусебното разбирање, да се осигури поефикасна јавна и
државна администрација, при што знаењето на другата група ќе се смета за
приоритет, а не за недостаток или дефект.“243
Р. Сулејмани, осврнувајќи се на прашањето за културниот идентитет и за
јазикот истакнува дека „албанскиот јазик не е службен јазик“, но е јазик во
„службена употреба“.244
Во нашава теза „Образованието и употребата на јазикот“ се констатира
дека албанскиот јазик нема официјален статус во образованието (основно,
средно и високо). тој се користи во сите документи паралелно, прво се
пишува на македонски јазик, а потоа на албански јазик. 245
Албанскиот јазик нема официјален карактер, и покрај стремежот на
политичарите за добивање на овој статус. Охридскиот договор инкорпориран
во услови и правила вградени во законот, не ја дефинира јасно, конкретно
службената употреба на албанскиот јазик во употребата во публикациите и
во институционалната комуникација. Затоа, мислам дека е присутна
конфузија во употребата на јазикот и во толкувањето на неговиот официјален
статус.
Очигледно е дека македонските власти не биле за службена употреба на
албанскиот јазик. Додека тие ја минимизираат употребата на албанскиот
јазик, Албанците во исто време ја максимизираат имплементацијата на
јазикот. Но, де факто и де јуре албанскиот јазик нема официјално заслужено
место.
Дециден за овој статус беше и вицепремиерот Васко Наумовски,
одговорен за евроинтеграции во Владата и во Секретаријатот за европски
прашања. Овој висок македонски функционер дури и изјави дека „не постои
официјална употреба на албанскиот јазик.“ Тој изјави дека Уставот „го
препознава како службен јазик само македонскиот јазик... и фактички
албанскиот јазик не е службен.“246
Така избледува идејата за барање рамноправност на албанскиот јазик и
на негово изедначување со официјалниот македонски јазик. И ова
инферентност се сфаќа како поддршка на навредливиот статус на
албанскиот јазик од лице учесник во власта.
Јас лично претпочитам највисок стандард на официјализација на
албанскиот јазик за воспоставување демократско општество, во кое се бара

243 Е. Мехмети, исто тука, стр. 104.
244 Р. Сулејмани, консензуална демократија и поделба на власта во Македонија - краток преглед
„Поделба на власта и спроведување на Охридскиот рамковен договор“, Скопје, 2008, стр.174.
245 Xh. Murati, Arsimi dhe përdorimi i gjuhës, në Përmbledhjen „Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit“, Shkup, 2008, f. 199 – 215.
246 Наумовски ја изнесе на виделина слабоста на Законот, Евроинтеграциите не го познаваат
албанскиот јазик, „Време“, 18 март, 2011.
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учтивост,
доволно
граѓанство,
елегантност
во
институционалната
комуникација. Ова е овозможено само на мајчиниот јазик.

7. Како и колку се користи албанскиот јазик
во институционална комуникација?
Албанците во Македонија не го гледаат како добро моменталниот статус
на албанскиот јазик. Истражувачи и политичари ја коментираат оваа
загриженост јавно и бараат албанскиот јазик да биде официјален јазик за
внатрешна институционална комуникација и за надворешни односи.
Албанците не се граѓани од втора класа и бараат албанскиот јазик да се
користи во службена комуникација во институциите, во публикациите и на
други места.
Како е решено ова прашање со Законот за јазиците? Според наше
мислење Законот го има дефинирано инфериорниот статус на албанскиот
јазик во комуникацијата.
Со закон се уредува употребата на јазикот во овие колумни:
- Законодавната власт (во Парламентот)
- Власт (министерства)
- Судската власт
- Локалната самоуправа (општините)
Генерално, во принцип, употребата на албанскиот јазик е регулирана во
член 2, став 1 од Законот. Таму стои: „Во органите на државната власт во
Република Македонија, исто така, може да се користи различен јазик од
службениот македонски јазик во согласност со законот.“ Употребата на
албанскиот јазик во Парламентот е регулирана со член 3 од Законот.
Службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.
Пратеникот има право да зборува на албански јазик, да ги води
парламентарните седници и средби на албански јазик и да добие материјали
на албански јазик. Но, во Собранието не може министерот Албанец од
Владата да се обрати на албански јазик, без оглед на тоа што него го избира
Собранието.
Во комуникацијата во Владата не се користи албанскиот јазик.
Граѓанинот Албанец, според точка 4 од Законот, има право да го користи
албанскиот јазик во единиците на локалната самоуправа и во регионалните
министерства. Одговорите ги даваат на македонски јазик и на албански јазик
паралелно. Употребата на јазикот во судските постапки исто така е службена.
Службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, додека
Албанците во сите процедури ќе зборуваат на албански со преведувач, ќе ги
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добиваат документите напишани на македонски јазик и на албански јазик.
Дури и во случај кога сите странки во постапка се Албанци и зборуваат
албански јазик, комуникацијата треба да биде направена со превод на
македонски јазик.
Во областа на образованието (член 48-53) било на предучилишно,
основно, средно или универзитетски ниво каде што наставата се води на
албански јазик, педагошката документација се врши на два јазика, така што
свидетелството или кој и да било друг писмен документ се пишува прво на
македонски, па потоа на албански јазик (матични книги на студенти,
матичните книги за матурски испити, дипломи, уверенија, потврди,
студентски книшки, отписници итн.).247
Законите што се доносуваат од Собранието се објавуваат и на албански
јазик (член 58), додека пратениците го добиваат материјалот исто така
преведен на албански јазик.
Евидентирањето и основниот каталог на библиотеките во библиотеките
на единиците на локалната самоуправа во паралела се објавуваат на
македонски јазик и на албански јазик (член 56); Називи на инфраструктурни
објекти, натписи, имиња на улици, плоштади, мостови и сл. се напишани на
два јазика (член 40).
Во локалната самоуправа (општините), во кои над 20% од луѓето
зборуваат друг јазик освен македонски јазик, се пишува и се доставува
материјал и на македонски и на албански јазик (член 41-43).
Регулирање на застапеноста на албанскиот јазик, исто така, е во
радиодифузната дејност (член 33 - 39).
Според овие и според многу други ситуации во кои се применува и
албанскиот јазик се чини јасно дека таму во прашање е моќта на власта, но,
исто така и самоволието на власта на македонската политика за да ги видат
Албанците инфериорни и покорени. Така е за сега и ова е лош тренд - тренд
демонстриран од македонската политика.
Во оваа разочарувачка ситуација на контрола на употребата на
албанскиот јазик заедно со македонскиот, албанското позиционирање мора
да биде поотпорно и решено да го отвори патот за автономен службен статус
на албанскиот јазик.

247 Arsimi dhe përdorimi i gjuhës, në Përmbledhjen “Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i Marrëveshjes
Kornizë të Ohrit”, f.199 -215.
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8. Како да се зголеми употребата на албанскиот јазик
на службено ниво: препораки
Соочени со новата реалност во оваа декада на демократизација на
општеството и на подготвеност да се почитува Охридскиот рамковен
договор, или поконкретно на законите кои ги произведува тој Договор треба
да се преземат некои дополнителни активности.
Ако сметаме дека Договорот, како документ се стави во служба на
мирот, стабилноста и рамноправноста, тогаш македонската политичка елита
мора да биде свесна дека ова е најдобро да се затвори во корист на мирот и
еднаквоста, а албанскиот фактор да биде катализатор на овој проблем.
На општо социополитичко и национално ниво, што е токму аголот од кој
можеме да го погледате овој проблем и кој би можел да доведе до решавање
на употребата на албанскиот јазик во публикациите и во институционалната
комуникација, неопходно е македонската политичка елита да се оддалечи од
изразениот национализам.
Меѓутоа, за да се направи теорија и да се изгради одржлива стратегија за
етничките односи, неопходно е да се разбере Договорот точно и прецизно.
Во спроведувањето на употребата на албанскиот јазик во публикации,
потоа неговата употреба во писмената комуникација, како во документите и
во официјални документи: одлуки, сертификати, дипломи, уверенија, книги,
евиденција, потврди, кои треба да бидат напишани на јазикот на кој зборува
лицето, а формуларите можат да бидат напишани на двата јазика. Тоа би
било оптимално решение.
Јас гледам потреба да се создаде една заедничка агенда на обврски (на
албанскиот политички фактор), така што состојбата на албанскиот јазик и
решенијата на многу други проблеми со националните интереси што поскоро
да станат реалност.

9. Дали треба да се ревидира Охридскиот рамковен договор:
очекувања и случувања
Иако Охридскиот договор беше прифатен како документ на надеж, тој
беше и остана кошмар за Албанците, бидејќи не се случи тоа што се
очекуваше.
Ако внимателно се погледнат одредени политички линии на државава,
можеме да заклучиме дека потребата за продолжување на Договорот,
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односно на законите произлезени од него е од суштинско значење, не само за
статусот на јазикот.
Како ќе течат работите во воспоставувањето на албанскиот јазик во
службена употреба и неговата примена во публикациите и во
институционалната комуникација останува отворено прашање, но промени
мора да се направат.
Од суштинско значење е да има стратегиски премин кон употребата на
автономен албанскиот јазик секаде и во секое време.
Интернационалниот карактер на Охридскиот договор, и покрај тоа што
стана дел од уставните одредби и натаму останува приоритет.
Оваа реалност не треба да нè плаши, но не треба да ги затвориме очите
пред неа. Нашите определби треба да бидат ориентирани кон промените кои
го ставаат албанскиот јазик како секундарен во однос на македонскиот јазик.
Албанскиот јазик бара поголемо внимание, почит, унапредување и
заштита. Ова треба да биде цел и целта на политиката во целост и особено на
јазичната политика.
Охридскиот рамковен договор имаше целна функција во зачувување на
националниот идентитет на Албанците, па затоа ако не остане како една
хронологија на успехот или на неуспехот, мора да биде завршен или одобрен
договор 2, иако можеби работите се движат, и тој мора да зрачи решенија.
Од сето ова што го рековме можеме да дојдеме до следниве заклучоци:
- Ограничувањето на употребата на албанскиот јазик како официјален
јазик еднаков со македонскиот претставува сериозен проблем што
предизвикува загриженост, ја нарушува етничката доверба. Во овој
контекст ја гледаме и имплементацијата на Охридскиот договор, како
документ кој останува до крајот нереализиран.
- Сите национални политички дебати за еднаквост и за службена
употреба на албанскиот јазик никогаш не стигнаа до врвот, иако
изгледаат сеопфатно политички.
Употребата на македонскиот јазикот заедно со албанскиот јазик во:
администрацијата, институционалната комуникација, документите,
паралелно, не се преферира за едно демократско општество.
Наметнувањето на македонскиот јазик ќе има пошироки импликации.
- Останува како императив да се избегнат постојните бариери на патот
на постигнување на јазичната еднаквост и прашањето за службена
употреба на албанскиот јазик да се издигне на ниво на официјален
јазик.
- Државава и политиката мора да изградат прогресивна филозофија во
однос на точноста и правната и уставната формулација на еднаква и
службена употреба на албанскиот јазик. Инаку самата државна
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политика и понатаму ќе биде генератор на криза и на меѓуетнички
конфликт. Албанците немаат аверзија кон македонски јазик, но
албанскиот јазик треба да биде официјален.
- Охридскиот договор не е само документ за решавање на албанското
прашање, туку на прво место е мирот и стабилноста на Македонија;
заради ова сведочи и фактот дека нема победници и губитници. Затоа
прашањето за статусот на албанскиот јазик како целосно нерешен,
останува актуелно до денес.
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Состојбата, статусот и перспективата на aлбанскиот јазик
во државните и во локалните институции на Mакедонија

За разлика од народите во Европа, во земјите од поранешна Југославија
имало предрасуди и конфронтирачки јазици. Таквите јазични конфронтации
ни кажуваат за конфронтирање во самото општество, во различни области
како во културата, економијата, образованието итн.
Оваа војна на јазиците отсекогаш била внатрешна работа на државата,
со што придонесувала за појавата на сериозни конфликти. Но, од друга
страна, повеќејазичноста се појавува како реална пречка на национализмот,
и на слични такви феномени, како што се: етноцентризмот, расизмот и
ксенофобизмот, и како вистински фактор за унапредување на јазична
толеранција.
За жал, во изминатиов период Македонија беше подложна на јазичната
конфронтација, која беше толерирана од тогашната националистичка и
шовинистичка политика со децении. Позицијата и третманот на албанскиот
јазик, исто така, е меѓу причините за вооруженото востание од 2001 година,
се разбира, вклучувајќи ја и општата состојба на Албанците во Македонија.
До тогаш албанскиот јазик беше во службена употреба во ограничена
форма, само во општините во кои Албанците имаа еден вид на локална
ефективна самоуправа, бидејќи тоа им го овозможуваа гласовите. Во другиот
дел од земјава, вклучувајќи ги и главните градови населени со Албанци, како
Куманово, Скопје, албанскиот јазик не беше дозволен во службена употреба,
што се гледаше и во односите на граѓаните со државата.
По конфликтот Македонија како мултиетничка и мултикултурна земја го
прифати дијалогот помеѓу двете најголеми заедници, и на 13 август 2001
беше потпишан Охридскиот договор со кој заврши конфликтот, осврнувајќи
се и фокусирајќи се посебно кон службениот статус на албанскиот јазик.
Бидејќи самиот статус како втор службен јазик остана да се утврди со
закон, додека во Договорот се спомнуваа само неколку детали во дебели
црти. Неколку месеци подоцна, Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 16 ноември 2001 година го усвои Амандманот V, со кој
се извршија промени во Уставот на Република Македонија, особено во член 7,
кој се однесува на употребата на службените јазици.
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Во меѓувреме требаше да поминат цели седум години, додека
македонскиот Парламент го одобри Законот за јазиците. Во текот на овие
години (2001 - 2008) беше дозволена употребата на албанскиот јазик, но во
оние сегменти кои беа напишани во текстот на Спогодбата, со тоа што
државата понекогаш не дозволуваше, но понекогаш и маневрираше со тоа.
Без закон, албанскиот јазик се обидуваше да создаде простор,
албанските пратеници на говорницата можеа да зборуваат на својот мајчин
јазик, но не и да ги водат комисиите на албански јазик. Локалните
самоуправи во кои мнозинството се Албанци го користат како службен, но
беше нејасно и збунувачки користењето на јазикот во подрачните единици на
Владата, во МВР или во судовите.
Полицајците Албанци си земаа слобода албански да им се обратат на
граѓаните, но не се осмелуваа да пишуваат на мајчин јазик во официјалните
извештаи. Во меѓувреме почнаа да се издаваат документите за лична
идентификација, во кои податоците освен на македонски јазик беа напишани
и на албански јазик. Ова во најмала рака придонесе да се поправаат
традиционалните и навредливи деформации на имињата, особено со
губењето на некои букви кои ги нема македонскиот јазик.
Иако за македонската страна беше губење на гордоста, со самата
помисла албанскиот јазик да се спомене како службен јазик, странски
медијатори измислија соломонско решение според кое службен јазик е
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од населението, избегнувајќи дури
директно споменување на терминот албански јазик.
Свесна за сопствениот број, албанската страна се согласи со тоа, но како
што ќе видиме подолу, во многу општини иако процентот е под 20%, за жал
немаа право да го користат албанскиот јазик. Ова може да се види од
официјалните резултати од пописот на населението одржано во 2002 година,
според кој Албанците во Македонија сочинуваат 25,17% од 2 милионското
население во земјава, што значи дека повеќе од една четвртина од
населението го зборуваат албанскиот јазик како мајчин јазик.
Еве како изгледа процентот на албанското население според
процентуалната застапеност по градови: во состав на град Скопје, се наоѓаат
неколку општини со албанско население, како што се: општина Сарај со
91,53% Албанци, општина Чаир со 56,43% Албанци, општина Бутел со 23,30%
Албанци, општина Гази Баба со 17:37% Албанци, општина Шуто Оризари со
26,52% Албанци, општина Арачиново со 90,72% Албанци, општина
Студеничани, со 68, 88% Албанци, општина Сопиште со 20,67%, општина
Сандево со 22,88%.
Во состав на град Тетово мнозинско албанско население е над 80%, а го
сочинуваат: општина Брвеница со 61,62% Албанци, општина Желино со
99,20% од Јегуновце со 43 општини, 02% Албанци, општина Камењане со
95,23% Албанци. Општина Гостивар, со 66,69% албанско мнозинство, ги
опфаќа општините: Врапчиште со 83,08% Албанци, Маврово со 17,77%
Албанци.
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Во Кичево има 30,53% Албанци, во следниве општини: Зајас со 97,44% и
општина Осломеј со 98,39% Албанци. Град Дебар со 44,77% Албанци, град
Струга 56,85% Албанци. Во рамките на град Прилеп, општина Долнени со 26,
65% Албанци, како и општина Крушево со 21.30 %. Помалку од 20% се
Албанци, во општините Могила - 0,51%, Неготино - 0,16, Ресен - 9,13%,
Битола - 4, 37%, Велес - 4,17%, Дебарце - 2,78% Демир Хисар - 2,44%, Другово
- 4,77%, и во некои други општини во кои процентот на Албанците е од 0,5%
до 1%.

