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ВЕСНИК ЗА ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Народот го нарекува 
март „Луда Марта“ 
поради наглите промени 
на времето, но овој 
март навистина си го 
заслужи името. По 
26 години, Република 
Северна Македонија овој 
месец стана 30 членка 
на Алијансата, а речиси 
истовремено, Европскиот 
Совет на земјата и даде 
зелено светло за почеток 
на преговори. Но, Марта 
не запре тука. Земјата 
се „интегрираше“ и во 
пандемијата на КОВИД-19, 
која предизвика во март 
да биде прогласена првата 
вонредна состојба и 
првиот полициски час од 
независноста на земјата, и 
ги одложи предвремените 
парламентарни избори, 
закажани за април.
Но, некои работи ни Марта 
не ги промени. Говорот на 
омраза и лажните вести 
уште еднаш ја „интегрираа“ 
земјата во Европа, откако 
Европската Унија објави 
извештај за руската 
пропаганда за пандемијата.

Игор К. Илиевски

Во НАТО, пред ЕУ, во 
вонредна состојба - и 
уште повеќе лажни 
вести и говор на омраза
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ЦИВИЛ како организација 
е позната по своите 

долгогодишна борба против 
говорот на омразата и 
другите форми на хибридните 
закани против демократијата. 
Панел дискусија на тема 
„Говорот на омразата: 

Состојби и решенија“ во 
четврток, на 5 март, во хотел 
Сити Парк (кај општина 
Центар), со почеток во 12:30 
часот.

ЦИВИЛ ја организира 
панел дискусијата „Говорот 
на омразата: Состојби и 
решенија“ во четврток, на 
5 март, во хотел Сити Парк 
(кај општина Центар), со 
почеток во 12:30 часот. За 
состојбите, но и за решенијата 

на проблемите поврзани со 
деструктивниот потенцијал 
што го носи говорот на 
омразата, ќе говорат Снежана 
Трпевска, Институт РЕСИС, 
експертка за медиуми и 
медиумско право, Петрит 
Сарачини, активист, новинар 

и експерт за медиуми, и Кочо 
Андоновски, програмски 
директор на ЛГБТИ Центар 
за поддршка. Модератор на 
панел дискусијата ќе биде 
Џабир Дерала, претседател на 
ЦИВИЛ.

Поканети се медиумите и сите 
заинтересирани граѓанки и 
граѓани, како и граѓанските 
организации, да споделат 
искуства и мислења во врска 
со оваа тема.

Панел на ЦИВИЛ 
за говорот на омразата
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Прес на ЦИВИЛ: Говорот на 
омразата едно од главните оружја на 
предизборната кампања
Закани и притисоци, говор на омраза, лажни вести, дезинформации, злоупотреба на службената 
положба и јавните ресурси и проблеми со Избирачкиот список, бележи ЦИВИЛ во долгорочниот 
мониторинг на предвремените парламентарни избори

ЦИВИЛ денеска на прес 
конференција ги изнесе 

досегашните наоди од 
долгорочниот мониторинг 
на предвремените 
парламентарни избори. 
Се работи за комплесен 
мониториг, со најнови 
методологии кои се 
компатибилни на 
набљудувањето на 
домашните и странските 
мисии.

Мониторинг тимот на ЦИВИЛ 
нотира случаи во неколку 
категории и тоа:

ЗАКАНИ И ПРИТИСОЦИ 
– Закани и притисоци од 
најразличен вид се бележат 
во Скопје, Штип, Тетово 
и Јегуновце. Активисти 
на одредени политички 
партии вршат притисок и 
се закануваат на граѓанки и 
граѓани.

ПОЛИТИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ 
– Политичкото финансирање 
е предмет на мониторингот 
на ЦИВИЛ. Очекуваме 
да добиеме навремени и 
транспарентни извештаи од 

политичките партии за тоа 
како се финансираат нивните 
кампањи и како се потрошени 
тие средства. Без оглед на тоа 
дали кампањите анонимни, од 
содржината на материјалите 
што се дистрибуираат низ 
земјата, односно онлајн 
кампањите, лесно може да 
се пронајде нарачателот. 
Очекуваме тие да ги откријат 
овие податоци пред јавноста. 
Бараме од политичките 
партии да се потпираат и на 
другите закони, а не само на 
Изборниот законик. За жал, 
политичкото финансирање 

им дава огромна предност 
на поголемите за сметка на 
помалите политички партии.

Констатирана е и состојбата 
на сивата зона каде законски 
не се регулира овој период, но 
се бележи активна кампања.

