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ВЕСНИК ЗА ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Дојдовме до тој момент, до 
првото прогледување низ прсти 
во досега инаку солидното 
спроведување на мерките за 
заштита од пандемијата на 
КОВИД-19. Месецот почна со 
струшката литија, а заврши 
со Рамазан Бајрам, и ги 
стави верските заедници над 
државата, а религиските над 
човековите права. Како јаготка 
на шлагот, поглаварот на ИВЗ 
Сулејман Реџепи прогласи 
„короната е мртва“, но само 
неколку дена пред Ријасетот 
на ИВЗ да го прогласи него за 
бивш...

Додека среде инфодемијата 
и пандемијата продолжија да 
пукаат „бомби“, со неколку 
значајни датуми, мај не 
потсети на вредностите кон кои 
декларативно се стремиме и 
на сферите во кои треба многу, 
многу да работиме – Денот 
на Европа, или на победата 
над фашизмот, Денот на 
полицијата, или на безбедноста, 
и Денот на слободата на 
медиумите, или на правото да 
се каже се и на одговорноста 
тоа да е вистинито.
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На Денот на Европа, 
ЦИВИЛ повикува на 
одбрана, унапредување и 
промовирање на европските 
вредности

ЦИВИЛ им го честита Денот 
на Европа на сите граѓанки 

и граѓани на Република 
Северна Македонија и на 
Европа.
На 9 Мај се слават европските 
вредности, кои се основата на 
Европската Унија. Почитување 
на човековото достоинство 
и човековите права, слобода, 
демократија, еднаквост 
и владеење на правото се 
фундаменталните вредности 
на Европска Унија кон кои 
се обврзани сите земји 
членки на најдинамичниот 
и најпрогресивниот сојуз на 
држави во светот.

Како организација за 
човекови права и слободи, 
ЦИВИЛ веќе две децении 
неуморно се залага за 
почитување на човековите 
права и слободи, слобода, 
правда, еднаквост и 
владеење на правото, кои 
се дел и од европските и 
општочовечките вредности.
Денот на Европа, 9 Мај, 
го одбележуваме во 
исклучително тешки 
и сложени околности. 
Пандемијата на корона 
вирусот, економска криза 
и рецесија, растот на 
радикализмот, ксенофобијата 
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и авторитарните тенденции 
во повеќе земји на Европа го 
одбележуваат овој период.
ЦИВИЛ ја истакнува важноста 
на европските вредности и 
ги повикува сите поединци, 
заедници, институции и 
политички или граѓански 
организации на сите нивоа 
во земјава и во Европа, да ги 
удвојат напорите за одбрана, 
унапредување и промовирање 
на тие вредности, на секое 
место и во секое време.

Членството во ЕУ беше и 
останува една од највисоките 
национални цели и стратешки 
интерес на Република Северна 
Македонија од основањето 
до денес. Живееме во период 
на предизвици кога, со 
прифаќањето и негувањето 
на европските вредности, 
секој од нас може да даде 
драгоцен придонес кон 
ЕУ интеграциите и кон 
подобрувањето на животот 
на сите граѓанки и граѓани на 

нашата земја, но и на Европа.
Македонските граѓанки и 
граѓани имаат извонредна 
можност да дадат придонес 
нашата земја да биде лидер 
и европски пример за 
почитување на европските 
вредности и на тој начин да 
го подобрат квалитетот на 
живеењето во овој период, 
тежок за целиот свет.
ЦИВИЛ тим за комуникации

ЦИВИЛ: Постигнувањата во областа на 
слободата на изразувањето се евидентни, 
но придружени со низа слабости и 
предизвици
ЦИВИЛ, организација за 

човекови права и слободи, 
основана во 1999 година 
и која во 2009 година ја 
формираше организациската 
единица ЦИВИЛ Медиа, го 
одбележa Светскиот ден на 
слободата во медиумите 
со околу 40 прилози, 
вклучувајќи и 25 изјави 
од истакнати новинари и 
експерти од областа на 
медиумите. Борбата за 
слобода на изразувањето 
и информирањето не трае 
само еден ден, така што 
во наредниот период, оваа 
активност на Организацијата 
ќе продолжи со несмалено 
темпо.
Во текот на изминатите 11 
години, ЦИВИЛ работеше 
на креирање медиумска 
платформа која е слободна, 
независна и отворена. 
Организацијата се реши 
на овој потфат во услови 
на медиумски мрак, кога 