Интерпретација и резултатите од член 7
и Амандманот V по 10 години
После ова работите почнаа да се подобруваат, но не и да напредуваат.
Како и колку сето ова се почитуваше и се реализира денес по 10 години, ќе се
обидеме да покажеме преку примери, толкувања, споредби и анализи врз
основа на одредени ставови во Законот, и со приказ на реалната ситуација
што преовладува денес во Македонија.
Врз основа на Амандман V, став 1, кој гласи: „На целата територија на
Република Македонија и нејзините меѓународни односи, службен јазик е
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.“ Според фактичката
состојба на терен, се добива впечаток дека имаме политичка и јазична
доминација на мнозинското население, бидејќи на овој начин македонскиот
јазик е претставен како официјален јазик со ексклузивен статус, додека
албанскиот јазик има официјален статус, но не е ексклузивен.
Овој пристап на демократизација ги прави помалку веројатно
употребата и учењето на албанскиот јазик како официјален заеднички јазик,
бидејќи е евидентно дека се фаворизира еден јазик, а со тоа и неговата
култура и историја. Овој став на член 7 дополнет со Амандманот V, целосно е
почитуван од албанската заедница и од другите заедници кои ги учат, ги
признаваат и ги користат македонскиот јазик и кирилското писмо во сите
случаи, но тоа не е случај и со Македонците кои не се обврзани за користење
на албанскиот јазик и неговата латиница, дури ни во општините со
доминантно албанско население, а не и во другите општини со помала
застапеност.
Исто така, албанскиот јазик сè уште е странски јазик за Македонците,
бидејќи Македонците не се принудени да учат албански јазик, како што е
случај со нивните сограѓани Албанци, кои со цел да не ги влошат условите за
живот, нужно мораат да го научат македонскиот јазик, уште од трето
одделение.
Во Амандманот V, во вториот став се вели: „Кој било друг јазик што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните исто така е службен јазик како и
неговото писмо, како што е дефинирано во овој член.“
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Ако Законот за употреба на јазиците е документ со кој треба да се
изгради новата етничка благосостојба, во практиката овој Закон честопати
беше причина за политички тензии меѓу партиите, и ниту една од двете
страни, македонската и албанската, не гледаат на него како на инструмент за
обезбедување релаксирани етнички односи.
Најчестите реакции на партиите се фокусираа на имплементација на
законите. На пример, реакции има за неприсуството на албанскиот јазик на
веб-сајтовите низ државата и во јавните институции во Македонија.
Запрашан од еден репортер, еден владин функционер, зошто на вебсајтови нема информации на албански јазик, тој вели дека ова прашање се
уште не е регулирано со закон. Но, овој одговор има два аспекта кои се
контрадикторни со изјавата на високиот функционер. Прво, ако употребата
на албанскиот јазик не е регулирана со закон, зар со закон е регулирана
употребата на англискиот јазик на веб-страниците на државните институции.
Оваа појава дури е присутна и во објекти кои се дел од општините со
албанско мнозинство, како што е насловот на Националната галерија на
Македонија на Бит пазар, која е во состав на општината Чаир. Самиот напис е
напишан само на македонски јазик и на англиски јазик, а не и на албански
јазик. Вакви појави, имаме речиси и во сите други објекти од овој тип: во
музеи, библиотеки, архиви и слично, како и во државните институции, како
што се министерствата, Парламентот или другите слични институции.
Во третиот став од Амандманот V, се вели: „Личните документи на
граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик, се издаваат
на македонски и на неговото писмо, како и на јазик и писмо на граѓанинот во
согласност со закон. “ Во овој став има значаен напредок во обезбедувањето
и издавањето на документи, како пасош, лична карта, потврди, возачка
дозвола и сл., бидејќи документите се двојазични, на македонски јазик и на
албански јазик, се разбира по барање на поединецот.
Но, остануваат и понатаму нејасни многу други документи, кои
продолжуваат да бидат издавани само на македонски, како што се: членска
карта во Националната и универзитетска библиотека во Скопје, студентски
месечни карти, индекси на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ и други,
или сметки за струја, вода, телефон и др. кои се напишани само на еден
јазик.
Понатаму, во четвртиот став од Амандманот V се вели: „Секој граѓанин
кој живее во единиците на локалната самоуправа, во која најмалку 20% од
граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, во
комуникацијата со подрачните единици на министерствата, може да
употреби кој било од службените јазици и неговото писмо. Подрачните
единици надлежни за тие единици на локалната самоуправа, одговорат на
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и
писмото што го употребува граѓанинот.
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Секој граѓанин во комуникација со министерствата, може да користи
еден службен јазик и писмо, а министерствата одговараат на македонски
јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го
употребува граѓанинот. Во органите на државната власт во Република
Македонија, службен јазик различен од македонскиот јазик, може да се
користи во согласност со закон. Во единиците на локалната самоуправа
јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од граѓаните на
официјалниот јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.
За употребата на јазиците и писмата, во кои се зборува за најмалку 20% од
граѓаните во единиците на локалната самоуправа, одлучуваат телата на
единиците на локалната самоуправа.“
Денес, во Македонија е во сила законот кој официјално се нарекува
Закон за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните,
комплицирано име што само по себе зборува за комплицираноста на
употребата на албанскиот јазик.
Парламентот го усвои во август 2008 година и тоа по вториот обид,
бидејќи прво беше одбиено од претседателот кој одби да го потпише,
користејќи го како алатка во неговиот конфликт со Владата. Постојат многу
примери кои можат да се земат и да се користат како примери за
споредување. На пример, во Белгија официјален јазик е и германскиот, иако
го зборуваат само 2%, во Нов Зеланд, јазикот на Маорите e службен, иако тие
се само околу 15%, или по јасно е во Косово, каде што покрај албанскиот, и
српскиот јазик е службен иако се присутни со само 5%.
Како главен недостаток на Законот за употреба на јазиците во
Македонија, е тоа што албанскиот јазик е службен само во оние општини во
кои најмалку 20% од луѓето зборуваат други јазици освен македонскиот јазик.
Се поставува прашањето што се случува во општините со помалку Албанци
од 20%, како на пример, со Албанците во Битола, Ресен, Чашка итн. (види
погоре), кои не се повеќе од 20% и се дискриминирани во секој поглед. Исто
така, има некои случаи во кои во општината има 20%, но дури и по 10 години
од донесувањето на овој Закон тој сè уште не се применува.
Таков е случајот со албанскиот јазик во Крушево, иако се над 20%, тие сè
уште го немаат правото на користење на својот мајчин јазик, загарантирано
со закон. И во општините Чашка и Долнени, иако бројот на албанско
население надминува 20%, албанскиот јазик се користи делумно.
Во ниту една од овие општини не постои симултан превод, не се
користат двојазичните знаци во: станбените улици, именувањата на селата,
историски или туристички објекти, приватни претпријатија или општински
институции. За обичниот граѓанин не е јасно дали е ова поради
финансиските тешкотии, општинската небрежност или поради намерни
опструкции, па така некои општини во кои Албанците се малцинство, но се
повеќе од 20%, Охридскиот договор до ден денес не заживеа.
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Новиот јазичен поредок во светот и перспективата
на албанскиот јазик во Македонија
Обиди за да се стави некаков ред, во овој јазичен хаос се потруди да
направи холандскиот социолог Абрам де Сван, кој во своето дело го
претстави својот концепт за „светски“ или „глобален“ јазичен систем (De
Swan 2001).
Според него, јазиците се севкупен дел од светскиот систем. Секој од
овие групи на јазици вклучува локални јазици кои се поврзани со централен
јазик, обично со јазикот што го зборуваат повеќето двојазични поединци
(француски, германски, руски, шпански, кинески, арапски и др.).
Англискиот јазик, исто така, има своја констелација, но сега тој создава
глобална мрежа, која овозможува комуникација помеѓу констелациите.
Оваа идеја на Сван, исто така, беше разработена од францускиот
социолингвист Луј Жан Калве (Calvet 1999), кој ги вклучува своите модели во
рамките на моделот на „гравитација“ на лингвистичка екологија, при што се
наведени четири главни типа на јазикот. Англискиот јазик е единствен
„хиперцентричен“ јазик.
Покрај тоа, постојат „суперцентрични“ јазици (на пример, француски,
шпански и португалски на поранешни колонии), многу други се „централни“
(на националниот јазик и лингва Франка); сите други се „периферни“ јазици
(мајчин јазик, без официјален статус и вернакулари). Јазиците што се
наведени во хиерархијата, претставуваат три главни функции – официјален,
комуникациски и мајчин јазик.
Друг нов модел е базиран врз новиот „констелациски доминантен јазик“,
кој им овозможува на луѓето да функционираат во целост во повеќејазичните
средини.
Овој модел содржи најмалку три дела: обично еден јазик за поширока
комуникација (најчесто англискиот), официјален или регионален јазик
(етничкиот јазик, јазикот на малцинството или јазикот на потеклото).
Меѓу примерите се англиски, шпански и каталонски во Шпанија,
англиски, фински и шведски во Финска, хебрејски, руски и англиски јазик во
Израел (Аарон 2007).
За жал такво нешто не се постигна во Македонија, кога требаше да им се
понуди на граѓаните употреба на три јазици: англиски, македонски и
албански јазик како службени, како што е случај во Косово. Секако во иднина
ова треба да се случи, бидејќи прашањево денеска ги засега само Албанците,
но не и Македонците. Според овој модел треба де се вклучат сите заедници и
поединци кои живеат во таа држава.
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За разлика од Македонија, во Косово, освен албанскиот и српскиот
јазик, како службен јазик се користи и англискиот јазик, и тоа на целата
територија. Постојат напори овој модел, што се користи во Косово, да се
користи и во некои соседни земји, во кои албанскиот јазик може да стане
втор официјален јазик (Islamaj 2008).
Но, една работа е евидентна, јазиците на сите овие повеќејазични
држави се поврзуваат со англискиот, кој се смета како трет јазик. Денес
англискиот јазик се смета не само како трет јазик во Европа (Cenoz / Jessner
2000), но исто така и повремено се нарекува дополнителен јазик (Bugarski
2004, Арон 2007:7, Синглтон 2007:1). Ако внимателно погледнеме ќе видиме
дека англиски јазик не ги заменува сите јазици, туку е додаден како
дополнителен јазик.
Охридскиот договор за повеќемина е документ кој го врати мирот во
земјава, стави крај на конфликтот во 2001 година, стави рамка на
меѓуетничкиот соживот и на евроатлантската перспектива на Македонија.
За многумина, овој документ е застарен и треба да се ревидира, или
целосно да се измени, а тоа ќе резултира со потпишување нов договор меѓу
Албанците и Македонците.
Мора да се согласиме дека новиот Закон за јазиците направи некои
чекори напред. Денес еден Албанец во Македонија може службено да го
користи својот јазик во многу сегменти на животот. Исто така, се дозволува и
поширока употреба во Собранието.
Всушност албанскиот јазик е службен јазик. Но, факт е, дека денес еден
Албанец во Македонија, ако случајно живее некаде каде што неговиот народ
не е мнозинство или не е повеќе од 20 отсто, не може да ги реализира истите
права, како во другите општини.
Исто така е факт дека на министер Албанец не му е дозволено да
зборува официјално на својот мајчин албански јазик, ниту на офицер во
војска. Исто така, нема тријазични натписи во која и да било државна
институција итн. Во некои општини со албанско мнозинство сè уште не се
обезбедени потребни толкувачи и технички средства, со што ќе се овозможи
употребата на албанскиот јазик да не биде само од формално-правен аспект.
Но, сепак и по десет години Охридскиот договор и натаму ужива
поддршка од меѓународната заедница и од дел од албанскиот и
македонскиот блок на политички партии, кои го сметаат како единствена
рамка за национален развој и за членство во ЕУ и во НАТО.
Меѓутоа крајно време е овој Договор да се спроведе во целост и во
иднина вниманието треба да се фокусира на прашањата што се предвидени
во Договорот, кои сè уште целосно не се завршени, а тоа се:
децентрализацијата, интеграцијата на другите заедници во сферата на
образованието и посебно спроведувањето на Законот за јазиците, бидејќи
голем број аналитичари, политичари, интелектуалци итн. тврдат дека
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Охридскиот договор не е целосно имплементиран и дека, всушност, постојат
слабости во спроведувањето и дека е во интерес на сите етнички заедници во
Македонија фокусирањето на неговата целосна имплементација, бидејќи
неговиот неуспех го загрозува напредокот на државава и ги влошува
меѓуетничките односи.
Како многу интересни се и оценките на албанските партии, додека
владејачката партија смета дека не постои потреба за нов рамковен договор,
туку сите мора да го поддржиме спроведувањето на постојниот Договор, кој
стави крај на внатрешниот конфликт, содржи меѓународни гаранции и го
отвори патот на земјава за членство во НАТО и во ЕУ.
Во меѓувреме, албанските опозициски партии, особено ДПА, една од
партиите потписниците на Договорот, смета дека треба нова дефиниција на
односите меѓу Македонците и Албанците.
Македонскиот камп, го дели мислењето дека овој Документ се
спроведува доследно и дека неговата измена не е потребна.
Но, во албанскиот камп проценуваат дека, иако Охридскиот договор е
документ со кој треба да се изгради нова етничка благосостојба, тој
честопати беше случај за политички тензии, бидејќи не се спроведувани
неколку цели утврдени со закон.
Двете страни, македонската и албанската, не го гледаат како инструмент
за обезбедување релаксирани меѓуетнички односи. Најчестите реакции од
партиите, очигледно се фокусирани на спроведување на законите.
На крајот се наметнува следново прашање: Дали во иднина
македонското мнозинство може да го прифати, да го учи и да го применува
албанскиот јазик на целата територија на Македонија, на начин како што тоа
го прават Албанците?
Се разбира дека е премногу рано да се даде одговор на ова прашање, но
ако го земеме случајот на Финска, каде што шведскиот јазик е официјален
јазик со ексклузивен статус, иако од 4 милиони Финци, само 400.000 се
Швеѓани, сепак над 800.000 Финци зборуваат шведски јазик, што значи
мнозинското население го зборува јазикот на малцинството.
Можеби еден ден во Македонија тоа би можело да се случи, но до тогаш
ние мора да создадеме поволна клима, да имаме вистинска двојазичност,
бидејќи службен јазик е јазикот на власта. Значи, во интерес е и на
Република Македонија, а не само на Албанците, албанскиот јазик да се
третира како официјален јазик во земјава, и тоа без рестрикции на
географските и процентуалните броеви, со што албанскиот јазик ќе имаше
ексклузивен статус.
Со ова сме убедени дека, со ваков соодветен третман, ќе се одразува
мултиетничкиот и граѓанскиот карактер на државата, за што зборува и
самиот Устав кој е во сила.
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Овој начин, освен што ќе помогне во интеграцијата и институционалната
сигурност на Албанците, со ова засекогаш ќе се стави крај на етничките
тензии, бескрајните толкувања на законите и амандманите кои не се
практични и не даваат соодветни резултати, поврзани со статусот на јазикот.
На овој начин ќе се овозможи напредок на граѓаните, што претставува клуч
за успехот на едно општество.
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Процесот на децентрализација на образованието
по Охридскиот рамковен договор

Децентрализацијата
на
образованието
како
концепт
на
администрацијата на едукативно-образовниот процес кружела одамна во
посткомунистичките простори. Развојот и менаџирањето на образованието
добивало различни форми согласно со постојните системи.
Извештајот на ОН 248 покажува дека напорите за децентрализирано
образование во Унгарија почнале уште од 1970, во Чехословачка од 1987, а во
Албанија во 1992. За жал, Македонија остана една од најцентрализираните
држави во регионот и нејзиниот влез во официјалната легислација се случи
дури во 2004, како резултат на Охридскиот рамковен договор од 2001.
Во овој труд се сумираат главните развојни процеси на децентрализација
во образованието по 2001, опфаќајќи ги и меѓународните извештаи и
одлуките на Владата на Република Македонија.
Причините за воспоставување на децентрализирано образование се
следниве:
1) поефикасно менаџирање на едукативно - образовната
инфраструктура;
2) повеќе привилегии и одговорности за локалната власт како подобар
познавач на проблемите и потребите на локалното население;
3) деполитизација на процесот со цел да се стекне вербата од
немнозинските заедници.
Еден од првите чекори во оваа проблематика беше тоа што процесот на
децентрализација не познаваше само директен трансфер на одговорностите
од централната до локалната власт, туку ги ангажираше и училишните совети
како трет партнер во овој процес.
Според развојниот план на Министерството за образование од 2004,
децентрализацијата и трансферот на овластувањата требаше да се изврши во
две фази.

248 World Bank Institute – Decentralizing Education in Transition Societies (Case Studies from Central
and Easter Europe, Hungary (Blazs, Halsz, ijmre, Moldovan, Nagy)
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Во првата фаза се анализираа развојот на општините и менаџирањето на
образовниот процес во основните училишта, а потоа и во средните училишта
во врска со стоките и услугите (не вклучувајќи ги платите).
Откога оваа фаза ќе се оценеше од домашниот и од меѓународниот
фактор, поуспешните општини преминуваа во втората фаза на
децентрализација. Во првиот официјален извештај од УСАИД[249] во 2007 се
споменуваат неколку тешкотии во врска со овој процес, и тоа:
1) минимален ентузијазам од актуелната влада за реализација на
процесот;
2) сомнително население;
3) како и податокот дека 70% од градоначалниците се нови на нивните
позиции
Пред да ги анализираме тешкотиите што ги имаше локалната власт во
врска со овој процес, важно е да се потсетиме на предизвиците со кои се
соочуваше Министерството за образование и наука на РМ во тоа време, а тоа
се:
1. Потребата од формулација на една законска реалност која прецизно
ги опишуваше надлежностите на секоја единица произлезена од
процесот на децентрализација на образованието.
2. Потребата за создавање заедничка база на податоци во врска со
бројот на учениците, наставниците, финансиските средства што ги
добиваат од буџетот на РМ (бидејќи до 2004 постоеле различни бази
на податоци).
За подобро менаџирање на новата реалност, Министерството за
образование воспостави две единици: правната единица и аналитичката
единица. Итниот предизвик за развојот на овој процес се поврзуваше со
фактот дека само во основното образование во Македонија имаше 340
основни училишта кои функционираа како посебни правни единици, така
што централизираното менаџирање создаваше т.н. „блек бокс“ ефект, при
што само одредени образовни единици или директори блиски до
Министерството за образование беа во можност да добиваат привилегии или
адекватна поддршка.
Албанскиот политички фактор до 2001, но и потоа има сомневања во
однос на искреноста и начинот на кој овие средства се поделени во буџетот,
затоа што постоеја аргументи дека пред 2004 калкулацијата на дотациите за
ученик во Скопје беше на страната на истите во однос на периферните
училишта низ Македонија, особено оние со настава на албански јазик.
Важна улога во овој процес игра и УСАИД со личниот ангажман на Јан
Хержински како експерт, советник и автор на околу 50 меѓународни
извештаи во врска со децентрализацијата во Полска, Романија, Албанија,
Украина итн.

249 Macedonia Decentralization- Final Report, USAID Macedonia 2007
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Извештајот на Институтот Отворено општество издаден во Будимпешта
во 2009[250], ја нарекува Македонија тотално централизирана држава, барем
до 2001. Исто така, во извештајот се нагласуваа дисбалансот помеѓу некои
албански и македонски училишта, поради фактот што голем дел од
албанските училишта функционираат во две или три смени.
Како што спомнавме погоре, за да имаме поефикасна децентрализација,
самиот процес се подели на две фази. Во првата фаза се планираше
ограничен трансфер на одговорности и надлежности во врска со
одржувањето, поправките и потрошните материјали (исклучувајќи ги платите
на наставниците и на другиот кадар), и во втората фаза која беше планирана
за периодот 2007-2009 се прошируваа надлежностите на локалната власт врз
јавното образование.

Правната рамка и надлежностите на локалната власт
Поттикнат по Охридскиот рамковен договор од 2001, процесот на
децентрализација во образованието почна со правните реформи во 2002 со
усвојување на Законот за локална самоуправа и потоа придружуван во 2004
со Законот за финансирање на локалната власт, потоа со амандманите за
основното и средното образование, како и со Законот за нова територијална
поделба и територијално редефинирање на општините при што нивниот број
се намали од 128 на 85.
Според одредените критериуми, околу 50 општини во Македонија
успеаја да поминат во втората фаза.
Врз основа на Правилникот надлежностите за менаџирање со
училиштата и именувањето на директорите им припаѓаа на двете страни:
општинскиот совет и родителскиот совет во училиштата. Родителскиот совет,
исто така, е надлежен да ги измени статутот и буџетот на училиштето. Друг
критериум беше директорите претходно да се лиценцираат за таа позиција
при што требаше соодветно да се тренираат.
Се
очекуваше
партнерството
помеѓу
училишните
совети
и
градоначалниците за предлагање, а потоа и за именување директори или
менаџери во училиштата и предлагањето на буџетот и на статутот на
образовните институции, да го промени квалитетот во образованието поради
следниве причини:
1.

2.

Обете страни ги познаваат подобро проблемите со кои се соочуваат
институциите во споредба со поранешните практики кога
Министерството за образование одлучуваше за сè и сешто.
Можноста за јакнење на довербата на локалните лидери заради
намалување на политичкото влијание од централната власт.