ГОВОР НА ОМРАЗА 
– Најзабележлив и 
најинтензивен е говорот 
на омразата кој веќе долго 
време е една од двете 
главни алатки за водење 
политичка борба во земјата, 
кој го генерираат одредени 
политички партии и групи 

ЦИВИЛ како организација е позната по 
своите долгогодишна борба против говорот 
на омразата и другите форми на хибридните 
закани против демократијата.

Настанот е дел од проектот „Европа е наш 
дом“, поддржан од Министерството за 
надворешни работи на Сојузна Република 

Германија.

На настанот ќе му претходи прес 
конференција на ЦИВИЛ за наодите од 
долгорочниот мониторинг на изборниот 
процес, со почеток во 12 часот. 
Организаторите напоменуваат дека пресот ќе 
започне точно на време.
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блиски до нив. Тимот на 
ЦИВИЛ не успева ни оддалеку 
да ги регистрира сите случаи 
на говор на омразата кои 
се во изборен контекст. 
Секојдневно се бележат 
најмалку по десет случаи 
на говор на омраза дневно, 
со учество на најмалку 
пет различни учесници во 
вербалните пресметки на 
интернет. Само за еден месец, 
регистрирани се повеќе 
од 300 посебни случаи, не 
сметајќи ги ТВ дебатите кои 
се пренесуваат во живо на 
Фејсбук.

За размерот и пропорциите 
на говорот на омразата 
присутен на социјалните 
мрежи, а на содржина 
генерирана од ТВ куќите, 
како илустрација може да 
послужи ТВ дуелот на Канал 
5 меѓу претседателите на 
СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, Зоран 
Заев и Христијан Мицкоски 
на 28 февруари. Несразмерно 
поголем број од коментарите 
на ФБ страницата на Канал 5 
беа негативни или содржеа 
експлицитен говор на омраза.

Според анализата на ЦИВИЛ, 
се нотира дека во голем 
број случаи се работи за 
координирани онлајн напади 
на поединци, меѓу кои се 
аналитичари, активисти, 
новинари и политичари. 
Понатаму, мета на 
организиран говор на омраза 
се и ЕУ, НАТО и западните 
демократии. Нападите се врз 
лична основа, ад хоминем, 
најчесто на политичка, 
етничка, верска и родова 
основа.

Мониторингот на ЦИВИЛ 
бележи и голем број нови 

графити со говор на омраза, 
пред сѐ, со националистичка 
содржина. Се издвојуваат 
примери на такви графити во 
Скопје, Штип и Куманово.

ЛАЖНИ ВЕСТИ, 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ЦРНА 
ПРОПАГАНДА

ЦИВИЛ го интензивира 
мониторингот на лажните 
вести, дезинформациите 
и црната пропаганда од 1 
март. До овој датум, бројот 
на случаи на регистрирање 
на лажни вести на дневна 
основа се движи меѓу 2 и 
5, но мултиплицирањето 
е со огромни размери, 
бидејќи содржините се 
преземаат и дистрибуираат 
во организиран манир и 
нанесуваат големи штети на 
изборниот процес и правото 
на граѓанките и граѓаните на 
објективно информирање за 
тие да го искористат своето 
право на глас на 12 април. 
Се злоупотребуваат сите 
можни информации, а меѓу 
нив, можеме да издвоиме 
и теми како мигрантската 
криза и корона-вирусот, кои 
беа искористени за ширење 
дезинформации и паника 
меѓу луѓето.

ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА ВО 
ИЗБОРНИ ЦЕЛИ

Злоупотребата на децата 
се бележи најчесто онлајн, 
каде што деца се замотуваат 
во знамиња, покажуваат 
симболи и слично. Децата 
мораат да бидат заштитени 
од отровот на политиката кој 
се лее овој период.

ЗЛОУПОТРЕБА НА 
СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА И 
ЈАВНИТЕ РЕСУРСИ

ЦИВИЛ извести за неколку 
случаи на злоупотреба 
на службената положба и 
јавните ресурси за партиски и 
пропагандни цели. Јавноста е 
добро запознаена со случаите 
на злоупотреби од страна на 
неколку министри и заменици 
во изминатиот месец.

ПРОБЛЕМИ СО ИЗБИРАЧКИОТ 
СПИСОК – Непосредно 
пред почетокот на прес 
конференцијата до ЦИВИЛ 
стигна пријава од граѓанин 
кој пријави 6 фантомски 
гласачи на неговата адреса, 
а веројатно има уште 6 
во неговата зграда. Од 
институциите не добил 
релевантен одговор. 
Проблемот со Избирачкиот 
список го бележиме од 
пред 11 години и се уште 
не е надминат. Познати се 
проблемите од 2013 година 
со гласачи кои не постоеја но 
сепак гласаа.

