
EUROPA
ВЕСНИК ЗА ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Јунакот во мака се познава, 
а кај нас јунаците најчесто 
во црна земја зјапаат.. Иако 
пандемијата на КОВИД-19 ја 
натера Владата привремено 
да им ги намали платите на 
функционерите, но ја избегна 
јавната администрација, 
Уставниот суд го запре и тоа 
јунаштво. Како и секогаш, 
и оваа мака остана јуначки 
да ја истрпи – народот. 
Поради тоа, ЦИВИЛ потсети 
на својата иницијатива „Крај 
за расипништвото“, која ја 
покрена уште лани и побуди 
интерес кај граѓаните и 
антикорупционерите, но не и 
кај „јунаците“, кои и тогаш во 
црна земја погледнаа...

Јунаштвото не ги зафати ни 
ширачите на дезинформации 
ни лажни вести, за кои 
пандемијата, наместо причина 
за солидарност, стана уште 
еден повод за сеење заблуди, 
што за кликови, што за ситни 
политикантски поени, што за 
инает... 

Во овој број се навраќаме и 
на шарената револуција и на 
„крвавиот четврток“, упадот 
во Собранието на 27 април 
2017 година.

Игор К. Илиевски

Епидемија 
на КОВИД, 

расипништво, 
лажни вести...

(број 3) 1 мај 2020 година, проект: ЕВРОПА Е НАШ ДОМ
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ЦИВИЛ за укинувањето 
на привилегиите на 
функционерите

ЦИВИЛ повторно 
ја актуелизира 

Иницијативата за укинување 
на привилегиите на 
функционерите. Во денови 
кога светската економија 
е на колена поради 
справувањето со кризата 
предизвикана од пандемијата 
на КОВИД-19 ЦИВИЛ смета 
дека е крајно време да се 
стави крај на привилегиите 
на функционерите кои 
изминатите децении го 
пустошат буџетот на земјата. 
Сега, повеќе од кога и да е 
порано, дојде време кога 
треба да се мисли на парите 
на граѓанките и граѓаните.

Во период на пандемија 
и вонредна состојба за 
спречување на заразата, 
со распуштен парламент и 
одложени парламентарни 
избори, не се возможни 
големи промени во 
легислативата, но може да се 
започне со подготовки за да 
им се излезе во пресрет на 
овие барања.

Затоа, ЦИВИЛ ги поздравува 
мерките на Владата за 
намалување на примањата 
на функционерите, но сега 
е вистинското време да се 
започне со подготовки и за 
укинување на привилегиите. 
ЦИВИЛ ја поздравува и ја 



2

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права

поддржува иницијативата 
да се вратат буџетските 
средства на политичките 
партии во заедничката каса 
на граѓанките и граѓаните. 
Организацијата ги повикува 
сите политички партии, без 
маневри и условувања, да 
ја прифатат иницијативата 
за враќање на парите од 
партиите во буџетот.

ЦИВИЛ смета дека потребно 
да се потсетат политичките 
партии на барањата од оваа 
Иницијатива, доставени до 
службите во Собранието на 
РСМ, без одговор, во мај 
2019 година. Очекуваме 
од новиот парламентарен 
состав да ги прифати и 
спроведе сите барања, а 
во меѓувреме, Владата да 
продолжи со започнатата 
практика на штедење и 
кратење на привилегиите на 
функционерите.

Ова се барањата на 
Иницијативата на ЦИВИЛ за 
укинување на привилегиите:

•  Укинување на апанажите 
на било кое ниво за било која 
позиција.

•  Укинување на доживотните 
пензии за поранешните 
претседатели, до моментот 
кога тие исполнуваат услови 
за пензија, соодветно на 
примањата што ги имале во 
текот на работниот век.

•  Укинување на парични и 
други надоместоци за сите 
управни одбори, односно 
позицијата во тие и слични 
тела треба да биде почесна, а 
не платена.

•  Укинување или спојување 
на државните агенции, со 
намалување на бројот на 
вработени. Бараме укинување 

на сите привилегии што 
се поврзани со користење 
службени возила, 
репрезентации, обезбедување 
на функционерите и други 
прескапи привилегии.

•  Драстично намалување 
на патните трошоци на 
функционерите, поточно, 
обезбедување средства во 
висина на цената за јавен 
превоз.

•  Да се воспостави пракса 
на забрана за набавка на 
службени возила од средна и 
висока класа.

•  Укинување на 
дискреционите овластувања 
на функционерите.

•  Значително намалување 
на превисоките плати на 
избраните и именуваните 
функционери.

Намалување на бројот на 
пратеници во Собранието на 
РСМ од 120 на 80 пратеници;

Намалување на министрите 
во Владата на максимум 10 
и укинување на функцијата 
Министер-ка без ресор.