250 Public money for public schools, Financing Education in South Est Europe(2009) Open Society
Institute (страница 6)
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За жал, дел од овие критериуми не се ефикасни и по десет години. Во
студијата на People Centred Analyses251 беа анкетирани 1.200 семејства во
цела Македонија. Иако граѓаните се за процесот на децентрализација, кога се
прашуваат за тоа кому би му верувале повеќе во однос на менаџирањето со
образовниот и со здравствениот систем, како и другите јавни услуги,
резултатите се следниве:

Кој мислите дека најдобро би ја завршил работата во соодветната
служба?
Број на испитаници кои
би сакале услугата да се
обезбеди од:

Образовни
услуги

Услуги за
стари лица

Услуги за
деца

Услуги за
хендикепирани

Централната власт

69%

61%

63%

69%

Локалната власт

28%

32%

30%

23%

Приватни обезбедувачи

2%

2%

2%

2%

Невладини организации

1%

5%

5%

6%

Извор: ПЦА извештај 2009, Табела 6

Според табелава, јасно се гледа дека 69% од анкетираните мислат дека
овие процеси треба да се менаџираат од централната власт. Оваа
информација, иако малку спротивставувачка, рефлектира слабо познавање
од граѓаните на процесот и на придобивките од децентрализацијата во
образованието во Македонија.

Дефектите во образовниот систем кои се спротивставија
на процесот на децентрализација во образованието
Рамката за мултикултурна едукација
За ефикасна имплементација на процесот на децентрализација треба да
се земат предвид културните прашања и мултиетничката реалност во која е
Македонија. Во меѓународните програми честопати се споменува потребата
од мултикултурна едукација која во целост синтетизира четири димензии,
неопходни за развојот на мултикултурната едукација, а тие се:
1. Реформа во курикулумот (историски истражувања, отстранување
предрасуди во текстовите, во медиумите и во образовноедукативните материјали, теорија на курикулумот); и недостигот од
материјали и методи за промоција на нови развојни трендови за
курикулумот.

251 UNDP (2009) People Centred Analyses: regional development, local governance and the quality of
life, Skopje: UNDP and SEEU
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2. Мултикултурна компетенција (етничка група, култура, отстранување
предрасуди, развој на етничкиот идентитет).
3. Егалитарна педагогија (атмосферата в училиште и внатре в училница,
успехот на учениците, културните стилови при предавање и учење).
4. Социјална еднаквост (социјално дејствување, демографија, култура и
натпреварување во народната култура)[252]
5. Реформа во курикулумот (историски истражувања, отстранување
предрасуди во текстовите, медиумите и во образовно-едукативните
материјали, теорија на курикулумот); и недостигот од материјали и
методи за промоција на нови развојни трендови за курикулум.
Постојниот курикулум (наставна програма) во образованието во
Македонија не успеа да ги поттикне меѓусебното разбирање и
рамноправноста помеѓу различните етнички групи присутни во училиштата.
Иако сите етнички групи во општеството можеби имаат слични цели, како
што се креирање едукативни вредности кои би помогнале во напредувањето
на општеството, некои од нив имаат пречки и разлики во образовните
практики кои историски биле наметнати од структурите на власта.
Наставната програма не успеала да претставува теми кои би го поттикнале
меѓусебното разбирање. Додека, од една страна, албанските ученици, како и
другите немакедонски ученици, мораат да ги научат историјата, книжевноста
и културата на македонскиот народ, македонските ученици, од друга страна,
учат многу малку за историјата, книжевноста и културата на другите етнички
групи кои живеат во Македонија. Освен тоа, повеќето текстови, особено оние
од историјата и книжевноста, одразуваат етноцентристички агенди полни со
предрасуди.[253]
Овие материјали и методи како и овој начин на пристап кој поттикнува
етноцентристички агенди, создаваат само фрустрации помеѓу различните
етнички групи, наместо таа наставна програма да може да создава нов
поглед кон иднината во рамките на долгорочниот процес на соработка и
интеграција на образовниот систем на Македонија во западноевропските
образовни институции.
6. Мултикултурна компетенција (етничка група, култура, отстранување
предрасуди, развој на етничкиот идентитет)
Присуството на мултикултурната компетенција како една важна
димензија во процесот на развој на високи стандарди во Македонија речиси е
минимално. Имало многу малку владини инцијативи кои се фокусирале на
соработката помеѓу заедниците во училиштата, а со кои би се поттикнало
редуцирање на предрасудите како и развој на етничкиот идентитет.

252 (Bennet, 1990, 2002; Chavez-Chavez, 1995, 1997; Smith, 2000)
253 (Од поделбата во едукација и етика) Институт за мир на САД http://www.usip.org/pubs/special
reports/sr115.htmlwdivision
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Постои недостигот во наставните програми во Македонија од предмети
кои промовираат меѓуетничка толеранција и мултикултурализам.
Неопходно е за образовниот систем во Македонија да поддржува
програми кои се стремат кон подигнување на свеста кај граѓаните во однос
на меѓуетничките релации, како и за создавање компетентен човечки
капитал кој ќе работи на унапредување на прашањата за културата,
предрасудите и за развојот на етничкиот идентитет.
7. Егалитарна педагогија (атмосферата в училиште и внатре в училница,
успехот на учениците, културните стилови при предавање и учење)
Според Гарсија[254], во текот на претходните 40 години во американскиот
образовен систем било нормално учениците од малцинските етникуми или
оние од нискиот социоекономски слој, да се нарекуваат „културно лишени“.
Теориите на културно лишување се засноваат врз двоумењето дека, поради
тоа што учениците од одредена етничка група, или од низок социоекономски
слој, не манифестираат културни карактеристики како младите од средната
класа, па тие се лишуваат културно.
Без доминантната култура, според овие теории, овие ученици имаат
тешкотии при натпреварувањето и при постигнувањето добар успех в
училиште. Овие проблеми постоеле и во Македонија. Иако повеќето
заедници се надеваа дека по падот на комунизмот, образовните можности ќе
бидат еднакви речиси за сите, егалитарната педагогија продолжува да биде
отворено прашање во „демократска“ Македонија.
Процесот на децентрализација помага при ефикасното менаџирање со
образовните институции; сепак, квалитетот и академското ниво треба да се
обезбедат и да се подигнат од владејачките образовни елити во двете нивоа.
8. Социјална еднаквост (социјално дејствување, демографија, култура и
натпреварување во народна култура)
Важен фактор во развојот на соодветната образовна инфраструктура е
човечкиот капитал, т.е. наставниците и административците во училиштата.
Со цел да се постигне ефикасна мултикултурна средина, наставниците треба
да покажат разбирање и почит, да бидат добри лидери и да создадат средина
за интелектуален поттик.
За жал, постојат многу пречки за постигнување на овие цели во
Македонија. Тие се менуваат со менување на околностите, но и со етничкото
потекло на корисникот на услугата.
Врз основа на моето искуство, ќе ги споменам следнава неколку
фактори кои ги поттикнуваат наставниците интелектуално:
- Потребата од рамнотежа при создавање на одредбите во училиштата;

254 Garcia,R.L.(1991) Teaching in a Pluralistic Society: Concepts, models,and strategies. New York:
Harper Collins.
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- Создавање подобра атмосфера за соработка помеѓу наставниците, со
што тие ќе се насочат повеќе кон успехот на учениците отколку кон
индивидуалната победа внатре во институцијата, или во општеството
во целост;
- Идентитетот на наставникот во рамките на целиот процес.
Целта на гореизнесеново е да потенцирам дека егалитаризмот и
толеранцијата треба да бидат цел не само на учениците, туку и на
наставниците и на училишните административци, кои честопати се од
различна етничка припадност. Процесот на децентрализација во
образованието го овозможува ова, но, сепак, квалитетот се имплементира од
внатрешните фактори на образовниот систем, како и од егалитарната
педагогија, мултикултурната компетенција и меѓуетничката толеранција.
Според
гореспоменатите
аргумент,
децентрализацијата
во
образованието придонела за многу корисни и позитивни работи за
Албанците. Трансферот на надлежности до локалната власт помага за
административната ефикасност на образовниот систем, но и за парцијалната
елиминација на сомневањата и фрустрациите кои албанскиот фактор ги
имаше кон политичкиот систем.
Во Македонија јазичната разновидност е евидентна и бидејќи учениците
се изложени кон јазиците уште од рана возраст, таа (разновидност) може бргу
и лесно да се постигне. Многу ученици (особено Албанци и Турци) се
двојазични или тријазични.
Иако предлозите на Канцеларијата на ОСЦЕ во Скопје и на министерот
Тодоров се дека македонскиот јазик треба да се изучува од прво одделение,
според формулата на интегрирана настава, и без оваа „реформа“ албанските
ученици го познаваат македонскиот јазик неколкупати подобро во споредба
со познавањето на албанскиот јазик од македонските ученици.
Откога ќе ги добијат овие надлежности, локалните власти треба да се
стремат кон:
- Егалитарно образование за сите етнички заедници;
- Проширување на основните знаења за различните локални култури,
како и за развој на „мултикултурниот“ пристап во наставата;
- Оценување на културниот плурализам и позитивна реакција кон
јазичната разновидност;
- Преглед на формулата за калкулација на дотациите за учениците во
средно образование во Буџетот на РМ. До 2008 формулата за
калкулација на дотациите се објавуваше редовно во „Службен весник“.
Во последно време, во службените весници се објавува само Буџетот
без дополнителни објаснувања за тоа како се дошло до таа сума.
Ова претставува проблем на повторна појава на сомненија кај
албанскиот фактор дека Буџетот, сепак, се дели според етнички
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преференции, а не според рамнотежата која се создава со формулата
за распределба на буџетот донесена во 2007.[255]
- Политичкото влијание во образованието треба да се минимизира, или
целосно да се отстрани и на централно и на локално ниво. Еден од
аргументите за спроведување на процесот на децентрализација беше
потребата
од
деполитизација
на
образовниот
систем.
Деполитизацијата треба да донесе поголема ефикасност во процесот
на децентрализација [256].
- Тотален преглед на наставните програми во соработка со
Министерството за образование, со цел адаптација на материјалите и
на методите според потребите на учениците и фокусирани на
рамнотежата меѓу академските цели и потребите на пазарот, како и
борбата против стереотипите и етничките предрасуди.
- ОСЦЕ во неговиот извештај за децентрализацијата[ 257 ], исто така,
предлага локалната власт да ги зацврсти односите со училишните
совети и со наставниците за да биде ефикасна и константна
соработката. Иако 79% од испитаниците се изјаснија дека ги знаат
своите надлежности, општините треба да им овозможат на
наставниците тренинзи за подобро познавање на нивните
одговорности и надлежности.
- Процесот на децентрализација помага во ефикасното менаџирање на
образовните институции, но квалитетот и академското ниво треба да
се обезбедат и да се подигнат од владејачките образовни елити во
двата нивоа.
Ваквите предлози како и инструкциите како културна реакција се
разликуваат во нивната употреба, зависно од политичките фактори,
образовниот систем, нивото на учениците и разновидноста на лекциите во
кои тие учествуваат. Не постои еден и единствен „добар пат“ по кој
учениците ќе станат компетентни (Бејкер, стр. 93).[258]
Како и да е, да се биде свесен културно и академски за сите култури и за
нивните потреби во рамките на образовниот систем би значело голема
разлика за општествениот развој во Македонија, особено за македонскиот
народ. Охридскиот рамковен договор треба да се гледа како излез кон
општествениот просперитет и секако, според многу теории, општествениот
развој честопати поминува низ портите на образовно-едукативниот систем.

255 (Службен весник на РМ бр. 130, 26.10.2007)
256 Преглед на децентрализација, Оддел за реформи во јавна администрација, ОСЦЕ, Скопје 2008
(страница 24)
257 ибид
258 98 Baker, C. (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (3rd Ed). Bristol, PA:
Multilingual Matters, Ltd. (страница 10)
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Охридскиот рамковен договор и дискурсот за
„мултикултурализам“:
Изградба на концептот „мултикултурализам“ во Европската
Унија и во Македонија десет години по донесувањето на
Охридскиот рамковен договор

Националистичките ставови кон имиграцијата неодамна предизвикаа
вжештена дебата за „мултикултурализмот“ во Европската унија. Овие дебати,
кои според некои аналитичари стануваат политички тренд во ЕУ, ја прават
културната различност крајно видлива и создаваат слика во која
националниот културен идентитет изгледа како да е под закана.259
Оваа ситуација стана уште посложена кога германската канцеларка
Ангела Меркел на собирот на младите членови на нејзината конзервативна
партија
Христијанско-демократска
унија
(ХДУ)
изјави
дека
„Мултикултурализмот доживеа целосен неуспех во Германија“. Изјавите на
Меркел подоцна беа поддржани и од британскиот премиер Дејвид Камерон
кој, исто така, ја нападна британската политика на мултикултурализам,
изјавувајќи дека истиот ги охрабрува „сегрегираните заедници“ во кои
исламскиот екстремизам може да напредува.
Додека повеќето интелектуалци сметаат дека идејата е во согласност со
нормите на ЕУ, значењето на „мултикултурализмот“ беше нејасен и
оспоруван во некои од земјите од ЕУ долго пред одржувањето на веќе
споменатите дебати.
Повеќето од овие земји имаат различни сфаќања и дефиниции
концептот на „мултикултурализам“ кои продираат во двосмисленоста
надворешната политика на Европската унија. Како резултат на тоа, ЕУ
неколку наврати не покажа јасен став за човековите права и за правата
малцинствата.

за
во
во
на

James Caroll, “The rising tides of xenophobia.” Boston Globe. Oct. 25, 2010.
Mathew Weaver, “Angela Merkel: German multiculturalism has 'utterly failed’”. Guardian. Oct. 17,
2010.
John Burns, “Cameron Criticizes ‘Multiculturalism’ in Britain.” The New York Times. Feb. 5, 2011.
Lisbeth Aggestam, and Christopher Hill, “The challenge of multiculturalism in European foreign
policy.” International Affairs 84 no. 1(2008).
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Покрај тоа, двосмисленоста на „мултикултурализмот“ моментално е во
пораст во ЕУ, пред сè, како резултат на димензиите на обезбедување кои
произлегуваат од стравот од тероризмот, потребата за спротивставување на
многу сериозни закани и зајакнувањето на националната безбедност на
земјите-членки.
Овие дебати за мултикултурализмот во ЕУ им отежнуваат на земјите кои
се борат да добијат членство, како што е Македонија, да разберат што
подразбира Европската унија под концептот „мултикултурализам“. Иако во
Македонија мултикултурализмот не е поврзан со имиграциски прашања
бидејќи мнозинството од етничките групи се тука уште од античко време,
оваа нејаснотија влијае врз начинот на кој луѓето и Владата во оваа земја
одговараат на еден од главните предуслови поставени од ЕУ за почеток на
преговорите за пристапување на Македонија во ЕУ, а кои произлегуваат од
Охридскиот рамковен договор.

„Мултикултурализам“ во Македонија
Воведувањето на концептот „Мултикултурализам“ во Македонија се
покажа како многу сложен процес. Познатиот автор и новинар за Балканот,
Миша Глени, вели: „Југославија постоеше толку колку што постоеше бидејќи
со самото нејзино постоење нудеше навидум функционални решенија за
двата најголеми проблема на Балканот – оние на Босна и Херцеговина и оние
на Македонија“. Додека Босна ја доживеа најголемата војна помеѓу
југословенските републики во раните 90-ти, Македонија успеа да избегне
целосна војна и се соочи само со краток меѓуетнички конфликт во 2001
година. Сепак, проблемите во Македонија доаѓаат и од спорот за идентитетот
со соседна Грција, како и од другите соседни земји и меѓуетничките прашања
помеѓу нив. 260
Комплексноста на Македонија како земја го објаснува нејасниот став на
Европската унија кон Македонија по прогласувањето на нејзината
независност во 1991, па сè до 1995 година.261 Во 1995 година ЕУ воспостави
целосни дипломатски односи со Македонија, а вооружените судири во 2001
година помеѓу македонските сили и албанските герилци ја вметнаа оваа
земја на врвот на агендата за надворешна политика на ЕУ и ги продлабочија
меѓусебната врска и соработка.
Misha Glenny, The Balkans: Nationalism, war and the great powers, 1804-1999. (London: Penguin
Books, 2001).
Victor Roudometof, Collective memory, national identity, and ethnic conflict: Greece, Bulgaria and
the Macedonian question. (Westport, CT: Praeger, 2002).
Zoran Ilievski and Dane Taleski, “Was the EU's role in conflict management in Macedonia a
success?” Ethnopolitics, 8 no. 3/4, (2009).
Marcin Piotr Czapliński, “Conflict prevention and the issue of Higher Education in the mother
tongue: The case of the Republic of Macedonia.” Security & Human Rights, 19 no. 4, (2008).
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Конфликтот заврши со потпишувањето на Охридскиот рамковен договор
во 2001, постигнат со посредство на ЕУ и на НАТО и неговата целосна
имплементација
претставува
еден
од
основните
предуслови
за
пристапувањето на Македонија кон ЕУ.
Еден од главните предуслови од Охридскиот рамковен договор е да се
гарантираат правата на Албанците во контекст на образованието, употребата
на јазикот и на еднаквата застапеност во политичката, културната,
економската и во јавната сфера.
Ова ја илустрира важноста што ЕУ ја дава на одржувањето на
мултикултурниот и на меѓуетничкиот карактер на Македонија. Европската
унија ја гледа Македонија како мултикултурно и мултиетничко општество
чии членови ги надминале верските и етничките поделби и се способни да
соработуваат и да работат заедно за општото добро.
Сепак, според Станишевски и Милер, за Македонија е тешко да се
прифати концептот на мултикултурализам кога тој мултикултурен дискурс е
развиен во услови на војна и притисоци од Европската унија и од САД. Како
резултат на тоа, различните етнички заедници имаат различни концепти за
тој поим.
Додека албанската заедница има попозитивен став кон овој поим, што се
должи на нивните интереси за евроатлантските интеграции, македонското
мнозинство гледа на мултикултурализмот како идеолошки „увоз“ кој целосно
е надвор од контекстот, или само како привлечна фраза која ја заменува
старомодната политика на етничка контрола.262
Поради сето ова, десет години по потпишувањето, Охридскиот рамковен
договор сè уште целосно не е реализиран, а и сè уште се присутни тензиите
помеѓу двете најголеми етнички групи, што го прави далеку од остварен
сонот за мултиетничка и мултикултурна Македонија.
Европската унија имаше водечка улога во создавањето на Рамковниот
договор. Крајот на конфликтот во 2001 година го нарекоа нивен голем успех,
а Македонија ја посочуваа како редок пример за меѓуетнички соживот. ЕУ го
искористи искуството на САД со Дејтонскиот мировен договор потпишан во
1995 година кој означи крај на војната во Босна, и водени од нивните грешки,
Европската унија одлучи да заземе различен приод во Охридскиот рамковен
договор.
Додека идејата на Дејтонскиот мировен договор беше територијално и
политички да ги раздели трите етнички заедници (Срби, Хрвати и Бошњаци),
создавајќи федерација, идејата зад Охридскиот рамковен договор беше да се
Armend Reka, “The Ohrid Agreement: The travails of inter-ethnic relations in Macedonia.” Human
Rights Review, 9 no. 1, (2007).
Erwan Fouere, “Macedonia’s perspective of EU membership”. Südosteuropa Mitteilungen, 46 no. 5,
(2006)
Ssaso Ordanoski and Aleksandar Matovski. “Between Ohrid and Dayton: The future of Macedonia’s
framework agreement.” Südosteuropa Mitteilungen, 47 no. 4, (2007).
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зачува унитарниот карактер на Македонија, со намера да се зачува
„меѓуетничкиот мир поттикнувајќи ги двете најголеми етнички заедници,
македонската и албанската, да ги решаваат своите проблеми преку процес на
интеграција и на институционални преговори и компромиси, како на
локално, така и на државно ниво“.
Венецијанската комисија изјави дека Дејтонскиот договор бил одлична
алатка за спроведување на мирот, но страшна алатка како уред во
создавањето функционална држава, додека главната цел на ЕУ во
создавањето на Охридскиот рамковен договор е тој да има капацитет за
создавање функционална држава.
Историската заднина на вклученоста на ЕУ во Македонија и нејзината
водечка улога во Охридскиот рамковен договор, чија целосна
имплементација останува еден од основните предуслови за пристапувањето
на Македонија кон ЕУ, ја илустрира важноста која ЕУ му ја придава на
одржувањето на мултикултурниот и на мултиетничкиот карактер на
Македонија.
Визијата на ЕУ и на НАТО за Охридскиот рамковен договор беше да се
има широка структура и да се создаде документ кој ќе им обезбеди на
етничките групи во Македонија флексибилен сет на принципи или рамка за
преговарање и за изнаоѓање решенија на нивните меѓуетнички проблеми.
Според ЕУ„... ако мултиетничката и мултикултурната демократија
претставува ‘живо суштество’ – постојана работа во прогрес преку која
односите меѓу заедниците континуирано се дискутирани – тогаш охридскиот
модел претпоставува дека етничките заедници го имаат потребниот
политички капацитет да преговараат за нивните проблеми со цел да го
одржат живо нивното заедничко ‘суштество’.“263
Во исто време, овој пристап кон Охридскиот рамковен договор служи
како негова Ахилова пета. Ордановски и Матовски тврдат дека поради
контрадикции и тензии кои по природа ги има во едно мултиетничко
општество кое се наоѓа во транзиција, како и поради опортунизмот кој
постои во балканската политика, многу мал број проблеми се решаваат во
предвидениот рок. Како последица на тоа, реалноста на мултиетничка и
мултикултурна Македонија е недовршена и напредува во спротивен правец
од она што е замислено во Охридскиот рамковен договор.
Со оглед на тоа, иако на Македонија ѝ беше доделен статус на земјакандидат за ЕУ во 2005 година, поради продолжувањето на меѓуетничките
конфликти и спорот за името со Грција, Македонија не е во можност да
добие датум за преговори за членство во ЕУ, а во 2008 година на Самитот на
НАТО во Букурешт, Грција стави вето на кандидатурата на Македонија за