***

Во тек е подготовката на 
анализата на карактерот 
и пораките на кампања 
на политичките партии во 
предизборниот период. Тоа 
ќе биде еден обемен видео 
материјал, придружен со 
анализи и фотографии. 
Во него ќе бидат јавно 
презентирани сите наоди во 
детали.

ЦИВИЛ ќе подготви регистар 
на политичари, медиуми, 
Фејсбук и Твитер профили, кои 
шират говор на омраза, лажни 
вести и дезинформации во 
изборен контекст и ќе го 
даде на увид и корекција од 
јавноста.
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4

За состојбите, но и за 
решенијата на проблемите 

поврзани со деструктивниот 
потенцијал што го носи  
говорот на омразата, на 
панел дискусијата на ЦИВИЛ 
„Говор на омраза: Состојби 
и решенија“ денеска говореа 
Снежана Трпевска, Институт 
РЕСИС, експертка за медиуми 
и медиумско право, Петрит 
Сарачини, активист, новинар 
и експерт за медиуми, и Кочо 
Андоновски, програмски 
директор на ЛГБТИ Центар 
за поддршка. Модератор 
на панел дискусијата беше 
Џабир Дерала, претседател на 
ЦИВИЛ.

Говорот на омраза 
функционира оркестрирано, 
баш како во Орвеловата 
„1984“ – некој ако го стисне 
копчето „сега ги мразиме 
овие“, тоа се случува. 
Буквално како кај Орвел, 

рече Петрит Сарачини, 
активист, новинар и експерт 
за медиуми, на панел 
дискусијата на ЦИВИЛ 
„Говорот на омраза: состојби 
и решенија“.

„Тоа можам да го забележам 
деновиве во односот на 
партиските војски кај 
албанските партии, со 
промена на коалициите. За 
еден миг имате луѓе кои до 
вчера се фалеле меѓу себе, 
а сега се плукаат. Тоа ви 
кажува дека тоа не е состојба 
во која човекот рационално 
размислува што пишува, туку 
само пренесува некој наратив. 
Мислам дека тоа е полусвесна 
состојба“, вели Сарачини. 

Тој смета дека говорот на 
омраза е реакција поттикната 
од „структури блиски до 
партиите, до криминални 
групи, кои го притискаат 
копчето за страв“, а за тоа ги 

користат предубедувањата 
кои знаат дека ги имаме 
поради опкружувањето во кое 
живееме, поради степенот на 
образование…

„Говорот на омраза е само 
стравот кој што излегува од 
еден уплашен човек.“, смета 
Сарачини.

Тој оценува дека 
неказнивоста е клучна за 
опстојувањето на говорот на 
омраза.

„Имаме законодавство, 
во Кривичниот законик 
имаме неколку членови кои 
го санкционираат, но што 
имаме во праксата? Немаме 
случај во кој е осуден говор 
на омраза, освен една 
првостепена пресуда за 
пожарите во Грција. А имаме 
една историја, секојдневна, на 
такви примери“, вели тој.

Освен неказнивоста 

Говорот на омразата е оркестриран, еден 
од заклучоците на панел дискусијата на 
ЦИВИЛ за говорот на омразата

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права
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на говорот на омраза 
и поттикнувањето на 
омразата, која што доаѓа 
од политичките структури, 
тука се и лажните вести кои 
ви велат дека нешто што 
не е така, е така, оценува 
Сарачини. 

Снежана Трпевска од 
Институтот РЕСИС, експертка 
за медиуми и медиумско 
право, на панелот на ЦИВИЛ 
„Говорот на омразата: 
состојби и решенија“ 
зборуваше за причините 
за појавите на говорот на 
омразата во медиумите и 
надвор од нив.

„Зошто сега се соочуваме 
се уште со тоа со што се 
соочуваме, иако веќе три 
децении зборуваме за тоа 

дека медиумите треба да 
промовираат толеранција, а 
не говор на омраза,тоа е она 
што е битно за да ги откриеме 
корените на говорот на 
омразата“, смета Трпевска.

„Она што е проблем е дека 
говорот на омразата го 
посматраме повеќе изолирано 
од неговите општествени 
корени. За да дојде до 
говор на омраза значи дека 
има многу предрасуди. Во 
сферата на образованието не 
се адресираат овие прашања. 
Има обиди за предмети 
за медиумска писменост 
но тоа не е интегрирано во 
целиот образовен систем. 
Ние имаме проблем со 
ерозијата на општествените 
вредности интегрално. Имаме 

проблем со насилство во 
училиштата, од каде доаѓа 
тоа насилство Состојбите 
на социјалните мрежи се 
рефлексија на проблемите во 
нашето општество. Ние имаме 
систем и институции, но 
недостасува соработка меѓу 
институциите“, заклучува 
Трпевска.