•  Да се продолжи и 
прошири практиката на 
транспарентност на Владата 
со јавното објавување 
на висината на платите и 
додатоците на плата на сите 
функционери и раководни 
лица во институциите и 
јавните претпријатија на 
локално и национално ниво.

•  Да се воведат регулативи 
и практики за привилегиите 
слични на оние во Кралството 
Шведска или Сојузна 
Република Германија, па дури 
и со повеќе ограничувања.

Барања на ЦИВИЛ ги 
поддржаа преку 6.000 

граѓанки и граѓани на онлајн 
петицијата во текот на 
летото 2019 година. Овие 
барања подразбираат 
сериозни, искрени и 
доследни интервенции во: 
Законот за плата и другите 
надоместоци на пратениците 
во Собранието, Законот за 
пратениците, Законот за 
правата на претседателот, 
како и во низа други закони, 
деловници, правилници 
и друга регулатива што 
овозможува расипничко 
трошење на јавните пари 
и злоупотреби на моќта на 
локално и национално ниво.

ЦИВИЛ и граѓанките и 
граѓаните што ја поддржуваат 
оваа Иницијатива изјавуваат 
дека е бесмислено да се 
трошат огромни суми пари 
за доживотни повластици на 
поранешните претседатели 
на државата, без оглед на тоа 
дали тие биле на висината на 
својата функција или биле 
криминалци. Едноставно, 
нема ниедна логична причина 
тие доживотно да живеат 
во раскош на сметка на 
сиромашните граѓанки и 
граѓани на Република Северна 
Македонија, особено сега кога 
земјата, но и целиот свет се 
соочува со криза од невидени 
размери.

Функционерите во 
законодавната и 
извршната власт, а секако 
и локалната самоуправа, 
мораат да се откажат од 
луксузните автомобили, 
од патните трошоци, од 
репрезентативните издатоци, 
прескапите патувања за 
кои имаат слаби изговори, 
луксузниот мебел, набавките 
на уметнички дела за 
„декорирање“ на нивниот 
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работен простор и сите 
останати удопства на кои 
полагаат право врз основа 
на закони зад кои стојат 
сомнителни, па и криминални 
мотиви.

ЦИВИЛ бара да се 

ревидираат сите законски 
регулативи според кои 
им се даваат прекумерни 
привилегии и на актуелните 
и на функционерите во 
заминување. Во време 
кога владее глобална 
рецесија, а здравството и 

образованието се соочуваат 
со тешките последици од 
пандемијата, бесмислено е да 
се трошат милиони евра за 
задоволување на апетитите 
на функционерите.

ЦИВИЛ тим за комуникации

ЦИВИЛ го осудува говорот на омразата 
насочен кон политичките опоненти
ЦИВИЛ –Центар за слобода остро реагира и го осудува говорот на омраза што се шири 

на социјалните мрежи по повод објавата на градоначалникот на Куманово, Максим 
Димитриевски, дека е позитивен на Ковид-19.

Говорот на омраза, во услови на вонредна состојба и справување со пандемија може уште 
повеќе да ги загрози човековите права и слободи. Ширењето говор на омраза за партиски 
и политички профити, на сметка на туѓото здравје и живот, само ја продлабочува кризата 
и ја деградира 
политичката култура 
во земјата. Наместо 
да помогнат и да 
се солидаризираат, 
одредени политичари 
очигледно ја користат 
пандемијата како 
можност да шират 
говор на омразата.

Уште пострашни 
се изјавите во име 
на верата, а со 
отровни изјави на 
сметка на здравјето 
на поединци, но 
и на сите граѓани 
независно дали се 
или не се позитивни 
на вирусот.

Независно од партиската или верската определба, ЦИВИЛ бара да престане ширењето на 
говорот на омраза и повиците на насилство.

ЦИВИЛ ги повикува надлежните институции веднаш да реагираат и да ги санкционираат 
ваквите напади, соодветно на законите, а јавноста ја повикува да го осуди ваквото 
однесување.

Само со заедничко спротивставување на ваквите појави можеме да ставиме крај на говорот на 
омразата и да помогнеме во борбата против пандемијата.

ЦИВИЛ Тим за комуникации
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Маричиќ: Допрва ни претстојат битки, 
но правецот е вистински, вратите на ЕУ се отворени

ЦИВИЛ МЕДИА разговараше 
со Бојан Маричиќ, 

Национален координатор 
за интеграции во ЕУ, правен 
експерт, кој во владата 
доаѓа со големо искуство од 
граѓанското општество.

Во првиот дел од интервјуто 
со Маричиќ, разговараме 
за напредокот на Северна 
Македонија во процесот 
на интеграциите во ЕУ. Тој 
одговори на прашањата 
кои се итните задачи и 
дали е возможно нивно 
спроведување во услови 
на пандемија, а секако и на 
многу важното прашање за 
должината на тој процес.