Ibid. 50
Ibid.
Lisbeth Aggestam, and Christopher Hill, “The challenge of multiculturalism in European foreign
policy.” International Affairs 84 no. 1 (2008).
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влез во НАТО. Различните перцепции и јазичниот јаз помеѓу двете најголеми
етнички заедници во Македонија ги отежнуваат сите напори за вистинско
функционално мултиетничко општество.
Освен тоа, новата Влада која дојде на власт во 2006 година предизвика
контроверзии и меѓуетнички тензии со нејзините последни проекти како што
се македонската енциклопедија, учебниците за основните и за средните
училишта, „Скопје 2014“, изградбата на црква на скопското Кале и други
проекти кои драстично влијаат на одржувањето на мултиетничкиот живот во
земјава.

Значења на „мултикултурализам“
Концептот на „мултикултурализам“, исто како и самиот корен на овој
поим „култура“, стана оспоруван и злоупотребуван поим кој со себе носи
разновидност на значења и концепти во ЕУ. Овие различни концепти кои се
искористени од различни страни што се вклучени во процесот на преговори
за пристапување во ЕУ ја истакнуваат потребата за потемелна анализа на
различните значења и идеологии кои различни групи ги поврзуваат со
концептот „мултикултурализам“.
Додека Европската унија беше основана под неразделивата
мултикултурна идеја на „единство во различноста“, замислувајќи
унапредување на културната различност помеѓу земјите-членки, а во исто
време промовирајќи заеднички вредности за сите, идејата на ЕУ за „единство
во различноста“ има повеќе значења, со цел да биде прифатлива за сите
земји-членки. Концептот на мултикултурализам во себе носи многу тензии
помеѓу европското и националното, како и помеѓу националното и
поединецот. Земјите-членки на ЕУ значително се разликуваат во своите
политики кон малцинствата, а притисокот за создавање еден унифициран
концепт на мултикултурализам станува сè поголем со проширувањето на ЕУ.
Според тоа, и покрај интензивната реторика за мултикултурализмот од
претставниците на ЕУ во Македонија, тензиите и вознемиреноста помеѓу
албанската и македонската заедница сè уште се на високо ниво. Анкетите
спроведени по 2001 година, покажуваат дека сè уште постои голема
незаинтересираност кај етничките Македонци за Охридскиот рамковен
договор, кој многумина го перцепираат како директна, па дури и принудена
политичка иновација.
Покрај тоа, исто така треба да се земе предвид и влијанието на
марксистичката парадигма врз идентитетите на Албанците и на
Македонците во Македонија. Гледајќи на овие спорови од перспектива на
југословенските политики за идентитетите, сегашниот конфликт е одраз на
постари конфликти и е сфатен низ категориите кои се развиле според
политиката на југословенската ера.
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Како резултат на тоа, македонските националисти одбиваат да признаат
дека два етноса треба да имаат ист статус во земјата и продолжуваат да
гледаат на Македонија како на земја која им припаѓа само на Македонците, а
не како на мултикултурна држава. Ќе биде потребен еден навистина
мултикултурен пристап, како што е дефиниран од Бери, за Албанците да
бидат третирани како еднакви граѓани во земјата во која живеат, а не како
нерамноправно малцинство.
Понатаму, институционализацијата на дискурзивните практики во
Македонија е тежок процес поради постојните тензии помеѓу етничките
заедници во општеството и бара поголеми трансформации на веќе
етаблираните културни практики, за што е потребно многу повеќе од
усвојување на нови политички рамки.
За таквите трансформации на културните практики би била потребна
(ре)социјализација на различните културни навики, промена во социјалните
размислувања и појава на нови одржливи политички идентификации кои го
надминуваат етносот. Мултикултурните дебати имаат потенцијал да ја
зголемат перцепцијата за социјалната вклученост и да спречат ескалација на
меѓукултурните тензии, а отворањето дијалог за културните разлики може да
понуди можност за премостување на културните поделби и развивање на
постепена промена на општествените перцепции и на политичките
идентитети.
Покрај тоа, Гузина смета дека судирот помеѓу постигнувањето
демократија и изградбата на нацијата кој претставува главна пречка за
имплементација на мултикултурализмот во македонското општество, обично
води до, како што вели тој, заеднички кружен аргумент – „за да можат да
станат демократски локални елити тие мора да се откажат од градењето на
нацијата, но за таа цел тие мора да бидат демократи.“ 264
Така, преку примена на надворешни притисоци за демократизација на
Македонија и преку всадување мултикултурни вредности, меѓународната
заедница и особено Европската Унија ги користат неуспешните земји, како
што е Македонија, за експериментална основа за учење на справување со
конфликти и техники на демократизација. Како резултат на тоа, овие земји, а
посебно мнозинските заедници во нив, а во случајот на Македонија
македонската етничка заедница, на мултикултурната интеграција гледаат
како на идеолошки извоз кој целосно е надвор од контекст, или само како на
привлечна фраза која ги заменува старомодните политики на етничка
контрола. Оваа перцепција се должи, пред сè, на фактот што ЕУ користи
пристапи на еден „шаблонски начин, наместо добро приспособени алатки
кои би одговарале на конкретните услови во регионот.“
Guzina, Dejan. “Institutional and Electoral Engineering in Macedonia: Does it Make a Difference?”
(presentation, the American Political Science Association Annual Meeting. Toronto, Ontario,
Canada, September 3-6, 2009): 6.
Ibid.
Ibid. 7
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Ова
е
примарниот
проблем
со
употребата
на
концептот
„мултикултурализам“ во Македонија. Додека ЕУ го пропишуваше идеографот
„мултикултурализам“ на Македонија како еден од главните предуслови за
започнување на преговорите со ЕУ, тоа го направи со користење на истата
стратегија што ја користат во пропишувањето на другите реформи кои
земјава треба да ги направи за пристапување во ЕУ, а тоа е со обезбедување
шаблонска концепција на концептот „мултикултурализам“.
Европската унија бара од Македонија да постигне одредено ниво на
мултикултурализам, какво што верува дека самата таа го има, или веќе го
постигнала, а не е свесна за концептуалните разлики за овој поим што
постојат меѓу нејзините земји-членки.
Додека ЕУ бара од различните заедници кои живеат во оваа земја да
постигнат некаков вид на кохерентно разбирање на концептот кој би го
претставувал „европскиот дух“, повеќе од јасно е дека Европската унија нема
јасна дефиниција за овој концепт и истовремено истиот концепт е отфрлен
од политичките лидери на најразвиените земји од ЕУ.
Разбирањето на реториката на „мултикултурализам“ и неговите
концепти од сите вклучени страни претставува витална компонента во
дијалогот за пристапувањето на Македонија кон ЕУ и поради тоа претставува
клучен предуслов за достигнување на едно функционално демократско
општество во Македонија. Во случајот на Македонија концептот на
мултикултурализам повикува на идентификација на посветеноста на едно
мултиетничко и мултикултурно општество кое е полноправен член на
Европската унија.
Разликите во интерпретацијата на историјата, географските и етничките
сфаќања за мултикултурализмот – внатре во Македонија, а и во дијалогот со
ЕУ – создаваат различни концепти за поимот и ја истакнуваат потребата за
потемелна анализа на различните значења и идеологии кои овие заедници ги
поврзуваат со концептот на мултикултурализам.
Иако целта на овој концепт претставен од ЕУ беше да ги обедини овие
заедници, различните концепти на мултикултурализмот уште повеќе ги
разедини и придонесе „мултикултурализмот“ да стане неприфатлив за
различни заедници кои се вклучени во расправата. Концептот
„мултикултурализам“ овозможува да се фокусираме на тоа како реториката
го обликува начинот на кој се случуваат општествените и политичките
настани.
Разбирањето на реторичките дискурси го зголемува нашиот потенцијал
за комуницирање со различни публики, особено со оние кои го доживуваат
конфликтот, со цел да се убедат да прифатат мирен и ненасилен приод во
справувањето со конфликти.
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Општи заклучоци
Прашањата во врска со јазикот и образованието што беа споменати
погоре им припаѓаат на групата на културни права кои Албанците
претендираа да ги добијат по Охридскиот договор. Скептицизмот во однос на
тоа дали овие права се исполнети постепено се зголемува.
Причините се различни и главно зависат од различните концепции кои
обете страни (Албанците и Македонците) ги имаат во однос на културните
права. Додека, од една страна, Албанците го сметаат овој Договор како
компромис со минимални барања за да бидат еднакви во мултиетничка
Македонија, Македонците, пак, од друга страна, го сметаат истиот Договор
како максималистичка тенденција која станува се посилна.
Овие дијаметрално спротивставени односи произведуваат тензии и
меѓуетничка нетолеранција. Авторите во нивните трудови даваат сугестии
како да се поправи меѓуетничката кохезија и како да се помогне при
институционалната интеграција и акомодација на Албанците.
Прашања поврзани со јазикот:
Адекватниот третман на албанскиот јазик:
- Би рефлектирал врз граѓанскиот и мултиетничкиот концепт на
државава, за што има одредби и во актуелниот устав.
- Би ги прекинал етничките тензии и би овозможувал авансирање на
индивидуата коа е клучот за едно успешно општество.
- Би ги елиминирал постојните пречки на патот кон остварување на
јазичната еднаквост; употребата на албанскиот јазик да се подигне во
формалниот статус и ниво, да се изменат Уставот како и Законот за
употреба на јазиците;
- Би одлучил дали државава креира напредни филозофии кон
прецизирање на уставната и законската дефиниција за еднаква
употреба на албанскиот јазик како официјален јазик; во спротивно,
државната политика ќе продолжи да биде и понатаму генератор на
кризи и на меѓуетнички конфликти. Албанците немаат аверзија кон
македонскиот јазик, но, сепак, се за тоа и нивниот јазик да стане
службен јазик во државава.
- Би воспоставил во рамките на Уставот перманентен социополитички
статус за албанскиот јазик, исто како што тоа се случува со
македонскиот јазик, кој нема да се менува. Во случај на негативни
демографски движења кај албанската популација, да не се случи
албанскиот јазик да го изгуби овој статус.
- Би ги минимизирал причините за незадоволство кај албанската
јазична заедница со социополитичкиот статус на албанскиот јазик
што произлегува од селективната употреба на истиот јазик и поради
тоа тие не се во можност да се вклучат во културните, економските и
политичките процеси во државава.
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Што се однесува до образованието и до мултикултурните прашања,
можеме да кажеме дека се забележува значителен напредок во формите и
начините на менаџирање на образованието, при што локалната власт и
училишните совети се здобиле и со статус на партнер и менаџер на
процесите со надлежности да се мешаат и во статусот и буџетот на основните
и на средните училишта. Сепак, очигледен проблем е што дел од работните
места се уште треба да се потврдат од централната власт (Министерството за
образование и Министерството за финансии) и ова произведува истакната
бирократија при ангажирање на наставничкиот кадар.
Во однос на ова, авторите предлагаат:
- проширување на основните знаења за различните локални култури и
развој на мултикултурната гледна точка во наставниот процес;
- ревидирање на формулата за калкулација на дотациите за учениците
од основните училишта во склоп на Буџетот на РМ за образовни
институции за да се воспостави меѓусебна доверба;
- редуцирање на политичкото влијание во образованието, затоа што
еден од главните аргументи за иницирање на процесот на
децентрализација
во
образованието
беше
потребата
за
деполитизирање на образовниот процес;
- целосен преглед на наставните програми во соработка со
Министерството за образование со цел адаптација на материјалите и
наставните методи според потребите на учениците фокусирани во еден
баланс помеѓу академските цели и потребите на пазарот, но исто така
и борбата против стереотипите и етничките предрасуди;
- разбирање на реториката и концептите на мултикултурализмот од сите
страни (Македонија, ЕУ, ...) што би претставувало витална компонента
на дијалогот за евроинтеграциите, како и постигнување на една
функционална демократија во Македонија;
- Познавање на мултикултурните концепти што го подига потенцијалот
за комуникација и влијае во политичките движења отворајќи му пат на
мирното разрешување на потенцијални меѓуетнички конфликти.
Регулирањето на статусот на албанскиот јазик, процесот на
децентрализација во образованието, познавањето на мултикултурните
концепции итн., помагаат многу во однос на ефикасното менаџирање на
институциите на културата кои се од голема важност за македонското
општество.
Овие критериуми претставуваат основа на една општествена
интеграција и помагаат при креирање на меѓусебната доверба помеѓу двете
најголеми етнички заедници во државава, бидејќи културата, јазикот и
образованието не се само елементи на еден културен процес, туку имаат и
илуминистичка функција во општеството.
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î Охридскиот рамковен договор рефлектиран
во доменот на информатичко
комуникациските технологии
во Република Македонија
М-р Арбен Хајра
М-р Шпетим Латифи
Проф. д-р Владимир Радевски

Резиме
Охридскиот рамковен договор (ОРД) се однесува на информатичкокомуникациските технологии (ИКТ) главно од два аспекта: (1) во смисла на
следење на идеите и на одлуките од ОРД во доменот на веб и во проектите на
е-влада и (2) директните и индиректните импликации на јазичната политика
дефинирана во ОРД врз јазичните политики и врз реалноста на земјава во
однос на ИКТ.
Овој труд ја обработува јазичната реалност во однос на ИКТ во земјава
десет години по потпишувањето на ОРД. Јазичните аспекти на ОРД се од
големо значење, не само поради нивното место и значење за самиот Договор,
туку, исто така, и поради значењето на ИКТ во земјава, со оглед на рапидно
растечката интернет-пенетрација и зголемениот број електронски услуги за
граѓаните, главно преку владини проекти.
Трудов е организиран со следнава структура: Во Воведот се дадени
воведните премиси за средината и за целите на истражувањето. Анализата на
јазичните аспекти во доменот на ИКТ е дадена за владините институции
(глава 1), Собранието, Претседателот на државава и за државните агенции
(глава 2), на општинско ниво (глава 3) и на крај во глава 4 се анализирани
релевантни големи владини проекти и активности.
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Трудов се базира главно врз презентација и анализа на податоци и е со
цел да даде поглед на консеквенциите на јазичните елементи од ОРД во ИКТсекторот и да истакнува домени во кои е потребна дополнителна
ангажираност за подобрување на имплементацијата на духот на ОРД.

Вовед
Охридскиот рамковен договор се однесува на информатичкокомуникациските технологии во Република Македонија, главно низ две
перспективи: (1) во смисла на следење на идеите и одлуките од Договорот во
доменот на ИКТ и (2) импликациите на јазичната политика дефинирана во
ОРД во ИКТ-секторот на земјава.
Овој труд ја обработува втората перспектива. Сметаме дека
имплементацијата на духот и на одлуките на ОРД (главно членот 3.1 и 6) во
доменот на ИКТ треба да биде анализиран од експерти по политики и
владеење. Сепак, јазичните аспекти на ОРД се од голема важност, не само
поради Договорот, туку и поради значењето на ИКТ во земјава поради
рапидно зголемената интернет-пенетрација (табели 0.1, 0.2 и 0.3) и поради
зголемениот број електронски услуги што им се нудат на граѓаните преку
разни проекти, како што се: е-инфраструктура, е-влада, е-бизнис, ездравство, е-образование и е-граѓани (Министерство за информатичко
општество и администрација).
Според податоците на Државниот завод за статистика (извештајот
8.1.9.23) се забележува пораст на интернет-пенетрацијата во земјава, и се
претпоставува дека користењето Интернет ќе продолжи и во наредните
години.

Tабела 0.1. Домаќинства кои користат компјутер и Интернет
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Табела 0.2. Користење Интернет и компјутер по старосни групи

Комуникација(е-пошта,
телефонирање, блогови, итн.

Табела 0.3. Најчести причини за користење компјутер
Резултатите од истражувањето во овој труд се организирани на следниов
начин:
- Во глава 1 е анализирана употребата на јазици преку ИКТ (најчесто
веб-сајтови, веб-страници и веб-портали) на ниво на Влада (главно
министерства).
- Во глава 2 е дадена употребата на јазици на веб за другите државни
институции (Собранието, Претседателот, државните агенции).
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- Во глава 3 е дадена анализа на употребата на јазиците низ ИКТ на
ниво на локалната самоуправа – општините во Република
Македонија.
- Во глава 4 од истиот аспект се разгледуваат главните државни
проекти со влијание на писменоста во однос на ИКТ, нивното
користење и нивниот развој.