режимот ги претвораше 
новинар(к)ите во држачи за 
микрофони, а медиумите 
во своја пропагандистичка 
и националистичка огласна 
табла. Медиумските 
работници и активистите 
за човекови права, како и 
нивните семејства и блиски, 
беа под закани, уцени и 
притисоци, беа тепани, 
прогонувани и затворани. Сѐ 
уште не се разјаснети низа 
напади, како и смртни случаи 
за време на авторитарниот 
режим 2006-2016.
Постигнувањата по падот 
на режимот во сферата на 
јакнењето на медиумските 
слободи се евидентни, но 
придружени се со низа 
слабости и предизвици. 
Слабостите и предизвиците 
се последица и од трендови 
со поширок регионален и 
глобален карактер, но не мал 
дел од нив се и од субјективна 
природа.

На глобално ниво, 
пандемијата на 
коронавирусот предизвика 
тектонски поместувања 
во сферата на слободата 
на изразувањето и 
информирањето. Мерките за 
справување со пандемијата 
низ целиот свет ги ставија во 
опасност човековите права и 
слободи, особено во делови 
во светот каде што тие 
веќе претставуваа сериозен 
предизвик.
Последиците од 
ограничувањето на правата и 
слободите со цел да се спречи 
ширењето на коронавирусот 
допрва ќе се почувствуваат 
во целиот свет. Дополнително, 
длабоката рецесија која веќе 
го тресе светот, ќе придонесе 
кон дополнителна ерозија на 
почитувањето на човековите 
права и слободи, а со тоа и 
ограничување на правото на 
слобода на изразувањето и 
информирањето.
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Паралелно со пандемијата, 
со уште поголема брзина 
се рашири и инфодемијата. 
Во изминатиот период, врз 
основа на долгорочниот 
мониторинг, ЦИВИЛ повеќе 
пати констатира и ја алармира 
јавноста дека инфодемијата 
не ја одмина ни Северна 
Македонија. Притоа, лажните 
вести, дезинформациите 
и говорот на омразата се 
оружје во пропагандата на 
одделни политички партии 
и центри на политичкото 
и криминалното подземје, 
чија цел е поткопување на 
довербата на граѓан(к)ите 
во здравствениот систем и 
во институциите воопшто. 
Медиумите играат голема 
улога во дистрибуцијата на 
овие хибридни закани против 
демократијата.
Голем проблем претставува 
и неказнивоста за нападите 
против професионалните 
медиуми и медиумски 

работници. Потпалувачкиот 
говор на социјалните мрежи 
многу често произлегува 
токму од медиумската 
продукција на одредени 
политички, бизнис и 
криминални структури 
во земјава. Отсуството 
на соодветна реакција на 
релевантните институции 
ги охрабрува овие центри 
само да го засилат своето 
деструктивно дејствување. 
Тоа го загрозува јавниот 
интерес, а посебно ги става во 
опасност професионалните 
медиумски работници.
Медиумските работници 
се соочуваат со голем број 
други предизвици, од кои 
еден од највидливите е 
хроничниот проблем со 
висината на примањата, што е 
последица и од економските 
прилики во земјава и 
пошироко, но и од отсуство 
на мерки за стимулирање на 
професионалното медиумско 

работење.
ЦИВИЛ останува отворен 
за соработка со сите 
релевантни медиумски 
организации и со медиумите, 
со цел да се зајакне 
слободата на изразувањето 
и информирањето, кои се 
фундаментално човеково 
право, гарантирано со 
Уставот, законите и со 
меѓународното право.
Честит Ден на слободата на 
медиумите!
ЦИВИЛ Тим за комуникации



4

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права

ЦИВИЛ го честита 7 Мај, Денот на 
полицијата
ЦИВИЛ им го честита 7 

Мај, Денот на полицијата 
на сите припадници 
на Министерството за 
внатрешни работи и им 
оддава признание и 
благодарност за вложените 
напори во исклучително 
тешкиот период за сите 
граѓанки и граѓани.

Во периодот на вонредна 
состојба за спречување на 
ширењето на коронавирусот, 

најголем дел од полицајците 
покажаа високо 
професионално ниво и 
човечка храброст. Воедно, за 
одбележување се и редовните 
активности за одржување 
на јавниот ред и мир, како и 
акциите на Бирото за јавна 
безбедност во борбата против 
криминалот.