Освен за интеграцискиот 
процес, во овој дел 
од интервјуто со 
Маричиќ, разговараме 

и за подготвеноста на 
македонското општество за 
усвојување и практикување 
на европските вредности.

Интервју со Бојан Маричиќ, Национален координатор за интеграции во ЕУ (1. дел)

Европската солидарност ги разочара eвроскептиците
Првичниот договор меѓу земјите членки на Европската Унија околу финансиската криза 
предизвикана од пандемијата на КОВИД-19 ги разочара евро-скептиците чија пропаганда 
изминатите недели типуваше на распад меѓу Северот и Југот, па дури и целосен распад на 
Унијата, поради несогласувањата околу корона обврзниците кои Југот ги побара како еден од 
начините за амортизирање на штетите предизвикани од кризата

Според досегашниот 
договор, првично ќе 

бидат мобилизирани околу 
половина трилион евра, 
поточно, 540 милијарди евра, 
како мешавина од кредити и 
гаранции, за да им се дадат 
евтини кредити на малите 
и средни претпријатија. 
Тоа претставува еден вид 
исплаќање пари за скратено 
работно време за сите 
вработени во целата ЕУ и 
гарантирање овозможен 
пристап на државите до 

240 милијарди евра од 
Европскиот механизам за 
стабилност.

Секој кој барем малку ја 
познава Европската Унија, 
нејзината сложена структура 
и начин на функционирање, 
знае дека, сепак, земјите 
членки на крајот ќе постигнат 
некаков договор, особено 
кога тој им е потребен на сите. 
Токму затоа, изминатиот 
период критичарите на 
европската политика и 

економија ги впрегнаа сите 
расположливи средства 
и побрзаа да ги споделат 
своите прогнози со светот, 
за нефукнционалоста 
и неодржливоста на 
економскиот систем на 
Унијата.

Впрочем, тоа го потврдува 
и финансиската криза која 
започна во 2008 година, кога, 
како и сега, во Германија на 
власт беше голема коалиција 
под раководство на Ангела 
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Меркел. Со цел да се заштити 
економијата, во буџетот за 
2010 година беше планирано 
задолжување од 86 
милијарди евра, кои на крајот 
на годината беа 44 милијарди 
евра, но во наредните три 
години беа додадени над 61 
милијарда евра. И тогаш, како 
и сега, имаше негодувања 
и несогласувања, особено 
во однос на висината, но и 
начинот на којшто се враќаа 
овие пари. Сметката мораше 
да се плати, а ќе мора да се 

плати и оваа.

Финансиските кризи од вакви 
размери бараат огромни 
жртви, а тука товарот пред се 
паѓа на даночните обврзници. 
Сигурно дека во наредниот 
период ќе се повторат 
сликите од 2011 година 
и тоа многу подрастично. 
Ако кризата во Европската 
Унија се спореди со онаа во 
Соединетите Американски 
Држави каде првично се 
одобрија 2 трилиони долари, 

сумата од половина билион 
евра се чини дека не е ни 
далеку од доволна.

Простор за понатамошен 
договор сѐе уште има, а тој 
најверојатно ќе зависи од 
задолжувањето на останатите 
ЕУ земји. Всушност 
Создавањето на фондот 
за обнова на заедничките 
долгови е главната препрека 
околу која се сопнуваат 
ставовите на земјите членки. 
Доколку фондот за обнова 
не биде добро обмислен 
и спроведен контролиран 
извор на пари лесно може 
да прерасне во опасен 
инструмент.

Воведувањето на заеднички 
долгови може да го доведе 
Северот во ситуација во која 
трајно ќе ги кофинансира 
долговите на југот, што е 
многу поверојатно дека ќе 
доведе до распад на Унијата, 
отколку моменталните 
несогласувања.

М. Ивановска

поентира: ЏЕВДЕТ 
ХАЈРЕДИНИ

Ако сите позначајни 
одлуки треба да се 

донесат консензуално 
согласно договор постигнат 

на лидерска средба, тогаш 
нема потреба да се губи 
време и да се трошат пари 
за Парламент, Влада и 
П Претседател. Чудно е 
зошто до сега феноменот 
“лидерска средба” не 
профункционира во ниту 
една друга држава во 
светот.

*

Нереално сме очекувале 
и очекуваме државата да 
излезе од внатрешната 

политичка криза. Причини 
за тоа има повеќе. Главната 
е тоа што неказнети и на 
власт останаа „високите 
владини и партиски 
функционери поради 
тоа што биле очигледно 
директно вмешани во 
нелегални активности… 
заради лична или партиска 
корист“ (Прибе). Тука 
Не помага многу ниту 
почетокот на преговорите 
за влез во ЕУ, ниту 
членството во НАТО.