1. Употреба на јазиците на пристапливи веб-извори
на владино ниво
Овој дел го прикажува користењето на јазиците на владините вебсајтови.
Во Владата на Република Македонија има петнаесет министерства:
1. Министерство за надворешни работи
2. Министерство за внатрешни работи
3. Министерство за финансии
4. Министерство за економија
5. Министерство за животна средина и просторно планирање
6. Министерство за култура
7. Министерство за правда
8. Министерство за труд и социјална политика
9. Министерство за одбрана
10. Министерство за транспорт и врски
11. Министерство за образование и наука
12. Министерство за информатичко општество и администрација
13. Министерство за локална самоуправа
14. Министерство за здравство
15. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Табела 1.1. Министерства во Владата на Република Македонија
Веб-сајтот на Владата на Република Македонија, вклучувајќи ги
содржината, вестите, формуларите, документите за симнување и друго е на
македонски и на англиски јазик, но не и на албански јазик.
Министерството за надворешни работи, исто така, има веб-сајт којшто е
само на македонски и на англиски.
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Истово важи и за веб-сајтовите
сајтовите на двајцата потпретседатели на Владата,
потпретседателот и министер за финансии и потпретседателот и министер за
економија – ниеден од овие не содржи информации на албански јазик.
Истото ова се однесува и за Министерството за надворешни работи,
Министерството за внатрешни работи, Министерството за култура,
Министерството
истерството за правда, Министерството за одбрана, Министерството за
образование и наука, Министерството за информатичко општество и
администрација како и за Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство265.
кономија, труд и социјална
Спротивно на ова, Министерството за економија,
политика, Министерството за транспорт и врски, Министерството за локална
самоуправа и Министерството за здравство ги имаат своите содржини и на
македонски и на албански јазик. Ова е прикажано на сликава подолу:

Табела 1.2 Употреба на јазици за веб-содржините
содржините на Владата на Република Македонија
Кај некои министерства кои имаат содржина прикажана и на албански
јазик се забележува дека содржините не се обновуваат изедначено и на
македонски и на албански јазик – па така вестите, повиците
по
и апликациите
не се секогаш валидни на двата јазика паралелно – за потполни и нови
верзии треба да се проверува паралелно и на двата јазика.
265 Влада на РМ www.vlada.gov.mk, Претседател на РМ www.president.gov.mk,
www.president.gov.mk вицепремиер и
министер за финансии www.vicepremier.gov.mk, вицепремиер
ицепремиер за економски прашања
www.vicepremier-ekonomija.gov.mk, Министерство за надворешни работи www.mfa.gov.mk,
Министерство
за
внатрешни
работи
www.mvr.gov.mk,,
Министерство
за
култура
www.kultura.gov.mk, Министерство за правда www.pravda.gov.mk,
www.pravda.gov.mk Министерство за одбрана
www.morm.gov.mk, Министерство за образование и наука www.mon.gov.mk,
www.mon.gov.mk Министерство за
информатичко општество и администрација www.mio.gov.mk,, Министерство за земјоделство,
земјоделство
шумарство
и
водостопанство
www.mzsv.gov.mk,
Министерство
за
економија
www.economy.gov.mk, Министерство за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk,
Министерство за транспорт и врски www.mtc.gov.mk,, Министерство за локална самоуправа
www.mls.gov.mk, Министерство за здравство www.zdravstvo.gov.mk,
www.zdravstvo.gov.mk Министерство за животна
средина и просторно планирање (нема веб-содржини) www.moepp.gov.mk,
www.moepp.gov.mk Собрание на РМ,
www.sobranie.gov.mk
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2. Употреба на јазиците на пристапливи веб-извори
веб
во државните институции
(Собрание, Претседател, државни агенции)
Веб-сајтот
сајтот на Претседателот на Република Македонија, вклучувајќи ги:
веб-содржината,
содржината, вестите, формуларите и документите за симнување се на
македонски и на англиски јазик, но не и на албански јазик.
Веб-сајтот
сајтот на Собранието на Република Македонија
Македониј е на македонски и на
албански јазик, но и на англиски и на француски јазик.

Табела 2.1 Употреба на јазиците на веб сајтот на Претседателот на Република Македонија

Табела 2.2 Употреба на јазиците на веб-сајтот
сајтот на Собранието на Република Македонија
Макед
Ситуацијата со јазичниот аспект на веб-содржините
содржините на државните
агенции е уште полоша и е претставена на табелата 2.3.
2.3
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Табела 2.3 Употреба на јазиците на веб-сајтовите
сајтовите на државните агенции
Многу државни агенции имаат свои веб-сајтови
сајтови само на македонски
маке
јазик. Таков е случајот со: Државен архив на Република Македонија, Агенција
за иселеници, Народна банка, Агенција за вработување, Комисија за хартии
од вредност, Државен ревизор, Државниот завод за статистика, Комисијата
за заштита на правото за слободен
боден пристап до информации,
Хидрометеоролошкиот завод и други.
Од друга страна, пак, Агенцијата за царини содржи речиси целосно
двојазични информации – на македонски и на албански јазик. Агенцијата за
поддршка на развој на земјоделството има околу 60% од своите содржини и
на албански јазик покрај македонскиот. Другите три државни агенции
воопшто немаат веб-сајтови.

3. Употреба на јазикот на пристапливи веб-извори
веб
на ниво на општините
По реорганизацијата во 2004 година во Република Македонија постојат
84
4 општини како прв степен на административни единици. Сите тие имаат
официјални веб-сајтови.
сајтови. Во оваа глава ќе ја прикажеме употребата на
јазиците за: веб-содржините,
содржините, документите, формуларите, апликациите,
архивите и слично на ниво на општините во Република Македонија.
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Во следнава табела се дадени општините со податоци за етничката
припадност на населението:266
Општина

Мак. Aлб. Tур. Ром. Вла. Срб.

Желино

71

24195 2

0

0

1

Осломеј

110 10252 0

0

0

0

Зајас

211 11308 0

0

0

6

Липково

169 26360 0

0

1

370

Боговиње

37

5

0

1

Арачиново

596 10879 0

0

1

10

27614 1183

Сарај

1377 32408 45 273

0

18

Теарце

2739 18950 516 67

0

14

Врапчиште

1041 21101 3134 0

0

4

Тетово

20053 60886 1882 2357 15 604

Студеничани 309 11793 3285 73

0

14

Гостивар

15877 54038 7991 2237 15 160

Брвеница

5949 9770

Дебар
Чаир
Струга
Јегуновце

2

0

0

78

3911 11348 2684 1080 2

22

15628 36921 4500 3083 78 621
20336 36029 3628 116 656 106
5963 4642

4

41

0

109

Чашка

4395 2703 391

0

1

55

Сопиште

3404 1942 243

0

4

32

Кичево
Шуто
Оризари

16140 9202 2430 1630 76
1334
1438 6675 56
0
2

86

2522 1206

45

Зелениково

1

92

1

67

Бош
Дру. Вкупно Мак. Aлб. Tур. Ром. Вла. Срб. Бош. Дру.
.
99.2
0.5
5 116 24390 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
%
%
0.5
1 57 10420 1.1% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
%
0 80 11605 1.8% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.7%
0.6
6 152 27058 0.6% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0%
%
0.5
9 148 28997 0.1% 95.2% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
%
0.4
65 46 11597 5.1% 93.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6%
%
0.5
1120 167 35408 3.9% 91.5% 0.1% 0.8% 0.0% 0.1% 3.2%
%
1 167 22454 12.2% 84.4% 2.3% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.7%
0.4
8 111 25399 4.1% 83.1% 12.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
%
156 627 86580 23.2% 70.3% 2.2% 2.7% 0.0% 0.7% 0.2% 0.7%
19.0
0.6
1662 110 17246 1.8% 68.4%
0.4% 0.0% 0.1% 9.6%
%
%
0.8
39 685 81042 19.6% 66.7% 9.9% 2.8% 0.0% 0.2% 0.0%
%
0.3
1 55 15855 37.5% 61.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0%
%
20.0
58.1% 13.7% 5.5% 0.0% 0.1% 0.0% 2.5%
3 492 19542
%
2950 992 64773 24.1% 57.0% 6.9% 4.8% 0.1% 1.0% 4.6% 1.5%
103 2402 63376 32.1% 56.8% 5.7% 0.2% 1.0% 0.2% 0.2% 3.8%
43.0
0.3
1 30 10790 55.3%
0.0% 0.4% 0.0% 1.0% 0.0%
%
%
0.8
67 61 7673 57.3% 35.2% 5.1% 0.0% 0.0% 0.7% 0.9%
%
0.5
0 31 5656 60.2% 34.3% 4.3% 0.0% 0.1% 0.6% 0.0%
%
7 567 30138 53.6% 30.5% 8.1% 5.4% 0.3% 0.3% 0.0% 1.9%
30.3
60.6
177 262 22017 6.5%
0.3%
0.0% 0.3% 0.8% 1.2%
%
%
29.6
0.5
191 19 4077 61.9%
0.0% 2.3% 0.0% 1.1% 4.7%
%
%

266 Со жолто се прикажани општините каде што повеќе од 20% на населението припаѓа на
немнозинската етничка заедница. Според ОРД употребата на јазиците е дефинирана како што
следи: „6,5. Кој и да било друг јазик што го зборуваат најмалку 20 проценти од населението исто
така е службен јазик, како што е овде образложено. Во органите на Република Македонија, кој и
да било службен јазик различен од македонскиот, може да се користи во согласност со
законот, а според дополнителното образложение во Анекс Б. Кое и да било лице што живее
во единица на локалната самоуправа во која најмалку 20 отсто од населението кое зборува
службен јазик различен од македонскиот, може да употребува кој и да било службен јазик за да
комуницира со регионалната канцеларија на централната, а надлежна за општина; таквата
канцеларија, ќе одговори на тој јазик, дополнително и на македонски. Секое лице може
да употребува кој и да било службен јазик за да комуницира со главна канцеларија на
централната, која ќе одговори на тој јазик, дополнително и на македонски."
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Табела 3.1. Етничка припадност на населението по општини во Република Македонија
Според анализата на постојните веб-сајтови
сајтови на општините можат да се
донесат следниве заклучоци:
● Во 70 општини македонската етничка заедница претставува повеќе
од 20% од локалното население (соодветно, македонскиот јазик е
мајчин јазик на повеќе од 20% од населението).
● Во 29 општини албанската етничка заедница претставува повеќе од
20% од локалното население (соодветно албанскиот јазик е мајчин
мај
јазик на повеќе од 20% од населението).
● Во 4 општини турската етничка заедница претставува повеќе од 20%
од локалното население.
● Во една општина ромската етничка заедница, а во друга општина
српската етничка заедница претставуваат респективно повеќе
пов
од 20%
од локланото население.
Употребата на јазиците на официјалните веб--странии на општините е
следнава: во 62% од општините во Република Македонија содржината е на
македонски јазик, во 7% само на албански јазик, 12% и на македонски и на
албански, 1%
% на македонски и на турски јазик, и 2% на три јазици –
македонски, албански и турски. Во 15% од веб-страниците
страниците на општините се
забележуваат неповрзани врски – односно страниците не функционираат.

Табела 3.2 Употреба на јазиците на официјалните веб-стра
страници на општините
Во 21% од веб-сајтовите
сајтовите кои се на македонски јазик, како друг јазик се
јавува некој европски јазик – како англиски, француски, шпански, германски
и слично, додека 41% се само на македонски јазик. Околу 5% од сајтовите што
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имаат содржина на албански и на македонски јазик имаат само парцијална
содржина на албански јазик. За 2% од веб-сајтовите
сајтовите единствениот начин за
превод на албански или на турски јазик е преку сервисите на преведувачот
на Гугл – што не претставува веродостоен начин на превод.
прев

Табела 3.3 Употреба на јазиците на етничките заедници и на странски јазици на
општинските веб-сајтови
Од вкупниот број на општини, ако не ги сметаме веб-сајтовите
веб
со
неповрзани врски, 93% се на македонски јазик, 18% се на албански и 4% се на
турски јазик. (слика 3.4)

Слика 3.4 Употреба на јазиците на официјалните веб-сајтови
сајтови (само на оние кои правилно
функционираат)
Се забележува, исто така, дека поголемиот дел од веб-сајтовите
веб
кои
имаат содржина на албански јазик се во општините во кои има повеќе
пов
од 50%
население од албанската етничка заедница. Понатаму, во општините во кои
албанската етничка заедница е меѓу 5% и 50% имаме целосна употреба на
македонскиот јазик на веб-сајтовите,
сајтовите, додека помалку од 18% имаат содржина
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и на албански јазик. Во оние општини во кои албанската етничка заедница е
повеќе од 50%, повеќе од 55% од веб-сајтовите
сајтовите се на двата јазика –
македонски и албански. Онаму каде што албанската етничка заедница е
помалку од 5% има само еден веб-сајт
сајт кој нуди превод на албански – но преку
сервисите на преведувачот на Гугл.

Слика 3.5 Употреба на јазиците во општините
(според населеност со албанската етничка заедница)
заедница
Слична анализа може да се направи и врз основа на населеност со
македонската етничка заедница. Од табелата 3.6 може да се забележи дека
македонскиот јазик е присутен на веб-сајтовите
сајтовите на општините во повеќе од
40% онаму каде што населените е застапено со помалку од 5%. Во општините
со повеќе од 50% население од македонската етничка заедница присуството
на албанскиот јазик е помалку од 1%.

Табела 3.6 Употреба на јазиците на веб-сајтовите
сајтовите на општините
(според населеност со македонската етничка заедница)
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4. Големи државни проекти со значајно влијание врз
писменоста за икт, нејзиното користење и врз нејзиниот развој
Во изминатиов период Владата на Република Македонија преку
Министерството
за
информатичко
општество
и
администрација
имплементираше големи проекти во доменот на информатичкокомуникациските технологии, како што се: е-инфраструктура, е-влада, ебизнис, е-здравство, е-образование и е-граѓани.
Е-инфраструктура е проект со голем опфат кој главно обезбедува
широкопојасна комуникациска инфраструктура за владината ИТ-мрежа,
поврзување и обезбедување на интероперабилност на повеќе владини
институции.
Друг важен сегмент од овој проект е формирањето единствена база на
податоци или барем високо интероперабилна. Трет модул на проектот е
универзитетската ИТ-мрежа, Националната точка за сертифицирање и
слично. Албанскиот јазик не е опфатен во ниеден од модулите на овој
проект.
Слична е ситуацијата со проектот за е-влада. Овој проект подразбира:
креирање Национален совет за информатичко општество, менаџирање
односи со јавноста, развој на ИКТ во локалната самоуправа, систем за
менаџмент на бизнис-процеси, систем за менаџирање документи за
министерствата, е-правда, електронско плаќање за владините услуги и
слично.
Е-бизнис вклучува дигитални сертификати, електронска трговија,
администрирање на доменот .мк, информационен систем за земјоделството,
е-катастар и слично. Во ниеден од документите, модулите или стратегиите
(пристапни за јавноста) јазичните прашања не се земени предвид.
Единствена разлика постои во проектот е-образование. Помеѓу модулите
на овој проект е и модулот „Компјутер за секое дете“. Стратегијата за развој
на е-содржини за образовни цели е суштински елемент за постигнување на
целите на проектот. Проектот се однесува на периодот 2010-2015 и содржи
развоен план, користење и развој на е-содржини за образовни цели.
Проектот „Компјутер за секое дете“ е започнат кон крајот на 2006 и е
имплементиран во 366 основни и 93 средни училишта и е врз основа на
Националната програма за развој на образованието (2005-2015). Обезбедени
се компјутери за секој ученик во основното и во средното образование со цел
за нивно користење во образовниот процес.
Имплементирањето на проектот се одвива во неколку независни
сегменти:
- набавка, инсталација и одржување на опремата;
- креирање локални мрежи и интернет-пристап;
278

ОРД рефлектиран во доменот на информатичко комуникациските технологии во РМ
- тренинзи за наставниците за користење на опремата, софтверските
алатки и е-содржините;
- развој на e-obrazovanie.mk;
- развој на електронски содржини и електронски книги: skoool.mk, eucebnici.mk.
Електронски учебници – од академската 2009/2010 се започна со
иницијатива за креирање учебници во електронска форма на сајтот на
Министерството за образование и наука. Овие содржини се пристапни за
секого кој има интернет-конекција.
Министерството за информатичко општество
промовираше порталот е-учебници (e-ucebnici.mk).

во

април

2010

го

Опфатени се предметите: мајчин јазик, информатика, биологија,
физика,
географија,
уметности,
музичко
образование,
општество,
математика, запознавање на природата, техничко образование, физичко
образование и граѓанско образование.
Конкретно употребата на јазици во овие учебници е:
• На македонски јазик постојат 47 книги, за 4, 5, 6 и 7 одделение.
• На албански јазик постојат 10 книги, за 4, 6 и 7 одделение.
• На турски јазик постојат само 2 учебника за 1 и 3 одделение.

Заклучок
Рефлектирањето и импликациите од Охридскиот рамковен договор по
десет години од неговото потпишување во доменот на информатичкокомуникациските технологии главно се однесуваат на користењето на
јазиците во официјалната електронска комуникација на владините и на
државните институции – најчесто преку веб. Сепак, со оглед на тукушто
започнатата практика на постоење на информациите во електронска форма
и во форма пристапна преку Интернет, и на трендот на зголемување на
интернет-пенетрацијата и на користењето компјутери тешко, ако не и
невозможно е да се констатира влијание на јазичните аспекти во доменот на
ИКТ пред и по ОРД. Сепак, значајната зголеменост на присуството на ИКТ во
општеството наметнува сериозно земање предвид на јазичните политики во
земјава – посебно оние кои произлегуваат од ОРД. Овој труд покажува дека
на некои нивоа се забележува рефлектирање на Договорот во доменот на
ИКТ – особено на ниво на локалните самоуправи, но исто така и дека
постојат и институции кои не ја следат зацртаната јазична политика во
нивната е-присутност и понуда на е-услуги, што е валидно и за главните
државни и владини проекти од доменот на ИКТ кај кои, исто така, се
забележува дека не ја имплементираат јазичната политика на најдобар
можен начин.
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î Истражување на јавното мислење за ОРД
Проф. Д-р. Хасан Јашари, главен истражувач
Обработка на податоци:
Агрон Рустеми,
Марика Апостолова,
Бурим Исмаили

1. Методолошки пристап на истражувањето 10 години
од Охридскиот Рамковен Договор
Методи на истражување
Ние живееме во пост-конфликтно време и во услови кога нашето
мултикултурно општество во последните 10 години се трансформира брзо.
Тоа е резултат на договорот кој беше темел за прекин на оружениот
конфликт. Се поставува едно основно филозофско прашање колку сме
свесни и како овој договор го доживуваат луѓето, јавното мислење, или каква
е судбината на овој договор, неговата имплементација и иднината.
Или едно исто така важно прашање, во врска со управувањето со
промените како резултат на овие процеси. Ние сме свесни дека постојат
многу дилеми, многу неизвесности, многу повлекувања на јажето за давање
или земање, но сепак мораме да имаме јасни сознанија за она што се случува
околу нас. Можеме да зборуваме отворено за крајно комплексни состојби, во
врска со тоа што е во корелација со нашата судбина како општество од многу
етникуми, јазици, вери, итн.
Голем
број
на
теоретичари
и
истражувачи
тврдат
дека
постконфликтуозни општества се составени од заедниците и со колективни
перцепции, и затоа и лекувањето на овие рани е доста сложен процес.
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Главната поента на ово истражување е да се соберат фактографски
податоци за мислењата на граѓаните во однос на Рамковниот договор и
неговата судбина досега и во иднина.
Ово истражување беше спроведено за да се собере фактографскиот
материјал за теоретска и емпириска анализа на политичките настани по
албанско-македонскиот договор. Ово ќе овозможи да се прибираат и
интерпретираат информации за начинот на кој граѓаните изразуваат чувства
и ставови по 10 години по Охридскиот договор. Значи, станува збор за
продолжување на тековниот дијалог за политички, економски, културни и
образовни прашања помеѓу етничките заедници во времето во кое живееме и
кои драматично се појавуваат и наметнуват.
Значи се собирани информации од анкета и едномесечна работа на
терен. По процесот на прибирање ќе почне процесот на обработка и
интерпретација на собраните фактографички материјали. Резултатите од
истражувањето ќе се дисиминират на конференции, работилници, јавни
расправи. Ќе има и едно збирно објавување на три јазици.