ЦИВИЛ потпиша Меморандум 
за соработка и партнерство 
со МВР во повеќе области, 
меѓу кои се и почитувањето 

на човековите права и 
слободи, мирни и законити 
изборни процеси, спречување 
на екстремизмот и 
радикализмот и борбата 
против култот кон оружјето и 
злоупотребата на нелегалното 
оружје.

Како организација за 
човекови права и слободи, 
ЦИВИЛ ја мониторира 
работата на МВР со посебно 
внимание и во изминатиот 

период бележи дека постојат 
извесни отстапувања од 
професионалните стандарди 
во постапувањето на 
полицијата во комуникација 
со граѓанките и граѓаните.

Голем предизвик за МВР е 
и политичката ситуација во 
која одредени политички 
структури и индивидуи се 
обидуваат да ја злоупотребат 
својата позиција и со тоа ѝ 
ја отежнуваат работата на 
полицијата.

Забележливи се обидите на 
одредени структури да ја 
злоупотребат полицијата за 
политички цели, но со тоа 
успеаваат само да ја потсетат 
јавноста на мрачните денови 
на полициската држава, 
киднапирана од државата.

Наспроти сето тоа, сега 
полицијата е професионална 
служба ориентирана кон 
заштита на безбедноста и 

сигурноста на граѓанките 
и граѓаните, за разлика од 
претходниот период кога 
полицијата беше алатка во 
рацете на авторитарниот 
режим.  

Наспроти сите предизвици 
и слабости, полицијата 
успева да ја извршува 
својата основна функција во 
служба на јавниот интерес и 
националната безбедност.
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Џандарско мочуриште
пишува: САШО ОРДАНОСКИ

Нема ништо политички 
поубиствено за една 

партија од тоа раководството 
на партијата да е потпаднато 
под силни влијанија на 
аморфни безбедносни 
структури. Таквите 
структури имаат три главни 
карактеристики. Прво, тие 
се составени од школувани, 
главно многу интелигентни, а 
потоа, со текот на годините, 
и искусни експерти за 
манипулации со информации. 
Второ, немаат тие никакви 
идеолошки предрасуди, ниту 
преферираат повеќе власт 
или опозиција – за нивното 
„мочуриште“ секој политички 
полноглавец е добредојден 
оброк. И, трето, тие никогаш 
не се бивши, дури и кога, 
божем, ќе заминат во пензија.

Во изминатите децении 
многу пати сум ја употребил 
метафората дека, кога 
ќе влезете во нивната 
„реалност“, ви треба голема 
самоконтрола и искуство за 
да не ве „проголта“ нивниот 
свет на „искршени огледала“. 
(Полу)информациите со кои 
тие располагаат, по правило, 
се атрактивни и ексклузивни, 
но многу е тешко да 
препознаете каде почнуваат, 
а каде завршуваат тие игри 
со факти и селектирани 
делчиња од некаква 
конструирана реалност; и, 
потоа, манипулативните 
интерпретации на „вистините“ 
што произлегуваат од таа 
вешта игра на факти и 
интерпретации.

Нив не можеш да ги исчистиш 
со „ветинг“ во службите. 

На нив „службата“ им е во 
главите, а не во службените 
канцеларии и легитимации.

Тие безбедносни структури 
живеат и градат лични 
кариери (а и бизниси) 
од сопствената вештина 
во „трговијата“ со тие 
манипулации. Политичарите 
(и новинарите) им се главна 
мета во таа континуирана 
купи-продај дејност. Тие 
за нив се само „потрошен 
материјал“ кој на „пазарот“ 
секогаш го имаат во изобилие, 
бидејќи „робата“ што тие 
ја продаваат е секогаш 
барана и држи висока цена. 
Како кај дрогата, трикот е 
само континуирано да го 
одржуваат пазарот на понуда 
и побарувачка, постојано 
со нови регрутации на 
„зависници“. Како и во нарко, 
така и во безбедносните 
надигрувања најтешко паѓаат 
шефовите на „дилерските 
мрежи“ со информации, дури 
и кога ќе демистифицирате 
некоја структура на 
„улични препродавачи“ 
со дезинформации и 
полувистини.

Значи, нив ги има насекаде, 
но се плашам дека, во 
моментов, раководството 
на нашата опозиција е 
особена цел токму на вакви 
безбедносни операции на 
еден полусвет растрчан 
наваму-натаму. „Белиот 
дворец“ е затрупан од канети 
и непоканети емисари кои 
им соопштуваат разни 
импресивни полуинформации, 
поткрепени со бројни 
„уверливи докази“ добиени 
од нивните „сигурни 
извори“: снимки, документи, 
преписи, фотографии… 
Кои потоа уверливо им ги 
интерпретираат на начин на 
којшто знаат дека ќе им се 
допадне на опозиционерите. 
Рецепт за политичка 
катастрофа.