Кочо Андоновски, програмски 
директор на ЛГБТИ Центар за 
поддршка, рече дека говорот 
на омраза не е ништо друго 
освен креирање и одржување 
на атмосфера на страв. 
Страв кон различни групи, 
кои во одредени контексти 
ним (на политичките партии) 
им требаат за целото 
незадоволство од себе да го 
пренасочат кон други.

„Зошто сега се соочуваме 
се уште со тоа со што 

се соочуваме, иако веќе три 
децении зборуваме за тоа 
дека медиумите треба да 
промовираат толеранција, а 
не говор на омраза,тоа е она 
што е битно за да ги откриеме 
корените на говорот на 
омразата“, смета Трпевска. 

Снежана Трпевска од 
Институтот РЕСИС, експертка 
за медиуми и медиумско 
право, на панелот на ЦИВИЛ 
„Говорот на омразата: 
состојби и решенија“  
зборуваше за причините 
за појавите на говорот на 

омразата во медиумите и 
надвор од нив.

„Зошто сега се соочуваме 
се уште со тоа со што се 

соочуваме, иако веќе три 
децении зборуваме за тоа 
дека медиумите треба да 
промовираат толеранција, 

Трпевска: Состојбите на социјалните 
мрежи се рефлексија на проблемите во 
нашето општество

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права
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а не говор на омраза,тоа е она што е битно 
за да ги откриеме корените на говорот на 
омразата“, смета Трпевска.

Таа истакна дека голем дел од публиката 
препознава различни видови потенцијални 
негативни содржини на социјалните мрежи, 
вклучително и говор на омраза кој доаѓа од 
политички актери или насочен кон различни 
ранливи групи, но исклучително мал процент 
од нив реагираат на истите.

„Едно истражување вели дека над 60 % 
од младата популација смета дека ЛГБТИ 
не треба да учествува во политиките. 
Тоа укажува на фактот дека за жал кај 
младата популација се уште има премногу 
конзервативни ставови“, вели Трпевска.

„Она што е проблем е дека говорот на 
омразата го посматраме повеќе изолирано 
од неговите општествени корени. За да дојде 
до говор на омраза значи дека има многу 
предрасуди. Во сферата на образованието не 
се адресираат овие прашања. Има обиди за 
предмети за медиумска писменост но тоа не е 
интегрирано во целиот образовен систем. Ние 
имаме проблем со ерозијата на општествените 
вредности интегрално. Имаме проблем со 
насилство во училиштата, од каде доаѓа тоа 
насилство Состојбите на социјалните мрежи 
се рефлексија на проблемите во нашето 
општество. Ние имаме систем и институции, 
но недостасува соработка меѓу институциите“, 
заклучува Трпевска.

пишува: ПЕТРИТ САРАЧИНИ

Венко Филипче само што 
го демантираше во 

живо Инфомакс во обид 
да ѝ протне уште една 
невистина на јавноста, по 
којзнае кој пат. Неколку 
часа пред тоа, Обединетите 
нации го демантираа 
лажгото Николоски дека 
имало проценка на мерки 
во Македонија. Остај што 
го демантира ОН, тазе 
вратениов од Будимпешта 
пред некој ден, вели дека 
забрана за патување 
требало да се воведе пред 
1 месец.

До кога ќе трпиме лудило, 
будали, лажговци и 
дезинформатори? Трпевме 
лудаци и го прифативме 
лудилото како нормалност 
во „редовната“ состојба. 
Сега е вонредна состојба.

Ако сакаме ефикасна борба 

против КОВИД-19, без 
борба против лажговците 
и лудаците, тоа ќе биде 
далеку потешко.

Ќе црпи ресурси и време 
од оние кои се на првата 
линија на фронтот, ќе прави 
забуни и паники, ќе се 
отежнуваат сите напори за 
справување со болеста.

Време е да се најде чаре 
и за лагите и лудилото. 
И тие не припаѓаат во 
нормалноста на едно 
општество, во која сите 
сакаме што побргу да се 
вратиме.

#NieSmeLudaci

#OliveryOverMaximum

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права

Лек за лажговците и лудаците, ако сакаме 
побрзо назад во редовна состојба
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Корона вирусот влезе 
и во агендите на политичките партии
СДСМ ги одложи 

активностите на 
претседателот на партијата 
Зоран Заев и на партиското 
раководство, зпланирани 
за деновиве, и целосно ги 
почитуваат сите препораки 
од институциите во борбата 
против корона вирусот, 
соопшти генералниот 
секретар на СДСМ, Љупчо 
Николовски.