2. Целите на истражувањето
Главната цел на истражувањето е збогатување на политичката теорија,
социологија, продлабочување на постоечките знаења на Охридскиот договор,
и негова практична реализација во општествено-политичкиот живот на
Македонија. Станува збор за една многу сложена задача, бидејќи оваа област
била подложена на брзи промени и различни влијанија.
Како главна цел на истражувањето се прикажува:
• одговорот на луѓето на овие настани во земјата и во регионот, како
постконфликтна средина.
• учество, партиципација на граѓаните, политичките елити , политички
партии во овие процеси.
• односи-ставови на граѓаните за овие трендови, како внатрешни и
надворешните проблеми во Македонија.
• научно истражување – собирање на фактографски материјали и
експликација на истите.
Специфична цел;

· Истражување. - Собирање на научен и фактографски материјал и
граѓанска перцепцијата на овие социјални појави и отворање на
дијалогот во врска со Договорот. Исто така, студијата претставува
целокупна јавна перцепција на договорот во РМ, (Десиминација на
резултатите).
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· Истражувањето (проектот) ќе биде во функција на пополнување,
иницирање и збогатување на научната теорија на овие прашања во
РМ.

· Се очекува дека овој проект ќе произведува комплетно знаење за
нови пристапи за комуникација со граѓаните 10 години по договорот.

· Оваа област е пожелнa за научни теми, политиkи и дилеми кои се
занимаваат со неизвесности на политичко мислење, не само кај нас
туку и во регионални рамки. Овие теми, не само од теоретски туку и
од практичен аспект се изучуваат и испитуваат на различни начини,
но исто така стануваат се потешки предмети на социолошкополитичка анализа. Кај нас, не постои некоја покомплетна анализа на
политички перцепции, социолошко, правни и општествени процеси
за овие комплексни движења.

· Истражувањето е важно за создавање на стручна литература за
експликација на проблемот на прашањата во врска со договорот.

· Студијата, проектот може да се користи за анализа на постоечките
политики во врска со Охридскиот договор, и неговото влијание врз
животите на граѓаните и односите меѓу заедниците.
·

Ефекти: Собирање на изворниот материјал за едно население, и потоа
анализирање и споредување на знаењата за социо-економските,
политичките услови во која се спроведува и функсионира договорот.

·

Ќе се поттикнуваат и поддржуваат научните истражувања во
високото образование во Република Македонија, со учество на
академскиот кадар и особено на вклучување на студентите и новиот
научен кадар.

3. Начини за развој на истражувањето
Истражувањето ќе ги има за основна ориентација следните прашања
• Консултирање на стручна литература на оваа тема
• Анализа на научната теорија во врска со Договорот

3.1 Одредување на примерок
• Избор на примерок на 1097 граѓани за анкетирање според принципот
на случајност, со почитување на методолошките правила за избор на
примерок
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3.2. Организациските аспекти на истражувањето
· Материјално-техничките подготовки.
· Изготвување на анкетен лист
· Неговиот превод на македонски и на англиски јазик
Пилот анкета
· Обучување на ученици и анкетари за истражување
· План за реализација за собирање на докази натерен
· Реализација на истражувањето
· Обука на изготвувачи на податоци
· Обработка на податоци
· Избор на собраниот материјал
· Неговото толкување

· Подготвување на панелот со писмен материјал

· Евалуација на истиот на крајот на активностите
3.3. Динамика на истражување:
· Фаза на реализација на анкетата
· Фази на обработка на собраниот фактографичен материјал
· Фаза на неговото толкување
· Фаза на организирање на јавни дебати
· Објавување на материјалот

4. Предмет на истражување
Со оглед на горенаведените цели, предмет на ова истражување се
ставовите на граѓаните во врска со овој договор, 10 години, потоа. Овој
пристап ја наметнува потребата за: собирање на податоци, избор на истите,
обработка и научното толкување во функција на овие димензии: научноистражувачки проект претставува емпириска теоретска анализа на јавното
мислење на Охридскиот рамковен договор.
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5. Хипотеза
Главната хипотеза
Се концентрира претежно на фактот дека постои голем интерес кај
граѓаните во однос на заедничката пост-конфликтна транзиција и
одложувањето
на Охридскиот рамковен договор и дека кај нив се
интензивираат дебати за вклученоста и влијанието во општествениот и
политичкиот живот на граѓаните, а особено е зголемен интерес за
спроведување на договорот во пракса. Дилеми и дебати за клучни прашања
од овој Договор и динамиката на нивната реализација се појавуват
интензивно и имат нагласени етнички, политички и регионални бои.
· Тие целосно го разбираат процесот на Рамковниот договор и лесно го
идентификуваат овa прашање, почнувајќи од Рамковниот Договор
како документ, како настан, но и како тековен и социо-политички
процес.
· Тие се сеќавам на личностите кои беа вклучени во овие процеси и на
некои земји во светот, кои придонеле за постигнување на договорот и
прекинување на вооружените конфликти.
· Тие се свесни за тоа дека по 2001 година, по историскиот договор
Македонија е различна.
· Во национални регионално и верски бази, имаме различни пристапи
за договорот
· Постои силна врска помеѓу етничка припадност и пристап кон
Договорот
· Од страна на политичарите, најпопуларен кај албанците е Хавиер
Солана

6. Пристап до истражувањето
Ово истражување е од теориско-емпириски карактер. Теоретскиот дел
содржи синтетизирани знаење, стекнати од теориски студии на искуствата од
предрасуди, етноцентризмот и ставовите на луѓето визави договорот, како и
нивната улога во креирањето на јавното мислење
Емпирискиот дел ќе биде формиран во соодветната емпириска анализа
и позицијата на граѓаните. Оваа анализа се состои од собирање,
селектирање, статистичка обработка на релевантни податоци. Исто така,
како главен инструмент за прибирање на податоците ќе биде анкетирањето.
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7. Класификација на изворот на податоци
Извори на податоци, што посредно или непосредно се користат за
истражување може да се класифицираат како:
·

Литература

·

Анкетен лист

·

Обсервација

·

Ресурси, кои директно се манифестират во периодот во кој ние
работиме на операционализација на нашето истражување.

·

Систематското следење на информации и настани во врска со
ставовите на граѓаните за Рамковниот договор.

8. Важноста на истражувањата и резултатите кои се очекуваат
Договорот наметнува нов систем на вредности, нови правила на игра,
кои претставуваат негација на стариот систем и стариот дух. Ово научно
истражување ќе собира податоци, фактографски материјал од голема
важност за одредено социо-политички прашање. Исто така, ќе го збогатува
научното искуството на учесниците во истражувањето и ќе ја збогати
теоријата и научната литература со нови знаења.
Секое истражување го има неговото значење за неговиот научен
придонес. Ово се манифестира на два начина:
• Како хеуристичен резултат,
• Како резултат на верификација
Според професорот Славомир Милосавлевиќ општественото значење на
истражувањето е условена од придонесот на истражувањото за решавање на
општествените проблеми. Во принцип има врска помеѓу научните и
социјалните придонеси и социјалните истражувања. Социјалното расудување
на истражувањето обично има социјално расудување (Милосавлевиќ, С. 1998).
Овој предмет на Охридскиот договор не е истражуван, и затоа има голема
потреба како социо-политички така научно за истражување и перцепција на
граѓаните по 10 години по чинот на потпишувањето.
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9. Анкетен прашалник
Собирање на релевантни емпириски материјал е можно само преку
директен начин на комуникација. Оваа анкета е инструмент за собирање на
индикатори. Ово анкетно истражување се состои од стандардни прашања,
главно ограничени на одредени затворени модалитети, на отворен тип на
било какви прашања.

9.1. Начин на анкетирање
Ние се определивме за комбиниран
администрација на анкетирањето.

начин

на

анкетирање

и

Erl Babbie во неговата книгат„Практиката на социјални истражувања„
вели: Постојат два главни начинa на администрирање анкета според
примерок од испитаниците.Овој дел ќе се занимава со методата во
која испитаниците беа прашани да го пополнат прашалникот сами, и
другиот дел ќе се занимава со истражувања кои се администрираат
од страна на персоналот за испитувања (Babbie, Е., 2007)
Анкетата се состои од неколку дела: првиот дел се занимава со општи
знаци како: полот, етничката припадност, место на живеење, возраст.
Следната група на прашања се занимава со ставовите на испитаниците
во предмет на истражувањето.
Третата група на прашања е за клучните елементи на договорот
Група 4 од прашањата се состои со конкретни лица кои се вклучени
во договорот.

10. Забелешки за системот за избор на индикатори
Ставовите на граѓаните во врска со десетгодишнината од Договорот е
еен исклучително сложен социјален феномен. Нашето истражување
нема за цел да ги разгледаа сите аспекти на овој феномен, иако
предметот на истражувањето неминовно ја наметнува потребата да се
има предвид односите на ставовите на граѓаните во врска со
договорот. За време на изборот на индикаторите ги земаме за
предвид тврдењата на некои истражувачи на ова прашање, кои ги
проучувале односите и ставовите на граѓаните во однос на
меѓуетничките односи во Македонија, особено оние кои го студирале
Охридскиот договор.
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11. Извори на податоци
Во собирање на емпириските податоци за ова истражување се
определивме за овие постапки: анализа, стандардизирани интервјуа,
неформални разговори со ученици, граѓани, експерти. Надзор на овие
појави, како континуиран процес се покажа како доста успешна алатка за
градење на емпириски споредба на конкретни односи, што се пројавуваат во
секојдневниот живот на институции на цивилното општество, односот
помеѓу поединци и интеракцијата помеѓу социјални групи.
Рековме дека во истражувањето, како посебен на и многу важно форма
за собирање на податоци се користи анкета, којачесто се користи за
истражувања од овој вид. Во нашиот случај, се применува во истражување на
граѓани со заеднички прашања за да се мерат нивните позиции за одредени
прашања, но исто така и други прашања кои се специфични за одредени
социјални категории.
Истражувањето беше спроведено, во голем дел, во периодот април-мај
2011 година, и како градови каде е спроведено истражувањето, беа избрани:
Скопје, Тетово, Охрид и Штип.
Тестирање за функционалноста тест на анкетно истражување беше
направено во ЈИЕ Универзитет-Тетово).

12. Планирање на примерокот
Планирање на примерокот претставува најчувствително прашање и
најголем предизвик во научно-истражувачката работа.
Секако дека, долго време размислуваме за повеќе прашања во врска
со примерокот, како на пр кои граѓани ќе бидат вклучени во овој
примерок, кои знаци се важни за темата и др. Конечно, по многу
анализа и дискусија, имајќи ги предвид проблемите кои ги
испитуваме и утврдување на конзистентна операционализација на
предметот и целите на истражување, потребата за докажување на
општата теза за влијанието на надворешните фактори, решивме да ја
користиме анкетата како инструмент за собирање податоци и
стратифицирање на случаен примерок. Број на испитаници е 1097
лица што е оптимален стандард за Република Македонија.
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13. Етички прашања на истражувањето
- Сите истражувачки проекти, каде се вклучени и луѓето кои се вршат
по факултети, вработени и ученици мора да добијат етичко
одобрување пред да почнат со истражување.
- Денес, големата моќ на истражувања во областа на општествените
науки, јавната политика е високиот степен на контрола врз
податоците и собирање на податоци за ставовите на луѓето:
наставници, ученици, родители, итн. Но, да се примени таква
контрола врз човечки суштества, иако понекогаш е можно, често
може да биде опасно, застрашувачки, или штетно за оваа тема. (Reece
MCGAW, 1999)
- Општите етички прашања на социјалните истражување може да се
земат од прашањата како што се: Кога еден социјалн истражувач е во
можност да манипулира со луѓе за да создаде познати ефекти, како
да се заштитат правата на засегнати поединците? Ако едно
планирано истражување произведува ефекти кои за некои луѓе се
непожелни, кој ќе одлучи дали да ли да се направи истражување и
како да се одлучи? Под кои услови ќе им биде дозволено? Дали се
почитува волјата и достоинството на учесниците во истржување и сл?
- Одговор на етичките прашања во ова истражување е дека во рамките
на професионални врски да создаде етички кодекси. Кодови им
покажуваат на истражувачите како треба да се спроведе
истражувањето, без кршење на правата на индивидуата.
- Во врска со ова, го спроведовме истражувањето на начин на кој на
сите луѓе им објаснивме дека податоците ќе бидат искористени за
научни цели, и дека тие можат да бидат анонимни и дека можат да ги
пишиват имињата ако им се допаѓа, дека нивните податоци и лични
ставови ќе се чуваат и дека кои можат да ја пополнат анкета
доброволно и слободно да одговорат. Ние исто така објаснивме дека
за време на истражувањето може слободно да се откажат како што
имавме случаи во Скопје, Охрид, Тетово, Кочани. Исто така за
прашањата што не се вклучени во истражувањето слободно го го
дадат својот став во врска на отвореното прашање на крајот од
анкетниот лист.
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Анализа на анкета за истражување
Анализа на табели цртежи е направена според овој принцип
Чекор 1: Почеток
Прочитајте го насловот, кратенките, другите наслови, легендата,
евиденцијата и изворите за пронаоѓање
ње на контекстот и очекуваниот
квалитет на податоците.
Чекор 2: Што кажуваат бројките?
Осигурете се да дознаете што претставуваат сите овие бројки (проценти,
'000-и, идр). Видете ги големите и малите бројки.
Чекор 3: Како се променат?
Разгледајте ги промените
мените во бројките дадени за податоците на една
група, ред или колона или некој друг дел од цртежот. Ова може да содржи:
Промени со помин на времето, или споредување во рамки на една
категорија, како машки и женски во било кое време.
Чекор 4: Каде се промените?
Кои се односите на табелата кои ги поврзуваат варијаблите? Користете
ги информациите од чекор 3 за да мо ви помогне да споредувате две или
повеќе категории или временски рамки.
Чекор 5: Зошто тие се променуваат?
Зошто има промени? Читајте ги причините
ните за извештајот на податоците
кои вие сте ги најделе, земајќИ ги предвид социјалните, економските и
факторите на околината. Мислете за ненадејните промени во врска со
државната политика, нацијоналната и меЃународната политика.
(Види Кемп (2005) за понатамошни
амошни детаљи). Овде, ние претставуваме два
примери од неговото последно користење( Косцхат (2005)

Албанци
Македонци
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Роми
Не знам

Турци
Без одговор
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Во врска со национална припадност, примерокот е избран водејќи
сметка за националната
ата структура на населението според последниот попис
на населението во Македонија од 2004. Во горната табела се прикажува дека
67% од испитаниците се македонци, 27% албанци, 3% недефинирана група, 1%
се Роми, Турци, итн.

Штип

Скопје

Охрид

Тетово

Поради национална и регионална вмешаност, истражувањето беше
направено во 4 шифрирани анкети со броеви,, kako {to sleduvaat:
sleduvaat 1. Тетово, 2.
Скопје, 3.Охрид, 4. Штип. Од испитаниците 30% беа анкетирани во Скопје,
23% во Тетово, 26% во Охрид и 21% во Штип.

мaшки

женски

Без одговор

Половата структура е 48% женски и 51 % машки
Овде има една помала толеранција од поголемиот број на машки во
споредба со женските што во статистичкиот аспект не претставува некој
проблем.
Земајќи
мајќи го предвид фактот дека Рамковниот Охридски Договор, повеќе
се занимава со иднината на граЃаните, ние се одлучивме за едно
претставување од возрасниот аспект како што следува: 40% се млади, средна
возраст од 30% и 27%.
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с на возраста во споредба со
Значи имаме толеранција во однос
регистарот на населението каде што бројот на стари лица е поголем.

.
село

Град

Во врска со престојот, испитувањето приближно одговара на бројот на
жителите на урбано-рурален аспект.

Колку ве интересираат општествено-политичките
политичките случувања
овде во Македонија?
0%

9%

8%

21%

10%

52%

Да, многу ме интересират
Не, воопшто не ме интересират
Ме интересират
Не ме интересират
Немам одговор
Без одговор
Од одговорот се гледа дека 52% (570) од населението се заинтересирани
за политичко-социјалните
социјалните настани додека 21% (230)
(230 имаат забележителна
заинтересираност. Само 10% од населението одговориле дека овие настани
воопшто не ги интересираат, што е многу нормално и дека ова бројка е мала.
Ова сигурно е поради фактот дека во медиумите и во секојдневниот живот,
политичките теми се многу дебативни имногу активни. Овие теми се
достапни за сите сетила на човекот, особено од страна на многуте медиум
кои го прикажуваат ова како приоритетен настан во политичкиотполитичкиот
социјалниот и економскиот живот. Полемиките во парламентот и извадените
акти
кти од страна на Владата исто така се настани од интерес за жителите.
Значи, слободно можеме да зборуваме за едно политизирано и поларизирано
општество.
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Дали сте заинтересирани да слушате, да читате и да
дискутирате со вашите колеги или пријатели за Охридскиот
Договор?

0%

12%

14%

33%

41%

Да, многу често

Немам одговор, не знам
Понекогаш
Без одговор

Не, многу ретко

Во врска со прашањето колку е актуелен Охридскиот Рамковен Договор ,
41 % (449 лица) од анкетираните се во мислење дека тие понекогаш се
заинтересирани да слушат, дискутират со пријатели, колеги за ставовите на
договорот. Тие го оставија ово прашање на политичарите. Бројката оф 33%
или 361, многу ретко се интересираат за да читаат нешто во врска со
Рамковниот Договор, а само 14% многу ќесто го прават тоа. Од разговорите
преку обзервацијата на терен, оваа релативно голема бројка
бројк од тие што
одговориле се сфаќа како последица од тоа дека македонците покажуваат
помалку интерес во однос на албанците.
Општо земено, статистичите показатели покажуваат дека има
доследност во ставовите изразени од страна на испитаниците во врска со
дебатите,
батите, пишувањата, полемиките и дилемите што се појавуваат во
политичките елити, медии, политички институции, јавното мислење во врска
со Охридскиот Договор и неговото имплементирање

Колку знаете за Охридскиот договор?
1%
7%

19%

14%

59%

Да, мислам дека знам доста
Знам нешто
Не ме интересира
Не знам ништо
Без одговор
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Испитаниците, 59% од нив знаат по нешто за договорот. Само 19% од нив
велат дека знам доволно за неа. Значи во однос на статистичката значајност
од околу 60% од населението е пасивен учесник во сите разговори и дебати
во врска со договорот. Кога велиме дека знаеме нешто, тогаш тоа е граѓански
став, пасивен, неактивен и гледано од аспект на учеството на граѓаните не е
доволно и убедлив за правилно препознавање на процесот. Се добива
впечаток
чаток дека на терен но исто така и во другите научни истражувања дека
луѓето деталите им ги оставуваат на другите, додека самите не се впуштат во
детална анализа на Рамковниот Охридски Договор.