Чудно е како феноменот „лидерска средба“ не 
функционира во ниту една друга држава во светот
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Крвава пресметка со демократијата

пишува: ЏАБИР ДЕРАЛА

Беше тоа „ноќ на 
долгите ножеви“, во 

студената декемвриска 
ноќ по предвремените 
парламентарни избори 
во 2016 година. Со оваа 
злокобна реченица на 
протестот пред Државна 
изборна комисија, 
претседателката на 
собраниската комисија 
за односи меѓу верските 
заедници, актерка и 
пратеничка, Валентина 
Божиновска, го означи 
почетокот на транзицијата на 
власта. Следеа секојдневни 
протести со радикални и 
националистички пораки. 
„Бејли, оди си дома“, 
„Предавници“, „Стоп Сорос“… 
Со пораки како од мрачниот 
Среден век…

Иако не беа бројни, 
радикалите, приврзаници на 
ВМРО-ДПМНЕ, беа гласни и 
насилни. Со познатата мрачна 
иконографија, национализам, 
тепање новинари по 
улиците, лажни обвинувања 
за велепредавство, со 
„Тиранска платформа“ како 
оправдание… со најцрна 
кампања што може да се 
замисли, криминалниот 
режим не се предаваше. 
Со месеци по изборите, 
ништо не функционираше, 
процесот на формирање 
влада беше блокиран, а 

институциите функционираа 
како да не се променило 
ништо, како сѐ уште да е 
на власт Фамилијата. Секој 
ден. Полетот и оптимизмот 
полека згаснуваа, а на нивно 
место се всади страв, скепса 
и неизвесност. А режимот 
не мируваше. Организираше 
егзекуција на демократијата, 
преврат.

Сепак, ретко кој можеше 
да замисли дека за време 
на тие протести – од 
чие насилништво, од 
примитивизмот, злобата и 
подлите лаги на нормален 
човек му се превртува 
утробата – се планира 
нешто далеку помрачно. 
На 27 април 2017 година 
– теледиригираната толпа, 
меѓу кои имаше криминалци, 
тепачи, маскирани 
полицајци, шпиони, радикали, 

„водоносци“ и неодговорни 
уметници и јавни личности 
со помрачен ум, го нападнаа 
Собранието.

Во планирањето на 
крвничкиот напад – 
одбор „јунаци“. Ликови 
од највисоките политички 
ешалони на режимот 
на Груевски и тој лично, 
претседателот на државата 
кој беше марионета на 
тој режим, политичкото и 
безбедносното подземје, 
разузнавачки служби од 
најмалку две земји, од кои 
едната од регионов… Мета 
им беа опозицијата и нивните 
лидери, но не ги поштедија ни 
медиумските екипи.

Нападнаа со цел да убијат. 
Крв и хаос кој траеше со 
часови. Во кабинетот на 
мрачниот претседател-
марионета се коваше 

Ретко кој можеше да замисли дека за време на протестите по изборите во 2016 година - од чие 
насилништво, од примитивизмот, злобата и подлите лаги на нормален човек му се превртува 
утробата - се планира нешто далеку помрачно. На 27 април 2017 година – теледиригираната 
толпа, меѓу кои имаше криминалци, тепачи, маскирани полицајци, шпиони, радикали, 
„водоносци“ и неодговорни уметници и јавни личности со помрачен ум, го нападнаа Собранието.
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вонредна состојба, беа 
познати и скривниците 
во кои требаше да се 
скријат главните џелати на 
демократијата.

Три години подоцна, некои в 
затвор, некои амнестирани, а 
некои повампирени и осилени, 
полни со црни пари од 
оската Москва-Будимпешта-
Скопје и некои други центри, 
продолжуваат да ја напаѓаат 
кревката демократија.

Можеше ли поинаку? 
Како општество, сепак, 
мислам дека го извлековме 
максимумот. Со кревка 
коалиција на власт, во која 
има политички предатори 
на секој шав од свиленото 
одело, со националистичка 
опозиција диригирана од 
Будимпешта, која не само 
што не се откажува од 
криминалот и насилството, 
туку го нарекува „херојство“, 
со Сваровски судство и 
бескрајни компромиси кои 
често изгледаат непотребни и 
претерани… Навистина имаме 
добар наод.

А тие што мислат дека 
амнестијата значи и 
простување, се лажат. 
Горко се лажат. Правдата е 
(премногу) бавна, но секогаш 
стигнува. Тој црн 27 април, 
како и многу други црни 
денови пред и потоа, можеби 
се ставаат на страна поради 
една или друга „голема 
слика“, но не можат да бидат 
избришани. И светот ги 
виде, и ние ги доживеавме, 
ги преживеавме и ќе ги 
запомниме. За да не му се 
повторат никому и никогаш 
повеќе.