Резултатот од тоа е 
што опозицијата веќе 
подолго време живее во 
перпетуалниот свет на 
конспирации и паранои, 
во постојана потрага по 
„крунската афера“ со чие 
објавување ќе дојдат на 
власт! Што би рекле Србите: 
„Ево, само што није!“
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Затоа, на пет-шест недели 
пред избори, опозицијата 
располага со, тук-там, 
парцијални решенија за 
социјалните, економските 
и политичките проблеми 
во државата, со аргументи 
и флоскули кои редовно 
завршуваат хаварисани во 
судир со оние на власта. Но, 
„ракавите“ им се полни со 
аферашки „адути“ со чие 
спектакуларно објавување, 
се надеваат, ќе добијат 
доволна јавна поддршка 
за враќање на власт. Само 
на тоа мислат, 24/7 се со 
тоа преокупирани, целата 
пропагандна машинерија им 
е така „набричена“ за да ги 
изблуе скандалите со кои ќе 
ја шокираат јавноста – и ќе 
победат на изборите!

Наќе Чулев е раскошен 
пример за тоа: еден просечен 

политички апаратчик кој 
не може да се справи со 
големите предизвици што 
ги носи неговиот ресор во 
време на здравствена и 
политичка криза, па таа 
криза само ја продлабочува; 
но, којшто најголем дел од 
времето го поминува во 
потрага по некоја „крунска 
афера“ што миракулно ќе ја 
доведе неговата партија на 
власт. Затоа и му се случува 
на пладне да соопшти, 
без никаков доказ или 
посериозна индиција, „голем 
скандал“ за незаконски 
прислушувања што наводно 
ги прави и новата Агенција за 
национална безбедност – за 
целата работа трагикомично 
да се „издише“ до вечерните 
вести. И така ќе биде до 
избори, со слични инфантилни 
„спектакуларни“ објави.

Плус, слушам дека, повторно, 
со оној во Будимпешта 
комуницираат преку 
сателитски телефони, овој 
пат набавени преку Белград. 
Кога пред некоја година 
набавуваа такви сателитски 
телефони од некои Израелци, 
го прашав оној што ми се 
фалеше: „Добро, бе, убаво 
што сте купиле сателитски 
телефони за да не ве слушаат 
кога разговарате – а, купивте 
ли и сателит со телефоните?!“ 
… Оној во Будимпешта и сега 
мисли дека проблемот му е 
Заев.
Врзете ги појасите, ќе се 
занесуваме во остри свиоци 
уште неколку недели. Со 
малку среќа, од средината на 
јули, патот ќе се подисправи. 
Но, мочуриштето нема да 
пресуши.

Не е без причина
пишува: МИРЈАНА НАЈЧЕВСКА

Во моментов се поставува 
прашањето: зошто во 

Македонија не се намалува 
бројот на заразени од 
Ковид-19 во обем и на начин 
како во другите соседни 
држави?

Првата причина може да се 
побара во мерките кои ги има 
преземено управувачката 
структура.

Во образованието има 
еден интересен институт, 
кој го негуваат дел од 
наставниците/професорите 
– вложен труд. Тоа значи 
дека кога даваат оцена не 
го вреднуваат резултатот 
(стекнато знаење, вештини), 

туку, колку ученикот/
студентот се трудел, ама не 
постигнал никаков или, многу 
мал резултат.

Во образованието има логика 

за примена на овој институт 
(посебно во основното 
образование), меѓутоа, нема 
простор за примена на овој 
институт во делувањето на 
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државата.

Имено, граѓаните очекуваат 
одреден резултат од 
воспоставените политики, 
делувањето на државните 
органи и, од преземените 
активности. Вложениот 
труд и направените напори, 
немаат никакво значење за 
благосостојбата на граѓаните, 
задоволувањето на нивните 
потреби и обезбедувањето 
услови за практикување на 
правата и слободите.

Мерките не го даваат 
очекуваниот резултат. Тоа 
значи дека не се добро 
избрани, не се добро 
спроведени, не се соодветни 
за населението на кое се 
однесуваат, а некогаш 
се и контрадикторни до 
бесмисленост (некој би рекол 
исклучително глупи). И тоа 
претставува објективен 
проблем кој никако не може 
да се замачка со тврдењето 
дека властите ептен многу се 
трудат и прават се’ што е во 
нивна моќ.