Дали мислите дека Договорот е важен за политичката
стабилност во Македонија?
0%

8%

14%
46%

5%
27%

Да, многу е важен
Не, воопшто не е важен

Понекогаш е важен а понегогаш
поне
не
Не ме интересира
Не знам, немам одговор

Рамковниот договор беше создаден специјално за политичка стабилност
и креирање на меѓуетничката доверба, хармонија и соживот, особено помеѓу
албанците и македонците,
кедонците, кои што претставуваат 90% од населението во
Македонија. Речиси половина од испитаниците, 46%, велат дека договорот е
важен, додека 27% велат дека тој е понекогаш важен, а понекогаш не. Само
5% од анкетираните мислат дека договорот не е важен за политичкат
стабилност во Македонија, додека 14% не знаат или не одговараат.
Од горе наведените податоци, можеме да заклучиме дека населението
во Македонија има силен став ЗА Договорот и неговата улога за политичката
стабилност во Македонија.

Како Договорот ги третира културите, јазиците, религиите,
етничките заедници?
1%

6%

13%

37%

18%
25%

Ги третира подеднакво
Не ги третира како треба
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Понекогаш ги третира подеднакво а понекогаш не
Не ме интересира Не знам, немам одговор
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Од горната табела се покажува дека испитаниците ја оценуваат
Спогодбата (Договорот) така што 37% од нив тврдат
врдат дека договорот се
однесува на подеднакво со културите, религиите, јазиците, етничките
заедници. Од нив 25% не се сигурни и се збунети,, додека 18% мислат дека не
ги третираат како што треба. Но, прачањето за јазикот, особено на
албанскиот јазик и решавањето
авањето на овој проблем во Уставот на Република
Македонија како производ на Рамковниот Договор сеуште останува слабата
точка и недоволно имплементирана во јавност. Ова претставува фактор број
1 не незадоволство, нејасните нестабилните решавања и полемиките во
парламентот, јаљвниот живот и медиумите.

На кои етнички заедници најмногу им одговара Договорот?
1%

26%
57%
1%

14%

1%

Албанци
Македонци

Роми
Не знам

Турци
Без одговор

Од испитаниците, се гледа дека 57% мислат дека Договорот им одговара
на Албанците и 14% на Македонците. 26% од анкетираните сметат дека тие
немаат никакви сознанија, не знаат или не се заинтересирани за тоа. Од
дискусиите со анкетираните во населените место се забележуват и многу
реакции од етниЧки гледан аспект.267

267 Паралелните светови на македонците и албанците
Живееме едни крај други, но не и заедно. Камениот мост повеќе разделува
разде
отколку што
поврзува. Десет години по конфликтот, секој гледа и влече на својата страна.
Дека постои недоверба, покажува и истражувањето на МЦМС. 9.4% од граѓаните сметаат дека
меѓуетничките односи се непријателски, 18.4% ривалски, 33.2% воздржани, а по околу 17% дека
има соработка или мирољубива коегзистенција. Голем проблем е тоа што една деценија по
конфликтот
се
уште нема
заеднички
став
за
тоа
што
точно
се случило.
„Етничките Албанци најчесто имаат перцепција дека тоа е оправдана борба за човекови права,
а етничките Македонци имаат три гледишта – етносператистичка борба, меѓународен заговор
против
Македонија
и
агресија
од
Косово”,
вели
Сашо
Клековски,
МЦМС.
Едни за други најчесто се информираме од медиумите, а многу помалку во директен разговор и
дружење. Најголем е јазот меѓу двете најбројни заедници - околу 45% од Македонците немаат
доверба во Албанците и обратно. Сепак, сите сметаат дека меѓуетничките односи се подобри од
пред 10 години и дека во иднина ќе се развиваат.( Преземен текст,MRT,07.07.2011,
текст,MRT,07.07.
Никола
Крстиќ)
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Понекогаш

Често
Никогаш
Ретко
Не знам, не сум приметил ништо

Без одговор

Страв од друга национална припадност, јазик,
јазик вера е мислење за
постоењето на другите кои не се како ние, што често се смета како Лупус од
Хобс(Homo homini lupus est). Одговорите се дека 38% од испитаниците
стравуваат од другите, понекогаш, така што тие се сомневаат, се пристрасни,
додека 29% често страдат од овој кошмар. Значи можеме да зборуваме за
поларизирано етничко и верско општество.

Како пишуваат медиумите (весници, ТВ, Интернет)
за Охридскиот договор?
1%

31%

12%

44%
7%
5%
Пишуваат добро
Делумно лошо

Делумно добро
Не знам

Пишуваат лошо
Без одговор

Медиите делумно пишуваат добраза
за договорот.
договорот Така се изјаснуваат 44%
од испитаниците. Но другите 31% од нив се изјасниле дека не знаат, што
значи дека тие не се заинтересирани и дека ово прашање за нив е непознато.
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Треба соработка и взаемно признавање
Да го учиме јазикот на едни други
Да ги почитуваме разликите
Да ги почитуваме законите и да владее правна држава
држа
Треба да ги отфрлиме предрасудите и стереотипите еден за друг
Голем број на испитаници се свесни за поларизација и пристрасноста во
македонското општество. Така 36% од нив сметат дека за намалување на
разликите од еден на друг треба да ги фрлиме предрасудите
предр
на едни за
други. Од нив, 1 / 4, односно 24% се на мислење дека ова може да се постигне
ако ги почитуваме разликите од еден на друг,, додека 19% се на мислење дека
законот мора да се почитува како и принципот на владеењето на правото.
Значи, горенаведените
ведените показатели кажуваат дека ставовите за на жителите
се во права линија, дека нешто треба да се направи и дека договорот е една
можност за едно општество за почит кон етничките, културни, верски,
јазични и други разлики.

Освен јазикот, религијата и вашите вредности,
кој друг јазик и вера ги почитувате?
6%

1%

13%
17%

63%

Ги почитувам сите Го почитувам само јазикот, религијата и вредностите на мојот народ
Делумно ги почитувам
Не ме интересират
Друго
Графиконот покажува дека 63%
% од населението ги почитуват
вредностите, религиите, јазиците на другите. Барем декларативно постои
толеранција и подготвеност да се почитуваат.
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Од друга страна 17% сметаат дека ги почитуваат јазик, религија и
вредности, сопствениот народ. Според мое мислење, но исто така, и во однос
на статистичкиот аспект и значајност на овој број е голем. Само 13% се
изјасниле дека делумно имат почит, што исто така е многу битно за
толеранцијата, соживотот и современето општество. Ова може да се
забележи исто така и од конкретните ситуации во општеството кога тензиите
со верска интонација не се подржани од страна на жителите,
жи
туку од страна
на изолирани групи и во мал број (Случајот на црквата на кале идр).

Во кои области Договорот најмногу е реализиран?
4%

23%

14%
20%

16%
6%

Во локална самоуправа
Во децентрализација

10%

7%

Во образование
Во култура
Во мултикултура
Во употреба на јазиците
Нешто друго Без одговор

На прашање во кои области договорот е највише реализиран, 23% се на
мислење дека тоа се прави претежно на локална самоуправа,
самоуправа
децентрализација, 20% во образование, 16% во употреба на јазиците што е
многу мал процент и само 10% се изразија мислење дека договорот го има
развиено мултикултурализмот,, што покажува за еден од важните
статистички показатели.
Но според показателите, според многуте факти од секојдневниот живот
може да се види дека често има обиди да се квантификуваат постигнувањата
постигну
на Договорот или неговата имплементација. Затоа разни луѓе од владата,
министри, пратеници, партиски лидери кажуваат дека 80% или 90% од
Рамковниот Договор е реализирано. Ово е точно ако се мисли на
донесувањето на законските нормативни акти. Но гледањето
гле
на договорот
како проценка го проценува истото како статично, нормативно, а не
динамично или нешто што треба постојано да се поправи. Само од ова гледна
точка овој договор може да ја има општествената улога, и да ја врши својата
мировна мисија.
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Какво е влијанието на Договорот во подобрувањето или
влошувањето на етничките односи?
5%

1%

22%

20%

16%
36%

Многу голем за подобрување на меѓуетничките односи
Многу лош во нивното влошување
Понекогаш добро, понекогаш лошо
Не влијае, не знам
Друго
Од вкупниот број на испитаници, 36%
% сметаат дека тоа понекогаш влијае
добро а понекогаш лошо, само 22% сметаат дека тоа влијае многу на
подобрување на меѓуетничките односи. Но, 16% од нив се на мислење дека
тоа влијае многу на влошување на односите. Кога ова ќе се спореди со
дилемата добро лошо од 36%
% од испитаниците,тогаш дилемите за социјална,
мирна и стабилизирачка улога на договорот се нејасни.
нејасни Што се однесува до
улогата на договорот како мировен фактор, и како фактор на историски
договор и стабилноста, сеуште кај населението има дилеми. Иако од нашата
гледна обсервиорање во терен, ние не ја добиваме
биваме таа претстава.

Дајте ни еден предлог за кој аспект мислите дека треба повеќе
да се работи за имплементирање
на Охридскиот договор?
1%

3%
3%

13%

7%

19%
11%
10%

4%
29%

Во политички аспект
Во образование
Во економски аспект
Во вработување на младите
Во употреба на јазиците
На прашање каде треба да се работи највише за спроведување на
Договорот, 29% се на мислење дека треба да бидат вработени претежно
млади луѓе, 19% на службена употреба на јазиците. Вработувавето на младите
е клу чен социјален проблем, и бројката од речиси 34% невработеност,
нормално дека создава несигурност за иднината на заедниците.
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некогаш вработувавето преку Договорот создава непотребни
Но, понекогаш
политизирава и јавни дебати во медиумите и парламентот помеѓу албанските
и македонските паолитички партии, помеѓу Власта ја опозицијата.
Официјалната употреба на Албанскиот јазик сеуште претставува еден
е
проблем кој не е регулиран тако закон.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Воспоставување соодветна клима и дијалог помеѓу етничките
заедници
16%

8%

19%
19%

16%
22%

Воопшто

Малку

Просечно

Да,
а, некако

Да, многу

Без одговор

Создавање клима за дијалог помеѓу етнички групи е главната цел на
Рамковниот Договор. Но, јавноста тоа го чувствува поинаку. Само 16% од
испитаниците се убедени и велат дека договорот создал поволна клима за
дијалог. Од друга страна 22% имаат дилеми или делумно сметат така, и ако
кон ово ги приклучиме и 16%
% од испитаниците кои сметат позитивни до
некој ниво тогаш повеќе прашања може да се направат и многу различни
одговори може да се земат и работите се недефинирани не убедливи.
Приближно 40% од населението се во одбрана на ставот дека тоа е малку или
воопшто, што не е убедлив израз на жителите. Но, секако, од теренската
обсервација и реакциите на анкетираните, се добива една многу убедлива
претстава дека точно Рамковниот Договор ја создаде потребната клима за
меѓетнички дијалог.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Улогата на меѓународниот фактор во завршувањето
на конфликтот и поттикнувањето на дијалогот
16%

8%

19%
19%

16%
22%

Воопшто
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Малку

Просечно

Да,
а, некако

Да, многу

Без одговор
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Во горенаведената табела се покажува дека 19% од испитаниците
сметаат дека меѓународниот фактор и дипломатијата имаа голема улога за
престанок на конфликтот, во просек, со помал интензитет на верувањето се
22%, и 16% донекаде веруваат. Воопшто не веруваат
еруваат 16 % од испитаниците. Од
следевето на литературата ја кронологијата на настаните за време на
преговорите во Охрид, јасно се гледа големата улога на меѓународниот
фактор; посредниците Пардју и Леотард и многу други што ги подржаа.
Особено, улогата на
а Европската Унија и Сад беше голема.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Потпишувањето на Договорот
14%

14%

13%
26%
20%
13%

Воопшто

Малку

Просечно

Да,
а, некако

Да, многу

Без одговор

Потпишувањето
ето на Договорот, претставува еден датум забележан во
меморијата на луѓето кои го преживееле
вееле конфликтот во 2001. И зависно од
природата како тие ја преживуваат војната, и реакциите се различни.
разли
Од она
што можеме да забележиме, доаѓаме до еден заклучок дека 26% од
анкетираните иде подржуваат ставот со "Да, многу "додека
"
прозечо до 20%.
Ни малку се само 14% и до негаде со„да„ само 13% што значи дека има во
последниот дел двоумеве на анкетираните. Сето ово сме го забележиле преку
дискусии и анкети со младите, студентите дека немаат некој забележително
чувство за договорот, земајќи прдвид фактот дека дел од нив во тоа време
биле мали деца.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Македонците ги читаат и ги разбираат поинаку
13%

17%
11%

24%
22%

13%

Воопшто

Малку

Просечно

Да,
а, некако

Да, многу

Без одговор
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Македонците го читаат и разбираат различно се изјасниле 24% од
испитаниците, и просечно ја бранат позицијата дека многумина се убедени
дека Македонците се разберат и читат поинаку договорот.
договорот Многу е евидентно
дека има поларизација кога треба да де се решава во Собрание со Бадинтер,
дека има нејаснотии за тоа што
то секоја страна баре повеќ
пове е, знач и се работи
за повлекуваве на јажето или една норма која
оја личи
ли
на гума да се дува и
пушта зависно од пресијата што се прави над неа.
неа Случајот, со Бадинтер
често се компромитира бидејќи
и опозицијските албански партии не ги
подржуваат ставовите на власта,
ласта, додека бројот на пратениците од другите
етнички заедници,, кои не се мнозинство во македонските партии се
зголемува и ова го зголемува и бројот на пратеници Албанци кои треба да
гласат, што ги компликува прашавата и често го прави овој принцип
п
течок за
реализирање.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Албанците ги читаат и ги разбираат поинаку
13%

15%
10%

25%

23%

14%

Воопшто

Малку

Просечно

Да, некако

Да, многу

Без одговор

Скоро истите одговори во врска со читањето и разбирањето на
договорот се и за албанците. Од анкетиравето ја наблудувавето по
населенијата, екипата за анкетирање ги регистрираше особено најострите
н
реакции на младите Албанци кои не беа задоволни со нивото на
постигнувава на договорот. Овие луѓе гласно покажуваа, не сакајќи ни да
одговараат на прашањата, или пополнувавето на анкетата. Значи,
очекувавата на албанците од овој договор беа многу големи.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Некои албански партии го спречуваат преименувањето, некои го
поддржуваат
13%

14%
13%

18%
13%

Воопшто
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Малку

Просечно

29%

Да, некако

Да, многу

Без одговор
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Не постои консензус во врска со договорот од страна на партиите,
потписници на неа. Така, 29% од испитаниците изразуваат позиција дека се
согласуваат со оваа позиција со просечно убедување. Ако ние ги вметнеме
овде и тие до одреден степен со 13%,тогаш околу половина од населението
имаат претпоставка за тоа дека некои од албанските партии го спречуваат а
некои го поддржуваат. Во суштина ова можеме да го видиме од јавни настапи
направени виза ви договорот од страна на лидерите на албанските
политички партии

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Некои македонски партии го спречуваат преименувањето, некои
го поддржуваат
12% 14%
18%
16%

Воопшто

Малку

Просечно

17%
23%

Да, некако

Да, многу

Без одговор

Одговорите се овде поделени.
Не постои консензус во врска со договорот дури ни од страна на
партиите потписници. Така да 23% од испитаниците изразуваат позиција
дека се согласуваат со оваа позиција со просечна убедување. Ако ние ги
вметнеме овде и тие до одреден степен со 16%,
%, тогаш 1 / 4 од населението
има претпоставка за тоа дека некои македонски партии го спречуваат а некој
го поддржуваат.
Во суштина ова можеме да видиме од јавни настапи направени виза ви
договорот од страна на лидерите на албанските политички партии. Јавно
досега против Договорот се изјасниле Демократската Партија на Албанците
како и многу оштро
о против беше и тогаш опозициската ВМРО-ДПМНЕ. Сега
истата партија ја игра истата игра криејќи се.

Кои делови влијаат на вас и како?
Договорот треба секогаш да биде негуван
и зајакнуван за развој на соживот
и заемна добра волја
1%
48%

Воопшто

Малку

Просечно

51%

Да, некако

Да, многу

Без одговор
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одговори дека
Од одговорите произлегува дека 32% од испитаниците одговориа
тоа им е многу важно е дека договорот мора постојано да се негува и
збогатува со развојот на соживот и взаемна доверба, 18%, имаат двоумење со
да и не , додека 18% донекаде со да. Значи можеме да кажеме дека
податоците се статистички значајни и покажуваат повисока согласност.
Само13% одговарат дека не треба понатамошен развој и збогатување на
договорот.
Договорот нема јавни презентирања со проценти
пр
колку од него е
реализирано. Договорот може да ја игра својата улога
лога само ако се збогатува,
бидејќи проценките може да сте лазни
ни и да се променат лесно.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Договорот мора постојано да се негува и да се збогатува за
развој на соживотот
и на меѓусебната доверба
11%

13%
11%

32%
18%
15%

Воопшто

Малку

Просечно

Да, некако

Да, многу

Без одговор

Од одговорите се покажува дека испитаниците со 32% одговориле дека
многу е важно Спогодбата постојано да се негува и да се збогати со развојот
на соживотот и взаемна доверба, 18% се во двоумење со да и не, додека 18%
се некако со да. Значи можеме да кажеме дека статистичките податоци се
важни и покажуваат висока усогласеност. Само 13% велат дека не треба
понатаму да се развива и збогатува договорот.

Кои делови од Договорот влијаат на вас и како?
Ја гледам како успешна иднина на Договорот
12%

23%

23%
10%
13%

Воопшто
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Малку

Просечно

19%

Да, некако

Да, многу

Без одговор

Истражување на јавното мислење за ОРД
Како ја гледате иднината на договорот? Од графиконот погоре може да
се види дека 23% од испитаниците го гледат договорот како многу успешен,
19 % имат просечен став, додека 13% се нешто помалку оптимистични и 12%
гледаат малку успех во иднината на договорот

Како би го перцепирале Договорот од аспект на неговата
важност за мултикултурата во Македонија?
2%
19%

17%
10%

27%
25%

Понекогаш е важен а понекогаш не
Не знам
Без одговор

Многу е важен
Важен е
Многу малку е важен

Договорот е од големо значење за мултикултурно општество. Од
испитаниците 27% изразија мислење дека тоа е од голема важност,
важност додека
19% го оценуваат многу интензитетот на одговорот.
одговорот Само 10% сметаат дека
тоа е многу малку важно.
Од цртежот се гледа дека 25% на анкетираните го сфаќат Рамковниот
Договор понекога како важен
ен а понекогаш како неважен, што дава впечаток
за нашите сетила во секојдневниот живот. Ако ги анализираме добро
податоците и ги споредуваме со ситуацијата пред 2001 година, ќе
забележиме разлики во самото решабање на жителите за нивната перцепција
за Рамковниот
овниот Договор и мултиетничкиот карактер и мултикултурниот
карактер на Македонија.