Шаренилото на Шарената 
револуција

пишува: ДЕХРАН МУРАТОВ

Шарената револуција 
заврши, но нејзините идеали 
и ден денес се присутни и се 
чувствуваат во општеството.

Шарената револуција беше 
повеќе од фарбање со боја 
на Триумфалната капија, 
Собранието, Владата… 
шаренилото беше во 
тоа што на протестите 
присуствуваа и стари и млади, 
и машки и женски, и хетеро 
и хомосексуалци, и стрејт 
и геј лица, и православни 
и муслимани и атеисти, и 
Македонци и Албанци, Турци, 
Роми, Власи, Срби, Бошњаци… 
едноставно на никој не му 
беше важно кој од каде доаѓа.

Во една прилика активистот 
Петрит Сарачини држеше 
говор на албански јазик 
пред Собранието на тогашна 
Репулика Македонија, и еден 
од демонстрантите почна да 

дофрлува како може еден 
„Ш…..р“ да зборува на бина. 
Во истиот момент неколку 
демонстранти Македонци му 
велат – „Господине, вие го 
утнавте протестот, тие што 
не ги сакаат Албанците се 
на другиот контра-протест 
организиран од ВМРО-
ДПМНЕ, тука на овој протест 
секој има право да зборува 
што сака и како сака“.

Господинот престана да 
дофрлува и со наведната 
глава ја научи лекцијата 
дека говорот на омраза 
кон одредена личност или 
група не беше пожелна и 
добродојдена на протестите 
на Шарената револуција.

Симпатично беше и тоа кога 
некој од демонстарнтите не-
роми ќе извикаше „Dza tuke 
Nikola“ – „Оди си Никола“. Тоа 
беше потврда дека барањата 
за права, правда и слобода се 
разбираа на било кој јазик да 
се кажат.
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пишува: МИРЈАНА НАЈЧЕВСКА

Пандемијата предизвикана 
од Ковид-19 создава и 

ќе создава уште долг период 
проблеми и ги става и ќе ги 
става државите и заедниците 
пред нови предизвици.

Глобалноста на пандемијата 
со која се соочија луѓето ја 
покажа сеопштата поврзаност 
на човештвото, со леснотија 
преминувајќи преку границите 
кои луѓето сами ги поставиле, 
ги минимизираше разликите 
базирани на вера, култура, 
образование, раса, статус… и 
на површина  исфрли многу 
проблеми кои вообичаено 
се маргинализираат или се 
занемаруваат заради тоа 
што им се случуваат на „оние 
другите“, а не нам.

Прашање е дали пандемијата 
ќе ги поттикне луѓето врз 
основа на стекнатото 
искуство да направат 
промени со кои ќе адресираат 
не само сличен вид пандемии 
кои можат да се случат во 
иднина, туку да ги адресираат 

и оние другите, прикриените 
проблеми кои испливаа на 
површина. Човештвото во 
целина, и, секоја држава 
посебно.

Што исфрли на површина 
пандемијата во Македонија? 
Кои се лекциите кои ги 
научивме? Што е она што 
може да го промениме?

Прво, формалното постоење 
на демократските институции 
не соодветствува на нивната 
реална поставеност и улога 
која треба и можат да ја 
имаат и граѓаните воопшто не 
ги перципираат како корисни 
и потребни.

Мора да се направат 
такви промени во Уставот, 
Изборниот законик, 
Деловникот за работа 
на Собранието и другите 
закони, кои ќе го издигнат 
Собранието на ниво на 
вистински претставнички 
орган, а не непотребен 
приврзок на извршната 
власт. Промените треба 
да овозможат добивање 

вистински претставнички 
орган и ефикасна власт која 
е во служба на граѓаните. 
Една од можните промени 
е употреба на современата 
технологија во процесот на 
гласање и во делувањето 
на органите на власта 
(како искуство стекнато во 
периодот на справувањето со 
Ковид-19).

Второ, во изминатиот период 
се покажа дека голем дел 
закони се непрецизни, 
внатрешно контрадикторни и 
контрадикторни на легалниот 
систем во целина и, можат 
да подлежат на различни 
толкувања.

Треба да се пристапи кон 
рецензија/проверка (proof 
reading) на законите од аспект 
на нивната прецизност, 
конзистентност, согласност 
со Уставот и меѓународните 
ратификати. Прв чекор на 
промената треба да биде 
воспоставување забрана 
за „штанцање“ закони, 
т.е. правило на минимум 
временски период кој 

Научени лекции
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треба да помине пред да 
се иницира промена (не 
пократок од три години), 
правило на минимум период 
за подготовка на закон (не 
пократок од една година) и, 
правило на минимум јавна 
расправа во која ќе може, не 
симулирано, туку вистински 
да учествуваат сите 
заинтересирани (не пократок 
од една година).