Тој нагласи дека по 
синоќешниот победнички 
конгрес на СДСМ излегуваат 
пред граѓаните со сериозна 
програма, за повисоки плати, 
развој, напредок на државата.

„Претставуваме 5 столбови за 
позитивна трансформација 
на едно општество. Со 
мерките и политиките 
градиме економски силна 
стабилна земја, правична 
и правна држава членка на 
НАТО, која преговара со ЕУ, 
зелена еколошка иновативна 
држава, која има што да 
понуди на своите млади, 
држава за достоинствен 
живот. Работници со 
поголеми плати. Плата од која 
останува за живот, држава 
во која младите остануваат и 
напредуваат тука“.

Синоќа, Конгресот го прифати 
предлогот Програмата 
„Можеме!“ да биде 
официјална предизборна 
Програма на СДСМ и 
Коалицијата.

„Како што најавивме, СДСМ 
започнува нова пракса со 
тандем на носители во сите 

изборни единици, маж и жена 
за целосна родова еднаквост.

Граѓаните во изборната 
единица 1, очекуваат правда 
и правичност, интеграција во 
ЕУ, повисоки плати и пензии 
и чиста животна средина. 
Пред граѓаните во изборна 
единица 1 настапуваме со 
20 имиња на личности кои 
уживаат голема доверба во 
општеството. Нивната листа 
ќе ја предводат Никола 
Димитров и Мила Царовска.

Економски раст и развој, 
модерна инфраструктура 
и грижа за најранливите, 
сигурност и безбедност се 
очекувањата во изборната 
единица 2, затоа чест да ја 
предводат листата ќе имаат 
Оливер Спасовски и Сања 
Лукаревска.

Силно и конкуретно 
земјоделство, повисоки плати 
и можности за младите, 
подобро здравство ова го 
нудиме пред граѓаните во 
изборната единица 3, 20-те 
кандидати во оваа избрна 

единица ќе бидат предводени 
од Љупчо Николовски и 
Јагода Шахпаска.

Во изборната единица 
4 влегуваме со 
силни инвестиции во 
инфрастурктирата, со 
уште посилна поддршка за 
земјоделците и уште повеќе 
можности за младите, тоа 
ќе треба да го испорачаат 
пратениците од оваа изборна 
единица а предводени од 
мене, Зоран Заев и Соња 
Миракоска.

Во изборната единица 
5 носиме стабилност, 
безбедност, странски 
инвестиции, обезбедуваме 
раст на платите и силна 
поддршка на туризмот. 
Овде честа ќе ја имаат да 
ја предводат пратеничката 
листа Радмила Шекеринска и 
Јован Митрески.

Концептот едно општество 
и концептот повеќе пари 
кај граѓаните уште еднаш 
ќе ги потврдиме и тоа 
најмногу во 6-та изборна 

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права
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единица. Најразнолика 
изборна листа е токму овде 
и таа ќе биде предводена од 
претседателот на Движењето 
БЕСА Билал Касами и Фаница 
Николовска“, соопштуваат од 
СДСМ.

Од владејачката партија 
додаваат дека претседателот 
на ВМРО ДПМНЕ, Христијан 
Мицкоски не може да се 
ослободи од стегите и 
влијанието на својот ментор 
од Будимпешта, Никола 
Груевски.

„Мицкоски дури ни листите 
за кандидати за пратеници 
не смее да ги подготви без 
Груевски. Тој отиде на нови 
консултации кај својот 
ментор во Будимпешта, 
Никола Груевски, да му даде 
одобрение за листите за 
пратеници на ВМРО-ДПМНЕ“, 
велат од партијата.

Од ВМРО – ДПМНЕ велат дека 

пратеничката листа на СДСМ 
е листа за пораз.

„Заев настапува со стари 
истрошени и компромитирани 
кадри на кој сака да им 
обезбеди пратенички 
имунитет зошто така мислат 
дека нема да одговараат. 
Нема никаква свежина и ниту 
еден нов лик. Тоа е приказ за 
атрофирана партија која не 
извлекува поука од граѓаните.

Само ако ги погледнеме 
носителите на листите на 
СДСМ веднаш станува јасно 
дека главни критериуми за 
избор биле неспособноста 
или пак тоа кој колку 
повеќе штета и направил на 
државата“, велат од ВМРО 
ДПМНЕ.

Генерален секретар на ВМРО-
ДПМНЕ, Игор Јанушев, смета 
дека власта е виновна за 
корона вирусот, додавајќи 
„Наместо Министерството 

за здравство да биде главен 
заштитник од корона, тоа 
е најголемиот извозник на 
вирусот. Ништо не остана 
од помпезно најавуваните 
контроли, системот на 
владата е “пробиен како 
решето”. Најмалку што во овој 
случај може да се направи е 
итна оставка на Филипче.