Развој на децентрализирана власт
8%

14%

19%
23%
7%
5%

24%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
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Во врска со развојот на децентрализираната власт мерењето на
согласноста е како што следува: 23%
% од населението се согласува со тоа дека
договорот,, и неговото спроведување ја развива децентрализацијата, 24%
имат
двоумење,
19%
не
знаат,
14%
целосно
се
согласуваат.
Децентрализацијата беше една од клуч ните точки на Рамковниот Договор и
исто толку важни за нејзината целосна имплементација денеска. Но, од
општа гледна точка, и споредувајќи ги одговорите на анкетираните со
нашата реалност во општините каде живееме ќе дојдеме не истите ситуации
на согласувавето, незнаењето, и да и не... Во реалност во релацијата
децентрализација и централизација сеуште има многу непознати нешта,
двојни компетенции, нејаснотии. Значи ова е едно повлекување на јажето кое
нема крај.

Недискриминација и правична застапеност со вработување
во јавната администрација и во јавните претпријатија
11%

7%

23%

11%
20%

10%
18%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
Во врска со недискриминација, правична застапеност,
застапеност вработувања во
јавната администрација и јавните претпријатија, 23%
23 целосно се согласуваат
што е еден показател за огромно убедување, 20%
% се согласуваат, што значи
дека 43% од испитаниците имаат оценување за почитување,
почитување 18% имаат
сомнеж, 10% воопшто не се согласуваат и 11% се согласуваат со оваа изјава

Локалните закони не можат да се усвојат без мнозинство
гласови од пратеници од другите етнички заедници кои не се
во мнозинство
13%

9%

13%
26%

12%
9%

18%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
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Принципот на Бадинтер
Има едно распределување каде 27 % од населението се согласува
согла
со
приципот на бадинтер во локално ниво. Не се согласуваат само 12%.
Понекогаш се мисли дека овој принцип треба да важи само за да ги држи
малцинствата на централно ниво, на пример албанците, но истиот се користи
и на локално ниво за македонците.

Полициските служби генерално треба да го одразат составот и
распределбата на населението во Македонија
10%

12%

17%

20%

12%
19%

10%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
Околу ова клучно прашање за Договорот се едногласен и се согласуваат
дека ставот е поблаго изразен, околу 40% од населението. 19% се во
двоумење, 22%
% од испитаниците се изјаснија дека не воопшто не се
согласуваат. Во ова насока, од испитувањата на терен и реализираните
разговори, и општите ставови на жителите се движат на ова иста линија

За законите кои директно ги засегаат културата, употребата на
јазикот, образованието, личните податоци и употреба на
симболите
10%
14%
6%

22%

21%

9%
18%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
Всушност, најголемите проблеми во меѓуетничките односи се однесуваат
на јазикот. Од анкетираните лица, 22% потполно се согласуваат со овој
принцип на поставувањето на овие закони, 21% се согласуваат и 18% се со
„Да„ и „Не„, - се согласуваат, 6% се двоумат.
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Законите за локално финансирање за локалните избори,
за градот Скопје и за општинските граници се донесуваат со
Бадинтер
10%

12%
16%

28%

15%
11%

8%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако
икако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор

Бројките кажуваат дека овде само 28% од жителите се согласуваат.
Разликата помеѓу другите ставови е голема. Еден диапазон на одговори во
повеќе модалитети кажува дека овие прашања се уште не се многу јасни и
жителите имаат забележителни дилеми во врска со имплементацијата на
овој принцип во пракса.
Најголемите незадоволности кај албанскиот блок во последните
парламентарни избори на 5 Јуни беа за несоодветното финансирање
финансир
на
општините со доминантно албанско население. За време на испитувањето
исто така имаше коментари за несоодветното дистрибуирање на
републичкиот буџет, базирајќи се на населението според етничкиот аспект, и
делумно за град Скопје.

Изборот на судии во Уставниот Суд на Народниот
правобранител и на тројца членови на судскиот совет се врши
според принципот на Бадентер
9%

14%

24%

9%

20%

5%

19%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговори
одговор
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Јазикот, што го употребуваат најмалку 20 % од населението, е
исто така официјален јазик. Во органите на РМ, кој друг јазик
освен македонскиот, може да се употребува во согласност со
законот.
10%

11%

15%
20%

16%
11%

17%

Да и не
Целосно се согласувам
Се согласувам
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
Што се однесува не користењето на албанскиот јазик во јавното
мислење, медиумите и Собранието сеуште има отворени дебати. Бројките од
ово испитување покажуваат дека 20% од анкетираните лица се согласуваат
со
со
официјакното користење, 15% потполно се согласуваат, додека 17% се и со „
да„ и „не„.
Не се согласувам и воопшто не се согласуваат се 16% и 11%. Но, ако ги
споредуваме овие податоци што се однесуваат на нормативниот аспект и ако
ги споредуваме со нашата реалност, ќе заклучиме дека прашањето на јазикот
како втор официјален јазик се уште е нејасно. Во договорот ова прашање се
споменува само како концепт, а местото на неговото користење е нејасно и
во практичниот и во нормативниот аспект. Или на крај, употребата е многу
мала. Од анкетираните албанци се забележува една незадоволност, додека
кај македонците ладнокрвност.

Личните документи на граѓаните кои го зборуваат јазикот
различен од македонскиот, ќе се издаваат на тој јазик,
дополнително со македонскиот јазик
10%

11%

15%
22%

17%
10%

15%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
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Во врска со ово прашање статистичките показатели покажуваат дека
целосно се согласуваат 15%, 22% имаат помалку согласност од првите, 15% се
со да и не, 17% не знаат и без одговор се 26%. Значи, тука ние ги користиме
албанскиот
лбанскиот јазик заедно со македонскиот јазик. Значи, зборуваме за случаи
каде проблемите се напишани два пати, во два јазика и на побарување од
страна на партијата, не како нормативни oбврска.

Изразување на идентитетот: во близина на симболот на
Република Македонија, локалните власти имаат право во
јавните објекти да постават симболи
кои го одразуваат идентитетот на жителите на општините
11%

14%

14%

18%

17%
11%

15%

Целосно се согласувам
Се согласувам
Да и не
Никако не се согласувам
Не се согласувам
Не знам
Без одговор
Прашањето за знамето како случај на многу контролирани конфликтот
меѓу македонците и албанците од комунизмот преку броеви, исто така се
гледа дека изразувањето
зувањето за националната припадност преку знамето целосно
се согласуваат 14% се согласуваат 18%, со да и не се 15%, не се согласуваат 17
%, и 11% се без одговор.
Споредувањата на податоците табелите за македнонци
македно
и албанци

Одговорите на прашањето на Албанците
Дали мислите дека Договорот е важен за стабилноста?
стабилноста
1%
4%

5%

22%
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11%

57%
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Одговорите на прашањето на Македонците
Дали мислите дека Договорот е важен за стабилноста?
0%
16%

9%

5%

42%

28%

Да, многу е важен
Не, воопшто не е важен

Понекогаш е важен а понекогаш не
Не сум заинтересиран
Не знам, немам одговор

Шемата покажува дека 57% од Албанците го сметат договорот како
важен за стабилноста на Македонија и само 42%
% од македонците
м
го имаат
истото мислење.
Значи овде се работи со мешање на ставовите, но, исто така, разлика
која е важна, бидејќи повеќе од половина од населението сметат
смета дека
договорот е важен додека само 42% од Македонците го мислат истото.
Изразеното сомневање е ставот дека понекогаш е важен а понекогаш не го
имаат кога се 22% од албанците а 28% од македонците.
акедонците.

Одговорите на прашањето на Албанците
На кои етнички заедници им одговара Охридскиот договор
најмногу?
1%

21%

1%
1%

52%
24%

Одговорите на прашањето на Македонците
На кои етнички заедници им одговара Охридскиот договор
најмногу?
1%
29%

1%

59%

9%

1%
Албанци

Македонци

Турци

Роми

Не знам

Без одговор
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вара на албанци со 52%, што
Албанците сметаат дека договорот им одговара
значи секој втор албанец, исто така дека им одговара на македонците сметат
24%, додека македонците со 59% мислат дека им одговара на албанците.
Само 9% од македонците мислат дека им одговара на македонците.
Значи имаме разлика и значителна крајност визави договорот гледајќи од
етнички аспект. Но во некои места има и согласност.
2% од испитаниците изјавиле дека договорот им одговара и на Турците,
Ромите ....268

Одговорите на прашањето на Албанците
Што треба да направиме за да ги намалиме меѓусебните
разлики?
2%

6%

17%

43%

14%
18%

Одговорите на прашањето на Македонците
Што треба да направиме за да ги намалиме меѓусебните
разлики?
6%

6%

Duhet bashkëpunim dhe njohje reciproke
Të mësojmë gjuhën e njëri-tjetrit
njëri

35%

20%

Të respektojmë dallimet
Duhet të respektohen ligjet dhe të sundojë shteti i së drejtës

28%
5%

Duhet t’i flakim paragjykimet e stereotipet për njëri-tjetrin
njëri
Nuk e di

Треба соработка и взаемно признавање
Да го учиме јазикот
ј
на едни други
Да ги почитуваме разликите
Да ги почитуваме законите и да владее правна држава
Треба да ги отфрлиме предрасудите и стереотипите еден за друг
Не знам

268
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Додека вршевме испитување во чаршијата во Охрид со студенти, едно лице со етничка
заедница на египќани кој збореше албански и зеде да го пополни прашалникот на македонски
рече дека договорот е само за албанци и македонци и дека тука
тук нема места за неговата
заедница – египќани. Тој потоа продолжи и рече дека договорот е за сите и тој побара неговите
права од договорот во областа на вработување, пратеници во парламентот. Ние, рече тој не
поистоветуваат со ромите но ние сме егиќани и немаме
маме ништо заеднишко со ромите

Истражување на јавното мислење за ОРД
И Албанците и Македонците се утврдени со приближен процент за тоа
дека мора да соработуваат во заемно признавање. Од кај испитаниците 18%
се на мислење дека треба да го научат јазикот на другиот, додека
македонските испитаници со само 5% сметаат дека треба да го научиме
јазикот на едни други. За тоа дека тоа бара соработка
аботка и взаемно признавање
се изразија 35% од македонците што е еден голем проблем со статистички, но
и политички конотации. Од друга страна имаме 43% од албанците кои се
изразија за овој пристап.

култури
само 16% од
Во однос на еднаквоста на јазици, религиите,, културите,
албанците
лбанците велат дека се целосно рамноправни и еднакви,
еднакви 31% делумно се
изразијатака, додека 28% од Македонците и 28% делумно.
Значи тука имаме јасно незадоволство кај албанците додека 36%
изјавиле дека не се еднакви.

Одговорите на прашањето на
Албанците
На кои полиња Договорот е
реализиран најмногу?
20%

30%

9%
7%

8%

Одговорите на прашањето
на Македонците
На кои полиња Договорот е
реализиран најмногу?

26%

Во локална самоуправа
Во децентрализација

26%
7%

15%

26%

8%

18%

Во образование
Во култура
Во мултикултура
Во употреба на јазиците
Нешто друго
Без одговор

Од горниот графикони се гледа дека областите каде што договорот се
спроведува
оведува главно се како што следи: Албанците со 30% сметаат дека
реализација има во локална самоуправа, 26% сметаат дека достигнување се
во образованието и другите области определеија за други области, во
главном со помал процент.
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то така е објаснувањето на македонското
Со помала фреквенција, исто
население со 26% за локална самоуправа и 18% во образованието.
Во целина може да се заклучиме дека во реалноста и политичките
барања на албанското населениет изразени со со години во разговорите со
македонските партии,
и, странски дипломати, медиумите, парламентот во овие
две области се поголеми.
Но, како што изгледа очекувањата за реализација на Рамковниот
договор на овие две области помеѓу македонците и албанците се поголеми.

.
Придонесе многу Придонесе И да и не Воопшто не .Без
Без одговор

Албанци

Македонци

Во однос на придонесот на политичарите, дипломатите од Европската
Унија, САД, мислењата се различни. Што се однесува до Албанците тие јасно
и со поголем процент од Македонците се изразиле дека придонесот
придоне
на две
медијатори на разговорите и усвојувањето на Охридскиот договор - Џејмс
Пердју и Франсоа Леотар. Македонците со процент од 26% до 28% се
изразиле со двоумење за нивната допринес, додека албанците со 26% до 21%
се изразиле без двоумење заголемиот придонес на Пердју и Леотар за
постигнување на договорот. Кај македонското население овие ставови се
поддржани од 17 и 15% од нивна страна.

Придонесе многу Придонесе

И да и не Воопшто не ..Без
Без одговор

Албанци
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Албанци

Македонци

Што се однесува за Џорџ Робертсон, тогашен врховен командант на
НАТО повторно најголема поддршка беше Албанци, но исто така има
подршка за неговиотпридонес
нес и од македонците. Без одговор се речиси во
ист процент албанци и македонци.

Придонесе многу Придонесе И да и не Воопшто не Без одговор

Албанци

Македонци

Горниот графикон покажува дека кај Хавиер Солана, има разлика
разли
во
однос на дефинициите и на јавноста за неговата улога во постигнување на
договорот. Од изразениот интензитет според Ликерт скалата се гледа дека
36,6% албанците сметаат дека тој многу придонесе, ас о да и не се изразиле
22,6 %. Без одговор се 24% албанци
нци и 22% македонци. Кај македонската
популација се изразиле дека многу допринесол 13,4% и 17,3% дека придонесе.
Овие статистички показатели зборуваат доволно за неговата фигура и
улога, но исто така и за неговата популарност, особено кај албанската
популација.
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Албанци

Македонци

Починатиот претседател Борис Трајковски, секако, беше најодговорна
личност за состојбите во конфликтот земајќи ги во предвид тежината
тежинат на
неговата позиција како и фактот што тој беше претседател на сите граѓани.
Од испитаниците се гледа дека тој ужива голем почит во јавното мислење,
40% од Албанците веруваат дека тој има придонесол многу, значи ово е
изразено со длабоко уверување и од страна
трана на македонците. Кога се
разгледува и начинот на придонесот и модалиетот претставени со блиску до
20% од Албанците и Македонците, тогаш 16,4% од неговиот придонес е
навистина голем и изразуваано различно кај албанците и македонците.

Придонесе многу Придонесе И да и не Воопшто не ....Без одговор
Албанци
Македонци
Како потписник на Охридскиот Рамковен Договор, покојниот Имер
Имери, тогаш претседател на Партијата за Демократски Просперитет која
учествуваше
во
какедонскиот
нскиот
парламент
со
14
пратеници,
кај
анкетиранителица има една проценка која се дели и е кај сите модалитети
кои речиси иста,каде што најголемиот број 20-25%
25% од Албанците Кај Кај
Македонците се без одговор и дека не дал никаков придонес. Последното, кај
албанците се прикажува како 17,4%.
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Придонесе многу Придонесе

И да и не Воопшто не Без одговор

Албанци

Македонци

исоко мислеве за ставот кон Арбена Џафери
Кај Албанците има едно високо
дека тој дал голем придонес за Договорот,
рот, околу 23,2%, и 17,1% дека дал
придонес. Арбен Џафери беше претседател
ретседател на Демократската Партија на
Албанците, Која учествува
ествува во Владината коалиција ВМРО-ДПМНЕ,
ВМРО
и тоа со 11
пратеници.

Придонесе многу

Придонесе

И да и не

Албанци

Воопшто не

Македонци

Без одговор

Има двоумеве за улогата на Бранко Црвенковски, и кај албанците и кај
македонците, кои се изјасниле со 23% и 17%. Тој беш
ше претседател на Социјал
Демократскиот Сојуз, и за време на потпишувањето на Охридскиот Рамковен
Договор беше во опозивија.
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Албанци

Македонци

За тогашниот премиер Лупчо Георгиевски има
и
спротивни ставови кај
албанците и кај македонците за неговиот придонес, но
н и двете страни се
изјасниле со 23% дека тој воопшто
то не дал придонес.

Придонесе многу Придонесе И да и не Воопшто не

Албанци

Без одговор

Македонци

Со податоци од 20% дека дал голем придонес и 16 дека
д
дал придонес се
изјасниле Албанците за Али Ахмети, додека македонците со висок процент
од 23% дека воопшто
то не придонел и 18% дека не дал придонес. Бројот на оние
што не одговориле за двете страни е 20%.
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Албанци

Македонци

Што се однесува до актуелниот премиер Груевски само 6% од Албанците
мислат дека тој дал голем придонес, и 14,4% дека дал придонес што е помало
убедувачки од Првата. Македонците мислат со 21% дека тој дал голем
придонес, додека 36% од Албанците имаат негативни став кон неговата улога
за постигнувавето и имплементацијата на Рамковниот договор. Вкупно 21%
од двете етнички припадности немаат одговор. Тој и неговата партија ВМРОДПМНЕ, се изјасниле против додека тој не беше премиер,
премиер тие беа против
договорот и неговите делови, посебно против територијалната поделба,
Тетовскиот Универзитет и сега против употребата на албанскиот јазик како
втор јазик официјаолен.

Крајни заклучоци
Од анализите од собраниот материјал ние може да ги изведеме следниве
заклучоци:
Воопшто статистиките покажуваат недоследни ставови на испитаниците
за изградба на демократија и за развој на граѓански перспективи.
Има блискост во однос на ставовите, дебатите, медиумите, мислењата од
различни политички институции поврзани со Охридскиот рамковен договор
и со неговата имплементација.
Гледано од аспект на статистичко значење,
значење приближно 60% (658
испитаници) само се пасивни учесници во сите дискусии и дебати кои се
однесуваат на Договорот. Значи може да заклучиме дека се работи за
пасивен став на граѓаните.
Има значително убедување дека Рамковниот договор е дефиниран
прецизно за политичката стабилност и за меѓуетничка изградба на
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довербата. Речиси половина од испитаниците, 46% велат дека Договорот е
важен и 27% велат дека понекогаш е важен, а понекогаш не.
Евалвацијата на Договорот е следна: 37% од испитаниците изјавуваат
дека Договорот еднакво ги третира културите, религиите, јазиците,
етничките заедници.
57% (625) од испитаниците сметаат дека Договорот е повеќе во полза на
Албанците, а 14% (153) сметаат дека Договорот е во полза на Македонците.
Договорот главно е имплементиран во областа на локалната самоуправа,
децентрализацијата, образованието, а помалку во употреба на јазиците и во
мултикултурниот развој. Недостатокот на јавно финансирање во албанските
области предизвикува незадоволство.
Имплементацијата на Договорот е најголемата дилема меѓу Албанците.
Одговорите и реакциите од албанските испитаници истакнуваат дека тие не
се задоволни со имплементацијата на Договорот и со неговата
матерализација во јавниот живот. Нивните очекувања се поголеми во
сферата на официјалната употреба на јазиците и вработувањето на младите.
Испитаниците сметаат дека меѓународната заедница и меѓународната
дипломатија имаа големо влијание врз прекинувањето на огнот.
Македонците и Албанците, исто така, го читаат и го разбираат
Договорот на сопствен начин. Мислењата се дека некои албански и
македонски партии ја помогнаа, а некои ја запираа реализацијата на
Договорот.
Договорот е многу значаен за мултикултурно општество.
Испитаниците се согласуваат со клучните одредби од Договорот кои се
однесуваат на недискриминација, еднаква застапеност, вработување во
јавната администрација и во јавните претпријатија.
За 57% од Албанците Договорот е важен за стабилноста на Македонија,
додека само 42% од Македонците сметаат дека е важен.
18% од испитаниците сметаат дека треба да го изучуваат јазикот на
другите. Додека само 5% од испитаниците Македонци сметаат дека треба да
го изучуваат јазикот од другите.
Хавиер Солана и Борис Трајковски се сметаат за луѓето кои најмногу
придонеле за воспоставување на Договорот.
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