Трето, со години се 
уништува јавното здравство, 
здравствениот систем нема 
капацитети да одговори на 
потребите на населението и 
при првата поголема криза 
мора да ги затвори луѓето 
за да не се види колкава е 
неговата неспособност.

Треба да се обнови системот 
за заштита на здравјето на 
луѓето на ниво на заедничка 
служба која е еднакво 
достапна за сите граѓани, во 
која максимално се вложува 
(како материјално така и 
со градење трајни човечки 
капацитети) и која има и 
кадровски и материјални 
можности да одговори на 
потребите на населението 
без да ги загрози здравјето и 
животот на вработените.

Четврто, образованието е 
со години заглавено на слеп 
колосек на некомпетентност, 
маргинализираност, 
примитивизам и затвореност 
за новите образовни 
перспективи и понуди. 
Гломазниот и ригиден 
образовен апарат нема 
шанси да реагира ни на 
помали промени, а камоли на 
кризна ситуација како оваа 
сегашната со Ковид-19.

Потребна е коренита и 

суштинска промена во насока 
на флексибилно, динамично, 
разновидно и квалитетно 
образование, што ќе започне 
со едукација на едукаторите. 
Правото на образование не 
смее да биде дерогирано ни 
во најспецифични и посебни 
услови што подразбира 
градење систем во кој секое 
дете и секој човек ќе може 
да го остварува ова право 
со максимална поддршка од 
државата и заедницата.

Петто, работниот процес, 
работничките права и 
целокупната економија во 
Македонија, се веќе неколку 
децении заглавени во 
првобитната акумулација на 
капиталот карактеристична за 
15-ти, 16-ти, 17-ти, а не за 21-
ви век. Економскиот развој 
во услови на криза само ги 
заостри веќе наталожените 
проблеми (бенефиции 
за крупниот капитал за 
сметка на ограниувањата на 
работниците, огромна разлика 
во платите, застарени односи 
и менаџирање, отсуство на 
елементарна заштита на 
работниците, поставување 
на правото на работа версус 
правото на здрава животна 
средина, …).

Потребни се промени во 
разбирањето на правото 
на работа како основно 
човеково право затоа што 
работата не се исцрпува 
со заработувачката туку 
претставува составен 
суштински дел од човековото 
постоење и развој. Промените 
треба да овозможат 
достоинствени услови за 
работа, флексибилност 
поддржана од употребата 
на новите технологии,  

воспоставување баланс 
меѓу семејниот и работниот 
живот, искористување на 
можностите за работа од 
дома и на далечина, …).

Шесто, Начинот на 
постапување на власта во 
време на криза, на виделина 
го исфрли авторитарниот 
карактер на владеењето во 
Македонија, отсуството на 
вистинска комуникација со 
граѓаните, недостатокот од 
информирање на граѓаните, 
отсуството на контрола 
на власта и потполниот 
недостаток од осмислена 
партиципација на граѓаните во 
одлуките на власта.

Потребно е потполно 
менување на односот власт-
граѓанин. Промена која ќе ја 
стави власта во служба на 
граѓаните, под секојдневна 
контрола на граѓаните и ќе ја 
направи зависна од барањата 
и потребите на граѓаните.

Во драстичниот колорит 
на управување во услови 
на криза, Граѓаните на 
Македонија имаа можност 
да ги видат и осетат на своја 
кожа недостатоците кои се 
таложеа со децении и кои 
доведоа до дезавуирање на 
демократијата, човековите 
права, владеењето на правото 
и градење на извитоперен 
однос во кој граѓаните ѝ 
служат на власта наместо 
обратно.

Сега имаме шанса да најдеме 
начини да го промениме 
ова. Затоа што проблемите 
испливаа на површина и не 
смееме да дозволиме да се 
затскријат.

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права
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Време е за солидарност, не за 
партиски препукувања!
Паралелно со ширењето 

на пандемијата на 
КОВИД-19 во Европа и 
светот, растат и тензиите 
предизвикани од оваа криза, 
како на економски, така и на 
политички план. За жал, голем 
број од земјите покажаа како 
не треба да се однесуваат 
политичките партии за време 
на криза од вакви размери. 
Ниту Северна Македонија во 
оваа смисла не преставува 
исклучок од „правилото“.
Македонските политичари, 
особено оние од опозицијата 
дефинитивно овие денови 
не само што не покажаа 
чувство за состојбата во 
која се наоѓа земјата, туку и 
понатаму продолжуваат со 
нападите кон власта (од која 
се и тие дел, имајќи предвид 
дека кризата ја дочекавме со 
техничка Влада), обвинувања, 
соопштенија, служење со 
ситни и малку покрупни лаги, 
небаре сме сред изборна 
кампања.
Некои отидоа дури до таму 
што на голема врата ги 
протнаа и своите блиски 
релации со одредени 
политички структури од 
поединечни земји во Европа, 
за да си препишат дел од 
заслугите за помошта која 
деновиве пристигнува во 
земјата. И тоа, истите оние 
кои пред само десетина 
дена урлаа хистерично дека 
наместо помош Европската 
Унија ги затворила вратите на 
Северна Македонија.
Случај Словенија