Барањето оставка од 
министерот Филипче, е 
единствената „препорака“ од 
опозицијата во борбата со 
корона вирусот.

Од Алијансата на Албанците 
со конкретни мерки и 
препораки во борба со корона 
вирусот, додека од партијата 
ДУИ ги претставија на Фејсбук 
првите билборди, со пораките: 
„Надеж, семејство, развој, 
правда, можност…

Дехран Муратов

Конечна заверка 
на „имотниот лист“ на Македонија
пишува: САШО ОРДАНОСКИ

Шпанскиот парламент 
деновиве вонредно ќе 

се состане, среде вирусна 
пандемија, за да го потврди 
членството на Македонија 
во НАТО. ЕУ во Брисел, пак, 
потврдува дека  состанокот 
на Европскиот совет, за 
чие одржување имаше 
дилеми заради слични 
вирулентни причини, пред 
крајот на месецот сепак ќе 
се состане за да го потврди 
добивањето на препораката 
за отпочнување преговори со 

Македонија. И така…

Има разни луѓе на високи 
партиски функции во земјава, 
некои од нив со долго, некои 
со средно долго, а некои без 
никакво политичко искуство, 
кои до ден денес не разбраа 
дека „имотниот лист“ на 
независната македонска 
држава се наоѓа во Архивата 
на Западот. Дури и кога, 
повремено, некој ќе почне да 
ги спори меѓите на државава, 
од тој меѓународен архив се 
вади „катастарскиот план“ 
на Балканот и повторно 

се издава потврда за 
геостратегиската припадност 
на нашава македонска 
„парцела“.

Понекогаш тие „имотно-
правни“ спорови биле 
мачни, траеле со години, 
оспорувани од разни „дрвени“ 
и партиски адвокати, со 
„судски трошоци“ што 
не биле општествено-
политички евтини, но секогаш 
завршувале со нова заверка 
на западната припадност 
на „имотниот лист“ на 
Македонија. Република 

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права
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Северна Македонија (sic!).

А понекогаш веќе исцрпените оспорувачи 
на тоа „имотно право“ биле комично брзо 
демантирани… На пример, точно во 19 часот и 
42 минути, во дуелот со Љупчо Николовски на 
Телма, генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ 
злорадо инсистираше дека Македонија сè 
уште не е членка на НАТО; за само 6 минути 
потоа, во 19:48, ексклузивно (на новатв.мк) 
да се објави веста дека Шпанскиот сенат, на 
посебно свикана седница, како последна земја 
на НАТО, со таа единствена точка на дневниот 
ред, наскоро ќе го „завери“ нашето формално 
членство во Алијансата. Таксират!

И сите овие години контрашите на „имотниот 
лист“ на Македонија не разбраа дека, како 
и да ја „препакуваат“ својата идеолошка 
агенда, на крајот напорите им се залудни, иако 
штетите не се мали. Како и во минатото, и на 
овие избори, макар интуитивно, ќе се состави 
слична „имотно-правна“ коалиција која од 

различни агли ќе ја напаѓа веродостојноста 
на геостратегиската припадност на ова парче 
балканска земја. Некои ќе „тераат“ верска 
агенда, други руска агенда, трети славјанска 
агенда, четврти анти-преспанска агенда, 
но сите заедно „геодетски“ ќе се трудат, 
во суштина, да ја оспорат легалноста и 
веродостојноста на „имотниот лист“.

Природата на тие агенди е секогаш подобро 
да „виреат“ во состојби на некаква криза, 
кога вербата на граѓанството во „системот“ 
бидувала разнишувана. Сега кризата е 
масивна, глобална, здравствена. Таа криза 
овдека ќе се поттикнува со најимагинативни 
лажни вести, а и со персонални и 
институционални дискредитации на 
формалните „столбови“ на системот кои треба 
да се справуваат со кризата. Колку полошо, 
толку подобро, во најлошата смисла на таа 
теснограда равенка.

Од друга страна, мнозинството – големото 
мнозинство – граѓани на оваа територија 
препознаваат што е во игра. Проектот на 
финалната заверка на „имотниот лист“ трае 
долго, предолго, но е пред самиот крај, за да 
вети сосема нов, тактилен, долго очекуван 
почеток. Нема кампања што може да го 
победи тоа колективно чувство на успех и 
надеж во иднината.

Работите се излезени од контрола, во 
позитивната смисла на зборот.