Втората причина може да 
се побара во немоќта на 
управувачката структура да 
ги искористи капацитетите на 
државата.

Во градењето на мерките 
не се искористи ниту 
институционалното ниту 
знаењето на поединци 
во функција на градење 
комплексен и конзистентен 
систем кој ќе адресира 
различни сфери на проблеми 
со кои се соочуваат граѓаните.
Отсуството на градење 
тимови од различни 
специјалисти доведе до 
еднострани, избрзани или 
задоцнети мерки и пред сѐ, 
реактивни решенија кои не 
ги антиципираат проблемите 
туку се донесуваа откако ќе 
се појави проблем.
Третата причина може да 
се побара во генералната 
политичко-правна ситуација 
во државата.
Имено, веќе подолг период 
довербата во институциите 
и препознавањето на 
владеењето на правото 
и еднаквото важење на 
законите, се на исклучително 
ниско ниво. Тоа не може, а 
да не се рефлектира и во 
ситуација на криза. Луѓето 
не веруваат на она што го 
кажуваат институциите (затоа 
што претходно ги мамеле). Не 
веруваат во владеењето на 
правото и еднаквото важење 

на законите (во случајов, 
мерките) за сите граѓани, 
затоа што веќе подолг период 
се соочуваат со правен хаос и 
очигледни двојни, тројни или 
шесторни стандарди.

Четвртата причина е 
многу подлабока и задира 
во дезавуирањето на 
образовниот систем.

Македонија е препознаена 
како држава со исклучително 
висока функционална 
неписменост и како држава 
во која граѓаните најлесно 
наседнуваат на лажни вести. 
Раширената функционална 
и медиумска неписменост 
е директно спротивна со 
разбирањето на мерките кои 
се спроведуваат до ниво на 
одрекување постоење зараза 
и опасност по здравјето.

Секоја од овие причини 
посебно е доволна за 
неуспех во справување со 
кризна ситуација како што 
е пандемијата од Ковид-19, 
а сите заедно, ја ставаат 
државата во центарот на 
непредвидливо торнадо 
на хаос и безредие од кое 
граѓаните можат да извлечат 
жива глава само со помош на 
чудо.

Мониторингот тимот на ЦИВИЛ разобличи 
лажни вести за наводно вработување на 
Албанци во УЈП Штип
На социјалните мрежи се појави лажна 

вест за наводна „Одлука за избор на 
кандидати за вработување во УЈП РД Штип“, 
која граѓаните на Штип веднаш почнаа да ја 
споделуваат и коментираат, верувајќи дека се 
работи за автентична вест.

Лажната вест се состои во фотографија од 
документ за кој се тврди дека се работи за 
одлука според која сите избрани лица за 
вработување во УЈП РД Штип се Албанци. 
Лажната вест се пласира тенденциозно и со 
очигледна намера да се предизвика говор 
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на омразата по етничка основа. Тоа се гледа 
од коментарите во кои се употребуваат 
изразите „шиптаризација“, „кантонизација“ и 
други. Некои од коментарите беа избришани 
набрзо по нивното објавување. Како први 
адреси од кои се претпоставува дека е 
пласирана лажната вест се Фејсбук страниците 
Македонски прес и Сан Штипаго.
Извори на ЦИВИЛ објаснуваат дека станува 
збор за Регионална Дирекција Штип, но за 
одделение во Куманово и тие одлуки се 
однесуваат на Куманово, а не на Штип.
Вниманието на долгорочните набљудувачи 
на ЦИВИЛ го привлече и фактот дека токму 
активисти на ВМРО-ДПМНЕ од Штип се меѓу 
првите што ја споделуваа лажната вест, иако 

координаторот на ВМРО-ДПМНЕ во Штип е 
вработен во УЈП и многу добро знае за што 
се работи. Иако тој не ја сподели таа вест, 
можеше во најмала рака да им објасни на 
активистите за што се работи.
Според анализата на ЦИВИЛ, во оваа постапка 
на креирање и ширење лажни вести се гледа 
намера да се предизвика говор на омразата 
по етничка основа.
Во своите континуирани повици до јавноста и 
институциите, ЦИВИЛ укажува дека ваквите 
појави често се поврзани со политичко 
дејствување на организирани групи чија 
позадина е партиска.
Мониторинг тим на ЦИВИЛ