На 3 април, на скопскиот 
аеродром пристигна донација 
од Владата на Република 
Словенија за Министерството 
за внатрешни работи. 
Донацијата се состои од 
100.000 маски и 100.000 
ракавици во вкупна вредност 
од 110.000 евра.
Бидејќи донацијата се 
однесува на Министерството 
за внатрешни работи 
логично е дека истата треба 
да ја прими министерот 
за внатрешни работи, во 
случајов техничкиот министер 
од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, 
Наќе Чулев. Она што не е 
логично е искористувањето на 
оваа ситуација од страна на 
Чулев и неговата партија кои 
заслугите за донацијата ги 
препишаа на своја адреса.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
пак, на Фејсбук објави дека, 
неколку дена пред тоа, 
разговарал со словенечкиот 
премиер, Јанез Јанша и 
дека тој му ветил помош 
во борбата против корона 
вирусот, па заслугата за 
помошта од Словенија си 
ја препиша себеси. На иста 
линија беше и неговиот 
сопартиец Чулев, кој не ја 
испушти приликата да му 
се заблагодари на својот 
партиски претседател 
за личното вложување и 
ангажман во процесот.
Министерство за одбрана 
на Република Словенија на 
официјалниот сајт објави 
информација дека донацијата 
која пристигна во земјава со 

специјален лет е доставена 
преку механизмот на ЕУ 
со цел да се помогне во 
спречување на ширењето на 
болеста.
„Со тоа, Словенија, во духот 
на меѓусебна солидарност, се 
одзва на барањето на Северна 
Македонија, за хуманитарна 
помош преку механизмот на 
Европска Унија, во рамки на 
цивилната заштита, со цел 
спречување на ширење на 
болеста КОВИД 19“, се вели во 
официјалната информација 
на МО на Словенија, која 
стои на официјалниот сајт на 
Министерството за одбрана 
на Словенија.
Случај Унгарија
На 6 април, пристигна 
и помошта од Унгарија. 
Петер Сијарто, министерот 
за надворешни работи на 
Унгарија, допатува со карго-
авион во Скопје со помош за 
Македонија. Хуманитарната 
помош вклучува 100.000 
маски и 5.000 скафандери.
Повторно, исто како и во 
случајот со донацијата 
од Словенија, ВМРО-
ДПМНЕ не ја пропушти 
приликата себе си да си ја 
препише заслугата, иако 
претседателот на партијата 
во своите јавни излагања 
досега се обидуваше да 
ја негира соработката со 
Никола Груевски кој, онака 
„случајно“, се наоѓа во азил во 
Будимпешта.
Помош од фондовите на ЕУ
Напорите на евро-скептиците 
да ја релативизираат 
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помошта која Европската 
Унија во изминатиот период 
ѝ ја додели на Северна 
Македонија, се чини дека 
пропаднаа во оној момент 
кога земјата го доби датумот 
за преговари за членство во 
ЕУ.
Па така, средствата кои 
се предвидени за земјата 
како „награда“ за добро 
сработеното во изминатиот 
период, за што потврда 
е токму одлуката за 
отпочнување на преговорите, 
овој пат се пренамени во 
средства за помош за 
справување со кризата 
предизвикана од пандемијата 
на КОВИД-19. Истовремено, 
земјата доби дополнителни 
4 милиони евра. Поточно, 
помошта изнесува 66 
милиони евра, средства 
за справување со социо-
економските предизвици како 
директна помош од Унијата.
Холандија ќе донира тестови 
за корона вирус базирани на 
нуклеарна технологија
Холандија ќе даде поддршка 
за Македонија преку набавка 
на тестови за корона вирус 
базирани на нуклеарна 
технологија кои се развиени 

од страна на Меѓународната 
агенција за атомска 
енергија (МААЕ) и Светската 
здравствена организација.
Технологијата користена 
за овие тестови е првично 
воспоставена за потребите 
на ветеринарниот сектор 
заедно со Организацијата за 
храна и земјоделство, а потоа 
доразвиена и искористена во 
рамките на справувањето со 
епидемиите на ЗИКА и ебола.
„Запирањето на пандемијата 
на корона вирус е од општ 
интерес за човештвото. 
Треба да работиме заеднички 
на глобално ниво за да ја 
ставиме под контрола“, изјави 
холандскиот министер за 
надворешни работи, Стеф 
Блок.
Вкупната холандска 
поддршка за тестовите за 
корона вирус од МААЕ кои 
ќе бидат дистрибуирани во 
Северна Македонија, Украина 
и Мароко изнесува 500.000 
евра.
1.1 милион долари помош од 
Соединетите Американски 
држави
Владата на Соединетите 
американски држави 
(САД) обезбеди 1,1 милион 