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права

Ако неделата се познава 
по нејзиниот почеток, 

можеме слободно да кажеме 
дека оваа недела носи 
надеж за македонските 
евроинтеграции. Имено, 
извештајот на Европската 
комисија за исполнувањето 
на условите за преговори, кој 
е основата врз која земјите 

членки на ЕУ треба овој 
месец да одлучат дали ќе 
дадат зелено светло за нивно 
започнување веќе допре до 
јавноста.

Во извештајот се оценува 
дека Северна Македонија 
остварила значаен напредок 
во сите области и му 
препорачува на Советот да 

донесе позитивна одлука.

Документот заклучува дека 
со оглед на „значајниот 
остварен напредок 
и исполнувањето на 
условите едногласно 
поставени од Советот 
во јуни 2018, Комисијата 
препорача во својот пакет 
за проширувањето во 

Европската комисија ја одржува надежта
Зелено светло и препорака до Советот на Европа за започнување на преговори со Северна 
Македонија. Земјата интензивно се подготвува за избори
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Како и зошто судијата-милионер 
е дел од антизападната кампања?

пишува: ЏАБИР ДЕРАЛА

Милионерот Владимир 
Панчевски, до скоро 

претседател на Кривичниот 
суд, човек против кого има 
кривична пријава за влијание 
врз судски одлуки, експонент 
на Сваровски судството во 

режимот на Груевски, се 
вклучи во црната антизападна 
кампања. Некој ќе каже дека 
тоа и не е некое посебно 
изненадување и дека овој 
лик од мрачните искуства 
со заробеното судство во 
Северна Македонија само 
реагира соодветно на 

неговиот Сваровски код.

Можеби со право некој ќе 
каже дека нема зошто да се 
троши „електронско мастило“ 
на онлајн коментарите 
на Панчевски против 
најновите супер оценки за 
македонските реформи во 

Уште „испаруваше“ онлајн коментарот против ЕУ од судијата-милионер, а познатата плејада 
медиуми веднаш го објавија неговиот коментар и ги нападнаа алгоритмите на интернет просторот. 
Тоа се оние исти медиуми , за кои деновиве дознавме дека во 2018 година добиле милионски 
суми за кампања против македонските стратешки интереси и зачленувањето во НАТО.
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2019 дека Советот треба 
да започне преговори со 
Северна Македонија. Општо 
земено, Северна Македонија 
ги зголеми своите напори 
и испорача опипливи и 
одржливи резултати во 
клучните области“.

Оваа информација денеска 
ја потврдија и претседателот 
на СДСМ и министерот за 
надворешни работи Никола 
Димитров, а со изјави 
излегоа и Министерството за 
правда, Министерството за 
информатичко општество и 
администрација и владиниот 
национален координатор за 
ЕУ, Бојан Маричиќ.

*

Во контекст на претстојните 
предвремени парламентарни 
избори министерот за 
надворешни работи Никола 
Димитров, денеска изјави 
дека надлежните институции 
ги преземаат сите потребни 
активности за спроведување 
на фер и демократски избори, 

на линија на европските 
стандарди и практики.

Државната изборна комисија 
(ДИК) досега прифатила 
1.430 пријави за гласање на 
македонски државјани што 
живеат или се на привремена 
работа во странство за 
претстојните предвремени 
парламентарни избори на 
12 април. Од дипломатските 
конзуларни претставништва 
на Северна Македонија, 
до ДИК пристигнале 1.517 
пријави, но прифатени 
се само 1.430. Најмногу 
прифатени пријави има од 

наши државјани од Венеција 
164, потоа од Берлин 151, од 
Берн -136 и од Мелбурн 80.

Рокот за пријавување на 
нашинците за гласање во 
дијаспората завршува на 11 
март на полноќ, како и јавниот 
увид во Избирачкиот список, 
што е во тек и се однесува на 
сите граѓани со право на глас. 
Избори во дијаспората ќе се 
организираат само доколку 
за гласање се пријават околу 
6.700 гласачи и доколку 
во местата за гласање има 
пријавено над 10 избирачи.

Маја Ивановска
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пресрет на можната одлука 
да се започнат преговорите 
за членство на нашата земја 
во ЕУ. Веројатно, би имал 
право секој што ќе каже 
дека Владимир Панчевски 
е вчерашна приказна од 
македонското правосудство, 
особено по неговото 
разрешување во декември 
минатата година. Тој повеќе 
не е судија, а за истрагите 
околу неговите „подземни“ 
активности, да се надеваме, 
допрва ќе има вести.

Сето тоа би значело дека 
Панчевски е само уште 
еден „тврдокорен“ партиски 
трол кој „има што да каже“ 

на својот Фејсбук профил 
за најновиот охрабрувачки 
документ од Брисел. 
Веројатно, сето тоа би било 
точно, доколку не видиме што 
се случува со неговата објава 
на социјалните мрежи.

Да бидеме до крај коректни, 
па да пренесеме што 
Панчевски напиша ноќта 
на 2 март, неколку часа 
откако содржината на нацрт 
извештајот од Европската 

комисија беше обелоденет во 
јавноста:
„Европската Комисија истата 
онаа која треба да ги почитува 
и промовира европските 
вредности, на Унијата колевка 
на правдата и Европскиот 
суд за човекови права, 
со последниот извештај 
од 02.03.2020 промовира 
како успех неправосилно 
разрешување на судии, за 
кои сѐ уште трае жалбената 
постапка!
Оние постапки за 
разрешување кои во 
основниот извештај за 2019 
ЕК ги цитира дека постапките 
против судиите од нив се 

сфатени како притисок, сега 
наеднаш за ЕК станаа успех. 
Што можеме да очекуваме 
од вакви вредности? Дали 
Европската Комисија со ова 
апелира неправосилните 
постапки да станат 
правосилни??? Каде е правото 
тука??? Што на ова би кажал 
Судот за човекови права на 
истата таа Европа???

Ова е лицемерието на 
дипломатите на ЕК во 

Македонија, за нив само 
извештај за Македонија и 
народот индикатор дека не 
им е до почитување на право 
и закон единствено работат 
Зоран Заев да опстане и 
остане на власт!“

Колегиумот, на шега, 
коментираше дека овој Зоран 
Заев мора да е невидено 
моќен, кога успеал цела 
Европска Унија да ја привлече 
да работи за него, за тој 
да остане на власт. Сепак, 
малку посериозниот поглед 
на оваа онлајн небулоза 
од Панчевски, ќе открие и 
некои други димензии. Не 
е потребен голем труд за 

да се види дека овој негов 
коментар на социјалните 
мрежи се третира како 
материјал за засилување 
на антизападната кампања 
што ја водат одредени 
политичари и политички 
структури и партии во 
екот на недекларираниот 
предизборен двобој во 
земјата.

Уште „испаруваше“ онлајн 
коментарот на судијата-

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права
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1. (23:00) Вонредна состојба, ден 8: Огромна помош за 
борба против КОВИД-19, Заев категоричен за платите, 
бескаматни кредити за стопанството…
2. Вонредна состојба, извонредна можност – Сашо 
Орданоски
3. Хајредини: Амнестија за ДУИ – раат за Груевски
4. Кој му го смести на Милошоски? - Сашо Орданоски
5. Во кои слични кризни ситуации Груевски не ги 
намалил платите? - Џевдет Хајредини
6. Заев со вртоглава предност пред Мицкоски - 
ЏАБИР ДЕРАЛА

7. Цветанов повторно го прашува Мицкоски: Дали 
ВМРО-ДПМНЕ спрема списоци за линч? - Дехран 
Муратов
8. (ВЕСТИ 23:59) Вкупно 42 случаи на заболени од 
корона вирусот, прогласена вонредна состојба во РСМ, 
хуманитарна помош на Црвен крст во Дебар…
9. Се претера родот во амбарот на Заев - Сашо 
Орданоски
10. Конечна заверка на „имотниот лист“ на 
Македонија - Сашо Орданоски
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милионер, а познатата 
плејада медиуми веднаш го 
објавија неговиот коментар 
и ги нападнаа алгоритмите 
на интернет просторот. Тоа 
се оние исти медиуми , за 
кои деновиве дознавме 
дека во 2018 година добиле 
милионски суми за кампања 
против македонските 
стратешки интереси и 
зачленувањето во НАТО. Тоа 
го дознавме, а уште колку 
има за дознавање, допрва ќе 
видиме.

Така, од една сосема 

очекувана реакција на 
„кутриот“ милионер, 
доаѓаме до логичниот 
заклучок дека овие ставови 
се граѓа на кампањата 
против зачленувањето на 
Северна Македонија во 
евроатлантските структури 
и сојузи, во случајов, во 
Европска Унија.

Имајќи предвид дека 
кампањата на опозицијата 
сѐ поотворено станува 
ултранационалистичка и 
антизападна, можеме со 
леснотија да утврдиме 

дека овој коментар не е ни 
оддалеку осамено мислење 
и спонтана антиевропска 
реакција на социјалните 
мрежи. Одот кон ЕУ значи 
владеење на правото и крај 
за неказнивоста. Па нека се 
работи и за милионери меѓу 
судиите.

Оттаму, кампањата, освен 
националистичка, ќе биде 
и радикално антизападна. 
Сите знаеме од чиј театар се 
„позајмени“ костимите за таа 
претстава.

EUROPA - весник за европски вредности и човекови права