американски долари за 
намалување на ширењето 
на COVID-19 во Северна 
Македонија.
Преку Агенцијата на САД 
за меѓународен развој 
(УСАИД), САД овие средства 
ги доделува на Светската 
здравствена организација 
(СЗО) и Фондот за деца 
на Обединетите нации 
(УНИЦЕФ) за спроведување 
активности за поддршка 
на напорите на земјата да 
се справи со состојбата 
предизвикана од COVID-19. 
УСАИД е во координација 
со Владата на Северна 
Македонија, меѓународните 
хуманитарни партнери и 
другите заинтересирани 
страни за да ги идентификува 
приоритетните области за 
доделување помош.
Преку оваа помош, 
американската влада ќе 
поддржи:
• Зајакнување 
на капацитетот на 
лабораториите за да се 
подготват за спроведување 
на систем за тестирање во 
услови на зголемен број 
тестирања за COVID-19.
• Надзор и брза 
реакција за побрзо откривање 
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на нови случаи и следење 
на развојот на епидемијата 
предизвикана од COVID-19. 
УСАИД исто така помага да 
се обучат и опремат тимови 
за брза интервенција за 
истражување на позитивните 
случаи и спроведување 
на анкети за следење на 
контактите.
• Развивање 
соодветни комуникациски 
канали за да се помогне 
во информирањето и 
образованието на луѓето за 
чекорите што можат да ги 
преземат за да се спречи и 
да се одговори на ширењето 
на вирусот. Поддршка за 
управување и зајакнување 
на клиничката нега со 
истовремено минимизирање 
на ризикот од натамошно 
пренесување на други лица.
• Превенција на 
инфекциите и контрола за 
спречување на ширење на 
инфекции во здравствените 

установи.
Британската амбасада со 
донација за АРМ
Британската Амбасада на 
својот официјален Твитер 
профил објави дека е важно 
да се остане заедно во овие 
времиња на предизвици.
Државниот секретар Николиќ 
ја прими британската 
донација од заштитни 
ракавици и повеќе видови 
пумпи на висок притисок и 
рачни пумпи за дезинфекција. 
Армијата се грижи за 
граѓаните, ние се грижиме 
за безбедноста и заштитата 
на нашите војници, објави 
Министерството за одбрана 
на Фејсбук.
Министерката за одбрана 
Радмила Шекеринска и 
британската амбасадорка 
Речјел Галовеј претходно 
разговараа преку 
конференциска врска за 
најновите информации во 
врска со корона вирусот во 

земјава, како и за идната 
соработка во одбраната.
Одржавме виртуелен 
состанок со министерката 
за одбрана Шекеринска 
денеска за да разговараме 
за најновите информации за 
ситуацијата со корона вирусот 
во Северна Македонија и 
за идната соработка во 
одбраната. Задоволство 
ми беше да слушнам за 
напорите на Армијата 
кои работат со клучните 
институции во борбата против 
КОВИД-19, напиша на Твитер 
британската амбасадорка.
Најавена помош од Турција
Министерот за надворешни 
работи вчера изјави дека е 
пристигната информација 
од кабинетот на турскиот 
претседател Ердоган за 
донација во вид на маски, 
заштитни одела и тестови.
Истовремено, Димитров 
очекува помош и од Шведска, 
Германија и Кина.

1. Како да се „потроши“ Филипче – Сашо Орданоски
2. Докторката во партиска униформа – Џабир Дерала
3. На социјалните мрежи се шири лажна вест за 
делење државјанства и лични карти на мигранти, 
се работи за грчка дозвола за престој – Симона М. 
Живкова
4. Џисус Крајст Мицкоски – Сашо Орданоски
5. Како Мицкоски и неговиот одбор јунаци ја 
пропуштаат историјата? – Џабир Дерала
6. Недолично однесување на полициски службеник 
во Штип, МВР го расчистува случајот – Симона М. 

Живкова
7. Затворете уста вие кои 10 години го помагавте 
Груевски – Џевдет Хајредини
8. Пропагандно видео полно со дезинформации и лаги 
против министерот за здравство Филипче - Дехран 
Муратов 
9. Маричиќ: Жалам што ВМРО-ДПМНЕ, која учествува 
и во владата, се постави крајно неодговорно и 
недржавнички во овие моменти – Џабир Дерала
10. Симптоми и препораки за заштита од корона-
вирусот – Редакцијата
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